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RESUMO 

O artigo objetiva, através da observação de material publicado na imprensa paulista, 

discorrer sobre a campanha “Vamos tirar o planeta do sufoco” da APAS e fazer 

considerações sobre o papel da imprensa na repercussão de uma campanha publicitária. 

Trata-se de um estudo de matérias publicadas nos principais jornais de São Paulo, através 

de clipping, entrevista em profundidade com representante do anunciante e, que utiliza de 

referencial teórico nos eixos de comunicação ambiental, sustentabilidade, assessoria de 

imprensa e aspectos ligados aos conceitos de stakeholders. Apuraram-se fragilidades da 

campanha tendo em vista uma repercussão negativa na imprensa. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Sustentabilidade; Comunicação Ambiental; Stakeholders; 

Assessoria de Imprensa; Propaganda. 

 

 

1. Introdução 

A publicidade tem sido acompanhada pela imprensa em diversas situações, como 

atestam as reportagens sobre as denúncias envolvendo publicitários com o poder e 

repercussões de campanhas promocionais que apresentaram polêmicas no campo ético.  

Atualmente, com a inserção do tema da sustentabilidade no escopo social e 

publicitário, anúncios e campanhas com apelos ambientais têm sido discutidos em 

diferentes esferas, inclusive na imprensa, sendo este o caso retratado no presente estudo. 

O termo sustentabilidade associa-se a um contexto amplo envolvendo os aspectos 

econômico, social e ambiental, ou Triple bottom line, caracterizando-se como pilares 

interdependentes e mutuamente apoiados para o desenvolvimento sustentável de acordo 

com o artigo 5º da Declaração de Johanesburgo (GIACOMINI-FILHO, NOVI, 2011). Tal 

formulação expressa a necessidade de se conduzir, por exemplo, as questões ecológicas 
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dentro de um contexto econômico e social, o que também serviria de referência para a 

comunicação organizacional. 

De outro lado, a comunicação publicitária tem sido usada, dentre vários 

procedimentos de comunicação, como forma de divulgar e persuadir pessoas e entidades 

sobre programas de responsabilidade social ou envolvendo ações de sustentabilidade 

(OTTMAN, 1994), o que demandaria constante reflexão sobre seus procedimentos e 

alcance de resultados, caso dos relacionados com aspectos éticos, que envolvem o conceito 

de sustentabilidade. 

Nesse contexto, destaca-se o papel da assessoria de imprensa como forma de 

comunicar à imprensa e alinhar este discurso (ou não), podendo assim servir de apoio aos 

esforços mercadológicos e de credibilidade pública. Segundo Cremonine (2011, p.151): 

 

É nesse cenário que a imprensa representa um vínculo emblemático a ser 

conquistado e mantido pelas empresas, como um canal de divulgação de suas 

crenças. Este é o principal objetivo a ser buscado pelas empresas, ao desenvolver 

suas ações voltadas para a imprensa. Entender todo o processo que envolve o 

relacionamento com o jornalista representa, assim, um papel fundamental nas 

estratégias de negócios empresariais. 

 

O objetivo deste artigo é, através da observação de material publicado na imprensa 

paulista, discorrer sobre a campanha “Vamos tirar o planeta do sufoco” da APAS e fazer 

considerações sobre o papel da imprensa na repercussão de uma campanha publicitária. 

A campanha “Vamos tirar o planeta do sufoco”, da APAS (Associação Paulista de 

Supermercados), foi veiculada no estado de São Paulo, no período de 2010 a 2012, 

pretendendo auxiliar na retirada de sacolas de plástico dos supermercados tendo em vista 

possíveis danos sócio-ambientais. Porém, desdobramentos da campanha perante a opinião 

pública mereceram espaços no noticiário. 

Faz parte dos procedimentos metodológicos o uso de referencial teórico envolvendo 

os eixos temáticos de comunicação ambiental, sustentabilidade, assessoria de imprensa, 

aspectos ligados ao conceito de stakeholders, além do processo que envolve o trabalho de 

assessoria de imprensa. O estudo da campanha “Vamos tirar o planeta do sufoco”, 

representada pelas reportagens veiculadas nos principais jornais de São Paulo, contou 

especialmente, com entrevista de profundidade com um diretor da APAS em 2012 e análise 

das matérias publicadas, colhidas através de clipping, diferenciando-as entre positivas, 

neutras e negativas, em relação ao anunciante e à campanha. 
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2. Sustentabilidade no contexto da comunicação publicitária 

O conceito de sustentabilidade, como já visto, abrange os aspectos econômico, 

social e ambiental, de forma que as questões ecológicas envolvidas em um trabalho 

completo de comunicação deva considerar essas três áreas. Assim, uma campanha 

publicitária, ao ter intentos de zelo ambiental (comunicação ambiental), não pode, por 

exemplo, dissociar-se dos aspectos consumistas se parte da solução estiver no 

comportamento inapropriado do consumidor, ou se os fatores renda e custos (elementos 

econômicos) são intervenientes no processo.  

Comunicação ambiental significa comunicar a ação sobre o ambiente, quer de 

natureza predatória, quer de proteção, aportando conhecimentos, atitudes e aptidões 

específicas, relacionadas tanto com o domínio das Ciências Ambientais como com o da 

Comunicação (VIEZZER, SABIÁ, 1992). 

A efetividade de uma campanha publicitária no contexto da comunicação ambiental 

dependeria de muitos fatores. Ou seja, não bastaria o anúncio ser bom apenas no plano 

técnico, discursivo e ético: precisaria contar com a interação positiva de outros 

componentes sociais e mercadológicos (GIACOMINI-FILHO, 2004). Seriam eles: 

Anunciante: o grau de responsabilidade e coerência do anunciante é determinante; 

Comunicação Integrada: as ações de publicidade precisam estar em sintonia com as demais 

de comunicação; Marketing Integrado: as decisões de publicidade devem estar respaldadas 

pelas ações de marketing; Normas Legais e Éticas: a pertinência e o cumprimento das 

normas são essenciais; Qualidade técnica: refere-se à coerência do discurso publicitário, ou 

seus aspectos estéticos; Postulados da ecologia: deve-se respeitar o conceito de 

sustentabilidade; Instituições: os stakeholders devem ser considerados. 

Para Ottman, o trabalho da publicidade verde se inicia com o posicionamento  da 

organização tendo em vista uma política ambiental.  "Longe da questão de apenas fazer 

publicidade - que muitos comerciantes perceberam originalmente - a abordagem satisfatória 

de preocupações ambientais requer um esverdeamento completo que vai fundo na cultura 

corporativa" (1994, p. 56). Corrado concorda:  

 

[...] embora muitas organizações possam estar fazendo um bom trabalho de 

comunicação, suas ações às vezes contradizem suas palavras. O caminho para a 

comunicação bem-sucedida é a credibilidade. Quando as ações não correspondem 

às palavras, surgem mecanismos auto-corretores, por meio dos boatos, do governo 

ou da mídia. (CORRADO, 1994, p. 5-6). 
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Assim, o discurso publicitário dificilmente será o único a transitar pela sociedade, 

pois esta elegerá os temas e conteúdos desses temas que fazem sentido aos seus interesses, 

replicando-os, mesmo que instituídos pela mídia. 

A relevância da "agenda setting" na estratégia de planejamento publicitário está na 

prioridade da publicidade em obter sintonia com o consumidor, notadamente com seus 

valores, produtos que prefere, marcas que consome e maneiras de agir (GHORPADE, 

1986). A publicidade aproveita-se dos valores e modismos evidenciados na sociedade e 

transporta-os para os anúncios. Há uma relação direta entre a "agenda setting" e a 

lembrança junto ao público, ou seja, a aquisição de marcas mais lembradas tem sido das que 

obtiveram o respaldo de uma publicidade compatível com o interesse público. Isto explica, 

em parte, o procedimento na veiculação publicitária, que segue eventos e modismos, 

inclusive os ligados à temática da sustentabilidade nos dias de hoje. 

Para oferecer credibilidade à campanha o anunciante deve respeitar os diversos 

stakeholders e procurar o seu engajamento.  

 

O termo stakeholders tem origem no termo stockholder (acionista), e amplia o foco 

na organização, que antes era satisfazer o acionista e passa a satisfazer seus públicos 

de interesse estratégicos, como clientes, funcionários, imprensa, parceiros, 

fornecedores, concorrentes, sindicatos e comunidade local (HARRISON, 2005 apud 

ROCHA, 2011, p.6). 

 

De acordo com a Global Reporting Initiative (GRI, 2007), que apresenta a 

metodologia para certificação AA1000, os stakeholders são as partes interessadas em se 

relacionar com a organização. São indivíduos, grupos de indivíduos ou entidades que 

afetam ou poderão ser afetados por atividades de uma organização, seus produtos ou 

serviços, de forma que o engajamento de stakeholders é utilizado por uma organização para 

envolver partes interessadas em propósitos para alcançar resultados aceitáveis, caso de 

qualquer ação consistente sobre meio ambiente, ou sustentabilidade sócio-ambiental. Dessa 

forma, uma organização se vê obrigada a envolver as partes interessadas para identificar, 

compreender e responder às questões de sustentabilidade, e informar, explicar e responder 

perante os interessados suas decisões, ações e seu desempenho. 

Esta questão é reforçada por Goldschmidt (2011) em que o “engajamento é o 

processo de buscar pontos de vista dos stakeholders sobre seu relacionamento com uma 

organização” [...] ou “o esforço de uma organização para entender e envolver seus 
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stakeholders e seus interesses no andamento de suas atividades e processos de decisão” 

(p.29). 

Ao aplicar estes conceitos no contexto da comunicação ambiental, deve-se levar em 

consideração as várias influências que os stakeholders podem gerar em relação a esta 

mesma comunicação. Segundo Jordão (2011, p.209) “o novo contexto social apresenta à 

comunicação um novo cenário que favorece a geração de contextos de interatividade e 

relacionamentos com os stakeholders específicos”. 

Segundo a autora:  

 
[...] além da identificação desses grupos, classificá-los cuidadosamente, 

compreender quais são suas influências no negócio, como se relacionam com a 

organização e entre si e, principalmente, quais os interesses que os conectam 

com a organização bem como administrar esses interesses e, também, 

compreender suas interdependências é fundamental para a atividade empresarial. 

(p. 213) 

 

 

3. O papel da assessoria de imprensa em campanhas publicitárias 

A publicidade, como ressaltado no item anterior, opera na sociedade juntamente 

com outros atores, cabendo aqui ênfase à imprensa. Dessa forma seu discurso e eficácia são, 

sistematicamente, confrontados com notícias e conteúdos publicados, de forma que a ação 

mercadológica também fica suscetível ao que sai no noticiário e na mídia. 

Todo esforço publicitário precisa inteirar-se e entender o papel da assessoria de 

imprensa e, principalmente, o relacionamento das empresas e anunciantes com jornalistas e 

organizações da imprensa. Para Cremonine (2011, p.157):  

 

O principal objetivo do relacionamento com a imprensa é tornar a empresa um fonte 

confiável, receptiva e íntegra. Aqui, a condição de ser fonte/referência é vista como 

um ponto facilitador para a empresa. Em outras palavras, estar na mídia é muito 

importante, mas não é o único resultado esperado. 

 

Farias (2011) evidencia que, atualmente, a imprensa pode construir ou destruir 

reputações se não houver um bom trabalho de gestão entre organização e jornalistas. 

Cremonine (2011) destaca o papel de reciprocidade da imprensa e a fonte, como de 

interesse mútuo. “O jornalista, ao veicular uma informação da empresa, transformando-a 

em notícia, não está fazendo um favor, uma vez que o interesse é mútuo.” (2011, p.149).  

A matéria prima da imprensa é a novidade e, ao lançar uma nova campanha, o 

anunciante serve como fornecedor para a mídia que, por sua vez, a divulga em forma de 
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notícia, oferecendo credibilidade (ou não) ao anunciante. É o que reforça Cremonine “Ao 

publicar uma notícia, o jornalista está endossando a informação da empresa e atribuindo 

credibilidade à fonte” (2011, p.150). 

Outro fator importante para destacar no trabalho de assessoria de imprensa é a sua 

diferença principal com a propaganda. Segundo Cremonine (2011, p.149): 

 

Anúncios são criados e aprovados após uma longa discussão sobre seus conteúdos e 

respectivos layouts, e serão veiculados a partir da compra de espaço nos veículos de 

comunicação, em localizações escolhidas, datas determinadas e tamanhos definidos 

[...] Esse mesmo raciocínio não pode ser seguido quando se trata de um trabalho de 

divulgação de material informativo. A publicação deverá ser única naquela editoria 

e não há controle sobre localização, data ou tamanho da notícia, muito menos do 

título e das eventuais legendas. 

 

É papel da assessoria de imprensa, na elaboração de uma campanha publicitária, 

buscar a divulgação via imprensa, que irá gerar notícias, repercutindo nos ouvidos dos 

consumidores. 

Outro aspecto importante da assessoria de imprensa é a medição do seu 

desempenho. E um instrumento muito utilizado para esta mensuração é o serviço de 

clipping: “é o recorte ou gravação de uma unidade informativa (nota em coluna, editorial, 

notícia, reportagem, artigo de um colaborador etc) que consolida o processo de interação da 

empresa ou entidade com determinado veículo de comunicação” (BUENO, 2011, p.421). 

Nem sempre o clipping retrata o que a empresa divulgou, já que os veículos podem 

mudar, dando sua versão já que o assessor divulga o que acha relevante para sua empresa 

(ou cliente) e o veículo agrega sua versão. Muitas vezes planta-se uma flor e colhem-se 

espinho (BUENO, 2011). 

Segundo ainda o autor, do ponto de vista prático, não há dificuldade em definir se 

uma matéria é positiva, negativa ou neutra. Basta o assessor de imprensa verificar se a 

unidade informativa (nota, noticia, editorial etc) contribui para formar a imagem positiva da 

empresa ou entidade, se ela degrada a imagem ou se na verdade, a referência não inclui 

juízo de valor. (p.425) 

 

4. A Campanha da APAS 

Como iniciativa da Associação Paulista de Supermercados (APAS, São Paulo), a 

campanha “Vamos tirar o planeta do sufoco” iniciou uma série de ações em todo o estado 

de São Paulo visando à conscientização dos consumidores pela não utilização de sacolas 
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plásticas para armazenar suas compras. Tais sacolas, conforme é informado no webtsite da 

campanha
4
 ao serem descartadas na natureza geram uma deterioração do ambiente já que 

levam anos para ser decompostas. 

No texto de apresentação da campanha, publicado no mesmo website, a APAS 

sugere que a entidade está sintonizada com a sociedade ao propor a campanha. Em breve 

histórico, o texto apresenta as motivações que levaram à criação da campanha, em 2008, 

com o tema Sustentabilidade em nome do consumidor, tema este concebido como resultado 

de uma discussão da entidade com seus associados “com a proposta de estimular o debate 

sobre como o setor de supermercados poderia contribuir de forma efetiva com a 

preservação ambiental”. Neste mesmo ano, segundo o texto, a APAS realizou evento para 

discutir ações ambientais, como a gestão de resíduos, seleção de materiais, uso consciente 

de água e energia e neutralização de carbono. Na argumentação, a APAS reconhece que leis 

sobre práticas sustentáveis foram criadas por prefeituras no estado de São Paulo, caso de 

Piracicaba, mas mantém um discurso de pró-atividade ao apresentar a Campanha.  

O texto do website dá destaque ao caso de Jundiaí-SP, onde se deu o primeiro passo 

para a Campanha, realizada em parceria com entidades públicas e privadas como o Procon 

(Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor), Câmara de Dirigentes Lojistas, Sindicato 

do Comércio Varejista e Prefeitura de Jundiaí. A campanha na cidade paulista foi lançada 

em junho de 2010 para comunicar à população que, a partir de agosto daquele ano, as 

sacolas descartáveis seriam substituídas por reutilizáveis, estas ao custo de R$ 0,19 

centavos. O texto do hotsite afirma que em quase um ano, cerca de 976 toneladas de sacolas 

plásticas descartáveis deixaram de ser distribuídas no comércio. 

O website da APAS mostra pesquisa encomendada ao Ibope Inteligência 

(setembro/2011), com uma amostra de 400 pessoas frequentadoras de supermercados, 

acima de 18 anos, sobre os resultados da campanha
5
. Segundo a pesquisa, o resultado foi 

bem significativo, com mais de 77% dos entrevistados lembrando da campanha como ação 

sustentável dos supermercados. Ainda pela pesquisa mencionada, a maioria ficou sabendo 

da campanha no próprio supermercado (57%) e 77% das pessoas apoiaria o modelo sem 

sacolas descartáveis. 

                                                 
4 Conte com a gente. Website da campanha “Vamos tirar o planeta do sufoco”. São Paulo: Associação Paulista de 

Supermercados. Disponível em: www.vamostiraroplanetadosufoco.org.br.  Acesso em 31/03/2012. 

 
5 APAS. Pesquisa sobre a campanha "Vamos tirar o planeta do sufoco". São Paulo: APAS/IBOPE. 2011. Disponível em: 

http://www.portalapas.org.br/imagens/sacolas-reutilizaveis/Pesquisa-IBOPE-Jundia-261011.pdf. Acesso em 31/03/2012. 
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Talvez encorajados pelos resultados da pesquisa, a entidade resolveu expandir a 

campanha para todo estado de São Paulo e, no dia 5 de junho de 2011, dia do meio 

ambiente, iniciou a campanha com cartazes nos supermercados com o tema “Vamos tirar o 

planeta do sufoco”. Em setembro do mesmo ano iniciou-se a campanha nas mídias sociais, 

em novembro foram disponibilizadas as sacolas reutilizáveis e em dezembro de 2011 a 

APAS lançou a campanha de massa em todo o estado. No dia 25 de janeiro de 2012, a 

entidade retirou dos supermercados as sacolas descartáveis.  

O website da APAS informa que a campanha foi composta de comercial de 30” para 

TV, spot para rádios, flyer para ser distribuído nas lojas, anúncios em revistas, banner e 

cartazes para ponto de venda, um guia para os lojistas com instruções da campanha e dicas 

para “uma loja verde”, um guia de comunicação com informações de como deve ser 

aplicado o material nas lojas
6
, além de contar com um suporte da assessoria de imprensa da 

própria entidade. 

Após a retirada das sacolas no dia 25 de janeiro de 2012, houve muitos protestos  

nos dias posteriores e o Ministério Público obrigou o retorno das mesmas, através de um 

Termo de Ajustamento de Conduta assinado entre a APAS, Fundação Procon-SP e o 

Ministério Público em 3/02/2012
7
, prorrogando o prazo de retirada das sacolas a partir de 

25 de março do mesmo ano, cabendo então ao consumidor trazer de casa suas sacolas ou 

carrinhos, ou optar por alternativas gratuitas ou pagas oferecidas pelo estabelecimento. 

Outro fator que foi desconsiderado para o lançamento da campanha em todo o 

estado e que poderia evitar os seus resultados negativos foi a pesquisa realizada pelo 

Datafolha e publicada no Jornal Folha de SP
8
 sobre a relação do consumidor e as sacolas 

plásticas. Com 1123 entrevistados entre os dias 3 e 7 de maio de 2011, mostrou que 82% 

das pessoas não concordam na cobrança das sacolas, e 57% concordam que a retiradas das 

sacolas vai prejudicar a população. Além disso, 96% dos entrevistados afirma que os 

supermercados deveriam oferecer as sacolas biodegradáveis gratuitamente, em caso da 

retirada das sacolas plásticas comuns. 

 

                                                 
6 Material de Campanha. São Paulo: APAS. Disponível em: http://vamostiraroplanetadosufoco.org.br/campanha/material-

de-campanha/. Acesso em 31/03/2012. 

 
7 Sacolas plásticas. São Paulo: Procon. Disponível em: http://www.procon.sp.gov.br/noticia.asp?id=2736. Acesso em: 

31/3/2012. 
8
 Maioria aprova fim das sacolinhas. Folha de São Paulo. Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/1041557-maioria-aprova-fim-das-sacolinhas-em-sp-diz-datafolha.shtml. Acesso 

em 31/1/2012. 
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4.1 Entrevista com representante da APAS 

A fim de obter informações aprofundadas e complementares à versão “oficial” da 

APAS recolhidas no citado site da campanha, foi empreendida entrevista com um dos 

diretores da APAS no dia 10 de abril de 2012 contendo questões sobre a campanha “Vamos 

tirar o Planeta do Sufoco” e sobre algumas ações propostas pelas APAS aos seus 

associados. O entrevistado, além de diretor da APAS, é empresário do setor de 

supermercado no estado de São Paulo e terá seu nome omitido para preservar equidistância 

com os interesses da entidade. O resumo da entrevista é apresentado a seguir: 

Na visão do representante, no início da campanha era uma confusão, pois as pessoas 

estavam acostumadas com a utilização das sacolinhas: “É uma questão cultural. A meu ver 

a campanha tem uma importância muito grande, pois o planeta está cobrando e embora as 

pessoas ainda não estejam acostumadas, é um mal necessário”. 

Segundo o entrevistado:  

 

A critica que foi feita a campanha foi justamente a de não dar tempo de as pessoas 

se organizarem. Tinha que dar mais tempo ao consumidor. Mesmo iniciado em 

2010 em Jundiaí e com pesquisas favoráveis, a entidade poderia ter realizado mais 

comunicação prevenindo sobre o uso e não a sua retirada. As opções que são 

oferecidas pelo mercado fornecedor são bem mais caras para os supermercados, 

sendo inviável não cobrar ou não repassar para o consumidor. E as opções cobradas 

para não ter que aplicar aos preços dos produtos são ainda muitas vezes 

impraticáveis. A responsabilidade dos associados da APAS era principalmente 

informar os consumidores sobre a data de 25 de janeiro de 2012 quando as sacolas 

seriam retiradas. Em São Vicente, por exemplo, uma entidade entrou com uma ação 

no Ministério Público que adiou esta data, dando mais dois meses para os 

consumidores, e que terminou esta semana. 

 

Declarou o representante da APAS que os supermercados vivem da comercialização 

dos produtos.  

 

Por mais que nos organizamos em relação a coibir a compra de produtos que não 

possuam embalagens sustentáveis, ou ecologicamente corretas, fica inviável, pois 

precisamos de produtos dentro de um mix de opções enorme para atender aos 

nossos consumidores. A entidade pode recomendar estas ações, como é o caso do 

manual que foi produzido para a Loja Verde, mas não tem autoridade para coibir. 

Isso vai partir de nós lojistas que temos que nos conscientizar disso, e mais 

importante, que os consumidores cobrem de suas lojas estas questões. Enquanto as 

pessoas estiverem cobrando variedade de produtos na gôndola em cada segmento, 

não podemos restringir as questões de embalagem ou outros fatores ligados ao meio 

ambiente. O consumidor é que vai determinar isso ao não comprar certas marcas, 

que prejudiquem o meio ambiente, e que a partir dos encalhes nos façam não 

comprá-los mais. 
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Ainda segundo o entrevistado, um aspecto questionado foi a relação de outros 

materiais de merchandising, que eram recicláveis e que continuam sendo usados, como as 

embalagens dos produtos e o material em si usado na campanha.  

 

Com certeza esta questão é fundamental, mas não é discutida no âmbito dos 

associados, já que muitos desconhecem estas qualidades dos materiais utilizados, 

deixando para os profissionais envolvidos na campanha. Percebi que foi utilizado 

um papel couchê, mas em momento algum me veio à cabeça que poderia ter sido 

utilizado um papel reciclado, que seria bem melhor. 

 

Quanto à comunicação e assessoria, além das três profissionais alocadas para 

assessoria de imprensa na entidade, a APAS ainda possui algumas empresas contratadas 

para realizar as campanhas, incluindo a capital, e as regionais no interior, conforme declara 

o diretor da APAS. 

Pode-se inferir pela entrevista do diretor da APAS que o tema deveria ter sido mais 

debatido e ampliado, o que melhoraria o planejamento no sentido, por exemplo, de evitar 

problemas enfrentados, caso dos processos legais e polêmica em torno da campanha. 

Embora a entidade já iniciasse o debate sobre a sustentabilidade com seus associados, bem 

antes do início da campanha, a entrevista sugere que ainda estava cedo para uma ação desse 

porte. O entrevistado ressalta que a questão ambiental vai ser pautada pelo consumidor, 

mais do que pelos lojistas, já que a compra de produtos com embalagens biodegradáveis ou 

ambientalmente corretas vai depender da procura pelo consumidor. E, por fim, confirma o 

entrevistado que não houve por parte dos associados da APAS uma visão sustentável do 

processo, uma vez que os próprios suportes da campanha não levaram em conta princípios 

ambientais.  

 

5. Análise das matérias publicadas sobre a campanha “Vamos tirar o planeta do 

Sufoco” 

 

Por meio de trabalho de clipping, entre janeiro de 2010 e maio de 2012, foram 

recolhidas matérias jornalísticas sobre a campanha “Vamos tirar o planeta do Sufoco”. 

Foram digitadas palavras chaves no buscador Google
9
 “Campanha das sacolinhas plásticas 

                                                 
9 Google. Disponível em: www.google.com.br. 
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da APAS” (com 58 mil aparições aproximadamente) e “Vamos tirar o planeta do sufoco” 

(com 89 mil aparições aproximadamente).  

Das aparições destacaram-se os links que eram de veículos de comunicação, que 

tinham sido publicados pela imprensa. Destes foram separados 100 recortes eletrônicos pela 

ordem de aparição. 

O método adotado para a mensuração do resultado da campanha foi a simples 

contagem de publicações, separando entre positivas, neutras e negativas (BUENO, 2003). A 

proposta não foi analisar profundamente o conteúdo de cada uma, nem o tamanho de cada 

matéria, como tradicionalmente se faz em um clipping. 

Os resultados quantitativos foram:  

 

Matérias positivas: 18 

Matérias neutras: 2 

Matérias negativas: 80 

 

Percebeu-se que a maioria das matérias publicadas na imprensa continha notícias 

positivas logo após o início da campanha, ainda no interior (região de Jundiaí-SP), e após o 

lançamento em todo o estado, houve uma inversão, partindo disparadamente para notícias 

negativas, incluindo reportagens em grandes jornais. 

Das matérias positivas, os principais termos apresentados versaram sobre o 

lançamento da campanha em si, conscientização, proteção ao meio ambiente: “[...] Sim, o 

banimento dessas sacolas, que levam mais de 100 anos para se decompor, pode ser 

encarado como um presente, pois a longo prazo trará benefícios ambientais” (Jornal da 

Tarde, 16/12/11 no link http://blogs.estadao.com.br/seu-dinheiro/sacolinhas-o-segredo-e-

evitar-o-desperdicio).  

Muitas destas matérias coincidiam com o texto da assessoria de imprensa a 

disposição no próprio site da campanha “A APAS – Associação Paulista de Supermercados 

– lançou nesta terça-feira, 25 de outubro, em Campinas a campanha Vamos Tirar o Planeta 

do Sufoco. A campanha é uma preparação para janeiro de 2012, quando os supermercados 

paulistas não distribuirão mais as sacolas descartáveis” 
10

. 

Quanto às duas matérias neutras, estas informam sobre o lançamento da campanha, 

mas não citam os benefícios da ação em si. “Em 22 de novembro, Dia do Supermercadista, 

                                                 
10 Disponível em:  (http://www.portalapas.org.br/imagens/imprensa_11/campanha_lancamento_Campinas.pdf). 
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começará a intensificação da campanha com o varejo, espécie de última chamada no setor, 

para que todos estejam alinhados para a retirada efetiva das sacolas” (Folha de S. Paulo, 

9/11/11 no link http://www1.folha.uol.com.br/mercado/913405-supermercados-de-sp-irao-

banir-sacolinha-plastica-ate-janeiro.shtml). 

As matérias negativas foram em maior número, e entre estas os assuntos mais 

divulgados foram a resistência do consumidor à mudança  “No Extra da Freguesia do Ó, o 

balconista Francisco Anailton Pereira, de 28, teve de comprar duas sacolinhas. “Não é 

certo”, reclamou o consumidor no estacionamento do supermercado, mostrando que uma 

das sacolas já estava rasgada.” (Diário de São Paulo, 03/02/12).  

Outro aspecto da campanha que foi retratado como negativo foram as ações legais 

que a Plastvida apresentou contra a campanha no Conar (Conselho Nacional de 

Autorregulamentação Publicitária) e na justiça comum contra a campanha ao alegar que 

cerca de 6 mil pessoas perderiam seus empregos com esta iniciativa, além de outras 

implicações sociais e econômicas: “O consumo de sacolas plásticas no Estado de São Paulo 

movimenta aproximadamente R$ 200 milhões por ano, segundo estimativas de especialistas 

do setor. São utilizadas cerca de 6 bilhões de sacolas no Estado, o equivalente a quase 40% 

do mercado nacional. Por isso, os representantes da indústria plástica temem que o fim da 

distribuição gratuita nos supermercados de São Paulo possa atingir um grande número de 

pessoas.” (O Estado de S. Paulo, 25/01/2012). 

Destaca-se, ainda, que os jornais Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo 

dedicaram espaço em seus editoriais para criticar a campanha. 

 

6. Resultados e considerações finais 

 

Se de um lado o conceito de sustentabilidade demanda uma ação mais holística, por 

outro a campanha se mostrou voltada a resultados de curto prazo, com uma campanha que 

não considerou todos os stakeholders, inclusive a imprensa, que emprestou repercussão 

negativa para o anunciante, incluindo editoriais nos principais jornais paulistas, caso da 

Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo. 

Tal desdobramento pode ser conduzido neste artigo por meio do referencial teórico, 

atividades da APAS relatadas no seu site, conteúdo do website da campanha publicitária, 

entrevista com um diretor da entidade e análise geral de matérias publicadas.  
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Inconsistências na gestão da campanha foram detectadas, como insuficiência de 

informações para os stakeholders, comunicação de opções economicamente viáveis para o 

consumidor compensar a retirada das sacolas de plástico, alinhamento do discurso da APAS 

com práticas sustentáveis, desarticulação da campanha com atitudes pró-ativas dos lojistas 

em relação aos conceitos de sustentabilidade e desalinhamento de parte do conteúdo da 

campanha com a agenda de stakeholders, cabendo destaque aqui à imprensa.  

Talvez uma indagação possa ser feita no sentido de que ocorreu uma diferenciação 

entre a agenda da campanha com a da imprensa, necessitando assim os anunciantes 

entenderem melhor tais disparidades para não aprofundar conflitos nessas duas esferas, pois 

ser elas não se complementarem, os intentos de sustentabilidade ficarão ameaçados. 

Essa pesquisa, por ter um objeto de estudo amplo e qualitativo, não possibilita 

generalização de resultados ou ter alcance ampliado. Devido à limitação anteposta ao objeto 

de estudo, porém evidenciando a importância deste na atualidade, recomenda-se que outros 

estudos possam aprofundar o tema apresentando, inclusive verificando como o noticiário da 

campanha afetou o consumidor final e sua atuação frente aos desafios da sustentabilidade. 
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