
mídia alternativa

CARREGANDO

Da simples função
contentora ao status
de mídia gratuita,
a sacola possui, cada
vez mais, papel de
destaque no varejo

ntes a necessidade era acomodar
e transportar compras. Ela perma-
nece, mas agora com um certo gla-
mour. De pano, plástico ou papel,
não importa o material , ela é capaz
de transmitir uma mensagem, e o
melhor, passear por aí com ela. "A
sacola é um mal necessário. Toda
loja precisa ter a sua", constata An-
tônio Raupp, diretor-executivo da
GadTackaging. Já que é assim, me-
lhor aproveitar o espaço. As razões
são mui tas , para começar é uma
mídia barata. "A exposição da mar-
ca é gratuita, e se a sacola for dife-
renciada, com um visual caprichado,
ela acaba sendo guardada para ser
reaproveitada. Sacolas assim duram
seis meses", observa Raupp. Ou seja,
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UMA MARCA
quanto mais criativa e bonita a saco-
la, mais as pessoas vão querer circular
com ela a tiracolo para os mais diver-
sos fins. Até chegar realmente a virar
uma sacola aspiracional, como foi há
pouco tempo a da Apple que embala-
va o iPod. Cool, como todo acessório
da marca, a sacola virava uma mochi-
linha, e quem tinha uma não descar-
tava por nada. "Existem sacolas que
as pessoas têm dó de jogar fora", con-
ta Raupp.

Imagine um ou t-
door ambulante. A
sacola certa faz isso
pela marca. "A cada
compra, o consumidor
circula com ela atingin-
do outros consumidores
potenciais. É a forma mais
econômica de tornar a marca co-
nhecida, além de informar claramente
que ela está presente naquele shop-
ping ou redondeza", explica Maurício
Groke, diretor comercial da Antilhas,
uma das maiores desenvolvedoras
de sacolas para o varejo. Ou seja, se
a peça é bonita, além de prestar um
serviço, ela coloca a marca em movi-
mento. E por que não citar, dá status.
"O consumidor sente satisfação ao ex-
por uma marca que o coloca em evi-
dência", lembra Raupp. Há inclusive o
"fenômeno brinde", quando a sacola
é tão bacana que o consumidor pede
mais uma, como se fosse um brinde.

A sacola também tem a responsabi-
lidade de transmitir todo o conceito de
negócio da marca. Se for qualidade, a

sacola deve evidenciar isso,
se é sustentabilidade, usa-
se materiais recicláveis, se
inovação, um design dife-
rente passa a mensagem.
"Quando queremos trans-
mitir inovação atrelamos o
desenvolvimento da sacola
a diferentes tecnologias de
produção, acabamentos e

utilização de materiais
modernos. A sacola in-
corpora a essência da

marca", diz Groke. Baita
responsabilidade. Será

que ela agüenta? >»

SACOLA,
PARA QUE TE QUERO
• Lição básica: ela precisa ser

pensada para resistir ao peso
do conteúdo que se propõe que
ela carregue. De nada adianta
beleza se ela se rompe na
primeira esquina, Parece simples,
mas o erro é comum, Não se
pode esquecer que a função
principal da sacola é acondicionar
e proteger o produto para o
transporte da loja até a casa
do consumidor,

• A tunção secundária, nas
não menos nobre, é servir de
exposição da marca e embalagem
de presente,

• Quando benfeita, a sacola reforça
o posicionamento da marca
do varejista, sendo em alguns
casos a única mídia que
ele dispõe para comunicar
campanhas e coleções.

• Alérn de dar visibilidade, ela
precisa transmitir um conceito,
em unidade com a identidade
da marca,
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O autosseiviço foi certamente um
dos grandes disseminado rés da idéia
e uso de sacolas, visto que os clientes
buscavam agilidade e uma forma
razoavelmente confortável de carregar
aquilo que estavam comprando,

A mesma necessidade prática e
operacional do uso da sacola acabou
despertando nos comerciantes a
necessidade de divulgar nesse veículo a
sua marca. A partir daí, não parou mais
a prática de promover lojas, produtos e
serviços a um custo muito baixo.

Os processos, a tecnologia e os
substratos para fabricação de sacolas
colaboraram muito para criação de
modelos mais refinados, Isso tudo,
associado à criatividade dos designers,
tez das sacolas um recurso recorrente
para explorar todo tipo de apelo,
conceitos e tendências.

Atualmente a sacola conceitua o
produto, identifica o consumidor, seu
grupo social, sonhos e ambições, fase
intelectual, época, estação do ano,
movimento social, entre outros.

Fonte: GadPackagíng

Quem nunca ouviu falar da "big brown bag"? A sacola da rede oe departamentos americana Bloomingdale's
criada em 1973, se tornou tão tamosa que pelos corredores das lojas é possível encontrar reproduções e
produtos nela inspirados à venda. Virou um ícone de consumo da sociedade americana, um item que o
consumidor se orgulha em exibir pelas ruas. Depois da "big", criada originalmente para acomodar
luxuosos travesseiros e cobertores da loja, vieram as versões "little" e "médium" para embalar itens
menores, como cosméticos, acessórios e perfumes. Hoje, há também a "reusable brown bag'!,
acompanhando as tendências de embalagens rnais amigas do planeta,

Mas a relação da Bloomie's com as sacolas começou bem antes disso. Já em 1922, para
comemorar os 50 anos de fundação, a loja estampou uma mensagem em uma sacola de cor
marrom, sendo a primeira forma de merchandising em sacolas do mundo. Desde então várias
sacolas comemorativas já foram lançadas, mas apenas a famosa marrom, desenhada e concebida
pelo designer Michael Vollbracht, entrou para a história,
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