
Supermercado
cidadão recicla
Reciclar latas de alumínio, papelão e garrafas pet, entre
outros itens, pode gerar ganhos de imagem pela prática
de cidadania e ainda trazer mais economia.

Por Vera Amatti

a natureza nada se perde, nada se
cria, tudo se transforma". O postulado
científico de Lavoisier, principal mote

dos ambientalistas ligados à reciclagem, significa
também uma opção que o supermercadista faz
pela responsabilidade social e pela racionalização
dos recursos naturais, além das evidentes van-
tagens financeiras obtidas por meio das vendas
do material retornável. No entanto, embora o
Brasil reaproveite cerca de 87% das latas de
alumínio, segundo dados da associação Cempre
- Compromisso Empresarial para Reciclagem, só
são reciclados 39% do papelão, 21 % de garrafas
plásticas e 20% das embalagens longa vida.

O grupo Pão de Açúcar, por exemplo, mantém
programas constantes de recolhimento de latas,
papelão e embalagens diversas. Desde 2001, um
programa em parceria com a Unilever põe em
prática o princípio da responsabilidade comparti-
lhada entre indústria, varejo e consumidores na
correta destinação de embalagens pós-consumo.

Desde a implantação do projeto já foram recolhi-
das mais de 2,1 mil toneladas de recicláveis em
oito cidades.

Postos de recolhimento foram implantados
em mais de 80 pontos-de-venda para atender à
demanda. O projeto sempre buscou unir a ques-
tão ambiental à qualidade de vida e à questão
social, segundo o diretor de marketing corpora-
tivo do Grupo Pão de Açúcar, Eduardo Romero.
"Iniciou-se com um parceiro da indústria e uma
recicladora profissional e, conforme foi amplian-
do o sistema, a empresa passou a testar novos
modelos de gerenciamento, incluindo parcerias
com cooperativas de recicladores". Esse modelo,
aliás, é o adotado pela maioria dos supermerca-
distas: recolhem o material, mas terceirizam o
processo de reaproveitamento, repassando-o a
catadores, cooperativas ou à Prefeitura.

PEQUENOS NA ONDA - A reciclagem e a orien-
tação ao consumidor sobre o reaproveitamento

de embalagens que teriam como destino o
lixo já é uma prática também nas pequenas
e médias empresas de supermercados,
da capital ou do interior de São Paulo. A
maioria se encontra no primeiro estágio,
reciclando a sacaria plástica e o papelão
ondulado recebidos da indústria, o que é
um excelente começo. À medida que vão
colhendo os benefícios dessa iniciativa,
a tendência natural- é envolver também o
consumidor, criando programas de atendi-
mento e orientação dentro das lojas.

É o caso dos Supermercados Laranjão,



com seis lojas na região de São José do Rio
Preto, interior paulista. A empresa separa o
material na retaguarda e terceiriza para a venda,
recebendo os dividendos. "Com a reciclagem
da sacaria e do papelão abatemos alguns custos
operacionais, como combustíveis e manutenção
dos veículos, pois fazer a reciclagem aqui mesmo
envolveria um custo muito alto com mão-de-
obra", explica o gerente geral, Eliel Fazio.

Para equacionar esse custo da reciclagem
interna, feita pela própria loja, o Supermercado
São Pedro, de Mirassol, também no interior de
São Paulo, desenvolveu programas em parceria
com os próprios funcionários. A empresa recolhe
o plástico e o papel no estoque e os vende a coo-
perativas. O dinheiro obtido vai para um fundo de
empréstimo para os 50 funcionários, que não se
furtam a trabalhar nas horas vagas para organizar
o "lixo rico" do supermercado. Para o diretor
José Roberto Maduro, embora ainda não faça
esse trabalho com os clientes, a iniciativa motiva
os funcionários e cria um bom ambiente.

INDÚSTRIA PARCEIRA - Para o varejista que
pretende centralizar o processo de reciclagem,
o investimento em pessoal soma-se ao do
maquinário próprio para isso (veja box acima).
Porém, para os supermercados que não têm
infra-estrutura para criar uma estação de reci-
clagem na própria empresa a alternativa é unir-
se à indústria para transformar a iniciativa em
promoção e marketing.

A Cocamar, cooperativa agroindustrial sediada
no Paraná, possui um programa ecológico pre-

miado pelo jornal Valor Econômico e promove
ações de lazer e educação com as comunidades
do entorno de alguns supermercados, orientando
sobre coleta seletiva e premiando com brindes
os pequenos cidadãos que se dispõem a separar
as embalagens longa vida e plásticas para entre-
gá-las aos promotores. Supermercados como
Rondon, Confiança e Laranjão já participaram do
projeto e a cooperativa espera que outros varejis-
tas possam aderir ao programa.

Na outra ponta, o setor de embalagens conta
também com um forte lobby para apoiar as
ações de reciclagem. Recente pesquisa da
Enfoque Marketing, feita em parceria com a
APAS e a Abre - Associação Brasileira de
Embalagens, indica que o setor de supermerca-
dos ainda tem pouco interesse e oferece menos
postos de coleta em relação à demanda. Outro
dado significativo apontado pela pesquisa é que
a maioria dos supermercadistas acredita que a
reciclagem é associada à redução de custos,
mas também sinaliza para a baixa qualidade do
material a ser reciclado.

Para o coordenador de comunicação da Abipet,
Associação Brasileira da Indústria do Pet, Hermes
Confesini, o primeiro passo para o supermerca-
dista nesse sentido é orientar o consumidor para
a coleta seletiva e recolher o material sem se
preocupar com o enfardamento dos plásticos e
garrafas, nem com a venda direta, repassando
para as cooperativas.


