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A CAMPANHA

Objetivos da campanha

Parceiros Institucionais

Mídia - Internet

Hotsite
Saco é um Saco

E-mail marketing

Blog

Twitter

Mídia - Impressa

• Folders
• Cartazes
• Flyers
• Adesivos para carro
• Anúncios de revista e jornal
• Banners

Mídia - Filmes
Cinema, televisão e internet

“Ciclos”

“Beleza”

Agência: Africa

Agência: Lew’Lara/TBWA

“Saco”
Agência: Africa

Mídia – Spots de rádio

Ações presenciais
Banimento das sacolas no
Carrefour – Piracicaba março 2010

Ação Comunidade do Complexo
da Maré – Rio de Janeiro – agosto
2009

Ação na praia de Ipanema – Rio de Janeiro
– março 2010

O Dia Sem Sacolas
Plásticas foi notícia em
todos os estados e
pauta do Jornal
Nacional

Ação de Natal no metrô –
RJ e DF – dezembro
2009

I Mostra Ambiental do Ibama –
Brasília – novembro 2009

15 de outubro – Dia do Consumidor
Consciente – Um dia sem sacolas
plásticas

Concursos

Akatu

Carrefour

Apoiadores

Total de 82
apoiadores
espontâneos
• 47 Setor Privado
• 20 Sociedade Civil
• 15 Setor Público

Ações dos Apoiadores

Projeto JogueLimpo –
Praias da Bahia
LitoBand - SP

Supermercado
EcoMais –
Limeira/SP

OSCIP Direito à
Justiça - Bahia
Homem Sacola
na CNSA

Apoiadores – 40 Rádios
comerciais e 1980 comunitárias

A campanha conseguiu rádios
parceiras em todos os estados
brasileiros.
Além da distribuição a 1980 rádios
comunitárias.

RESULTADOS

Cenário brasileiro do consumo de
sacolas plásticas

*Dados fornecidos pela indústria do plástico
**Projeções

Número de sacolas plásticas
evitadas

Cerca de 600 milhões
de sacolas plásticas evitadas em todo o
território nacional desde o início da
campanha em junho de 2009

4% do total
produzido em 2009

1,5 bilhão

A meta para 2010 é de
de
sacolas plásticas evitadas – 10% do total

Sacolas retornáveis distribuídas pelo
MMA e parceiros em ações da
campanha

195.800
sacolas retornáveis distribuídas em todo o
território nacional

MMA, Gol, Carrefour, Walmart, Kimberly-Clark e CPFL

Crescimento nas vendas de ecobags
Carrefour
• O Carrefour informou que houve crescimento significativo e constante na
venda de sacolas retornáveis em suas lojas, com aumento especial em
momentos de ações da campanha – outubro e dezembro de 2009 e março
de 2010

Walmart
• A rede Walmart informou que tem venda média mensal de 100 mil
sacolas retornáveis em suas lojas em todo o Brasil.
Como bem observado pelos supermercadistas, ecobags são um item de venda limitada – quem compra
uma, no máximo comprará outra, por ter esquecido a sua ou por necessidade de mais espaço. A
tendência é que, ainda que atinjam picos, as vendas gradualmente diminuam, à medida que mais
consumidores possuam sacolas retornáveis para suas compras.

Clipping
A campanha foi notícia nos maiores veículos de comunicação do Brasil e em publicações
especializadas em meio ambiente, entre eles:

Público potencial atingido
Total aproximado

Contas de luz CPFL, COELBA, Rede Energia e AES,
CEE (RS)

29,5 milhões
de pessoas

Exibição de filmes nas salas de cinema

22,5 milhões
espectadores

Cartazes nas estações dos metrôs – DF, SP, BH, RJ

4,2 milhões
pessoas/dia

Ações de internet (email marketing e mídias sociais)

660 mil
pessoas

Ações em voos da Gol

225 mil
pessoas

Ações presenciais

53 mil
pessoas

Acessos e seguidores

271.000
Pageviews desde junho de 2009

64.000
Pageviews desde outubro de 2009

619
Seguidores no Twitter desde outubro de 2009

Exibições Filmes
– cinema, televisão e internet

Filme “Ciclo”

Filme “Saco”

Filme “Beleza”

• 5.300 exibições nas
salas de cinema Rain entre
agosto e setembro de 2009

• 5.300 exibições nas salas
de cinema Rain entre agosto
e setembro de 2009

• 10.000 exibições nas salas
de cinema Rain entre janeiro e
fevereiro de 2010
• 4.757 visualizações no
Youtube até 05/abr
• Exibido na TV Futura
• Distribuição pela SECOM às
emissoras abertas do país, com
exibições na Globo, SBT,

• Exibido na TV

Futura

• Exibido na TV

Futura

•9.435 visualizações no

•110.292 visualizações no

Youtube até abril de 2010

Youtube até abril de 2010

Band, Record

Ações dos parceiros
- Walmart

O Walmart, em parceria com a agência Africa,
desenvolveu o mote da campanha e sua
identidade visual, além de produzir dois
filmes para tv/cinema.
Além das ações conjuntas ao MMA, instituiu
uma série de programas de desestímulo ao
uso de sacolas plásticas em suas lojas, que já
resultaram em R$700 mil reais de descontos
aos consumidores, mais de 2 milhões de
sacolas retornáveis vendidas e redução de
138 milhões de sacolas plásticas em 2009.
• Venda de sacolas retornáveis a preço
de custo
• “Poupa-sacos” em todos os check-outs
• Disponibilização de caixas de papelão
das embalagens
• Caixa preferencial para quem não usa
sacolas plásticas
• Programa de descontos

Ações dos parceiros
- Carrefour
O Carrefour patrocinou a estratégia de internet da campanha –
criação do hotsite, repaginação do blog e ações nas mídias sociais –
além do concurso cultural Saco de Ideias.
Em suas lojas, implementou ecocaixas, venda de sacolas retornáveis
a preço de custo, poupa-sacolas e disponibilização de caixas de
papelão aos consumidores, além de ampla comunicação para o
consumo consciente.
A rede anunciou o banimento das sacolas
plásticas até 2014, passando a oferecer
sacos de bioplástico para FLV e sacolas
biodegradáveis à R$ 0,30, com valor
revertido para caridade.

Ações dos parceiros
- Akatu
O concurso “Saco de Ideias” propôs
a produção de vídeos de 1 minuto
sobre o tema sacolas plásticas.
Em parceria com o Carrefour, o
Akatu lançou um hotsite, fez
divulgação junto a estudantes de
jornalismo e publicidade e publicou
anúncios em revistas de grande
circulação nacional, como IstoÉ.
Foram 23 vídeos inscritos.

Ações dos parceiros
- CPFL
A Companhia Paulista de Força e Luz – CPFL –
aderiu à campanha em agosto de 2009,
estampando o anúncio em suas contas de luz
durante 5 meses.
Produziu o filme “Beleza” em parceria com a
agência Lew’Lara/TBWA, e o disponibilizou sem
assinatura para utilização na campanha.
Além disso, realizou ações de conscientização
junto a seus funcionários e parceiros,
distribuindo mais de 10 mil sacolas retornáveis e
folders da campanha.
Levou a campanha à ABRADEE – Associação de
Distribuidoras de Energia Elétrica – e conseguiu
o apoio de mais inúmeras operadoras.

Ações dos parceiros
- Kimberly-Clark

OU

A Kimberly-Clark estampou o selo da campanha em todas as embalagens do NEVE
Naturalis e promoveu ação junto ao consumidor: na compra de embalagens de 24 ou
32 rolos o consumidor levou grátis uma sacola retornável com o selo da campanha,
mais folheto padrão da campanha.
Foram 140.00 sacolas retornáveis distribuídas em janeiro de 2010.

Resultados indiretos
Lei nº 5.502, de 15 de julho de 2009 - Lei de Sacolas Plásticas do estado do Rio de
Janeiro
 A lei incluiu a experiência bem-sucedida do Walmart e divulgada pela campanha de
oferecer desconto mínimo R$ 0,03 a cada 5 itens comprados no estabelecimento,ao
cliente que não usar saco ou sacola plástica em suas compras.

Programa Qualidade da Sacola Plástica da Indústria do Plástico
 Após o lançamento da campanha Saco é um Saco, a indústria do plástico se viu obrigada
a ampliar seus esforços de convencimento dos supermercadistas a garantirem a qualidade
das sacolas plásticas oferecidas aos clientes, o que diminuiu significativamente o uso de
sacolas plásticas.

Resultados indiretos
Banimento das sacolas plásticas no Carrefour até 2014
 Em função do grande sucesso da campanha junto ao público consumidor, o
Carrefour decidiu ampliar sua meta de redução de sacolas plásticas,
anteriormente estabelecida em 50% até 2014: em 15 de março de 2010, o
Carrefour anunciou o completo banimento da sacolas plásticas em suas lojas até
2014, tendo iniciado o processo pelo hipermecado de Piracicaba nesta data.

Ampliação da experiência de Xanxerê/SC
 A campanha deu ampla divulgação à experiência de Xanxerê, que baniu as
sacolas plásticas gratuitas no município. O grande apelo junto ao público da
mensagem da campanha e do sucesso da iniciativa xanxerense, alavancou o
programa de banimento de sacolas plásticas implementado pela cidade, que vem
conquistando mais e mais municípios catarinenses: até o momento, são 11
municípios participantes e outros 5 em fase de análise.

Reações dos internautas
Reações
Negativas
5%

Reações
Positivas
95%

*Manifestações feitas
através do blog e emails
enviados

Reações negativas

CONCLUSÕES

É uma campanha
EXITOSA

Visão do MMA
- Principais fatores que contribuíram para o êxito da
campanha

Ambiente favorável na sociedade para a discussão do tema
Slogan e linguagem simpáticos
Sinergia e engajamento dos parceiros / Adesão dos CEOs
Engajamento da cúpula do MMA / Fator Minc
Diversidade de mídias utilizadas atingindo diferentes públicos

Equipe executiva focada e dedicada
Resultados tangíveis

Continuação da campanha
A campanha deve continuar?

Sim
É o que entendem todos os parceiros que
responderam a avaliação e também o
MMA

Setores pouco trabalhados
ou a trabalhar
Secretarias de
meio ambiente
estaduais e
municipais

Farmácias

Padarias

Comércio em geral

Escolas

ANEXOS

Apoiadores
ASEEL – Associação dos Empregados da Eletronorte
Associação de Donas de Casa da Bahia
Associação Educara – Sumaré/PB
Ateliê Kátia Pin – Santos/SP
Auto Viação Salineira
CADIS 3 – Verdegreen Hotel
CCR RodoNorte
CEMPRE – Compromisso Empresarial para a Reciclagem
Centro de Logística e Apoio a Natureza – CLEAN
Centro Espírita Caminho e Esperança – Macajuba/BA
Cooperforte – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos funcionários de
Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda.
Econtexto Idéias Ecológicas
Fields-Inovatec – Inovações Tecnológicas Ltda.
Infotec Brasil
Instituto Agronelli de Desenvolvimento Social
Instituto de Desenvolvimento Regional do Oeste do Paraná (IDR-Oeste)
Instituto Vladimir Herzog
Intelig Telecomunicações
Instituto DUAL de Educação – Joinville/SC
Litografia Bandeirantes
Núcleo de Apoio Integral à Criança e ao Adolescente (NAICA) da Prefeitura de
Uberlândia/MG
Núcleo de Responsabilidade Corporativa do Centro Universitário Jorge Amado –
UNIJORGE
Núcleo Regional de Educação de Jacarezinho/RJ
Ong Angakira – Guaxupé/MG
Ong NOOLHAR

OSCIP Direito à Justiça – Bahia
Ouro Verde Transporte e Locação S.A.
Prefeitura de Regeneração/PI
Prefeitura Municipal de Vila Velha/ES
Prefeitura Municipa de Santana do Ipanema/AL
Previdência Social – Ministério da Previdência Social
Programa Preservando Para o Futuro – PREFUTURO
Projeto Ecobolsa Brasil
Revista Terra da Gente
SCA Etanol do Brasil
Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Maragojipe/BA
Secretaria de Gestão Ambiental de São Bernardo do Campo/SP
Secretaria de Estado do Ambiente/RJ
Secretaria de Meio Ambiente de Petrópolis/RJ
Secretaria de Meio Ambiente de Venda Nova do Imigrante/ES
Secretaria de Turismo de Caldas Novas/GO
Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Contagem/MG
Secretária Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de
Irecê/BA
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento de Arapiraca/AL
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos/SE
SincoPeças – GO
Sociedade Civil Preservação
Sociedade Formigas
Sulamérica Seguros
Supermercados Beira Rio – Piracicaba/SP
Supermercado Enxuto
Supermercados Guanabara
Supermercados São Vicente/SP
TOTUS Socioambiental

Comentários de cidadãos
Glacy Kelly – Arraial do Cabo/RJ
Apoio a campanha e acho juntos iremos fazer a
diferença ajudando o planeta.
Parabenizo o MMA pela idéia da campanha "Saco é um saco"!
Conscientizar o cidadão de sua responsabilidade com a vida, com o
planeta, com a sustentabilidade é tarefa de todos nós e requer
mudanças simples de alguns hábitos. Sugiro levar a campanha para
as escolas, as associações, sindicatos, para a todos os órgãos
públicos e para o dia-a-dia das cidades. Além de continuar praticando
os 3R e mais o "Recusar", enviarei o link da campanha para toda a
minha lista de contatos. Que nós tenhamos sucesso com esta
campanha e que venham outras!
Márcia Regina.
Parabéns pela iniciativa. Porém gostaria de dizer que a
campanha vai funcionar na medida que os fornecedores
das sacolas plásticas adotem iniciativas que estimulem a
redução por parte do consumidor,a exemplo de países
europeus:cobrar pelo uso, dar desconto para quem usa
sacola retornável. Também o treinamento dos
empacotadores é fundamental,o uso correto no ato de
acondicionar os produtos pode reduzir bastante o uso das
sacolas plásticas.
Eduardo Geremia

NÓS DO BLOG SOS RIOS DO BRASIL
ESTAMOS PRÁ VALER NA CAMPANHA!
Postamos a notícia do lançamento da
Campanha, com fotos e links, postamos o link
dos vídeos da Campanha e também
reproduzimos a enquete sobre o uso de sacolas
plásticas no Blog.
Prof. Jarmuth Andrade
Instituto SOS Rios do Brasil

Luiz Sandoval – Uberlândia/MG
Embora ainda utilize, venho diminuindo meu consumo de
sacolas e objetos descartáveis e quero incentivar outras
pessoas a fazerem o mesmo.
Lucas Yasumura – Jundiaí/SP
Em casa usamos sacolas retornáveis há alguns anos.
Sacos plásticos são nojentos e assassinos! Nota 100
para a campanha!
Carolina Oliveira- Ribeirão Pires/SP
Minha filha de 1 ano e meio já está aprendendo a usar
ecobags. Quero que ela cresça num mundo melhor.
UFA!! Já estava na hora... Haja "saco" nesse país. Já estou
postando a campanha no meu blog (que está hospedado em um
site de notícias de Mato Grosso do Sul):
http://www.midiamax.com/eugenia/ Contem comigo... De saco
em saco, vamos reduzir e reciclar. Com um abraço.
Eugênia Amaral

