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A cobrança das sacolas plásticas
por supermercados, conforme anun-
ciado, e estranhamente avalizado pe-
lo Procon/SP, órgão que deveria pre-
servar os direitos dos consumidores,
prejudicará o cidadão e inviabilizará
a ação ambiental de coleta seletiva
da Prefeitura de São Paulo.

Promover o reúso das sacolinhas
como veículo adequado à destinação
dos resíduos é uma ação positiva e se
fortalece à medida em que a popula-
ção se torna agente direto da coleta
seletiva, por meio de iniciativas de
educação ambiental.

As pessoas já utilizam as sacoli-
nhas para destinar o lixo residencial.
Transformar esse costume em uma
ação responsável é interessante para
a preservação do meio ambiente e do
bem estar da própria população, que
hoje convive com questões sanitá-
rias graves decorrentes da falta de sa-
neamento, de lixo exposto, etc.

No entanto, a cobrança das saco-
las, por parte dos supermercados, re-
sultará em prejuízo ao bolso do con-
sumidor, que terá de comprar emba-
lagens para carregar suas compras -
a menos que se contente com as cai-
xas de papelão usadas e contamina-
das que os supermercados disponibi-
lizam — e, ainda, terá de comprar sa-
cos de lixo para descartar seus resí-
duos. Ou seja, o investimento sairá

do orçamento familiar e irá direta-
mente ao bolso dos supermercados.

Estudo realizado pela Fundação
Instituto de Pesquisas Econômicas
(Fipe) revelou que, em caso de sus-
pensão da distribuição de sacolas
plásticas, as famílias terão um au-
mento de gastos mensais com emba-
lagens de 146,1%, valor equiparado
aos custos com o arroz e o feijão.

O consumidor já paga pelas sacoli-
nhas. O custo está embutido no pre-
ço dos produtos vendidos nos super-
mercados. Em caso de cobrança pe-
las novas sacolas, haverá duplicida-
de, o que é inaceitável em qualquer
relação comercial e à luz do Código
de Defesa do Consumidor.

E mais: pesquisa de opinião enco-
mendada pela Plastivida mostra que
apenas 17% da população paulistana
estariam dispostos a comprar as sa-
colas plásticas nas cores verde e cin-
za. Sem elas, a operação de coleta se-
letiva na cidade de São Paulo, confor-
me deseja a Prefeitura, está condena-
da ao insucesso. A quantidade de sa-
colas e sacos de lixo vendidos não se-
rá suficiente para atender a demanda
do programa de coleta da Prefeitura
e, assim, o lixo reciclável não chega-
rá às centrais municipais de triagem.

Os supermercados prestam um
desserviço à sociedade como um to-
do, pois prejudica até a educação am-
biental à população paulistana, evi-
tando que esta se engaje na campa-
nha de coleta seletiva da cidade e pro-
movendo o descarte aleatório dos re-
síduos.

A entrega gratuita das sacolas ver-
des e cinzas não é proibida. E os su-
permercados que decidirem cobrar
pelas sacolas contribuirão definitiva-
mente para o prejuízo ao consumi-
dor e ao meio ambiente.

Grandes empresas têm, entre
suas principais preocupações e prio-
ridades, manter conformidade com
as melhores práticas de governança,
riscos e compliance do mercado glo-
bal. Diferentemente das atividades
processuais, a ética pessoal não pode
ser controlada. Porém, sabemos que
mecanismos de compliance podem
ser desenvolvidos.

A própria Petrobras, até a ocorrên-
cia dos fatos de corrupção, possuía
apenas o departamento de auditoria
interna, sem contar sequer com um
departamento de compliance. E em
se tratando da maior empresa públi-
co-privada do país, com ações na
maior bolsa de valores do mundo, is-
to não é justificável.

Por conta da ausência deste con-
trole e pela “falha ética” de alguns
gestores, a companhia agora se en-
contra em meio a uma erupção de
problemas, como perda do valor de
mercado, diminuição da nota de con-
fiabilidade internacional pela agên-
cia Moody's, exposição negativa na
mídia mundial, queda de 30% no va-
lor das ações no período de um ano,
possibilidade de penalização com
multas financeiras, entre outros.

A auditoria interna tem como
principal função fiscalizar e testar os
processos e controles, diferentemen-
te de um departamento de governan-

ça corporativa e compliance. Este
tem a incumbência principal de
acompanhar e disseminar a impor-
tância das obrigatoriedades regulató-
rias nos processos/controles inter-
nos e nas questões éticas. Talvez as
empresas e os gestores brasileiros
ainda acreditem que não vale a pena
investir neste tipo de prevenção. Ou
melhor, talvez entendam que é mais
fácil esperar o fato acontecer para
modificar e controlar.

Um recado aos administradores
vem da pesquisa realizada por Arnold
Schilder, que foi membro do Conse-
lho de Administração do Banco Cen-
tral Holandês. “Há estudos que anali-
sam o custo-benefício da implanta-
ção de programas de compliance em
organizações e que chegaram à con-
clusão de que, para cada US$ 1 gasto,
são economizados US$ 5, com a miti-
gação de processos legais, danos à re-
putação e perda de produtividade”.

A Petrobras não é uma empresa
antiética, mas, sim, uma companhia
que aceitou ser negligente perante
seus riscos e mostrou-se ingênua,
acreditando ou aceitando que depar-
tamentos integrados de controles fos-
sem desnecessários. Antiéticos,
com certeza, são os seus principais
gestores, que ignoraram controles
(frágeis, mas controles) e aproveita-
ram a ineficácia dos mesmos para ga-
nhos e vantagens pessoais, que no fi-
nal das contas denegriu não só a ima-
gem de uma companhia, mas de to-
do um país.

Nota: a Petrobras divulgou recen-
temente, após a dimensão dos fatos
constatados, a primeira medida para
tentativa de reestruturação da repu-
tação da companhia: a criação de um
departamento e diretoria de Gover-
nança Corporativa e Compliance.

Cobrança de sacola plástica
inviabiliza coleta seletiva

Valor do risco para empresas
no exemplo da Petrobras
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Após a regulamentação da Lei paulistana sobre a utilização
das sacolas plásticas, as sacolinhas feitas nas cores verde e
cinza, que trazem estampadas mensagens sobre a coleta sele-
tiva e o descarte adequado dos resíduos pós-consumo, pode-
riam se tornar veículos disseminadores de educação ambien-
tal, impulsionadores do descarte correto e da reciclagem do
lixo doméstico gerado no município de São Paulo. Poderiam,
caso fossem distribuídas de maneira gratuita ao consumidor
paulistano pelos supermercados.

Acompanhamos as investigações da Operação Lava Jato, que
posicionou a Petrobras no centro do que é considerado o
maior caso de corrupção já registrado na história do Brasil,
envolvendo agentes governamentais e uma empresa do se-
tor público-privado. Nosso intuito é refletir se realmente ha-
via a possibilidade de mitigação desses riscos e se os mesmos
foram dimensionados antes da ocorrência dos fatos. Diante
desse cenário, podemos entender que, atualmente, a compa-
nhia ganhe o rótulo de antiética?

A entrega gratuita das
sacolas verdes e cinzas
não é proibida. E os
supermercados que
decidirem cobrar pelas
sacolas contribuirão para
o prejuízo ao consumidor

A Petrobras não é
uma empresa antiética,
mas, sim, uma
companhia que
aceitou ser negligente
perante seus riscos
e mostrou-se ingênua
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