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Mario Castelar

Relacionamento fiel
Integrante do seleto clube dos 20 maiores anunciantes do 
mercado nacional (com R$ 82 milhões de investimento 
em mídia em 2005), a Nestlé começa a trabalhar um novo 
conceito central em sua comunicação, o de geração de demanda. Nesta 
entrevista, o diretor de comunicação e serviços de marketing da empresa,
Mario Castelar, explica o que é essa idéia e como a companhia tem procurado se diferenciar no 
contato com o consumidor.
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Meio & Mensagem — Como é esse processo de revisão global 
de comunicação da Nestlé? Restringe-se apenas à questão 
da remuneração ou é um movimento mais amplo? 
Mario Castelar — A política global de relacionamento que 
a Nestlé tem com suas agências data de 1982. Por cau-
sa da regulamentação, o Brasil foi o último país a pro-
ceder desse jeito. Somos uma espécie de Albânia nessa 
área. Estamos trabalhando com as agências há quase 
dois anos para mudar a remuneração para fee. Mas no 
mundo todo é isso. Desde 1982 a Nestlé tem uma polí-
tica de alinhamento em sete agências, sendo que quatro 
funcionam no Brasil: JWT, McCann-Erickson, Publicis 
e Ogilvy. Aqui não trabalhamos com esta última. As 
outras três são a Dentsu (no Japão), a Lowe e a Fallon. 
E tem uma de nossas coligadas no Brasil, a DPA, que 
trabalha com a Giovanni,FCB. 
 
M&M — O sistema de trabalho é igual em todas as partes 
do mundo? 
Castelar — A diferença é que, aqui no Brasil, estamos 
alinhando na vertical. Ou seja, o ideal para nós é só falar-
mos com essas três agências (JWT, McCann-Erickson 
e Publicis), e elas devem se encarregar de nos prover 
soluções de comunicação para tudo. O que temos dito é 
que não nos preocupamos sobre como elas farão isso 
— podem ter o modelo da McCann, que possui ações do 
grupo Momentum (dono de agências de below the line). 
Podem ser grupos que oferecem essas disciplinas com-
plementares. A Publicis e a JWT têm feito parcerias a 
cada projeto. Não importa. O que a gente quer é ter um 
interlocutor só. Senão, teremos de dar quantos briefi ngs 
para cada projeto? Oito, dez? Queremos dar um briefi ng 
para uma entidade e falar com aquela entidade. Essa é a 
diferença. Achamos que o modelo já está bem avançado, 
as agências estão compreendendo e avançando bastante. 
Isso deve melhorar nossa qualidade de planejamento. 
 
M&M — Você diz que a Nestlé quer ter um interlocutor só, mas 
seu cargo é de diretor de comunicação e serviços de marke-
ting. Isso não contraria esse raciocínio?  
Castelar — Esses serviços de marketing são da própria 
Nestlé: atendimento ao consumidor, coordenação de 
promoções e eventos e pesquisas de mercado. Tínhamos 
mesmo uma gama muito grande de estruturas — agên-

cias, estúdios, estruturas que forneciam idéias e pequenos 
projetos isolados. Mas isso fragmentava muito nossos 
investimentos. Isso que estamos chamando de alinha-
mento vertical é deixar de comprar idéias isoladas. Nos-
so mercado ainda vive muito de vender idéias. As coisas 
são vendidas como “a cara da Nestlé”, às vezes por pes-
soas que nunca vieram aqui. Eu mesmo, que estou aqui 
há quatro anos, vejo coisas às quais não tenho certeza se 
são a nossa cara.  
 
M&M — Como sair dessa situação? 
Castelar — O que estamos tentando fazer é, de um lado, 
deixar de adquirir ações isoladas, fragmentar esforços e 
energia. E, de outro, deixar de funcionar por campanha 
e passar a funcionar por processo. Ao funcionar por 
campanha se interrompe o processo, porque vem outra 
campanha e se espera que ela seja diferente da anterior. 
O material que havia sido instalado Brasil adentro tem 
de ser recolhido e começa tudo outra vez. Nossa vontade 
é de iniciar um processo e fazer com que ele se desen-
volva perenemente. Estamos trabalhando assim desde 
2001. É uma mudança que vem sendo realizada por 
aprendizado, e a gente aproveita esse aprendizado para 
inserir cada vez uma coisinha nova no processo. 
 
M&M — O movimento de fortalecer a marca corporativa da 
Nestlé faz parte desse processo? 
Castelar — Percebemos a força que a marca Nestlé possui 
e mais, que a razão de ser dessa força é a relação emo-
cional que a sociedade brasileira tem com ela. Passamos 
a trabalhar em busca de fazer com que essa magia mi-
grasse para as marcas de produto, com idéias como re-
novação, inovação — porque a Nestlé é percebida como 
uma empresa tradicional. Isso é bom, mas precisa ser 
renovado. As marcas de produto são aquilo que o consu-
midor adquire: ele compra um tablete de caldo, uma 
barra de chocolate, uma barra de cereal, um pote de io-
gurte. O que passamos a trabalhar foi que esse pote de 
iogurte, sendo percebido como da Nestlé, passe para o 
consumidor que ela é uma empresa que tem lançamentos 
constantes e que se renova a todo momento, sem mudar 
a sua estrutura de crenças e valores. Criamos o conceito 
de que a Nestlé faz bem, e ele está migrando para as 
marcas de produto, elas têm assimilado esse conceito nas 

suas atividades de comunicação. Os resultados indicam 
que estamos no caminho certo. Para ter idéia, nossos 
cinco portais são acessados por 1 milhão de pessoas por 
mês e recebemos cerca de 10 mil contatos por dia, nos 
diferentes canais. 
 
M&M — Você trabalha com três agências e já esteve “do 
lado de lá” do balcão. O que precisa melhorar nos serviços 
que elas oferecem? 
Castelar — As agências, de um modo geral — e não só as 
que trabalham conosco —, estão passando por um mo-
mento muito delicado na história do negócio, que é deixar 
de agenciar. Todas elas reconhecem que é preciso fazer 
alguma coisa. Acho que nenhuma encontrou ainda um 
modelo de negócio que seja rentável e um sistema ope-
racional que realmente contribua para o tipo de necessi-
dade que clientes como nós estão manifestando, de ter 
um interlocutor só, de trabalhar em processo e não em 
campanha, de não querer idéias isoladas. Criatividade 
não é só ter uma idéia que provoque impacto, é conseguir 
manter um processo vivo. De repente, criatividade é a 
estratégia, não a peça. Sei que as agências têm discutido 
isso, os dirigentes estão sinceramente preocupados. Mas 
as agências ainda não acharam esse modelo. 
 
M&M — Como a Nestlé está trabalhando sua inserção nas 
chamadas novas mídias? 
Castelar — É preciso que se diga que ainda somos um 
anunciante que usa a mídia mainstream. Quando se quer 
atingir a sociedade como um todo — e é isso que quere-
mos —, é inevitável. Mas temos uma preocupação com 
relação à convergência, como falei no início. A questão 
do alinhamento vertical das agências não é à toa, é para 
convergir mesmo. Ou seja, quando um processo de co-
municação se inicia, ele tem de permear todos os pontos 
de contato. Por isso não queremos mais funcionar por 
campanha nem comprar idéias: a gente quer comprar 
processo. Ele é constituído de uma porção de pequenas 
manifestações que montam um conjunto que funciona. 
Então as pes soas começam a sentir em relação à Nestlé 
sensações novas, que talvez não saibam nem a que 
elemento atribuir. Não tem importância, o que quere-
mos é a sensação de confi ança. A nossa estratégia é 
relacionamento. E é preciso entender que na ponta da 
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“As agências estão passando por 
um momento muito delicado na 
história do negócio, que é deixar 
de agenciar. Acho que nenhuma 
encontrou ainda um modelo 
de negócio que seja rentável 
e um sistema operacional que 
realmente contribua para o tipo de 
necessidade que clientes como nós 
estão manifestando”

linha estão pessoas que, eventualmente, em uma pe-
queníssima parte do dia, exercem o papel de consumi-
dores. É importante reconhecer que são pessoas e 
trabalhar sob essa visão. 
 
M&M — O conceito de geração de demanda que você usa tem 
a ver com isso? 
Castelar — Tem. A companhia está concentrando os 
setores de comunicação, marketing e vendas em uma 
área que ela chama de Generation Demand. Na Suíça 
existe uma unidade estratégica que é a Strategic Ge-
nerating Demand Unit (SGDU), em que se agrupam 
essas áreas. Queremos nos relacionar para que as pes-
soas sejam fi éis aos nossos produtos. Conseqüentemen-
te, elas compram mais, mais freqüentemente ou mais 
exclusivamente, os nossos produtos, e aí estamos ge-
rando demanda. Essa é a idéia central. O fato de tra-
balharmos em geração de demanda nos ajuda também 
a não pensar que somos artistas ou fazedores de chuva, 
ou algumas dessas doenças que de vez em quando 
atacam gente como nós, que trabalha nessa área tão 
glamurosa. Eu, o vendedor, o promotor de vendas... 
aqui todos trabalham em geração de demanda.  
 
M&M — A Nestlé tem muitos produtos consumidos por crian-
ças, e uma parte da sua comunicação é voltada para esse 
público. Qual sua opinião sobre as novas regras do Conar 
relativas à publicidade direcionada a crianças? 
Castelar — Participamos do grupo do trabalho que elabo-
rou as regras, ao lado de outros colegas da indústria, da 
Abia (Associação Brasileira da Indústria de Alimen-
tos). A Nestlé tem um código interno bastante estrito, 
que se chama Princípios de Comunicação. É mundial. 
Dentro dele há a parte de comunicação com crianças. 
E o que tem lá não é menos restritivo do que aquilo que 
o Conar fez. Acreditamos sinceramente que não se deve 
incentivar a criança a comer porções exageradas, a 
chantagear os pais ou os adultos, que não se deve di-
vulgar consumo compulsivo ou estabelecer relações 
falsas. Devemos divertir, estimular a brincar. Nossos 
comerciais para crianças são todos ao ar livre, para não 
estimular comportamento sedentário. Estamos confor-
táveis com relação a isso.  
 
M&M — E sobre a questão da proibição de publicidade 
exterior na cidade de São Paulo? Como anunciante, o que 
acha da medida?  
Castelar — Não nos afeta diretamente. Mas precisava 
regulamentar. A cidade fi ca muito feia. A presença de 
“guerrilheiros”, anunciantes irregulares ou manifestações 
de comunicação incorretas até atrapalha as ações mais 
organizadas, como é o caso das grandes empresas. Então 
precisava ter alguma regulamentação. 
 

M&M — A Nestlé tem promovido uma série de ações diferen-
ciadas ao longo dos últimos três ou quatro anos. Como elas se 
inserem nesse processo de comunicação que você menciona? 
Castelar — Essas ações fazem parte da estratégia de rela-
cionamento. Desde 2001 estamos fazendo propostas aos 
nossos públicos pedindo que façam coisas e dando uma 
contrapartida. Junte oito embalagens e eventualmente 
a Nestlé te dá uma casa, ou leva para participar de um 
programa de TV e quem sabe ganhar R$ 1 milhão — e 
alguém ganhou. Queremos conversar, estabelecer conta-
to. Então o que temos feito são propostas de interação, 
que começaram com a promoção dos 80 anos da Nestlé 

(com o sorteio de 80 casas) e passaram pelo Show do 
Milhão, o Junta Brasil — com a idéia de contribuir com 
doação de alimentos para a Pastoral da Criança. Desde 
2003 temos esse acordo, que mantemos até hoje, e os 
consumidores continuam fazendo doações.  
 
M&M — Mas agora essas doações são associadas ao futebol. 
Como convencer o público feminino, que em boa parte é quem 
faz as compras, a aderir a uma promoção desse tipo? 

Castelar — Nossa proposta é dar o ingresso, que vale uns 
R$ 15, em troca de um produto fechado que vale mais 
ou menos R$ 3. Esse produto será entregue para uma 
família assistida pela Pastoral da Criança. Pelo preço de 
um ingresso a família toda pode ir ao estádio. Como muita 
gente não tem esse hábito, a gente faz a troca no super-
mercado. Temos 80 das mais de 400 partidas do torneio. 
E neste ano, das dez maiores platéias do Campeonato 
Brasileiro, oito são jogos nossos. Sendo que não estamos 
fazendo os clássicos porque queremos que a família vá, 
então operamos jogos com uma torcida só. E criamos um 
pouco de espetáculo antes do início: tem um time de cães 

que joga futebol, levamos fanfarras escolares, escolas de 
samba, grupos circenses que fazem performances acro-
báticas. As famílias vão e se divertem.  
 
M&M — Então tem a lógica de relacionamento com a família? 
Castelar — Exatamente. É fácil quando você tem uma 
idéia só. Nós somos pouco criativos. Nós temos uma idéia, 
que é relacionamento. Tudo o que fazemos é em função 
disso. É simples assim. 
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