
Sacolas são ferramentas de marketing 
Fabrício Martins 
 
Bolsas carregam identidade da loja, fazendo parte do dia-a-dia dos clientes 
 
Outdoor ambulante. As sacolas, mais do que embalagem para carregar os produtos, 
assumiram funções estratégicas de marketing para o varejo. Elaboradas a partir de diversos 
materiais como plástico, tecido, papelão ou couro e de variados formatos e cores, as sacolas 
são partes da marca espalhada por clientes nos mais diferentes lugares. 
 
De acordo com Lisht Marinho, sócio e designer da joalheria Lisht, as sacolas fazem parte da 
programação visual da marca e assumem papel extremamente importante de transportar o 
produto e o conceito da grife.  
 
"Não acredito que estampar o nome da marca na sacola seja algo fundamental. O importante é 
existir na sacola características muito fortes e importantes que associem a marca tal como cor, 
textura, siglas ou até mesmo símbolos", revela. 
 
Não é possível apontar periodicidade ideal para fazer mudanças no modelo das sacolas porque 
isso depende do segmento. "Para as joalherias, a mudança é mais lenta, de três a cinco anos. 
Mas existem marcas que já alcançaram determinado patamar que não vão mudar nunca mais. 
Inclusive, a cor da sacola são patenteadas".  
 
Já na moda, diz ele, constuma-se mudar a sacola de ano em ano ou de acordo com as 
estampas das coleções. É o caso da Cantão. Segundo Rosana Figuereido, gerente de Marketing 
da grife, existe uma tradição de renovar a arte das sacolas a cada coleção, tentando sempre 
imprimir nas embalagens estampas e cores coerentes com o tema. 
 
Segundo Fátima Lomba, proprietária da multimarcas Novamente, as sacolas funcionam como 
um tipo de vitrine ambulante. Elas fazem parte da mensagem que a marca quer passar e do 
que representa para o consumidor. Fátima acredita que é importante investir nas sacolas. 
 
"A sacola é tanto a primeira boa impressão quanto a finalização do trabalho, feito na venda. 
Para a pessoa que vê na rua a sacola funciona como o agente da atração, cria expectativa. É 
mais um fator para fidelizar a cliente", diz. 
 
visual. Segundo Fátima, há uma regra implícita entre as marcas que querem um perfil mais 
chique de consumidor de trabalhar sempre com sacolas de visual clean e minimalista. Quando 
essa marca existe há um tempo no mercado e conseguiu fazer um trabalho linear, vários 
outros símbolos funcionam bem como agente de comunicação. Por exemplo cores e 
logomarca, informa a proprietária da Novamente. 
 
 
 
"Estampar o nome da loja é preciso sim, mas se esse nome não precisa aparecer 
expressivamente. A mudança do material de uma marca entra no momento de reformulação 
do conceito da empresa. Algumas marcas conseguem um trabalho tão limpo e atemporal que 
podem ficar muito tempo investindo na mesma proposta de material. Para as marcas que 
trabalham focadas no calendário, é necessário mudar sempre, a cada coleção", conta. 
 
Na avaliação de Rita Martins, coordenadora do MBA de Marketing do Varejo da Fundação 
Getulio Vargas (FGV), com o passar dos anos, a sacola ganhou valorização, especialmente 
para as mulheres. Pesquisas de mercado apontam que as consumidoras buscam nas sacolas 
alças compridas para que possam ficar com as mãos livres.  
 
"As sacolas são o outdoor ambulante da marca. Muitas vezes as grifes são avaliadas e 
analisadas pelo tipo de cliente que está carregando determinada sacola. Muitas pessoas 
também não jogam as sacolas no lixo pela beleza e criatividade", avalia Rita.  
 



Na Livraria Argumento as sacolas têm o objetivo de privacidade, ou seja, não mostrar o que os 
clientes estão lendo. Anteriormente transparentes, há cinco anos foram reformuladas e 
modernizadas para dar descrição e sigilo a seus consumidores. De acordo com Marcus 
Gasparian, sócio da livraria, além de privacidade, a sacola também é um forte instrumento de 
marketing. 
 
"A sacola é um instrumento de marketing. Muitos clientes vieram comprar na Livraria 
Argumento porque viram as sacolas na rua. A sacola despertou o interesse na loja também", 
revela Gasparian que sempre analisa o movimento das três lojas da livraria a partir da 
quantidade de sacolas que observa na rua ou no shopping. 
 
Ana Marz, programadora visual da Equatore, concorda com Gasparian. Segundo ela, as sacolas 
são certamente fortes instrumentos de marketing. Para Ana, é uma forma de fazer a marca 
participar da vida do cliente. "As sacolas são um cartão postal. É uma forma de o cliente 
carregar a marca pela rua porque dá visibilidade", diz ela. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 21 fev. 2007. Jornal do Lojista, p. B-9. 
 
 


