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Plastivida
Instituto Sócio-Ambiental dos Plásticos

• Divulgar a importância dos plásticos na vida moderna 

• Promover sua utilização ambientalmente correta

Inserir fotos

Caminhar na direção      da sustentabilidade



INP
Instituto Nacional do Plástico

• Promover o desenvolvimento tecnológico dos plásticos 

• Elaborar Normas Técnicas para garantir a qualidade 

• Desenvolver programas de auto-regulamentação, 
exemplo: cadeiras, copos e sacolas plásticas



ABIEF
Associação Brasileira da Indústria de 

Embalagens Flexíveis 

• Promover a indústria brasileira de embalagens   
plásticas flexíveis 

• Disseminar práticas corretas na fabricação de seus   
produtos 



Programa de Qualidade e Consumo 
Responsável das Sacolas Plásticas



• União entre indústria do plástico e varejo: 
ganha-ganha

• Melhoria da qualidade das sacolas plásticas

• Compromisso com a sustentabilidade

• Parceria entre ABRAS e entidades congêneres   
estaduais com Plastivida, INP e  ABIEF

Bases do Programa



Melhorar a qualidade das sacolas significa 
aumentar sua resistência, resultando:

•Suportar mais peso

•Reduzir o uso em duplicidade:

•Acondicionar mais produtos:

Bases do Programa

Fonte: pesquisa SP Trade

13% (realidade atual)

61% (sub-utilização)



Beneficiados 

Plástico

ConsumidorSupermercados

Meio Ambiente



Tripé do Programa

EducaEducaçãção e o e 
ComunicaComunicaçãçãoo

Viabilidade Viabilidade 
EconEconôômicamica

NormalizaNormalizaçãção o 
e Fiscalizae Fiscalizaçãçãoo



Selo de identificação do Programa



A redução da espessura foi de 23%23% em 9 anos9 anos

Redução da qualidade e implicações

Fonte: Abief



Oportunidades

É possível reduzir em 30%reduzir em 30% o consumo de sacolas    
plásticas, desde que :

• Sua qualidade seja aumentada 

ESTE É O MELHOR CAMINHO PARA REDUZIR OU EVITAR A PRESSÃO 
POR PARTE DA MÍDIA, DOS LEGISLADORES E ÓRGÃOS 

GOVERNAMENTAIS

• Os supermercados estejam envolvidos 
• A população seja conscientizada



Oportunidades : Pesquisa IBOPE

100% reutilizam a sacola 
plástica como “saco de lixo”.

75% são amplamente 
favoráveis ao seu  fornecimento 
pelo comércio.

71% consideram a 
forma ideal de transportar as 
compras.



Foco na ação imediata

Abril/Maio

• Ações imediatas nos PDV’s em 20 lojas 

• Piloto na Grande São Paulo – duração: 30 dias

Junho

• Ações em PDV’s nas principais capitais 



Ações para conscientizar 
os consumidores

Levando menos sacolas você ajuda o meio ambiente

Supermercados

Disponibilizarão materiais 
de divulgação

Contarão com a presença 
de promotores

Distribuirão folhetos 
educativos



Materiais de comunicação



Uniforme nos PDV’s 

Materiais de comunicação



Adesivo no caixaAdesivo na fachada

Materiais de comunicação



• Serão capacitados em um 
programa conjunto com o RH 
das empresas: incorporar essa 
cultura a cada organização

• Estes colaboradores deverão 
divulgar as mensagens do 
Programa: conscientizar a 
população

Capacitação dos operadores de 
caixa e de outros setores

Cartilha de Capacitação



• Anúncio revistas setoriais

• Campanha publicitária em   
canais de TV pagos

• Merchandising em programas 
femininos de TV Aberta

Outras ações

A ABRAS e a indústria
do Plástico têm um 
Programa que vai 

melhorar a sua vida.
E a do planeta também.



O papel dos Supermercados

Postos avançados da Campanha

Núcleos de Conscientização do Consumidor



• Em respeito ao consumidor

Atitude histórica

Unir o varejo e a indústria do plástico:

• Em favor da preservação ambiental

• Em busca de maior competitividade




