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Todos os dias, mais de 40 milhões
de sacolas plásticas são usadas no
Brasil, apontam dados da Associa-
ção Brasileira de Supermercados
(Abras). Já foi pior. Nos últimos
anos, mais de 5 bilhões de sacolas
deixaram de ser produzidas, e con-
sumidas, no país. Ajuda a reduzir o
uso dessas bolsas a adesão crescen-
te — porém tímida — dos consumi-
dores às sacolas retornáveis, que
custam a partir de R$ 1,99 e apare-
cem, cada vez mais, em supermer-
cados, grifes e até em restaurantes.

— No Rio, são cerca de 180 milhões
de sacolas plásticas num mês, o que,
apesar de uma quantidade enorme, já
traz uma redução de 15% nos últimos
dois anos. Mas a procura pelas bolsas
retornáveis cresce de forma tímida. É
preciso haver mais estímulos para
que as famílias deixem de usar a saco-
la plástica, que é tida como de graça
— disse Aylton Fornari, presidente
da Associação de Supermercados do
Rio de Janeiro (Asserj).

No Zona Sul, as vendas das sacolas
retornáveis subiram 7,5% em 2011.
Mas, segundo Pietrangelo Leta, dire-
tor comercial da rede, ainda existe
um longo trabalho pela frente. Fazer
o consumidor se lembrar de levar a
sacola retornável para o supermer-
cado, explicou, ainda é o maior desa-
fio dessa transição.

— Reduzimos em torno de 3,5% a
compra de sacolas de 2010 para 2011,
mas ainda está longe da nossa meta
— disse Leta, acrescentando que a re-
de importa a cada dois meses as suas
sacolas retornáveis e negocia com
fornecedores redução ainda maior
do valor de custo de produção: as
mesmas sacolas que custavam R$
3,99 agora saem por R$ 2,98.

Desde 2009, o Grupo Pão de Açúcar

já vendeu mais de 6,1 milhões de uni-
dades de sacolas reutilizáveis, sendo
que, desse total, 2,2 milhões foram
comercializadas apenas em 2010, e
outras 2,6 milhões de unidades em

2011 (excluindo as de dezembro). A
rede oferece 13 opções de sacolas
reutilizáveis feitas de materiais como
lona, TNT ou PET reciclados, com
preços de R$ 1,99 a R$ 13,90.

O Walmart, por sua vez, em pouco
mais de três anos já vendeu cerca de
três milhões de sacolas reutilizáveis,
a preço de custo, em todo o Brasil. E,
na rede, há até caixas preferenciais
para quem não usa sacola plástica.
Tudo para reduzir o uso das sacoli-
nhas em pelo menos 50% até 2013, em
todas as suas lojas no Brasil.

Além das redes de supermercados,
várias lojas do mundo da moda aderi-
ram à causa verde. A Cantão substituiu
os tradicionais sacos plásticos ou de
papelpor “ecobags”.ParaMartaZollin-
ger, produtora de moda da marca, a
mudança veio mesmo sem ser mais
vantajosa economicamente:

— A sacola que usamos atualmente
é de TNT, mais cara que a de papel ou
de plástico. O consumidor gosta delas
principalmente porque são mais úteis
e bonitas, mas nossa preocupação é
cuidar do meio ambiente.

O brechó infantil Bebê Bis também

está ligado à sustentabilidade — mas
de uma forma diferente. Quem com-
prar em uma das lojas, no Centro ou
em Ipanema, pode sair de lá com uma
sacola de outra marca em mãos.

— Nós temos um pequeno esto-
que de sacolas de outras lojas, onde
recebemos os produtos. Achamos
melhor reutilizá-las do que gastar
uma nova, mas há clientes que não
aceitam bem — contou Laura Agui-
ar, uma das donas.

A enfermeira Telma Maria Nunes,
de 55 anos, tenta abolir as sacolas
plásticas há muito tempo. Para ela,
cuidar do meio ambiente traz benefí-
cios ecológicos e econômicos. Além
de sempre usar as bolsas retorná-
veis no supermercado, faz questão
de não pegar as sacolas de lojas e
farmácias.

— Pra mim, isso é uma obrigação
moral. Se eu já tiver uma bolsa, por
que vou pegar outra? n

Sacolas verdes
Cai produção de bolsas de plástico, mesmo com adesão ainda tímida do consumidor a modelos retornáveis
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NAS COMPRAS, a enfermeira Telma usa bolsas retornáveis e evita pegar sacolas de lojas e farmácias: “É uma obrigação moral”
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BOLSA DO Zona Sul fez uso das

sacolas plásticas cair 3,5%

l NAS COMPRAS: As compras de su-
permercado podem ser levadas em sa-
colas retornáveis, mas também em cai-
xas de papelão e carrinhos de feira. Pe-
quenos objetos, como medicamentos,
podem ser transportados nos bolsos,
bolsas e até mesmo nas mãos. Vale car-
regar sempre uma sacolinha dentro da
bolsa e ter outras no carro.
l LIXO: Separar o lixo que pode ser re-
ciclável também diminui o uso de saco-
las plásticas. O lixo seco (reciclável)
não precisa ser armazenado em sacoli-
nhas ou sacos de lixo, podendo ser de-
positado no coletor ou encaminhado a
cooperativas.

na Menos resíduos
para o dia a dia

l BRASÍLIA e SÃO PAULO. A revi-
são do acordo automotivo com
o México, que já a partir deste
ano limita as importações de au-
tomóveis daquele país a US$ 1,4
bilhão, recebeu avaliações di-
versas do governo e do setor
privado. O ministro do Desen-
volvimento, Indústria e Comér-
cio Exterior (Mdic), Fernando
Pimentel, disse esperar uma for-
te entrada de investimentos no
Brasil, pois algumas montado-
ras podem querer produzir aqui
veículos mais caros. Já o consul-
tor automotivo Luiz Carlos Au-
gusto afirmou que os mexicanos
serão mais beneficiados, pois
seus custos de produção são
menores e o acordo não incluiu
o comércio bilateral de autope-
ças. O acordo, anunciado quin-
ta-feira pelo ministro da Econo-
mia mexicano, Bruno Ferrari, foi
confirmado pelo governo brasi-
leiro ontem.

— É um acordo quantitativo.
Pode ser que essa regra induza
mais investimentos no Brasil,
de carros de maior valor. Mas
esse não era o objetivo. Se isso
for alcançado pelo acordo, é
bom — disse Pimentel.

Já Augusto ressaltou que,
por enquanto, o Brasil tem su-
perávit no comércio de auto-
peças com o México, mas isso
pode mudar no futuro:

— Os custos de produção no
México são muito menores
que no Brasil, e as multinacio-
nais já estão de olho nisso. Não
olhar para esse risco só por-
que ainda estamos superavitá-
rios é um erro.

Segundo a Associação Nacio-
nal dos Fabricantes de Veículos
Automotores (Anfavea), nessa
área o Brasil teve superávit de
US$ 675 milhões com o México
em 2011, resultado de exporta-
ções de US$ 1,08 bilhão e impor-
tações de US$ 415 milhões. Mas
nossas compras cresceram
124,7% de 2007 a 2011, e as ven-

das, 41,7%. No comércio de veí-
culos leves, desde 2008 o Brasil
tem déficits com o México, que
no ano passado chegaram a US$
1,5 bilhão. Esse déficit pesou nas
negociações, durante as quais o
Brasil ameaçou romper o acor-
do com o México caso este não
fosse revisto.

Pimentel: Brasil tem mais
espaço para carros de luxo
Pelo acordo, as cotas de im-

portação, que em 2013 e 2014 se-
rão de, respectivamente, US$1,5
bilhão e US$1,6 bilhão, vão vigo-
rar por três anos. O Brasil ainda
convenceu o México a aumentar
gradualmente seu índice de con-
teúdo regional (parcela do carro
composta por peças e insumos
produzidos na América do Nor-
te), de 30% para 35% no primei-
ro ano e podendo chegar a 45%

no terceiro ano.
As características do merca-

do brasileiro mudaram e o
consumo de carros de maior
valor se elevou, explicou Pi-
mentel. Para o ministro, a revi-
são do acordo pode apressar
uma mudança de estratégia
nas montadoras. Hoje o Brasil
concentra a produção de car-
ros populares, enquanto no
México são fabricados carros
luxuosos, voltados principal-
mente ao mercado americano.

— O mercado brasileiro mu-
dou. Por isso o acordo de dez
anos (fora assinado em 2002)
tem de ser revisto. O mercado
brasileiro está mais qualifica-
do. Tem mais espaço para car-
ros de luxo — disse Pimentel.

Para o Ministério das Rela-
ções Exteriores, a atração de
investimentos já era um dos

objetivos. O porta-voz do Ita-
maraty, embaixador Tovar Nu-
nes, disse que a revisão teve
três objetivos: criar um marco
regulatório para dar previsibi-
lidade às empresas para que
planejem seus investimentos;
aumentar os investimentos es-
trangeiros das empresas do
setor; e sofisticar a produção
de carros no Brasil.

Mas o foco principal é a prote-
ção da indústria brasileira, afe-
tada pela crise internacional.
Para Pimentel, a mudança no
acordo leva em conta o novo
cenário da economia mundial:

— Há grande afluxo de capital
para os países emergentes. Isso
está causando desequilíbrio
muito forte, o que a presidente
chamou de “tsunami monetá-
rio”. Isso é o pano de fundo do
nosso acordo.

Outros acordos de benefício
fiscal entre o Brasil e outros paí-
ses ou dentro do Mercosul po-
dem ser revistos, disse Pimen-
tel, caso as relações comerciais
se tornem desfavoráveis. Mas
no momento não se estuda
qualquer revisão. O ministro
disse ainda que Dilma Rousseff
elogiou o novo acordo, pois
“houve ganho dos dois lados”.

Em mais uma medida de pro-
teção à indústria, o governo
pretende lançar, ainda neste
mês, o novo regime tributário
para o setor automotivo. O regi-
me deve estabelecer facilida-
des para as empresas que ainda
não têm fábrica no Brasil, mas
que irão se instalar no país.

O acordo também foi elogia-
do pela Anfavea, que em nota
disse que este preserva o “li-
vre comércio no futuro”. n

Revisão de acordo beneficia mexicanos, diz consultor
Ministro do Desenvolvimento, porém, acredita que mudança nas cotas de importação deve atrair montadoras para o Brasil

Flávia Pierry, Gabriela Valente
e Paulo Justus
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Não houve entendimento quanto a veículos pesados. Serão realizadas consultas futuras

As exportações de veículos leves de cada um dos países serão isentas de tarifa de importação até o limite de

O índice de conteúdo regional do México, hoje de 30%, será elevado para
35%
até 19 de março de 2013

40%
até 19 de março de 2016

Entre 19 de março de 2015 e 18 de março de 2016,
os países estudarão a possibilidade de elevar o conteúdo para 45%
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US$ 1,64 bilhão de 19 de março de 2014 a 18 de março de 2015

US$ 1,56 bilhão de 19 de março de 2013 a 18 de março de 2014

US$ 1,45 bilhão de 19 de março de 2012 a 18 de março de 2013

l CIDADE DO MÉXICO. O
ministro de Economia do
México, Bruno Ferrari,
afirmou que, caso o Bra-
sil desrespeite a volta ao
livre comércio depois
dos três anos de cotas
impostas às exportações
mexicanas, seu país to-
mará medidas duras jun-
to a organismos interna-
cionais. Em uma conver-
sa informal com jornalis-
tas, Ferrari ressaltou que
o México compreende
que o atual contexto eco-
nômico brasileiro exija
medidas protecionistas,
mas que os mexicanos
não pagarão a conta dos
problemas internos do
sócio comercial.

— Isso não é um contra-
to de arrendamento. É um
acordo internacional, e
aspiramos a que se honre
a palavra dada — afirmou.

Ferrari destacou que o
mais importante foi a não
ruptura do acordo auto-
motivo de 2002, o que foi
cogitado pelo Brasil e te-
ria gerado “um conflito sé-
rio do ponto de vista co-
mercial e político”:

— Brasil e México são
os dois sócios mais im-
portantes da América La-
tina, e é importante que
avancem nesse caminho
e não distraiam seus ne-
gócios com problemas
que não têm a ver com
sua relação comercial, e
sim com um entorno ad-
verso na economia nacio-
nal e internacional. (Elisa
Martins, especial para O
GLOBO)

‘Aspiramos a
que se honre a
palavra dada’
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Text Box
   Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 17 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. 26.




