
Eles experimentaram. 

E AGORA? 
Mais de um ano depois, Marketing volta a campo 
para falar com as empresas que trouxeram ao 
Brasil o conceito de tryvertising, ferramenta de 
marketing que, por meio de testes, estimula o 
contato direto do consumidor com novos produtos 

Na edição de junho do ano passado, a revista Marketing 
trouxe uma reportagem de capa que anunciava a chegada do 
conceito de tryvertising no Brasil. Nela, lia-se que o concei-
to, cujo objetivo é promover o contato direto do cliente com 
o produto por meio de experimentações, começava a atrair 
cada vez mais o interesse de agências, anunciantes e em-
presários do universo das comunicações. Um dos entrevis-
tados da reportagem, o então professor da ESPM Pedro Ma-
tizonkas, chegou a afirmar que esse modelo de negócio teria 
vida curta, uma vez que seu meditismo logo cessaria. Agora, 
Marketing retoma o assunto para saber das empresas que 
apostaram no conceito a quantas anda hoje essa ferramenta 
de marketing no país. 
Encontramos um modelo que, se não deixou de existir, foi, por 
assim dizer, aprimorado - ou, em outros casos, reformulado. 
Esse é o caso, por exemplo, da Sample Central, que abriu 
as portas no ano passado no Brasil, trazendo um modelo de 
negócios criado na Austrália e implantado pela primeira vez 
no Japão em 2007. 

FERNANDO HAUSSER 

Em Tóquio, o Sample Lab foi a primeira loja a utilizar o con-
ceito de tryvertising no mundo. Na versão brasileira, os clien-
tes podiam levar para casa produtos de até R$ 100, além de 
experimentar, dentro da própria loja, qualquer outro item que 
ultrapassasse o valor. As visitas, porém, precisavam ser agen-
dadas pelo site da empresa. O cliente, no entanto, pagaria 
uma taxa anual de R$ 15 para participar do projeto. Mas, em 
abril deste ano, a loja fechou suas portas. 
"Com a restrição de agendamento e visita ao local, estávamos 
dificultando ao consumidor a experimentação dos produtos. 
Além disso, o anunciante não tinha abrangência nacional 
no trial", explica Fernando Figueiredo, presidente do Grupo 
Tàlkability, formado por outras seis empresas especializadas 
em marketing promocional, entre elas a Bullet, uma das só-
cias do projeto na época. "Ficou inviável fazer um clube de 
amostra grátis, em que o consumidor tinha que pagar uma 
determinada quantia." 
Neste mês, em parceria com o fundo Calés Investimentos, 
o grupo lança a Amostra Click, portal que permite ao clien-
te continuar experimentando e avaliando produtos - mas 
de graça e sem sair de casa. A partir do investimento inicial 
de R$ 1,5 milhão, o novo negócio tem a proposta de estrei-
tar o relacionamento entre anunciantes e clientes. A idéia é 
promover a experimentação de produtos antes mesmo de 
eles chegarem às gôndolas. Com abrangência nacional, a A ut
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empresa garante a entrega em do-
micílio ao consumidor. Ele escolhe 
até cmco itens para provar e ficará 
encarregado de dar sua opinião no 
site. O anunciante, no caso, bancará 
o custo por produto/amostra distri-
buído. "Esse valor corresponde a 
uma média de R$ 6 por produto", diz 
Figueiredo. 
Para ter acesso a esse material, os 
interessados devem se cadastrar no 
site e responder a um questionário 
sociocultural e de comportamento, 
Se o cliente quiser receber novas 
amostras, terá que contar como foi a 
experiência de consumo. A Amostra 
Click poderá ainda acrescentar no-
vas possibilidades aos projetos de-
senvolvidos pelo grupo, como a re-
alização de uma campanha onde o consumidor pede, via 
SMS, o recebimento de uma amostra de produto. Isso sem 
falar numa promoção usando a base de dados do portal, 
que focará diretamente no público de determinado produ-
to. "Nossa expectativa é faturar R$ 3 milhões e distribuir 
mais de um milhão de amostras até o final de 2012", com-
pleta o presidente do Grupo Tálkability. Até o fechamento 
desta edição, Fernando Figueiredo ainda negociava com 
as empresas. 

NO PDV TAMBÉM 
Inaugurado em maio do ano passado, 
o Clube Amostra Grátis foi pioneiro 
no país ao apostar na combinação 
teste e propaganda. "Tivemos uma 
aceitação grande, com mais de 500 
cases implantados pela indústria até 
o final do ano passado", comenta um 
dos sócios do empreendimento, Luiz 
Gaeta. Mas, como o clube só testava 
produtos, Gaeta e seu sócio, Denis 
Shimada, tiveram a idéia de abrir um 
novo negócio no local. Inaugurado 
em outubro, o Madá Express é um 
supermercado de verdade que tem 
como propósito avaliar a percepção 
do consumidor no ponto de venda. 
"Notamos que o investimento em tra-
de marketing é cada vez maior", diz 
Gaeta. "Por estarmos dentro de uma 

economia estável, não é mais o preço que determina se o 
cliente levará um produto." 
No Madá Express, os consumidores são filmados e respon-
dem a um questionário na hora. Eles têm acesso não só a pro-
dutos que já foram lançados, como também aos que ainda 
não estão no mercado. "Por meio de trade, agora podemos 
pensar em estratégia de disposição de produtos, gerencia-
mento de categorias, avaliação de ações no ponto de venda, 
treinamento de equipes, pesquisa e comportamento do shop-

per, precificação e avaliação de emba-
lagem", exemplifica Gaeta. 
Além disso, os itens já avaliados no Clu-
be Amostra Grátis que obtiveram mais 
de 70% de aprovação têm, dentro do 
supermercado, um selo identificando 
que aquele produto foi testado e apro-
vado. O propósito é saber se esse tipo 
de iniciativa exerce alguma influência 
na hora da compra. "Se der certo, esse 
formato será um incentivo para que a 
indústria teste cada vez mais seus pro-
dutos com o consumidor", explica Ga-
eta, que ressalta: "Se não tivéssemos 
apostado no trade, encontraríamos di-
ficuldade para a expansão do modelo". 
Com isso, o objetivo da empresa agora 
é entrar no mercado da região Nordes-
te, o que provavelmente ocorrerá por 
Recife, em Pernambuco, "A indústna 
quer entender a classe C", constata o 
empresário, acrescentando que a for-A ut
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ma como ele e seu sócio negociavam com as companhias 
mudou completamente de uns tempos para cá. "Tivemos 
algumas surpresas pelo caminho, como o fato de não existir 
o hábito, por parte da indústria, de fazer pesquisa", afirma. 
"Pela primeira vez, estamos conseguindo trabalhar com as 
pequenas empresas." No momento, sete marcas, entre as 
quais a Castelo Alimentos, estão testando seus produtos no 
Madá Express. 

Enquanto aguarda os primeiros resultados do negócio, que 
devem sair só daqui a seis meses, Luiz Gaeta fala da evolu-
ção do Clube Amostra Grátis. "Durante esse tempo, come-
çamos a diferenciar modelos de pesquisa", diz o empresá-
rio. "Quando identificamos um heavy user de determinado 
produto, por exemplo, elaboramos perguntas diferentes das 
que costumamos fazer a um consumidor normal." Num se-
gundo momento, a empresa entendeu que poderia incluir 
outros formatos, como os testes blind. "Esse tipo de teste, 
que não envolve o nome da marca, dá 
mais liberdade para que o consumidor 
fale do produto", explica. 
Na terceira etapa, por sua vez, foi im-
plantada a pesquisa de concorrência, 
que oferece ao cliente não só o produto 
da empresa analisada, como também o 
do concorrente direto dela. "Esse teste 
é feito na casa do consumidor, que não 
tem idéia para qual marca está testando. 
A informação do concorrente vale mui-
to", enfatiza. Fàra o primeiro trimestre do 
ano que vem, a empresa deve lançar ou-
tra plataforma de negócios, tendo como 
alvo produtos profissionais. 
Hoje localizado no piso superior da 
loja, o Clube Amostra Grátis conta 
atualmente com aproximadamente 
70 produtos para testes. Seu públi-

co é composto em sua maioria pela classe B, que 
representa mais de 50% dos cadastrados, hoje na 
casa dos dez mil. "Quando se tem um produto com 
custo-benefício bom, normalmente a taxa de ade-
são é maior", lembra o empresário, ressaltando que 
o clube dispõe hoje de uma taxa de resposta dos 
usuários de 93%. Entre os cases colecionados até 
agora, Gaeta chama atenção para o da empresa 
que destinava sua verba publicitária para marketing 
esportivo e descobriu que apenas 15% dos consu-
midores do produto tinham alguma ligação com 
esporte. Sim, depois disso, a marca reformulou sua 
estratégia de marketing. 

Hoje, cada campanha no clube dura em média um mês 
e custa em torno de R$ 4 mil, enquanto que no Madá Express 
chega a valer R$ 6 mil. "Por conta do viés, as empresas de-
vem fazer os dois testes. Se optar somente por trade, será que 
o problema não está no produto?", questiona o empresário. 
Com os novos investimentos, a empresa pretende faturar R$ 
3 milhões no próximo ano. "O modelo agora está mais forma-
tado, já que podemos testar produto, ponto de venda e, ao 
mesmo tempo, expandir para todo o Brasil", avalia, 

PLATAFORMA SOCIAL 
Criado em maio do ano passado pelas sócias Aline Marcoli-
no e Milena Escabeche, o site Ttyoop! é outro exemplo de ne-
gócio que nasceu com a proposta do tryvertising. À época, o 
intuito era ser uma espécie de loja grátis virtual. Hoje, beiran-
do mais de quinze mil usuários, o portal está sendo relançado 
- mas agora sem o conceito de tryvertising fazendo sombra. 

"O site se tomará uma plataforma so-
cial de consumo. Os lançamentos con-
tinuarão, mas com foco sobretudo no 
que os usuários querem", explica Mi-
lena. "Percebemos, nesse tempo, que 
as pessoas gostam de compartilhar e 
opinar sobre diferentes assuntos na in-
ternet." 
Ao se cadastrar no site, o participante 
acrescenta hábitos de consumo que 
serão repassados às empresas que a 
dupla de empresárias atende. Hoje, 
são 15, entre elas Natura, Kraft e La-
coste. "Encaminhamos um e-mail para 
convidá-los a responder o que acha-
ram do produto", complementa Mile-
na. 'Além da repercussão gerada nas 
mídias sociais, temos um retomo de 
mais de 80% nas respostas. A ut
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Text Box
Fonte: Marketing, São Paulo, ano 45, n. 466, p. 26-28, nov. 2011.




