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Sacolas plásticas
nunca mais
ORGANIZADA POR TODO O COMÉRCIO VAREJISTA E COM O APOIO
DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE E DO MOVIMENTO DAS DONAS
DE CASA E CONSUMIDORES DE MINAS GERAIS, UMA CAMPANHA
EDUCATIVA VAI ERRADICAR O USO DE SACOLINHAS EM BH

Giovanni Peres

MARÇO DE 2011
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Dia 18 de abril de 2011. Guarde bem esta 
data em sua memória, pois trata-se de um 
dia histórico: é nele que Belo Horizonte se 

transforma na primeira capital brasileira a banir o 
uso de sacolas plásticas no comércio varejista. E 
o meio ambiente agradece, afinal, 157 milhões 
de sacolinhas (como são popularmente conhe-
cidas) deixarão de ser descartadas na natureza 
em 2011. Este era o consumo de sacolinhas na 
capital mineira durante um ano. 

Um novo tempo se inicia com a mudança 
de hábito dos consumidores, que agora passam 
a adotar a sacola retornável – feita dos mais 
diferentes materiais, como tecido de algodão, 
lona, ráfia, TNT, palha, juta – como seu principal 
meio de transporte das mercadorias compradas 
no varejo, notadamente nos supermercados.

A mudança de hábito está sendo propor-
cionada pela campanha “Sacola Plástica Nunca 
Mais”, uma iniciativa de todas as entidades do 
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FOTOS IGNÁCIO COSTA

O prefeito de Belo 
Horizonte, Márcio 
Lacerda, e o presidente 
da Associação Mineira de 
Supermercados (AMIS), 
José Nogueira, fazem 
pronunciamento durante o 
lançamento da campanha 
"Sacola Plástica Nunca 
Mais", realizada dia 22 de 
fevereiro, em BH, na sede 
do Movimento das Donas 
de Casa e Consumidores 
de MG (foto abaixo)
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comércio de Belo Horizonte, com o apoio do 
Movimento das Donas de Casa e Consumidores 
de Minas Gerais (MDC-MG) e da Prefeitura de 
Belo Horizonte. 

Os organizadores da campanha se uniram 
para a conscientização da sociedade sobre os 
danos ambientais causados pelas sacolas plás-
ticas descartáveis e de estímulo ao uso de 

sacolas retornáveis. A campanha é também 
uma contribuição das entidades em apoio à 
Lei Municipal 9.529/2008, que proíbe o uso de 
sacolas plásticas descartáveis convencionais 
no comércio varejista de Belo Horizonte.

As entidades participantes são o Sindicato e 
Associação Mineira da Indústria de Panificação 
(Amipão), a Associação Comercial de Minas

“Essa mudança é um primeiro passo para uma mudança de cultura e de costumes, pois há 20 anos o comércio
fornece sacolas para o consumidor em geral e, por isso, ajuda indiretamente na poluição do meio ambiente. Com a 
campanha “Sacolas Plásticas Nunca Mais”, vamos estar sensibilizando aquelas pessoas que nunca se preocuparam

com a preservação do meio ambiente. Acredito plenamente no sucesso desta ação”
Antônio de Pádua Moreira, presidente do Sindicato e Associação Mineira da Indústria de Panificação (Amipão)

Consumidora utiliza 
uma excelente 
alternativa para 

substituir o uso de 
sacolas plásticas: o 

reaproveitamento das 
caixas de papelão



(ACMinas), a Associação Mineira de Supermer-
cados (Amis), a Câmara de Dirigentes Lojistas
de BH (CDL-BH) e a Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas
Gerais (Fecomércio-MG.

PERÍODO DE ADAPTAÇÃO
A lei proibia as sacolas descartáveis a par-

tir de 1º de março, mas a Prefeitura – órgão 
fiscalizador da aplicação da lei – concedeu 
prazo de 45 dias para adaptação do comércio e 
dos consumidores. A campanha Sacola Plástica 
Nunca Mais tem cunho educativo, envolvendo 
material informativo, publicidade em jornais, 
revistas, TV e rádios, além do treinamento de 
atendentes do comércio varejista – o contato 
direto com os consumidores. 

A campanha teve seu lançamento oficial 
no dia 22 de fevereiro, em cerimônia realizada 
na sede do MDC-MG, em Belo Horizonte, que 
contou com a presença do prefeito da Capital, 
Márcio Lacerda e assinatura de um protocolo 

de intenções por todos os participantes. Em 04 
de abril terá início uma intensa programação 
de propaganda via TV, rádio, jornais etc, para 
orientar e sensibilizar a população.

Mas antes disso, durante todo o mês de 
março, principalmente as equipes de frente de 
caixa estão sendo treinadas para o informar e 
conscientizar o consumidor para a mudança. Nos 
pontos de venda há também cartazes, adesivos, 
banners e outros meios de comunicação, propor-
cionando forte impacto sobre o consumidor.

LOGÍSTICA DE VENDA E DISTRIBUIÇÃO
E não é para menos. A hora da saída no caixa 

estará totalmente mudada a partir do dia 18 de 
abril. Os consumidores encontrarão dois tipos 
de sacolas. As retornáveis (aquelas feitas de 
TNT, ráfia, tecido de algodão, palha etc) que es-
tarão sempre disponíveis nos pontos de varejo. 
A retornável de menor preço para o consumidor 

“Há muitos anos o MDC-MG já se preocupava com essa questão de 
excesso de plástico no mercado, uma vez que o impacto negativo na 
natureza é enorme. Esse sonho surgiu no MDC-MG em 1985, quando 

fizemos um projeto de coleta seletiva e entregamos à Prefeitura de BH. 
Por isso, estou com muita esperança e acho que toda essa mudança 
passa pela conscientização das pessoas e não vai acontecer de uma 

hora para outra. O MDC-MG aplaude essa iniciativa”. 
Lúcia Pacífico, presidente do Movimento das Donas de Casa e Consumidores de Minas 

Gerais (MDC-MG)

ORLANDO BENTO
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será uma oficial da campanha, ao preço máximo 
de R$ 1,98 a unidade, vendida a preço de custo 
pelos varejistas. O consumidor terá liberdade 
para escolher entre a mais barata (oficial da 
campanha) e as muitas outras opções de sa-
colas retornáveis que os varejistas vão colocar 
à venda.

O outro tipo que os consumidores vão en-
contrar são as sacolas plásticas descartáveis 
compostáveis (as únicas permitidas por lei). 
Elas serão vendidas, a preço de custo, ao valor 
máximo de R$ 0,19 a unidade. É a primeira vez 
na história que o consumidor pagará por uma 
sacola plástica descartável.

Vale lembrar que a campanha incentiva o 
consumidor a trazer de casa sua própria sacola 
e igualmente a utilizar alternativas como caixas 
de papelão, carrinhos de feira etc.

POR QUE COBRAR
A melhor maneira de se estimular a redução 

do consumo de algo e também a mudança de 
comportamento é estabelecer valor para o há-
bito. Ao ter que pagar pela sacola descartável 
compostável, o consumidor será estimulado 

“A eliminação das sacolas plásticas tradicionais 
é uma ação decisiva na defesa e preservação 
do meio ambiente. Recebemos todos os dias 

mais de um milhão de clientes em nossas 
lojas do País, e entendemos que este é 

um importante canal para conscientizar e 
influenciar o comportamento do consumidor, 
estimulando seu engajamento no processo”.

Paulo Pianez, diretor de Sustentabilidade

do Grupo Carrefour

“Sabemos que a substituição do uso de sacos e sacolas plásticas ainda é um assunto novo para lojistas e consumidores, 
visto que nos últimos 30 anos este foi o acondicionamento para as mercadorias adquiridas. Mas o mais importante neste 

momento, é pensarmos que estamos dando mais um passo em defesa do meio ambiente. E todos nós somos responsáveis 
por ele, não podendo deixar esta tarefa apenas para o governo. E é este o argumento que temos para trabalharmos

os lojistas e consumidores. Nós da CDL/BH estamos prontos a colaborar neste sentido. Vamos conscientizar a sociedade 
que o plástico é um dos grandes vilões do meio ambiente. A mudança de hábito e cultura leva algum tempo,

mas precisamos nos adequar.”
Bruno Falci, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte CDL-BH

As sacolas retornáveis serão o principal meio para transportar mercadorias adquiridas nos 
supermercados; a rede SuperNosso foi uma das pioneiras a incentivar o uso das retornáveis
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a consumir o mínimo necessário ou – como 
pretende a campanha – abandonar o uso dela, 
utilizando sempre sua sacola retornável para 
fazer suas compras.

A restrição do uso de produtos descartáveis 
é um dos princípios básicos das recomenda-
ções das autoridades ambientais em todo o 
mundo. Outra coisa: cobrar pela sacola descar-
tável compostável é uma maneira também de 
premiar os consumidores que contribuem para 
a preservação ambiental, pois ficará isento de 
pagamento ao utilizar a sacola retornável. 

Além disso, caso não se cobrasse pela sa-
cola descartável compostável, os varejistas te-
riam que inserir seu custo na planilha de gastos 
da empresa (repassando para os preços dos 
produtos). Assim, o consumidor que não usa a 
sacola descartável estaria pagando pelo outro 
que não abandona o uso dela. 

A COMPOSTÁVEL
A sacola plástica compostável é a descar-

tável recomendada pela lei de Belo Horizonte. 
O modelo escolhido como padrão suporta até 6 
quilos. Há hoje no mercado poucos produtores de 
sacolas plásticas descartáveis compostáveis.

As instituições participantes da campa-
nha montaram então um comitê técnico e 
de compras que fez profundo estudo das 
oportunidades de fornecimento e logística. 

“A Fecomércio Minas apoia a substituição do uso de sacolas plásticas por 
biodegradáveis ou retornáveis no comércio, por entender que se trata de 
uma iniciativa a favor da sustentabilidade do planeta. A Fecomércio está 

pronta para ajudar o setor no que for necessário”. 
Lázaro Luiz Gonzaga,  presidente da Fecomércio-MG

“Esse projeto é um marco sustentável para o segmento supermercadista. 
Ele será o caminho para a sustentabilidade dos supermercados. Está 
é a primeira ação de várias outras que serão realizadas, pois apostar 
na sustentabilidade deixou de ser uma tendência mundial; na verdade 
já é uma realidade e uma necessidade do planeta. Com este projeto 

os supermercadistas propõem uma mudança cultural e quer criar uma 
consciência de preservação do planeta, entre todos os consumidores”.

Alexandre Poni, supermercados Verdemar

Text Box
Anúncio
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Assim, foi escolhido um fornecedor possuidor 
de certificação internacional e capacidade de 
produção para esta primeira etapa da cam-
panha. Acredita-se que o próprio mercado 
que se cria com o fim das demais sacolas 
plásticas e o uso da compostável estimulará 

a ampliação do número de forne-
cedores qualificados.

Como se disse, o fabricante 
escolhido para fornecer a sacola 
plástica descartável compostável é 
possuidor de todas as certificações 
nacionais e internacionais exigidas 
para a qualificação do produto. Con-
tudo, o comitê técnico e de logística 
da campanha está sempre aberto à 
apresentação de novos fornecedo-
res. Aqueles que comprovarem ca-
pacidade de suprimento e apresen-
tarem as certificações necessárias 
serão avaliados.

SACOLAS PLÁSTICAS CONVENCIONAIS
Os fabricantes de sacolas plásticas con-

vencionais continuarão atendendo a outros 
municípios que ainda não adotaram legislação 
semelhante a essa ora em implantação em Be-
lo Horizonte. Ao mesmo tempo, podem adap-
tar suas plantas industriais para a fabricação 
da sacola compostável, o que será bem-vindo, 
segundo os organizadores da campanha, em-
bora a meta é de que o consumidor utilize as 
sacolinhas apenas em caráter emergencial 
(quando não estiver com a sua retornável, por 
exemplo).

Produtos perecíveis, como peixes, carnes 
e frutas não terão qualquer mudança na forma 
como são embalados. Eles continuarão sendo 

“Eu apóio esta campanha e por isso enviei um projeto para a Assembléia Legislativa com o objetivo de tornar essa 
medida que foi adotada em Belo Horizonte para todo o Estado. Eu quero seguir o modelo do projeto de BH, que é muito 

abrangente. Entendo que essa ação é muito importante porque nós temos que poupar o planeta. As sacolinhas são
muito cômodas, mas causam muitos prejuízos invisíveis ao meio ambiente, com o passar do tempo polui os rios,

os mares e causam impacto em todo o planeta. Acabar com a sacola é uma tendência de todo o mundo.
Essa medida é muito polêmica, mas merece o meu apoio”. 

Deputado estadual Paulo Lamac

embalados como sempre foram no momento 
em que são adquiridos. O transporte deles para 
fora da loja é que será proibido em sacolas 
plásticas descartáveis convencionais. 

SACO DE LIXO E ACESSO ÀS LOJAS
Um dos pontos que mais preocupavam em 

relação a campanha era sobre como reagiram 
os consumidores acostumados a utilizar as 
sacolinhas também como saco de lixo. Po-

A partir da primeira 
semana de abril uma 
grande campanha 
publicitária ajudará 
a mobilizar os 
consumidores; no 
cartaz da campanha 
está representada 
uma sacola retornável, 
sugerindo ao 
consumidor o uso 
como alternativa às 
sacolas descartáveis 
plásticas
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“Do ponto de vista da preservação ambiental é uma iniciativa fantástica, 
que se equipara às práticas adotadas em países como Alemanha 

e França, reconhecidamente responsáveis quanto à proteção ecológica. 
A ACMinas entendeu o alcance da medida e engajou-se na campanha. 
A campanha que estamos lançando terá papel fundamental. É tudo uma 
questão de tempo. Acredito que a medida é necessária e irreversível.”
Roberto Luciano Fagundes, presidente da Associação Comercial de Minas  (ACMinas)

rém, a lei municipal é clara quanto a isso, ao 
estabelecer que o consumidor tem que utilizar 
sacos de lixo ecológicos ou reciclados, à ven-
da no comércio.

Com relação ao acesso às lojas portan-
do sacolas retornáveis, os organizadores da 
campanha preferiram deixar que cada ponto 
de varejo estabelecesse sua própria política, 
embora o mais provável é que seja liberado o 
acesso. 

Equipe da Cooperouro, de 
Ouro Preto (MG), mostra 

exemplares de sacolas 
retornáveis que vêm sendo 

comercializadas na loja

Text Box
Anúncio

Text Box
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