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O QUE ELES FAZEM NA PRÁTICA

Se não existir serviço de coleta seletiva em seu
bairro ou cidade, procure uma cooperativa de
catadores ou um supermercado que tenha
programa de coleta seletiva. Além disso, entre
em contato com a prefeitura do seu município
para cobrar que se estabeleça esse serviço na
cidade
Se a coleta de recicláveis for feita pela
prefeitura ou cooperativa de catadores, não é
necessário separar os resíduos por tipo (papel,
plástico, vidro etc.), apenas segregá-lo do lixo
comum. Já os supermercados costumam
recolher materiais separados por tipo
Limpe os materiais antes de encaminhá-los
para a coleta seletiva. Vidros quebrados e
outros objetos cortantes devem ser enrolados
em jornal para evitar acidentes

Leve as pilhas e baterias obsoletas às lojas de
produtos eletroeletrônicos ou a qualquer
estabelecimento que venda esse tipo de produto,
como supermercados, que são obrigados por lei a
recolhê-las. Se jogados no lixo comum, esses
materiais podem contaminar o solo e a água com
metais pesados
Cobre do supermercado que você frequenta outras
soluções para diminuir a geração de resíduos. Sugira,
por exemplo, que o estabelecimento ofereça
embalagens retornáveis para refeições prontas e
reduza o uso de isopor
Na hora das compras, leve sua sacola retornável e
diga não aos sacos plásticos. Caso você se esqueça,
peça caixas de papelão ao supermercado
Reflita sobre as suas necessidades e consuma apenas
o necessário

REDES DE SUPERMERCADOS

FONTE: Idec

*Orienta apenas sobre o descarte de eletroeletrônicos / **Política Nacional de Resíduos Sólidos
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MALA DIRETA

● Reclamações devem ser enviadas pelo www.oglobo.com.br/defesadoconsumidor

Supermercados:sustentabilidadesónodiscurso
Levantamento do Idec mostra que as dez maiores redes do setor no país não tratam adequadamente o descarte de resíduos

Luciana Casemiro
lucianac@oglobo.com.br

Nadja Sampaio
nadja@oglobo.com.br

● A palavra sustentabilidade é figu-
rinha fácil em propagandas e sites
corporativos. O uso do termo, no en-
tanto, está muito mais presente no
discurso do que nas práticas empre-
sariais, pelo menos, no setor super-
mercadista. É o que aponta pesquisa
realizada pelo Instituto Brasileiro de
Defesa do Consumidor (Idec), com as
dez maiores redes de supermercados
dopaís, sobreaexistênciadepostosde
coleta seletiva nas lojas, a adoção de
medidas de orientação ao consumidor
e a adequação à Política Nacional de
Resíduos Sólidos (PNRS). Das dez re-
des, apenas quatro oferecem infor-
mações sobre descarte e postos de
coleta, e nenhuma informou sobre pro-
jetos relacionados às novas exigências
da PNRS. Para Lisa Gunn, coordena-
dora-executiva do Idec, o resultado
mostra um baixo grau de compro-
metimento do setor com o tema:

— O primeiro ponto é o fato de
apenas três redes terem respondido ao
Idec (Carrefour, Pão de Açúcar e Zaf-
fari), o que prova o desinteresse. E
nenhuma informa adequadamente so-
bre como fazer o descarte de cada tipo
de material. Isso preocupa, pois para o
consumidor poder exercer sua res-
ponsabilidade tem de haver, por exem-
plo, coleta seletiva, o que não é res-
ponsabilidade exclusiva do poder pú-
blico. Aliás, de modo geral, o varejo é o
ponto de contato com o consumidor e
vai terpapel importante tantonacoleta
seletiva quanto na logística reversa
(sistema que recolhe itens descartados
que não podem ser reutilizados e faz
com que retornem ao ciclo produtivo
ou virem insumo para a indústria).

Lei de resíduos não terá
implementação automática

Autora do livro “Resíduos sólidos
e responsabilidade civil pós-consu-
mo”, Patrícia Iglecias Lemos, pro-
fessora associada de direito civil da
faculdade de direito da Universi-
dade de São Paulo (USP), todos
tentam vincular a imagem à sus-
tentabilidade para conquistar o con-
sumidor, mas na prática a realidade
é muito diferente:

— Não por acaso, o Conselho
Nacional de Autorregulamentação
Publicitária (Conar) baixou uma
norma para o uso da sustentabi-
lidade na publicidade.

Patrícia destaca que a PNRS cria
uma sistemática para a responsa-
bilidade, principalmente no que diz
respeito à logística reversa, mas que
não é uma lei de implementação
automática:

— A implementação prevê a rea-
lização de acordos setoriais, termos de

compromisso ou decretos, como a
resolução 38, da Secretaria de Meio
Ambiente de São Paulo, que estabe-
leceu prazo de 60 dias para que as
empresas apresentem um plano para a
implementação da logística reversa. Os
acordos setoriais estabelecerão, por
exemplo, o percentual de produtos ou
embalagens a serem recolhidos. Não se
pode ter a ilusão de que sairemos de
zeropara100%.NaUniãoEuropeia,que
tem mais de 30 anos de tradição nessa
área, o patamar de recolhimento de
embalagens vai de 20% a 40%.

Para realizar o levantamento, o
Idec utilizou as dez primeiras redes
do ranking da Associação Brasileira
de Supermercados (Abras) — Grupo
Carrefour, Grupo Pão de Açúcar, Zaf-
fari, Angeloni, Bretas, DMA Distribui-
dora, GBarbosa, Prezunic, Super Muf-
fato e Walmart. Mariana Ferraz, ad-
vogada do instituto, diz que, embora
ainda não haja obrigação legal do
recolhimento dos resíduos, a adoção
de práticas com esse objetivo é um
indicador importante de responsa-
bilidade social empresarial.

Entre as três empresas que res-
ponderam ao Idec, o Carrefour in-
formou ter 104 postos de coleta e que
abrirá outros 28 nos próximos meses,
o que fará com que todas as unidades
da rede ofereçam o serviço. A rede
conta ainda com 85 estações para a
coleta de óleo de cozinha, recebendo
pilhas e baterias em todos os pontos.
No Grupo Pão de Açúcar, há as cha-
madas “estações de reciclagem” em
menos da metade das lojas, 225 das
556 unidades da rede. A rede Zaffari
tem 87 postos de coleta em 29 lojas, ou
seja, mais de uma unidade por loja.

Falta orientação sobre descarte
correto e locais de coleta

Na avaliação do Idec, no entanto,
as estratégias para informar o con-
sumidor sobre a existência e lo-
calização dos postos não estão bem
estruturadas. Apenas o Pão de Açú-
car respondeu que informa nas lojas
onde há o serviço e em todos os
canais de divulgação da rede, como
blog, site e folhetos publicitários.
Carrefour e Zaffari alegaram que os

postos ficam em áreas de grande
circulação, facilmente identificados
pelos clientes.

O instituto também não encontrou
nas redes programas de orientação
permanente sobre o descarte dos di-
versos tipos de resíduos. O Idec diz
que, para aproveitar o seu potencial de
comunicação, os supermercados po-
deriam usar, por exemplo, os ope-
radores de caixa para orientar os clien-
tes enquanto passam as compras.

Para avaliar os grupos que não res-
ponderam ao questionário, o Idec ava-
liou os sites sob os mesmos aspectos
questionados na pesquisa. O resultado
da avaliação das homepages, segundo
o instituto, foi bastante ruim, mesmo
entre aquelas que responderam à pes-
quisa. Isso porque, diz o instituto, são
escassas as informações disponíveis
sobre postos de coleta seletiva e me-
didas para adequação à PNRS.

Nas páginas dos supermercados
Prezunic, Zaffari, Epa (do Grupo MDA
Distribuidores), Bretas e GBarbosa,
ressalta a entidade, não há sequer
menção à questão dos resíduos só-

lidos. Na do Carrefour, há informação
sobre a reciclagem de eletroeletrô-
nicos, mas não sobre endereços de
postos de coleta. Já no site do Pão de
Açúcar, há um arquivo com endereços
de postos de coleta seletiva e in-
formações sobre um programa de re-
ciclagem de celulares e acesssórios.
Entre as redes que não responderam à
pesquisa, apenas nos sites do Walmart
e do Super Muffato foram encontrados
dados sobre postos de coleta seletiva,
sendo que a página deste último não
informa endereços dos postos.

Redes firmam parceria com
cooperativas e outras empresas
Além disso, com exceção do Wal-

mart, entre as sete redes que não
responderam ao levantamento do
instituto, nenhuma delas oferece
orientações mínimas sobre descarte
de diferentes tipo de lixo. Em ne-
nhuma das homepages avaliadas ha-
via dados relativos à PNRS.

— A informação ao consumidor e a
transformação do discurso em prá-
ticas sustentáveis são os grandes de-
safios no momento — diz Lisa.

Em resposta ao resultado da pes-
quisa do Idec, o Super Muffato afirma
que é o pioneiro entre os varejistas do
Paraná a oferecer pontos de entrega de
materiais recicláveis (papel, plástico,
metal, vidro, óleo de cozinha usado,
lâmpadas e pilhas). A empresa declara
ter 30 estações de reciclagem, que
geram benefícios ambientais e sociais.

O Carrefour afirma que atua em
parceria com empresas operadoras de
resíduos, responsáveis pela destinação
do lixo gerado pelas unidades da rede
em todo o país. Os materiais reci-
cláveis, diz o grupo, são destinados a
um grupo de recicladores credencia-
dos pela empresa.

O Walmart destaca que realiza tra-
balho com catadores desde 2005 e que
vem firmando parceria com outras
empresas visando ao descarte correto
e à reciclagem. Segundo a empresa, as
estações de reciclagem, recebem plás-
tico, papel, metal, vidro e óleo, apro-
veitados por cooperativas de cata-
dores. O Walmart afirma ainda que
fechou 2010 com 310 estações de
reciclagem, 55 cooperativas e 1,7 mi-
lhão de quilos reciclados.

O Grupo Pão de Açúcar informa
que iniciou, há dez anos, o projeto de
estações de reciclagem em suas lojas.
Os resíduos recolhidos (papel, plás-
tico, alumínio, vidro e óleo de cozinha
usado) são encaminhados a coope-
rativas de catadores, sendo ainda
feitas parcerias com outras empresas
para esse fim. Segundo o grupo, nos
dois últimos anos, mais de 1,3 milhão
de embalagens foram arrecadadas no
Brasil. Há coleta de pilhas e baterias
em todas as lojas. A Abras e as
demais redes foram consultadas, mas
não se pronunciaram. ■

DEFESA DO CONSUMIDOR
ONDE RECLAMAR • O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 17h, na Rua Desembargador Guimarães 21, Água Branca, São Paulo/SP, CEP: 05002-050 — Tel.: (11) 3874-2152

Conserto caro
fora da garantia
Comprei um Voyage zero quilô-
metro em julho de 2009 na Distac e
ali fiz as três primeiras revisões.
Nem bem decorridos dois anos da
compra, meu ar-condicionado que-
brou. Aproveitei que tinha de levar
o carro à Distac para a quarta
revisão para reclamar disso, es-
tranhando que o ar quebrasse com
tão pouco tempo de uso. Diante do
orçamento que me foi oferecido
pela Distac, de R$ 2.118,11, a
própria concessionária aconselhou-
me a procurar outra autorizada pa-
ra ter certeza do diagnóstico e do
preço.

HENRIQUE LUIZ CUKIERMAN
Rio

● A Volkswagen do Brasil informa
que o serviço está agendado em
data definida pelo leitor.

Aparelho não
acessa rede
Comprei um aparelho Samsung
Omina652 com pacote de acesso à
internet, mas não consigo usar a
internet nem receber um atendi-
mento adequado da Vivo. Recebi
um torpedo em que consta “serviço
indisponível para o seu telefone”.
Solicitei o cancelamento. Disseram
que, se eu desistisse do plano, teria
de pagar uma multa contratual de

R$ 300. Em nenhum momento,
enquanto comprava o aparelho, foi-
me informado que ele não servia
para acesso à internet. Se eu não
consigo usar, por que vou ficar
pagando esse acesso? Quero ajuda
para o cancelamento desse plano.

PRISCILA CORREA
Rio

● A Vivo afirma que a dificuldade
da leitora foi solucionada.

Resposta
demorada
Tenho necessidade de uma cirurgia
de redução mamária por indicação
médica, que é cirurgiã plástica re-
paradora. A indicação clínica da
cirurgia é gigantomastia bilateral,
que agrava artropatia da coluna
torácica dorsal, sendo necessária a
redução cirúrgica. Além dessa in-
dicação, tenho o laudo do médico
ortopedista. Sou segurada do Plano
de Saúde Unimed–Alfa e, segundo
o gerente da unidade da Rua do
Ouvidor,161, tenho direito a fazer a
cirurgia pelo referido plano. Ocorre
que a Unimed não autoriza e não
fornece o código do procedimento.
Depois de diversos contatos, idas à
Unimed e contatos feitos pela dou-
tora que atende pela Unimed Leste
Fluminense, só me resta apelar à
coluna Defesa do Consumidor.

JULIANA DA SILVA NASCIMENTO
São Gonçalo, RJ

● A Unimed-Rio informa que o pe-
dido não foi negado, mas sim que
está em exigência de relatórios
médicos e laudos para análise.

Seguro cobrado
em dobro
Possuía um seguro da Mapfre para
o meu celular, que era debitado na
minha fatura da Vivo. Fui infor-
mado, via contato telefônico, que
havia parcelas em aberto, embora
elas fossem debitadas na fatura. A
Vivo e a Mapfre não se respon-
sabilizam, e uma joga a culpa na
outra. Após inúmeros contatos te-
lefônicos com a Mapfre e com in-
formações desencontradas a cada
atendimento, foi sugerido, em
maio, a alteração da minha co-
brança para fatura de cartão de
crédito para facilitar o controle de
cobrança da Mapfre. Entretanto,
nos dois meses subsequentes fui
debitado tanto na fatura da Vivo
quanto na do cartão de crédito.
Cancelei o seguro em 22 de junho.
E recebi uma ligação no dia 27,
informando que seria creditado o
valor cobrado em dobro na minha
conta corrente em cinco dias úteis.

Até hoje o valor não foi creditado. E
ainda temo que na minha próxima
fatura de cartão de crédito ou na da
Vivo seja cobrado indevidamente o
seguro já cancelado, face ao total
descaso e falta de controle das duas
empresas.

MARCIO DIAS DE CARVALHO
Rio

● A Mapfre Seguros esclarece que,
no mês de abril, o leitor solicitou a
alteração da forma de pagamento
de seu seguro (da fatura do seu
celular para a do cartão de cré-
dito), entretanto a parcela refe-
rente ao mês de março encon-
trava-se em aberto. Em julho, o
leitor recebeu a cobrança refe-
rente ao mês de abril em sua conta
de celular e a parcela relativa a
junho em sua fatura do cartão de
crédito. A empresa informa, ainda,
que em 22 de junho o seguro foi
cancelado, atendendo à solicita-
ção do segurado.

Marcação de
assento confusa
A TAM, usando um argumento pró-
prio, muda os assentos reservados

no momento da compra da pas-
sagem aérea a seu bel-prazer, sem
qualquer contato prévio. Dessa for-
ma, casais ou famílias viajando
juntos são separados sem qualquer
critério, o que pode causar cons-
trangimentos ou problemas graves.
Usar o argumento “quando a pas-
sagem é comprada, o que está
sendo comprado é um lugar no vôo
para o destino escolhido e não um
assento” é inaceitável e imoral. Sou
viajante frequente e nunca vi essa
regra em nenhuma outra compa-
nhia aérea. Se esse fosse um ar-
gumento válido, porque é dada a
opção de escolha do assento no
momento da compra do bilhete
aéreo? O correto seria dizer ao
cliente que ele não tem o direito de
escolher o assento no ato da com-
pra. Esse fato desagradável ocorreu
comigo e minha mulher, como ha-
via ocorrido com minha filha, há
três semanas, em outro vôo Rio-
Londres.

HISBELLO DA SILVA CAMPOS
Rio

● A TAM afirma que entrou em
contato com o leitor para lamentar
que não tenha sido possível re-
servar os assentos de sua pre-
ferência e que as opções oferecidas
pela funcionária não tenham con-
tado com sua aprovação. A em-
presa esclarece que, de acordo
com os registros, as alterações efe-
tuadas na marcação de assentos de
sua reserva foram feitas no site. A
TAM afirma que sabe que o serviço

de reserva de assentos é um gran-
de diferencial, no entanto nem
sempre é possível atender às pre-
ferências dos clientes.

● ESCLARECENDO: Com relação à
reportagem publicada no dia 17 de
agosto nesta seção, com o título “Cui-
dado dobrado nas ofertas sobre saú-
de”, a Spaço Ella afirma que se sentiu
prejudicada por ter seu anúncio pu-
blicado em parte. Segundo a empresa,
se o anúncio tivesse sido publicado na
íntegra, o leitor teria a possibilidade de
saber que todas as informações ques-
tionadas estão detalhadas na oferta. A
Spaço Ella alega que, como foi pu-
blicado, de forma parcial, com o início
do título que dizia “80% de desconto:
aplicação de células tronco-stem
cells...”, pode ter dado ao leitor a ideia
de que seria um procedimento invasivo
e não o que era de fato: aplicação de
máscara facial seguida de um peeling
de cristal. Ressalta ainda que atua com
responsabilidade e nunca teve pro-
blemas com reclamações de clientes
ou reprovação dos órgãos legais. Na
mesma reportagem, a dermatologista
Dóris Hexsel explica que o botox foi
trazido para o Brasil pelo Laboratório
Allergan, que detém a propriedade do
produto e que os médicos canadenses
Jean e Alastair Carruthers, que de-
senvolveram a técnica para fins cos-
méticos, foram os primeiros a de-
monstrar a técnica no Brasil.
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 27 ago. 2011, Primeiro Caderno, p. 28.




