
Entrevista/Miguel Bahiense, presidente do Instituto Plastivida 

'Ecobag passou a ser a grande solução" 
A necessidade de se achar sempre 

um vilão para os males do mundo fez 

das sacolas plásticas o inimigo públi-

co número um do meio ambiente. Leis 

estaduais estão sendo sancionadas (e 

sistematicamente burladas) para proi-

bir que os supermercados deem as sa-

colas para seus consumidores. As ima-

gens de peixes e tartarugas enrolados 

em sacolas abandonadas no lixo são 

terríveis e causam impacto. Mas o pre-

sidente do Instituto Plastivida, Miguel 

Bahiense, alerta para outro impacto 

sério: a indústria das sacolinhas plás-

ticas envolve 30 mil empregos diretos, 

cem mil indiretos, 250 fábricas e cerca 

de meio bilhão de reais por ano. 

0 GLOBO: Como o Instituto 

Plastivida está reagindo diante da 

reação contrária às sacolinhas 

plásticas que cresce em todo o país? 

MIGUEL BAHIENSE Estamos 

organizando workshops para dar 

informação. Percebemos que é isto 

que está faltando às pessoas. De uma 

hora para outra, as palavras 

"biodegradável" e "ecobag de 

algodão" passaram a ter um apelo 

imenso. Para quem não tem 

informação, usar ecobag passou a ser 

a grande solução do mundo. 

O GLOBO: Mas não dá para fugir do 

impacto que causam as imagens, 

verdadeiras, de peixes e tartarugas 

morrendo engasgados com as 

sacolas plásticas... 

Claro. Mas o problema 

está no descarte, não das sacolas. 

Veja: minha mãe usava as sacolas de 

supermercado para botar lixo fora. 

Isso não é errado, porque o plástico 

serve como um forro para o chorume 

do lixo. 

0 GLOBO: E quando foi que ela 

começou a deixar de fazer isso? 

Quando as sacolas 

começaram a ficar finas. E isso 

aconteceu porque a indústria 

começou a ter um comportamento 

inadequado: quanto mais afinava as 

sacolas, mais eram consumidas. Ou 

seja: passou a lucrar mais. E, como 

não serviam para jogar nada fora, 

quando chegava em casa a dona de 

casa jogava-as no lixo. 

O GLOBO: E como o consumidor 

pode agir diante de um 

procedimento totalmente 

inadequado da indústria? 

Na verdade, há vários 

atores contribuindo para essa 

questão. O poder público, que não 

faz a coleta seletiva como deveria 

fazer; a indústria, que não está dentro 

de uma norma; o consumidor, que 

pede mais e mais sacolas na boca do 

caixa, mesmo que o supermercado 

forneça sacolas mais resistentes. 

0 GLOBO: Há solução? 

BAHIENSE: A solução é informar. Por 

isso que o Instituto Plastivida criou o 

programa Garantia de Qualidade. 

Vamos a uma rede de 

supermercados, treinamos o caixa, o 

empacotador para informar ao 

consumidor na boca do caixa. O 

supermercado que compra sacolas 

mais resistentes pode dizer ao 

consumidor, na boca do caixa, que 

não precisa levar mais do que uma, 

porque aquela que ele está levando 

pode servir, inclusive, para guardar o 

lixo em casa. 

O GLOBO: Este programa já obteve 

algum resultado? 

Em 2008, quando o 

programa começou, eram 

O problema está no 
descarte, não no uso 
das sacolas plásticas. 
Vários atores estão 
contribuindo para isso 

consumidas 17,9 bilhões de sacolas 

nos supermercados de todo o Brasil. 

No final de 2010, este número baixou 

para 14 bilhões e a nossa meta é 

chegar em 2012 com 30% menos 

sacolas em supermercados. 

O GLOBO: Qual o grande temor do 

Instituto Plastivida? 

Estamos falando de uma 

indústria que dá 30 mil empregos 

diretos e 100 mil indiretos; de 250 

empresas que movimentam meio 

bilhão de reais por ano. 

0 GLOBO: Como começou esta onda 

gigante de horror às sacolas 

plásticas? 

A indústria do plástico 

sempre foi muito dependente da 

indústria do petróleo e, por isso, 

sofreu muitas críticas por parte dos 

ambientalistas. A despeito de que, 

nos anos 80, o PVC fabricado era 

100% verde, ou seja, 43% de seu peso 

vinha do petróleo e 57% do sal, 

matéria prima inesgotável da 

natureza. Mas, na época, não se 

discutia tanto a questão ambiental. 

As pessoas não queriam o carro a 

álcool porque ele demorava para 

ligar no frio. Quando o governo tirou 

o subsídio do álcool, o PVC passou a 

ser inviável economicamente. E os 

ambientalistas começaram a criticar 

o plástico que passou a ser 100% de 

petróleo. Mas tem uma coisa que 

precisa ser dita: não se tem 

informação para conseguir discernir 

o que é certo do que é errado. 
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Text Box
Fonte: Razão Social, Rio de Janeiro, n. 123, p. 9, 2 ago. 2011.




