
As sacolas das lojas 
são outdoors que circulam 

pelos shopping centers 
As lojas de shopping ainda não estão explorando todo 
o potencial desta poderosa ferramenta de marketing 

Fabio Mestriner 

em circulado na Internet al-
guns e-mails mostrando as 
surpreendentes soluções vi-
suais adotadas em sacolas de 

lojas e magazines. Cenas de rua mos-
tram pessoas carregando sacolas ex-
tremamente criativas em que a alça se 
encaixa perfeitamente com a imagem, 
sugerindo coisas engraçadas como uma 
moça que segura pelo pescoço um gan-
so ou outra, que segura pelo cabelo um 
angustiado japonês. A sequência é tão 
interessante que os internautas fazem 
questão de reenviar para seu amigos... 

Imagens inusitadas sem dúvida cha-
mam a atenção e despertam a curiosi-
dade das pessoas por serem diferentes e 
improváveis, o que lhes atribui uma forte 
carga de comunicação. Mas a pergunta 
que devemos fazer neste caso é se elas 
contribuem de fato para os negócios das 
empresas que as produziram? 

A criatividade que elas revelam ajuda 
seus autores a enriquecerem seus portfo-
lios e as lojas, cujo apelo é a criatividade 
e o diferencial de personalidade de seus 
produtos, que também podem se benefi-
ciar por analogia deste tipo de imagem. 
Porém, observamos na coleção que circula 
na web que a maioria das empresas e mar-
cas não aparece direito nessas embalagens 
e muitas não são sequer percebidas. Não 
se trata aqui de ser contra a criatividade 
ou iniciativas dessa natureza, apenas de-
sejamos lembrar que as sacolas das lojas 
dos shopping centers têm um grande poder 
de comunicação que pode ser aproveitado 
para a venda de produtos e para o melhor 
desempenho dos negócios da loja. 

A pergunta que devemos fazer é: para 
quem ou para quê está trabalhando o sis-
tema de embalagens da uma loja? 

Os profissionais de marketing e do 
varejo reconhecem que as embalagens 

são parte integrante do conjunto de com-
ponentes do branding e devem contribuir 
para que a identidade da marca seja re-
plicada de forma consistente em todas 
as suas manifestações. Por isso, a gran-
de maioria das sacolas trabalha para a 
marca, reproduzindo sua identidade vi-
sual de forma literal. 

Esta abordagem está correta para as 
empresas que têm marcas efetivamente 
fortes e reconhecidas, mas não é a única 
possível, uma vez que a dinâmica do ne-
gócio, o calendário promocional, as liqui-
dações, a mudança das estações e outras 
efemérides estão acontecendo o tempo 
todo e agitando o mercado. 

Logo, temos duas abordagens distintas: 
na primeira a embalagem reproduz a iden-
tidade de marca e, na segunda, ela interage 
com o mercado, mudando e assumindo fun-
ções diferentes conforme o tempo e a neces-
sidade do negócio. Uma não exclui a outra e 
as duas podem ser alternadas conforme a 
necessidade e a oportunidade. 

Como as sacolas circulam num am-
biente extremamente propício e mo-
tivador do consumo, o depoimento de 
compra que elas fornecem pode ser in-
crementado com sugestões de consumo 
e apelo de vendas imediato, caso elas 
sejam transformadas em veículo de 
comunicação integrado ao esforço de 
marketing da empresa. Nessa função, 
a sacola pode reproduzir imagens e slo-
gans da campanha de propaganda que 
estiver no ar, pode anunciar a chega-
da de uma nova coleção, a mudança de 
estação, e mesmo promover a venda de 
um produto que a empresa deseja des-
tacar. A sacola pode ser utilizada para 

vender os produtos da loja, promovendo 
assim o consumo imediato a um público 
que saiu de casa, e está praticamente à 
mão, circulando pelos corredores. 

Não é fácil trazer o consumidor até 
o shopping, por isso devemos aproveitar 
a sua presença para atraí-lo à loja com 
imagens e mensagens que estimulem o 
desejo de compra, pois é muito diferente 
vender para quem está ali mesmo do que 
para alguém que está em casa conforta-
velmente sentado em seu sofá. 

Esta missão pode ser atribuída à 
sacola da loja e ela se sairá muito bem 
nessa função, pois funciona não só como 
atrativo, mas também como depoimen-
to de compra, incluindo na mensagem a 
pessoa que a está carregando. 

Vale lembrar que as embalagens são 
itens obrigatórios nas lojas, pelas quais a 
empresa inclusive já pagou, portanto se elas 
forem bem ou mal utilizadas, seu custo já 
está embutido no processo de venda. 

Nossa proposta é que as empresas utili-
zem suas embalagens para promover o con-
sumo imediato e ajudem no desempenho do 
negócio incrementando as vendas. A sacola 
de loja tem um grande poder de comunica-
ção e deve ser utilizada para ajudar o ne-
gócio da loja, promovendo a venda de seus 
produtos, conduzindo mensagens atraentes 
e que provoquem o desejo de compra da-
queles que estão circulando no shopping. A 
sacola de loja não pode ser tratada apenas 
como um custo a ser adicionado ao processo 
de venda, como o aluguel ou a conta de luz; 
ela é um componente estratégico do marke-
ting que promove ao mesmo tempo uma boa 
conclusão para o processo da venda e abre 
caminho para uma nova venda. 
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