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INTRODUÇÃO  

O projeto BAG FOR LIFE surgiu em 2007 por idéia de 

Iva Cardinal, com a incorporação na sociedade em 

março de 2008 de Daniela Arruda e Gisele Petersen, 

que ligadas ao mundo da moda, e preocupadas com o 

meio-ambiente, identificaram uma oportunidade que 

estes dois fatores poderiam trazer para empreender 

um novo negócio. A filosofia que gerou a idéia da 

empresa de Porto Alegre é de que é possível estar na 

moda e ser responsável com a natureza. Buscando 

conhecimento sobre sustentabilidade, e agregando 

esse ao estudo e experiência que já tinham sobre 

marketing e moda, as sócias lançaram em 2007 a 

marca que assina uma série de coleções de bolsas 

ecologicamente corretas. Em um ano, a marca já 

emplacou várias coleções de sucesso, teve diversas 

matérias retratando seu ineditismo na mídia gaúcha e 

nacional, e abriu sua primeira loja conceito no coração 

da Padre Chagas, rua mais charmosa do comércio 

da capital gaúcha. Diferentemente de outras marcas 

que apresentam coleções pontuais ecologicamente 

corretas, a BAG FOR LIFE é mais do que isso, é uma 

marca, uma empresa que tem na essência o conceito 

da sustentabilidade, em todos os seus produtos, todas 

as suas coleções e todos os detalhes da organização.

O universo da BAG FOR LIFE são bolsas maxi, 

confeccionadas a partir de matérias-primas 

ecofriendly, ou seja, resíduos reaproveitáveis, como 

lona de frontlight, fibras de algodão e bananeira, 

resíduo de couro proveniente das indústrias 

calçadistas e moveleira, lonas de barco e tecidos 

feitos a partir de garrafas PET recicladas. Mas o 

cuidado e a preocupação com o meio-ambiente não 

se limita ao processo produtivo das bolsas. Está em 

cada detalhe que vai desde o tipo de detergente 

(biodegradável) usado na cozinha da loja conceito, 

até a iluminação do ambiente feita por LEDs que 

trazem uma grande economia no consumo de 

energia. Estes e outros detalhes que serão descritos 

a seguir, mostram que as sócias estão atentas que 

para se construir efetivamente o posicionamento de 

uma marca que tem a sustentabilidade como vetor 

principal, não basta só usar materiais reciclados, mas 

ter uma atitude mais completa que envolva os três 

pilares da sustentabilidade: viabilidade econômica, 

ecologicamente correto e socialmente responsável.

Este estudo de caso mostra então, como a empresa 

soube aproveitar e pegar carona em um tema tão 

presente na mídia e na sociedade em geral, e unir ao 

mundo da moda com charme e sofisticação. 

ENTENDENDO A SUSTENTABILIDADE  

O conceito de sustentabilidade está cada vez mais 

em alta no mercado brasileiro, seguindo uma 

tendência mundial de que o sucesso de uma empresa 

não depende mais apenas da qualidade do bem ou 

serviço prestado, mas também das atitudes que esta 

se utiliza para preservar o meio-ambiente.

Cuidar bem de nosso presente para que as gerações 

futuras tenham também a possibilidade de usufruir 

dos avanços tecnológicos e das dádivas da natureza 

é o fundamento do conceito de sustentabilidade. 

É um modelo de atuação em que todos ganham: 

as pessoas, as empresas, a sociedade e o meio 

ambiente. É viver, se desenvolver e fazer negócios 

sem esquecer do meio ambiente e da melhoria dos 

padrões de vida de todas as pessoas.

Desta forma, para que uma empresa possa ser 

considerada sustentável, seu negócio deve estar 

apoiado por 3 requisitos básicos:

- sustentabilidade ambiental;

- responsabilidade social;

- viabilidade econômica;

- Sustentabilidade ambiental: a conscientização 

de que algo precisa ser feito para frear os danos 

causados pelo desenvolvimento da sociedade teve 

origem no aspecto ambiental. A crescente utilização 

dos recursos naturais não-renováveis, assim como o 

aumento da poluição e suas conseqüências (buraco 

na camada de ozônio, desmatamentos, aquecimento 

global, etc.), foram os responsáveis por esta 

conscientização. É neste aspecto em que mais se 

enquadra a definição da ONU sobre sustentabilidade, 

referindo-se principalmente ao setor industrial. A 

busca por materiais alternativos, que não agridam 

o meio-ambiente e não gerem resíduos poluentes, o 

tratamento da água utilizada no processo industrial 

antes de ser devolvida à natureza, o tratamento 

de gases e resíduos industriais, entre outros, são 

aspectos importantes da sustentabilidade ambiental 

nas indústrias.

- Responsabilidade social: são medidas que visam 

a diminuir a desigualdade entre as classes sociais. 



www.espm.br/centralde cases | centraldecases@espm.br 3

Estas medidas são concretizadas basicamente de três 

formas: através da iniciativa pública, da iniciativa 

privada ou de organizações não-governamentais. 

- Viabilidade econômica: pressupõe a construção 

de uma infra-estrutura básica e está vinculada ao 

acesso democrático da distribuição de riqueza e da 

propriedade produtiva. 

Sustentabilidade ambiental para a indústria significa 

ainda, a capacidade de manter-se produtivo e 

competitivo e ao mesmo tempo entender quais são 

os limites diante do uso dos recursos naturais para 

fazer as mudanças necessárias no desenvolvimento 

dos produtos. Em outros termos consiste em suprir 

as necessidades da geração presente sem afetar a 

habilidade das gerações futuras de suprir as suas.

Ainda, empresas que possuem como filosofia o 

desenvolvimento sustentável, além de contribuírem 

com a preservação da natureza, beneficiam-se de 

outros aspectos, como por exemplo, a facilidade em 

adquirir crédito em instituições financeiras. Dentro do 

mercado financeiro observou-se nos últimos meses 

uma valorização de ações de empresas sustentáveis. 

Foi criado o Índice de Sustentabilidade Empresarial 

(ISE) – BOVESPA, que passou a ser um referencial 

para os investimentos socialmente responsáveis, 

reconhecendo o comprometimento das empresas 

com a responsabilidade social e a sustentabilidade 

empresarial, atuando como promotor das boas 

práticas no meio empresarial.

A SUSTENTABILIDADE NO MUNDO DA MODA

A partir do crescimento do tema sustentabilidade na 

mídia mundial, diversas empresas do setor de moda 

passaram a praticar ações que visam a preservação 

ambiental. No Brasil, os principais eventos de 

moda como o SPFW outono - inverno 2007, vêm 

se revelando sustentáveis, incluindo o conceito em 

diversos elos da sua cadeia produtiva. Especialistas 

do setor explicam que a moda na França se destaca 

pelo luxo; na Itália, pelo design, o Brasil, então, 

poderia se afirmar nas próximas décadas com uma 

moda sustentável e criativa: economicamente viável, 

socialmente justa e ambientalmente correta. 

A indústria têxtil está entre as quatro que mais 

consomem recursos naturais. Assim, no que tange 

à tecnologia, várias fibras, cuja produção tem 

menor impacto ambiental que as fibras sintéticas 

e químicas, estão sendo desenvolvidas a cada dia. 

Alguns materiais podem ser destacados como 

algodão orgânico, a fibra de bambú, de garrafa pet 

reciclada, tecidos feitos com redes de pesca que 

seriam descartadas, sacolas plásticas descartadas, 

lonas de caminhões, entre outros. 

Dentro do do mercado de bolsas o ínicio da 

concientização se deu através do lançamento em 

Londres de uma bolsa de algodão assinada pela 

designer Anya Hindmarch. Seu  objetivo era divulgar 

a idéia de que devemos substituir os bilhões de 

sacolas plásticas descartadas todo ano no mundo, 

mas a bolsa com a inscrição “i’m not a plastic bag” 

virou objeto de desejo e foi vendida em poucas horas 

nos supermercados de lá.

No Brasil, alguns estados e municípios estão buscando 

leis que restrinjam o uso de sacolas plásticas ou as 

substituam por sacolas de material biodegradável. 

Projetos de lei em votação e/ou iniciativas para 

acabar com o consumo de sacolas plásticas são vistos 

em Maringá, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, dentre 

outras cidades.

 

Como se vê o mercado de bolsas ecológicas está cada 

vez mais em evidência. A Revista Vogue de agosto de 

2008 (imagem a seguir), destaca as grifes de luxo 

que apresentam acessórios incluindo bolsas, que 

não danificam tanto o meio ambiente como as então 

usadas “plastic bags”, sugestionando que as bolsas 

“matadoras” sejam abandonadas, substituindo-as 

por essas, que além de estarem na moda contribuem 

para a causa da sustentabilidade.
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Assim, para ser sustentável é preciso mudar hábitos 

e a moda pode ajudar nesse processo respeitando 

os limites de uso dos recursos naturais, fazendo 

as mudanças necessárias no desenvolvimento dos 

produtos e, o mais importante, que esse produto 

sustentável ajude a mudar os hábitos do maior 

número de pessoas possível.

AS ESTRATÉGIAS DE MARKETING DA BAG FOR LIFE 

Produtos

A estratégia de mix de produtos da BAG FOR LIFE 

apresenta 3 pilares importantes: o uso de matérias-

primas renováveis (essência da marca), designers de 

renome e exclusividade.

As peças das coleções da BAG FOR LIFE, 

desenvolvidas por estilistas de renome, como a eco-

designer Karin Wilsmann, apresentam também um 

comprometimento com a comunidade local. A cada 

bolsa vendida, uma árvore é plantada no município de 

Maquiné, no Rio Grande do Sul, através da parceria 

com a HBA Agroindústria, em prol da renovação dos 

2,7% restantes da Mata Atlântica no Estado. Além 

disso, as embalagens das bolsas e certas etapas 

do processo produtivo das mesmas são realizadas 

por uma cooperativa de costureiras (Univens – 

Cooperativa de Costureiras Unidas Venceremos). 

Esta cooperativa é ligada ao movimento Justa Trama, 

da qual participam trabalhadores organizados que 

integram empreendimentos da economia solidária. 

São homens e mulheres agricultores, coletores de 

sementes, fiadores, tecedores e costureiras.

As coleções são limitadas e numeradas. Além de 

ecologicamente corretas, as bolsas fazem parte de 

um universo de produtos exclusivos, fora do mercado 

de massa, o que conferem um charme especial 

e garantem um posicionamento de sofisticação, 

mas sem ser arrogante nem ostentar. Cada bolsa é 

acompanhada de uma TAG, com um número único, 

impresso em papel moeda e com itens de segurança. 

Os metais com a marca BAG FOR LIFE recebem banho 

de níquel free, que além de antialérgico, é menos 

poluente que os demais acabamentos.

- BEM BRASIL: inspiradas em ícones brasileiros como 

a Av. Atlântica:

- OLD NAVY: a matéria-prima, o rayon, vem de navios 

argentinos de pesca

- TUDO SE TRANSFORMA: utiliza garrafas PET. 

Para cada dois metros lineares de tecido PET, são 

reutilizadas 25 garrafas de dois litros.

- TALVEZ EU SEJA: 100% algodão. (com desenhos 

do estúdio Fescher Neoilustração e inspirada em  três 

estereótipos da vida moderna e presentes no mundo 

feminino).
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- EX MÍDIA: confeccionada a partir da lona utilizada 

em frontlights. Cada modelo de bolsa é marcado por 

exclusividade, pois os grafismos e padronagens são 

cortados de formas diferentes em cada exemplar, 

conferindo individualidade ao produto.

PREÇOS

Podendo chegar a R$ 500, os preços das bolsas 

são compatíveis com o conceito da marca. Não tão 

baratos, em função da exclusividade dos produtos e 

diferenciação da marca, e não tão caros, como marcas 

de luxo como Louis Vitton, que têm posicionamento 

bastante distintos.

Políticas específicas de preços são definidas para 

produção de quantidades maiores, no caso de algumas 

parcerias de fornecimento para empresas ou estratégias 

de co-branding, ou para presentear clientes.

DISTRIBUIÇÃO

O principal canal de vendas ainda é o site www.

bagforlife.com.br que disponibiliza uma loja virtual. 

Contudo, a abertura da loja conceito no bairro Moinhos 

de Vento em Porto Alegre, além de aumentar o 

volume de vendas, veio desempenhar um importante 

papel de reforço ao conceito da marca.

Projetada pela arquiteta Cristina Borges, a loja BAG 

FOR LIFE é a primeira do Rio Grande do Sul com 

iluminação total por LEDs (lâmpadas com altíssima 

duração e com um consumo para toda a loja 

equivalente à 80W). Além disso, os móveis são feitos 

com madeira de demolição e a pintura com tinta à 

base de água e corantes minerais. Essa preocupação 

retrata a intenção de apresentar ao cliente o conceito 

de sustentabilidade integrada ao estilo BAG FOR 

LIFE, onde desde o papel higiênico, passando pelo 

papel reciclado do escritório até o material de limpeza 

(detergente livre de petroquímico com ingredientes 

vegetais) foram pensados para que o cliente perceba 

o diferencial da marca. Destaque também para o café 

e espumante orgânicos, que podem ser saboreados 

pelas clientes no lounge da loja. 

COMUNICAÇÃO

Dentro do conceito que tudo comunica, poderíamos 

afirmar que as estratégias já citadas são fundamentais 

para construir e comunicar a marca. Contudo, 

a empresa vem realizando uma série de ações 

com destaque para a articulação junto a parceiros 

e imprensa, gerando visibilidade na mídia e em 

eventos. Além da contratação de uma assessoria de 

imprensa, as próprias sócias têm forte atuação junto 

às editorias, principalmente de moda.

Ainda dentro do contexto de preservação ambiental 

está amparada por outro programa, que também vem 

sendo adotado por diversas empresas brasileiras, 

o Carbon Free. Tal conceito consiste em neutralizar 

as emissões de dióxido (todo o gás carbônico) de 

carbono inevitavelmente liberadas (emitido) pela 

empresa na atmosfera, através do plantio de árvores 

que neutralizarão estes gases. Cada cidadão produz, 

em média, 22 toneladas anuais de CO2, um dos seis 

gases responsáveis pelo efeito estufa. Por meio de uma 

“calculadora ambiental”, é possível somar quanto uma 

pessoa ou empresa lança desse gás no ar em função 

de suas atividades. A partir daí, estima-se o número 

de mudas que ela terá de plantar. Quem pratica essas 

ações pode dizer que está neutralizado.

Atualmente existem diversas empresas de consultoria 

ambiental que realizam o cálculo de árvores a serem 

plantadas para neutralizar a emissões, como a 

MaxAmbiental, e a organização não-governamental 

The Green Initiatives. Dentro dessa iniciativa, existem 

dois grupos que abraçam a idéia: os ecoconscientes 

– ou seja, aqueles que acreditam realmente mudar 

a condição do planeta por meio de ações diretas – e 

as empresas que almejam receber um selo verde de 

certificação ambiental. 
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Todos os materiais gráficos (cartão de visitas, folder, 

correspondências com as clientes, etc) são impressos 

em papel reciclado.

No meio digital, além do site, destaque para o blog 

criado pela empresa para estimular a interatividade 

e discussões a respeito dos produtos, moda, 

sustentabilidade e o conceito.

Site:

Blog:

O site da empresa é trilíngue (português, espanhol e 

inglês), em função da intenção de início de exportações 

ainda em 2008, especificamente na Europa. Ainda 

neste ano, outra novidade é a inclusão do índice de 

sustentabilidade para cada modelo (o quanto tem de 

matéria prima ecologicamente correta). A empresa 

tem ainda, planos de em um futuro próximo buscar 

o selo “Luxury Eco” (para mais informações: http://

www.luxuryecostampofapproval.com)

Abaixo, algumas matérias de revistas como: Revista 

Moinhos e VOID, falando de produtos Bag For Life.
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QUESTÕES PARA REFLEXÃO:

1. Pela proposta de valor e posicionamento da marca 

BAG FOR LIFE, qual seria o perfil dos segmentos-alvo 

da empresa?

2. Qual o risco para a BAG FOR LIFE, de outras 

consagradas marcas de bolsa lançarem coleções 

específicas com o mesmo posicionamento? Ela teria 

vantagens competitivas pelo fato de ser uma marca 

com toda a essência na base da sustentabilidade?

3. O posicionamento pela sustentabilidade pode 

e deve gerar algumas restrições e conflitos entre 

interesses comerciais e de essência da marca. Dê um 

exemplo de política restritiva em relação a parcerias, 

que você adotaria se fosse gestor da BAG FOR LIFE.

4. A distribuição dos produtos está limitada hoje ao 

site e a loja própria em Porto Alegre. Qual seria na 

sua opinião uma estratégia de distribuição adequada 

para o crescimento da empresa? 

5. Que outras ações do mix de marketing você 

agregaria na construção deste posicionamento?


