ocê entra na loja, escolhe
o produto, passa no caixa
e sai - sem pagar. A cena
que já acontece há algum
tempo nos Estados Unidos, no Japão e em países da Europa,
como a Espanha, agora é possível também no Brasil. São Paulo acaba de ganhar a primeira loja do País a oferecer
produtos grátis aos clientes - é o "Clube Amostra Grátis", inaugurado neste
mês de maio na Vila Madalena, zona
oeste da capital. O modelo de negócio
é muito semelhante aos estrangeiros:
o cliente se cadastra, paga apenas uma
taxa (R$ 50 por um ano) e pode levar
para casa os produtos que mais lhe interessem (respeitando um máximo de
5 unidades). Em troca, dá a sua opinião.
Essa é a chave- as operações se sustentam porque é cada vez maior o número
de empresas interessadas em testar e
divulgar seus produtos.
"É uma forma muito mais barata
de se fazer pesquisa de mercado", diz
Maria Inês de Paula, proprietária da
Bag Beach, marca nacional de bolsas,
sapatos e acessórios feitos com matérias-primas não poluentes. A empresa
é uma das que participam do Clube
Amostra Grátis. "Inicialmente, eu vou
oferecer quatro
modelos de bolsas - umas 200
unidades. O custo disso é nada
se comparado ao
que eu gastaria
contratando uma
p e s q u i s a com
consumidores",
diz Maria Inês.
Para participar do Clube da
Amostra Grátis,
as e m p r e s a s
pagarm: oferecer
um produto por
15 dias, recebendo uma pesquisa básica de avaliação junto aos consumidores, custa R$ 8 mil. "Essa pesquisa
básica é a compilação das respostas
dos clientes a um questionário com
cinco perguntas bem objetivas. Mas
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nós oferecemos outras pesquisas mais
complexas, conforme o interesse da
empresa", diz Luiz Gaeta, um dos sócios
do Clube, explicando que o objetivo é,
de fato, democratizar a pesquisa de
mercado, com opções acessíveis a diferentes portes de empresas. Para ele,
o grande diferencial dessa alternativa é
a espontaneidade:
"o cliente não é induzido a escolher
um ou outro produto na loja-nem
há p u b l i c i d a d e
influenciando.
Então, é uma informação muito
pura", diz Gaeta.
Os clientes também não são obrigados a opinar sobre os produtos, só
se quiserem voltar
ao Clube para adquirir outros, pois,
para isso, não podem ter questionários
pendentes. Pesquisas feitas no exterior
mostram que 94% dos clientes respondem ao questionário e 76% voltam a
consumir os produtos que testaram,
comprando-os no varejo convencional.

"Isso é tudo o que eu preciso e a
maior parte das empresas também saber o que pensa o consumidor e ter a
chance de fazê-lo conhecer e valorizar
os nossos produtos", comenta Maria
Inês. Além da Bag Beach, marcas como
Góoc (moda), Art Nova (produtos decorativos), Plantronics (headset), entre
outras, estão participando do Clube.
Em junho, outra loja de produtos
grátis será inaugurada em São Paulo, a Sample Central, franquia oficial
da Sample Lab, que funciona em
Tóquio desde julho de 2007. Quem
está trazendo a marca para o Brasil
são os publicitários João Pedro Borges e Celso Lodduca, aliados à agência
Bullet, de marketing promocional, aos
fundos de investimento DGF e Calés
e ao IBOPE, que validará as pesquisas
com consumidores.
A grande diferença em relação ao
Clube Amostra Grátis é que as visitas dos consumidores terão que ser
agendadas, o que, para o sócio João
Pedro Borges, não prejudica a "espontaneidade" e propicia melhor integração do cliente com o produto. O
agendamento foi decidido em função
de questões logísticas - a qualidade
do atendimento fica garantida (pois
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não haverá excesso de clientes na
loja) e a reposição de produtos será
feita de forma organizada, de modo
que todos os consumidores tenham
acesso a todos os itens.
Borges explica que o conceito da
loja é o tryvertising (do inglês try +
advertising), em que o consumidor
tem o seu primeiro contato com o
produto não por meio da propaganda, mas pela experimentação. "Atualmente o consumidor paga para
experimentar um produto novo - a
publicidade desperta o seu interesse
e ele então compra o produto para
experimentar. Nesse novo modelo
não há a influência publicitária, há
o acesso", diz. O publicitário aposta
que o modelo vai ser muito bem sucedido no País: "O brasileiro é curioso,
gosta de experimentar e de trocar opinião. Isso hoje se confirma nas redes
sociais - as pessoas estão, cada dia
mais, perguntando e respondendo sobre produtos". Ele também acredita
que o consumidor gosta de participar
do processo de desenvolvimento de

novos produtos e isso será viabilizado pela Sample Central, que promete conectar consumidores e marcas
também virtualmente.
Em relação à matriz Sample Lab, a
filial brasileira tem uma diferença: no
Japão é cobrado o cadastro (o equivalente a R$15) e a anuidade (equivalente
a R$25); aqui não haverá cobrança de
cadastro, apenas a anuidade, no valor
de R$15. As respostas aos questionários,
tal como no Clube Amostra Grátis, também não serão obrigatórias, mas incentivadas por um programa de fidelidade.
O rebuliço na Espanha
Em outubro do ano passado a Es Lo Último abriu a sua primeira unidade, em
Barcelona, com grande repercussão na
mídia internacional. A loja causou um
rebuliço na cidade nas primeiras semanas de funcionamento. Ela é também
uma espécie de clube de interessados
em conhecer as últimas novidades do
mercado e, para acessar seus serviços, o
cliente faz um registro pela internet, informa dados básicos e paga€ 5 por mês.

"Trabalhamos com produtos recém-lançados ou em vias de serem
comercializados, que ofereçam um diferencial com relação aos concorrentes do mercado", diz Yair Levy, gerente
de marketing, acrescentando que as
empresas têm tido muito interesse
em testar a reação do público para
novas tecnologias e sabores. Como
exemplo, cita os raviólis recheados

com maçã e cebola, um café pronto
que se esquenta sozinho, e uma bebida que promete curar os efeitos da
ressaca em meia hora. Levy conta que
somente quando sai da loja o usuário é informado sobre o preço real dos
itens que leva.
A loja conta também com um espaço para exposição de novas tecnologias. "Nossos clientes querem
ser os primeiros a testar o último
lançamento. São líderes de tendências de compras", resume. O cliente
tem a opção de responder ou não
às pesquisas e opinar sobre os itens
escolhidos - respondendo, ganham
convites para pegar novos produtos.
"Quanto' mais participativo, mais
convites recebe", explica o gerente.
Ele conta que o projeto foi inspirado
no modelo japonês, em que o usuário
tem de responder as pesquisas, mas
foi adaptado aos europeus: "aqui, as
pessoas não gostam de ser obrigadas
a participar de pesquisas. Por outro
lado, não se importam em pagar taxa
de inscrição".
Questionado sobre o risco de investir em um negócio tão incomum em
meio à crise econômica que assola a
Espanha, ele explicou que a iniciativa se encaixou com uma necessidade
de mercado. "Os fabricantes estavam
cortando gastos com publicidade e
viram em nossa oferta uma maneira de inovar a estratégia de marketing", avalia. Hoje, a loja possui mais
de 20 mil usuários registrados. Sem
concorrentes diretos até agora na
Europa, Es Lo Último pretende abrir
uma unidade em Madri e, mais tarde,
em Londres, Paris, Amsterdã e Berlim,
entre outras cidades.
Com a m e s m a estratégia, mas
baseado na plataforma virtual, está
o portal espanhol Muestras Grátis
(www.muestrasgratis.es), voltado à
oferta de provas gratuitas de produtos e serviços. "De um lado, permitimos que o consumidor identifique
mercadorias mais adequadas aos
seus gostos. Já o fabricante, consegue a satisfação completa do cliente
quando o negócio é fechado", comenta Rubén Franco, CEO e fundador do
portal, lembrando que a empresa trabalha com mais de 100 marcas.
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Com atuação em toda a Espanha
desde 2005, o site oferece ainda promoções que podem ser desfrutadas
por usuários no México ou na Argentina. Os principais elementos de sua
estratégia são produtos orientados
a mulheres, entre eles perfumes,
revistas e cosméticos. Além disso,
também oferece test drivers, acesso
a serviços on-line e até passagens de
avião. "Fabricantes e provedores de
serviços contam com o site para obter um feedback sobre o potencial de
vendas real dos seus produtos", avalia
o executivo. No ano passado, o portal
alcançou um aumento de 30%, tanto
na quantidade de clientes registrados como nos resultados financeiros,
e a expectativa para 2010 é repetir o
desempenho.
O Brasil também tem versões
eletrônicas semelhantes - a página
www.amostragratis.org é uma delas.
Criado a partir de um blog, o site, hoje
com domínio próprio, recebe até 5 mil
visitas diárias. E, no Orkut, conta com
1900 seguidores e cerca de 120 mil

membros. De sachês com pó de café
a cosméticos e até eletrodomésticos,
tudo pode ser movimentado pelo site,
mas ainda de modo informal.
>Jogo de sedução
A oferta gratuita de produtos é o ápice
da proposta de experimentação que o
varejo já vem proporcionando através
das chamadas "lojas-conceito". Nestas, o layout favorece a interatividade
do cliente com a mercadoria exposta,
e faz do momento da compra uma experiência diferenciada. "Essa experiência é uma das principais formas de
agregar valor ao produto. E, quando
há essa vivência, o usuário se dispõe
a gastar cerca de 30% a mais com o
item em questão". Quem garante é
Pedro Luiz Roccato, CEO do Grupo Direct Channel, especialista em soluções
para gestão de canais de vendas.
Ele cita o exemplo da Sephora, templo de cosméticos e produtos de beleza de origem francesa, presente em
países como Espanha, França, China,
Grécia, Portugal e Estados Unidos. A

loja permite que os clientes experimentem absolutamente tudo o que
comercializa, desde as maquiagens
mais caras até os perfumes sofisticados. E tudo com a assessoria de um
profissional. A Sephora coloca à disposição dos usuários maquiadores que
fazem o make up das consumidoras
de forma gratuita.
Essa estratégia atrai consumidoras que desejam experimentar produtos nunca antes usados, como foi
o caso da turista brasileira Aline Van
Langendonck. "Entrei na Sephora em
busca de itens básicos de maquiagem
e acabei saindo produzida", comenta,
bem-humorada.
No Brasil, ela poderia desfrutar desse privilégio em uma das unidades da
Casa Natura. A maior fabricante brasileira de cosméticos e produtos de higiene e beleza não tem nenhuma loja
no País, sendo todas as suas vendas
realizadas por cerca de 850 mil consultoras. Buscando aproximação não
só com o público consumidor como
-principalmente-com essa "equipe
de vendas" é que a empresa lançou
há dois anos o projeto Casa Natura,
hoje já com seis unidades, todas no
Estado de São Paulo. São espaços onde
o consumidor pode experimentar - e
não comprar-todos os produtos da
marca. Mas, além disso, destinam-se
também a encontros, cursos e treinamentos para as consultoras.

Para Roccato, ao oferecer a possibilidade de experimentar antes
de comprar, a empresa aproxima o
cliente do vendedor, gerando uma
relação emocional que acaba por valorizar a imagem da marca. Atenta a
essa questão, a Fnac assegura que a
experimentação forma parte da sua
identidade. "É uma prática comum
desde nossa fundação em todos os
países em que atuamos", garante Cynthia Castineira Souto, executiva da
rede na Espanha. Nas lojas é possível
testar produtos infantis, videogames,
notebooks, desktops, câmeras digitais
e e-Books, folhear livros, bem como
escutar em sua totalidade os CDs
que estão digitalizados. "Até o final de
abril, disponibilizaremos, ainda, uma
área para demonstrar tecnologia de
televisão digital", adianta.
Com 25 anos de existência, a Livraria
da Vila, em São Paulo, também permite
a experimentação de produtos desde sua fundação. A livraria viabiliza
a audição gratuita de toda sua linha
de CDs, em suas quatro unidades. "Se
eventualmente algum CD não estiver
cadastrado nos equipamentos, nossa
equipe o faz no momento", detalha
Samuel Seibel, proprietário.
Para o público infantil, a Livraria
da Vila dispõe um espaço com prateleiras mais claras e baixas e pufes
e mesas coloridas, que estimulam as
crianças. Em um auditório, realiza,
semanalmente, atividades infantis,
como teatros de marionetes, oficinas
de artes e disponibiliza brinquedos.
Aliás, fantasia, customização e interatividade sempre foi a fórmula para
conquistar os pequenos consumidores
e fez o sucesso de grandes redes como
FAO Schwarz, Toys 'R' US, American Girl
Place e World of Disney Store. Todas investiram no design das lojas para garantir total integração da criançada
com os produtos. Mas o modelo pode
custar caro-para algumas custou até
a própria sobrevivência. A pioneira FAO
Schwarz, por exemplo - uma das redes que mais proporcionou ao cliente
brincar na própria l o j a , acabou adquirida pela Toys 'R' US. Hoje, a própria
indústria de brinquedos, facilita isso
- ainda na embalagem, brinquedos
movidos à pilha ou bateria mostram
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suas aptidões, como dançar, cantar e
se mover a partir de um botãozinho
que pede "try me".

> Tecnologia
Falar de experimentação exige mencionar "a maçã". A Apple é uma das
empresas mais arrojadas no conceito.
Através do Apple Shops, cria espaços
exclusivos para demonstração dos
seus produtos. "Isso permite que amplie os seus públicos-alvos. Vendedores
especializados fazem demonstrações
ao vivo dos softwares e hardwares da
marca", diz Cynthia, da Fnac.
Além dos corners nessas redes, a
Apple conta com lojas próprias - no
Brasil, são 12. Em 2008, a primeira lojaconceito foi inaugurada em São Paulo,
no Shopping Iguatemi. Batizada como
A2You, decorreu do Apple Premium
Reseller - programa de parcerias com
varejistas. Estas lojas-conceito viabilizam ao cliente experimentar a linha

de produtos e acessórios. Os vendedores são consultores que orientam
o cliente a adquirir a solução mais
adequada às suas necessidades.
A HP, que também atua com revendedores dedicados às suas soluções,
aposta na qualificação constante dos
profissionais em venda consultiva.
Com isso, oferece atendimento personalizado a consumidores com perfis
variados. Visando à expansão geográfica e ao fortalecimento da marca, a
HP lançou o conceito HP Store.
A primeira unidade foi instalada na
Colômbia. No Brasil, já são 18 lojas dedicadas aos interessados em receber
orientação na hora da escolha. "As soluções expostas, incluindo hardware
e software, ficam em funcionamento
e conectadas, de forma que é possível
avaliar todo o conjunto", comenta Wagner Alledo, representante de vendas da
HP Store no Brasil. Até o final do ano, a
rede no Brasil terá 45 unidades.

Fonte: Comércio & Serviços, São Paulo, ano 20, n. 8, p. 12-17, abr./ maio 2010.

