
COMPLETOU UM ANO, em 
julho último, uma atividade que tem 
garantido à 3M do Brasil informações 
preciosas para aprimorar produtos e 
embalagens, além de ideias para futu
ras inovações. Nomeada Test Drive, ela 
consiste na cessão gratuita de bens de 
massa para que consumidores os utili
zem e relatem pontos positivos e nega
tivos de suas experiências. A ação, que 
exemplificaria o uso de uma ferramenta 
de P&D mais conhecida como crowd-

souráng, já teve oito rodadas, atin
giu 220 000 testadores de 129 cidades 
brasileiras e encantou a multinacional 
americana. "A matriz e outras sucursais 
têm interesse em adotá-la", conta Mar
cos Sgarbi, coordenador de marketing 
corporativo da 3M do Brasil. "É algo 
que mostra a amplitude do processo de 
inovação da marca, envolvendo clientes 
de forma moderna e criativa", afirma o 
profissional, que na seguinte entrevista 
dá detalhes sobre os métodos e resulta
dos da iniciativa. 

Como funciona, em linhas básicas, 

o programa de amostragem de pro

dutos da 3 M ? 

O Test Drive 3M consiste na entrega 
periódica de produtos para que consu
midores os experimentem e os avaliem. 
Os produtos cedidos não são amos
tras. São reais, os mesmos encontrados 
nos pontos de venda. Anunciamos cada 
rodada dos testes em nosso portal de 
inovação (www.3minovacao.com.br). 
Consumidores interessados fazem um 
breve cadastro e recebem o produto 
gratuitamente em casa, pelo correio. 
Depois de utilizar o produto os parti
cipantes têm quinze dias para respon
der um questionário on-line, composto 
por dez perguntas. Não é obrigatório 
respondê-lo. Mesmo assim, 80% dos 
testadores nos têm submetido suas res
postas e completado o processo. 

Como surgiu a ideia? 

Acredito que o ponto inicial tenha sido 
a instituição do portal de inovação na 
internet, em 2008. Essa ferramenta foi 
crescendo ano após ano, versão após 
versão, incorporando novas áreas, 
novas atividades. Numa reunião com 
nossa agência de comunicação (Vinil), 
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surgiu a ideia de trabalhar o Test Drive 
e integrá-lo ao portal. O projeto teve 
como inspiração os clubes de amostras, 
que apareceram alguns anos atrás no 
Brasil, porém com aspectos inovado
res. Nos clubes de amostras, até onde 
sabemos, pessoas tinham de pagar uma 
mensalidade ou anuidade e comparecer 
a uma espécie de show room, uma loja, 
onde usava créditos para adquirir pro
dutos. Depois, tinham de responder a 
um questionário em papel. No projeto 
que criamos, a pessoa não paga nada, 
não tem de sair de casa para receber o 
produto e responde um questionário 
on-line. É algo muito mais cômodo. 

Quantos consumidores já participa

ram da iniciativa e quantos produ

tos foram distribuídos? 

Empreendemos recentemente nosso 
oitavo teste, com o Pano Enxuga Fácil 
Scotch-Brite. No total, incluindo os tes
tes anteriores, já superamos a marca de 
mil produtos enviados. São praticamen
te mil consumidores participantes, por
que até agora procuramos evitar repeti
ções. Mas o impacto da ação foi muito 
maior. Duzentas e vinte mil pessoas, 
de 129 cidades brasileiras, acessaram 
nosso site. Cada um dos testes anterio
res - feitos com a Fita Mágica Scotch, 
o Fecho Command, o Rolo Adesivo 
Scotch-Brite, a Esponja de Banho Pon-
jita Curauá, a Esponja Scotch-Brite Não 
Risca, o Gancho Metálico Command e 
o Acne Cover Nexcare - teve menos de 
100 participantes. A última teve aproxi
madamente 400. A tendência é que os 
próximos testes disponibilizem quan
tidades cada vez maiores de produtos. 
O objetivo é tornar a ferramenta mais e 
mais dinâmica. 

Qual o perfil preponderante dos par

ticipantes da ação? 

O público é praticamente dividido meio 
a meio entre homens e mulheres. A 
faixa etária predominante, que corres
pondeu a 56% dos participantes, é a 
de 18 a 35 anos. A maioria das pessoas 
está no estado de São Paulo, porém já 
atingimos dezoito dos 24 estados bra
sileiros. A cobertura é bastante ampla. 
Vale esclarecer que a seleção obedece à 
ordem de inscrição pelo site. Não faze-
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mos pré-seleção, triagem. Quem quiser 
pode se inscrever. Isso é o que é legal. 
Mas cada teste acaba apresentando uma 
variação de perfil natural de acordo com 
o produto oferecido. Quando falamos 
de uma esponja Scotch Brite, o público 
acaba sendo mais feminino. Quando 
falamos de um adesivo para espinhas, 
acabamos dialogando com um público 
mais jovem. 

Que modificações de produto resul

taram da aplicação do programa de 

amostragem? 

O grande case é o da linha Command 
(de ganchos e outros produtos adesivos 

para organização e decoração do lar). 

Percebemos nos testes que, por causa 
do clima típico do Brasil, o adesivo 
poderia ter uma tecnologia mais ade
quada para suportar a umidade. Muda
mos para um adesivo à prova dágua, 
que tem um range mais elevado de 
temperatura. Identificamos, também, 
a possibilidade de adotar mais uma cor 
para o Fecho Command, hoje ofereci
do nas versões branca ou preta. Uma 
opção transparente poderá ser uma 
extensão de linha. 

E alterações de embalagens? 

A linha Command é também um gran
de exemplo. São soluções que mudam 
o padrão de decorar, organizar as casas. 
Antigamente era preciso usar furadeira, 
danificar a parede, sujar a casa. Com
mand propõe uma tecnologia de adesi
vo, mais moderna. Percebemos que isso 
poderia ficar mais claro na embalagem. 
Muitas pessoas não sabiam utilizar ade
quadamente os produtos. A instrução 
de uso poderia ter menos texto e mais 
imagem. A indicação de peso suportado 
pelos ganchos e suportes tinha de estar 
mais visível. Foi feito todo um trabalho 
para deixar a embalagem mais "clean", 
mais fácil para o consumidor entender 
a função e os benefícios dos produ
tos. Outra transformação contemplou o 
Rolo Adesivo Scotch Brite. Por meio do 
Test Drive, descobrimos que as pessoas 
não utilizavam o produto somente em 
roupas, que é a função original do pro
duto, mas também em outros tecidos, 
como os de estofados. Nossa ideia é pre
parar uma nova embalagem que eviden-

cie a possibilidade desses outros usos. 
Por fim, o programa de amostragem 
também nos mostrou que o Acne Cover 
Nexcare poderia ter uma embalagem 
mais feminina, mais para as mulheres. 
Houve modificações menores. 

A iniciativa contempla produtos já 

introduzidos no mercado. Isso se 

deve ao fato de eles apresentarem 

desempenho de vendas aquém do 

esperado? 

Não necessariamente. O programa é 
mais um apoio para a filosofia de inova
ção da empresa, fundamentada na cria
ção de produtos com caráter inovador, 
com características diferenciadas: uma 
esponja que não risca, um curativo que 
absorve a secreção das espinhas, um 
adesivo de altíssima resistência... São 
produtos de vanguarda, cujos atributos 
podem não ficar imediatamente claros 
para o consumidor. O objetivo é gerar 
experimentação e estimular familiari
zação com os produtos. 

Qual a diferença desse tipo de ini

ciativa em relação às metodologias 

conhecidas de pesquisas com consu

midores? Quais seriam as vantagens? 

Esse modelo é na verdade um painel. 
Não tem validade estatística. Mas o 
interessante é que conseguimos perce
ber a reação do consumidor, sua per
cepção logo após o uso do produto. E 

não influenciamos o consumidor na 
forma de utilizar, se está fazendo do 
modo correto ou não. A pessoa utiliza 
o artigo de forma totalmente espontâ
nea e dá sua opinião logo em seguida. 
Com isso, acreditamos conseguir uma 
opinião real do consumidor em rela
ção ao produto e à embalagem. Outro 
ponto interessante é o engajamento. 
A pessoa que participa de um teste 
teride a se animar, a ter uma percepção 
mais favorável da empresa. Ela pensa: 
"Que bacana! A 3M quer saber minha 
opinião sobre um produto, acha que 
minha avaliação é importante!". Isso é 
muito bacana. É uma vantagem. Por 
fim, cabe dizer que o custo/benefício 
é extremamente interessante. Investi
mos, até agora, 50 000 reais no projeto 
Test Drive. O valor envolve a criação e 
a manutenção do website e as remessas 
dos produtos - que, hoje, é praticamen
te nosso único gasto. É um valor muito 
baixo se compararmos com o custo de 
oito pesquisas tradicionais. Como o 
sistema já está implantado, a tendência 
é que o custo caia cada vez mais. 

Qual o formato das questões dirigi

das aos consumidores? São pergun

tas diretas? 

Não utilizamos perguntas diretas, 
empurradas, do tipo "olhe a embala
gem e responda". Utilizamos pergun
tas como: "Você conseguiu instalar o 
produto corretamente? Foi tranquilo?". 
Por meio de uma resposta do gênero 
"consegui, mas não ficou claro qual o 
peso suportado pelo gancho de parede", 
fica evidente que a informação conti
da na embalagem não sobressaiu, não 
chamou a atenção do consumidor, não 
"pediu" para ser assimilada. Preferimos 
não ser cerceadores, apostar na espon
taneidade. Dou um exemplo. Uma per
gunta onipresente é "o que mais você 
gostou?" e "o que menos você gostou?". 
São perguntas abertas. Com isso, con
seguimos extrair bastante informação 
sobre produtos e embalagens. 

Que tratamento a 3JVÍ dá a essas 

opiniões? Como elas são avaliadas 

e como é definido se vale a pena 

levá-las em consideração? 

Quando percebemos que um ponto 
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é citado com frequência no questio
nário, passamos a informação para a 
área de marketing. Ela estuda a questão 
mais a fundo, para ver sua validade, 
sua pertinência. Não são informações 
tomadas como verdades absolutas. Por 
isso mesmo, refinamos o processo com 
outras pesquisas. Considero fascinante 
esse método de inovação. É o conceito 
do crowdsourcing, da co-criação, que 
traz o cliente para perto para uma cria
ção conjunta. Os consumidores parti
cipantes acabam formando uma rede, 
uma comunidade disposta a colaborar 
e capaz de ser acionada para outras ini-

ciativas. Muitos desses indivíduos são 
formadores de opinião, que relatam as 
experiências para seus grupos de con
vívio, ajudando divulgar os produtos de 
uma maneira muito positiva. 

Ao que sabemos, o Test Drive insti

tuído na 3M no Brasil será instalado 

em unidades da empresa em outros 

países. Que recomendações o senhor 

faria para fabricantes de outros pro

dutos eventualmente interessados 

em adotar o sistema? 

Diria que faz parte do processo de ino
vação ouvir o cliente, investigar a expe
riência do cliente. E isso deve ter um 
propósito, ter continuidade. É impor
tante ouvir o consumidor e conseguir 
traduzir suas opiniões para as diver
sas áreas, nos diversos processos, até o 
ponto de modificar um produto ou uma 
embalagem. É preciso escutar o cliente 
e estudá-lo mais a fundo. Mas não se 
deve utilizar somente o crowdsourcing. 

Essa ferramenta é ótima, dá uma base, 
mas convém estudar mais, aprofundar-
se. Sempre é válido escutar o cliente, e 
essa não é a única forma. 

No caso específico das embalagens 

testadas por consumidores, como 

resumiria a experiência - quais, 

digamos, os "ensinamentos" básicos 

tirados dela? 

Uma constatação que pode servir para 
qualquer caso de produto diferenciado, 
reitero, é a necessidade de embalagens 
claras, didáticas. As pessoas não lêem 
manuais de instrução e muitas vezes 
não lêem orientações contidas nas 
embalagens, então é preciso transmitir 
as informações de modo mais visual, 
com mais desenhos, de forma mais des
pojada. Isso tende a gerar um estímulo 
para que a embalagem seja vista, anali
sada, apreciada. 

Seria possível implantar um Test 

Drive na área de soluções indus-

triais para embalagem e em outros 

segmentos de atuação da 3 M ? 

Acho que é possível. Mas precisaríamos 
ter mais cuidado, porque atendemos 
outros mercados com produtos mui
tas vezes certificados, que lidam com 
questões de segurança, de dimensões 
maiores. Mas se houver uma plata
forma focada em um público restrito, 
bem definido, é totalmente possível. A 
3M é bastante multifacetada. Temos, 
hoje, 55 0 0 0 produtos e 46 plataformas 
tecnológicas divididas em seus grandes 
núcleos de negócios - consumo; dis-
play e comunicação visual; elétricos e 
comunicações; cuidados com saúde; 
industrial e transporte; e produtos para 
segurança e construção. O objetivo, no 
entanto, ainda é priorizar a aplicação 
dessa ferramenta para varejo e produ
tos de consumo. 
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Text Box
Fonte: Embalagemmarca, São Paulo, ano 14, n. 156, p. 22-25, ago. 2012.




