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Fisgados pela experimentação 
 
Papinhas de neném, drinks e bebidas isotônicas. Apesar de públicos-alvo bem distintos, todos 
estes produtos recorrem à estratégia semelhante: degustação para se tornarem conhecidos do 
mercado consumidor e, quem sabe, conquistá-los. Vale usar a areia das praias, bares, praças, 
boates e academias como aliados, ainda mais no Verão, quando há maior movimentação de 
consumidores em points badalados. O cenário para colocar em prática o recurso varia conforme a 
clientela que se deseja atingir.  
 
De olho em atingir os freqüentadores assíduos das academias, a Gatorade foi direto ao ponto.  
 
Formou três equipes de profissionais e os distribuiu entre o eixo Rio-São Paulo-Minas Gerais para 
que eles percorressem academias e divulgassem a nova versão da bebida isotônica, Gatorade 
Fierce. A diferença do lançamento para a linha antiga é que os sabores são mais ecléticos e 
misturam maior quantidade de frutas. A experimentação, no entanto, veio associada de 
comerciais na televisão.  
 
- A degustação foi uma ação complementar na divulgação. As propagandas ajudam a difundir o 
produto, é verdade, mas sabemos que a ação não atinge somente os consumidores potenciais, 
mas a todos. Lançamos mão da experimentação para nos aproximarmos do nosso público - 
explica Ricardo Carneiro, diretor de marketing de bebidas funcionais da Pepsi, distribuidora de 
Gatorade.  
 
Já a Gerber e a Lillo by Gerber, de alimentos e acessórios infantis, tentam atingir às crianças 
através dos pais. Há 70 anos no mercado, esta é a primeira vez que as empresas - pertencentes 
ao mesmo grupo - uniram suas forças e montaram 60 mil kits com itens de ambas as marcas.  
 
Distribuíram os estojos em parques e praças, espaços onde se concentra boa parte de seu 
público-alvo.  
 
- Chegamos a esta fórmula porque vimos que os pais ficam mais receptivos quando recebem 
amostras grátis e têm a liberdade de dar ao filho quando quiserem. O investimento nesta ação 
será de R$ 150 mil. A tática, além de aumentar as vendas em pelo menos 50%, sai mais barato 
do que se ampliássemos nosso espaço na mídia - assinala Cristina Matos, gerente de marketing 
da Gerber e Lillo by Gerber.  
 
Entrega de kit para experimentar em casa  
Vantagens para justificar o empenho das empresas não faltam. Entre as várias elencadas, a 
Gerber e a Lillo by Gerber se valem de duas: expõe a marca aos consumidores e estreita o 
relacionamento com o consumidor. "Oferecendo o kit completo, deixamos as mães à vontade. O 
que não acontece quando montamos estandes em supermercados, onde é preciso experimentar 
na hora", reforça Cristina.  
 
Empenhada em sempre conquistar novos paladares ao lançar uma nova bebida, a Bacardi-Martini 
costuma associar a mídia convencional a degustações em bares, festas de faculdades, boates e 
restaurantes. O destino dos divulgadores dependerá do alvo a ser atingido. No caso do Bacardi 
Breezer, bebida alcoólica com sabores melancia, limão, abacaxi e laranja, o plano de vôo atingiu 
casas c om público jovem, como boates e bares da moda.  
 
- Adotamos a prática sempre que temos um lançamento ou extensão de linha para apresentar. É 
uma maneira de cativarmos novos clientes e aumentarmos a simpatia dos consumidores já fiéis. 
Quem não gosta de um agrado - diz Mauro Kalil, gerente de trademarketing da Bacardi-Martini.  



A prática, pelo menos até agora, tem valido a pena. Segundo o executivo, o item em evidência 
chega a vender até 12 vezes mais na época de degustação. A previsão da empresa é investir, 
durante o primeiro semestre, cerca de R$ 120 mil em ações como estas. "Os consumidores 
demonstram estar cada vez menos propensos a experimentar itens novos se não forem atraídos.  
 
E a experimentação é uma maneira de seduzir a clientela", argumenta Kalil.  
 
A adoção do recurso é vista com bons olhos por Amandio Aleixo, diretor de planejamento da 
Estratégica, agência de publicidade carioca. No entanto, ele faz uma ressalva dizendo que a 
estratégia não é indicada para divulgar cigarros, remédios e itens de limpeza. "Primeiro por causa 
de entraves legais que proíbem a distribuição de produtos tóxicos e, depois, porque a 
receptividade não é a mesma", justifica ele.  
 
Fora esta restrição, o diretor de planejamento da Estratégica não vê problemas em que até 
mesmo as empresas de pequeno porte façam uso da experimentação para conquistar clientela.  
 
"Independentemente do tamanho, as companhias costumam destinar entre 15% e 20% da verba 
de marketing para ações de experimentação. Portanto, o montante vai variar e não a estratégia", 
destaca Aleixo, que detém contas como a da Ballantine's.  
 
Vantagens da experimentação:  
 
- Estreita o relacionamento da empresa com o consumidor.  
 
- Não há dispersão do esforço de marketing.  
 
- Permite que o cliente experimente o produto e posteriormente adquira-o, sabendo o que está 
levando para casa.  
 
- Torna a marca mais conhecida entre a clientela.  
 
- Cativa novos clientes.  
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