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3Objetivo

O estudo tem como objetivo conhecer a opinião da 

população paulistana, sobre a decisão judicial que 

retira a obrigatoriedade da distribuição gratuita de 

sacolas plásticas pelos super/hipermercados, a partir 

do dia 16/09/2012.



4Metodologia

Pesquisa quantitativa, com abordagem pessoal dos entrevistados em pontos de fluxo 

populacional. As entrevistas foram realizadas mediante aplicação de questionário estruturado, 

com tempo médio de 15 minutos.

A checagem foi simultânea e também posterior à coleta de dados, cobrindo no mínimo, 20% do 

Técnica

A checagem foi simultânea e também posterior à coleta de dados, cobrindo no mínimo, 20% do 

material de cada pesquisador.

Homens e mulheres a partir dos 16 anos, pertencentes a todas as classes econômicas e,

que costumam fazer compras de alimentos ou produtos para casa em
super/hipermercado, mesmo que eventualmente.

Público Alvo



5Metodologia

Foram realizadas 638 entrevistas, distribuídas geograficamente na cidade de São Paulo.

A margem de erro máxima para o total da amostra é de 4 pontos percentuais, para mais ou 
para menos, considerando um nível de confiança de 95%. 

Os dados da pesquisa foram ponderados por sexo, idade e classificação econômica, de forma a 

Amostra

Os dados da pesquisa foram ponderados por sexo, idade e classificação econômica, de forma a 

representar o público alvo desta pesquisa, tendo como fonte estudo realizado para a Plastivida, 

em maio/2012.

O campo foi realizado nos dias 21 e 22 de agosto de 2012.

Campo
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Perfil da amostra
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18
24

20 23
16

Média de idade:

41 anos
46

54

Sexo Idade

Perfil da amostra
Em %

� Maior parcela é do sexo feminino e a média etária é de 41 anos.

46% têm ensino médio.

16 a 24 anos 25 a 34 anos 35 a 44 anos 45 a 59 anos 60 anos ou 
maisMasculino Feminino

Base: Total da amostra (vide metodologia)

Sexo, idade e escolaridade

36
46

18

Fundamental Médio Superior

Escolaridade



8Perfil da amostra
Em %

5

34

51

10

Classe A Classe B Classe C Classe DE

Classes A/B: 39%

Classificação econômica 
(Critério Brasil)

Classes CDE: 61%

� 51% pertencem à classe C e 36% têm 

renda familiar mensal de até 2 S.M.

36

19
24

14
7

Até 2 S.M. Mais de 2 a 3 
S.M

Mais de 3 a 5 
S.M

Mais de 5 a 10 
S.M

Mais de 10  S.M

Renda familiar mensal

(em salário mínimo*)

Base: Total da amostra (vide metodologia)

Classificação econômica e renda familiar mensal   

Média

R$ 2.532

Base: Entrevistados que responderam – 577 entrevistas
(*) Salário mínimo (maio/2012): R$ 622,00

Classe A Classe B Classe C Classe DE
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31

13

Não PEA*

Aposentado

68

31

10

10

PEA*

Assalariado registrado

Assalariado sem registro

Free-lance, bico

Ocupação

Perfil da amostra
Em %

� Cerca de sete em 

cada dez são 

economicamente 

11

5

2

Dona de casa

Estudante

Desempregado (não esta 
procurando emprego)

10

6

2

2

6

Free-lance, bico

Autônomo regular

Empresário

Funcionário público

Desempregado (procurando 
emprego)

(*) PEA: População economicamente ativa

Base: Total da amostra (vide metodologia)

P18. Atualmente, você trabalha? Qual é a sua ocupação principal? 

economicamente 

ativos, sendo 31% 

assalariados regirados.
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Hábitos de compra em 

supermercados
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45

24

Mais de 1 vez por semana

1 vez por semana

Frequência com que costuma fazer compra de alimentos e produtos para casa em hiper/supermercado

Hábitos de compra em supermercados
Estimulada e única, em %

69%

� Cerca de sete em cada 
dez paulistanos com idade a 

16

14

1

1 vez a cada quinze dias

1 vez por mês

Menos que 1 vez por mês

Base: Total da amostra (vide metodologia)

P1.  Gostaria de falar com vocês sobre compras em super/hipermercados.Com que frequência você costuma fazer compra de alimentos ou produtos 

para sua casa em super/hipermercados?

dez paulistanos com idade a 
partir de 16 anos, fazem 

compras em 
super/hipermercado pelo 

menos uma vez por 
semana.
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Posicionamento sobre a decisão 

judicial que retira a judicial que retira a 

obrigatoriedade da distribuição 

das sacolas plásticas
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Opinião sobre a retirada das sacolas plásticas dos super/hipermercados

Posicionamento sobre a decisão judicial que retira a obrigatoriedade da distribuição das sacolas 
plásticas

Estimulada e única, em %

100
A favor do fim do uso Contra o fim do uso

� Maioria é contra a retirada das sacolas plásticas em super/hipermercados, taxa 29 pontos superior à 

registrada em janeiro/2012, no primeiro estudo publicado sobre o assunto pela Folha de S. Paulo. 

Mudança significativa na opinião dos paulistanos.

Base: Total da amostra (vide metodologia)

P3.Você é a Favor ou Contra o fim do uso de sacolas plásticas nos super/hipermercados, ou seja, que os supermercados deixem de distribuir sacolas 

plásticas gratuitamente? 

Em janeiro 3% não souberam opinar.

57

46
31

40

54 69

0

20

40

60

80

jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 jun/12 jul/12 ago/12

A favor do fim do uso Contra o fim do uso

69

31

+29p.p.

Pesquisa realizada pelo Datafolha para a Folha de S. Paulo
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Sim, 
deveriam ser Não 

deveriam ser 

Na sua opinião os super/hiper deveriam ou não ser obrigados pela justiça a 

distribuir sacolinhas plásticas gratuitamente para a população?

Posicionamento sobre a decisão judicial que retira a obrigatoriedade da distribuição das sacolas 
plásticas

Estimulada e única, em %

Base: Total da amostra (vide metodologia)

P8. Na sua opinião os super/hiper deveriam ou não ser obrigados pela justiça a distribuir sacolinhas plásticas gratuitamente para a população?

deveriam ser 
obrigados

73

deveriam ser 
obrigados

26

Não respondeu/ recusa:  1%

Para grande maioria a justiça 

deveria obrigar os 

super/hipermercados a 

distribuírem sacolas plásticas 

gratuitamente.
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Hábitos de uso das sacolas plásticas
�Transporte das compras�Transporte das compras

�Destinos
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Meios utilizados para transportar as compras do supermercado

87

69

Habitual – Múltipla
Mais frequente – Única

Hábitos de uso das sacolas plásticas – Transporte das compras
Estimulada, em %

� Grande maioria utiliza habitualmente sacolas plásticas para 

transportar as compras feitas em super/hipermercados, para 69% é 

também o meio mais frequente.

As sacolas retornáveis são utilizadas por 35% dos entrevistados.

Base: Total da amostra (vide metodologia)

P2. De acordo com este cartão, atualmente como você costuma transportar suas compras de super/hipermercados? Alguma outra forma que não 

esteja no cartão? P2a. E qual dessas formas você utiliza com maior frequência atualmente?

35

21 19
12 9 8 5 2

69

15
6 4 2 1 1 0,4

Sacolas plásticas 
comuns

Sacolas de pano, 
náilon, feira 
(retornáveis)

Sacolas plásticas 
biodegradáveis

Caixas de 
papelão

Carrinhos de feira Direto no porta-
malas do carro

Saquinho de 
hortifruti

Sacolas de papel Saco de papel

Não respondeu/ recusa:  2% 

As sacolas retornáveis são utilizadas por 35% dos entrevistados.

Citações até 2% no total.
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66

36

Meios utilizados para acondicionar e descartar o lixo no período em que as sacolas 

plásticas não foram distribuídas 

Hábitos de uso das sacolas plásticas – Lixo
Estimulada e múltipla, em %

� No período em que as sacolas plásticas não  foram distribuídas, 

maioria passou a comprar sacos de lixo para descartar o lixo 

doméstico.

Mas, 53% dos entrevistados, continuaram utilizando sacolas 

plásticas armazenadas em casa ou distribuídas por outros 

Base: Total da amostra (vide metodologia)

P13. No período em que as sacolas plásticas não foram distribuídas pelos supermercados, como você fez para acondicionar e descartar o lixo domestico? 

36

19 17

7 6
1

Comprou saco de 
lixo

Sacolas plásticas 
que estavam 

guardadas em casa

Caixa de papelão Sacolas plásticas 
distribuídas em 

outros 
estabelecimentos

Saquinhos de 
hortifruti

Lata de lixo Jornal

estabelecimentos. 

53% Sacolas plásticas
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Grau de satisfação com a volta das sacolas plásticas nos super/hipermercados

Nada 
satisfeito (1)

Pouco 
satisfeito (2)

Mais ou 
menos 

satisfeito (3)
Satisfeito (4)

Muito satisfeito
(5)

Hábitos de uso das sacolas plásticas – Transporte das compras
Estimulada e única, em % – Escala de 5 pontos

� Sete em cada dez entrevistados declaram-se satisfeitos com o retorno das sacolas em 

super/hipermercados. � Entre os pertencentes às classes DE a satisfação é tendencialmente maior (85%).

Base: Total da amostra (vide metodologia)

P4. Como consumidor(a), o quanto você está satisfeito(a) com a volta das sacolas plásticas, nos super/hipermercados? Você diria que está: 

satisfeito (3)

Top Top Top Top twotwotwotwo boxes boxes boxes boxes 
Satisfeito (4) + Muito satisfeito (5) 

70%70%70%70%

Média 3,8
BottomBottomBottomBottom twotwotwotwo boxes boxes boxes boxes 

Nada Satisfeito (1) + Pouco satisfeito (2) 

15%15%15%15%

10%10% 5%5% 15%15% 33%33% 37%

Classes DE:85%

Até 2 S.M.: 77%
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Hábitos de uso das sacolas plásticas
�Transporte das compras�Transporte das compras

�Destinos
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94

54

68

Utiliza como saco de lixo

Utiliza para recolher a sujeira de animais

Utiliza para transportar outros objetos

Reutiliza para 

colocar lixo

98% 

reutilizam

Destino das sacolas plásticas

Ocorrência

Hábitos de uso das sacolas plásticas - Destinos
Estimulada e múltipla, em %

� Quase totalidade dos entrevistados utiliza as sacolas plásticas recebidas nos 

super/hipermercados como saco de lixo. 

68

51

31

23

7

2

26

10

Utiliza para transportar outros objetos

Utiliza para separar o lixo para reciclar

Utiliza para guardar,  armazenar mantimentos

Utiliza para guardar, armazenar roupas

Matéria prima para fazer outros objetos

Outros usos

Separa e entrega para reciclagem

Joga no lixo, sem utilizar

Reutiliza para 

outros fins

Base: Total da amostra (vide metodologia)

P15. Pensando nas sacolas plásticas que você leva para casa, você costuma ___. Você utiliza as sacolas plásticas de alguma outra forma, além das que 

mencionei?



21

Opiniões e expectativas 

sobre a decisão judicial que sobre a decisão judicial que 

retira a obrigatoriedade da 

distribuição das sacolas 

plásticas
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Opinião sobre a cobrança das sacolas plásticas e retornáveis 

Opiniões e expectativas sobre a decisão judicial que retira a obrigatoriedade da distribuição das 
sacolas plásticas
Estimulada e única, em %

� É maior a resistência ao pagamento das sacolas plásticas comuns: 88% são contra a cobrança. 

Em relação à cobrança pelas sacolas retornáveis, as opiniões ficam divididas.

52

Base: Total da amostra (vide metodologia)

P10. Você é a favor ou contra o pagamento pelo uso ___?

11

47

88

Sacolas plásticas Sacolas retornáveis/ reutilizáveis

A favor

Contra
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Intenção de pagar pelas sacolas plásticas em super/hipermercados

48%48% 16%16% 9%9% 18%18% 9%

Com certeza 
Não pagaria (1)

Provavelmente
não pagaria (2)

Talvez sim, 
talvez não (3)

Provavelmente 
pagaria (4)

Com certeza 
pagaria (5)

Opiniões e expectativas sobre a decisão judicial que retira a obrigatoriedade da distribuição das 
sacolas plásticas
Estimulada e única, em % – Escala de 5 pontos

� Maioria afirma que não pagaria pela sacolas plásticas, caso os super/hipermercados passassem a 

cobrar.

Base: Entrevistados que souberam responder – 637 entrevistas 

P11. Se o super/ hipermercado passasse a cobrar um valor pelas sacolas plásticas que o consumidor utiliza para transportar as compras você ___?

48%48% 16%16% 9%9% 18%18% 9%

Top Top Top Top twotwotwotwo boxes boxes boxes boxes 
Provavelmente pagaria (4) + Com certeza pagaria (5) 

27%27%27%27%

Média 2,3BottomBottomBottomBottom twotwotwotwo boxes boxes boxes boxes 
Nada informado (1) + Pouco informado (2) 

64%64%64%64%
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Discorda 
totalmente (1)

Discorda em
parte (2)

Não concorda,
nem discorda 

(3)

Concorda em 
parte (4)

Concorda 
totalmente (5)

“Se as sacolas plásticas forem retiradas VOU 

PASSAR A GASTAR MAIS COM A COMPRA DE 

SACOS DE LIXO” 

Top Top Top Top twotwotwotwo boxes boxes boxes boxes 
Concorda em parte (4) + 

Opiniões e expectativas sobre a decisão judicial que retira a obrigatoriedade da distribuição das 
sacolas plásticas
Estimulada e única, em % – Escala de 5 pontos

Grau de concordância com a afirmação ...

Base: Total da amostra (vide metodologia)

P14. Agora eu vou ler algumas frases sobre a retirada de sacolas plásticas em supermercados e gostaria de saber se você concorda ou discorda. 

Começando por ___, você concorda ou discorda? Totalmente ou em parte?

(3)
Concorda em parte (4) + 

concorda totalmente (5) 

79,4%79,4%79,4%79,4%

Média 4,2

10,4%10,4% 6,3%6,3% 3,8%3,8% 15,0%15,0% 64,4%
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