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No início da década de 20, a gigante suíça já dava sinais da importância de identificar 
necessidades e atender aos seus clientes. Foi nessa época, por exemplo, que a companhia 
mudou o nome do leite condensado Milkmaid para Leite Moça, justamente porque os 
brasileiros o chamam assim. Cerca de quarenta anos depois, em 1960, a empresa foi pioneira 
em criar um canal direto com seus consumidores, o Centro Nestlé de Economia Doméstica, que 
passou por uma série de evoluções até chegar, em 1995, ao Serviço Nestlé ao Consumidor, 
como é conhecido hoje. Cerca de 1,6 milhão de pessoas contatam a companhia anualmente. E 
a maioria - 46% - procura a empresa para pedir informações que giram em torno de receitas.  
 
"Temos planos de mudar o nome da área para gestão de relacionamento. O serviço não atende 
só a consumidores, mas também personal trainners, nutricionistas, criadores de cães e gatos. 
Metade das manifestações não diz respeito à relação de consumo", diz o diretor de marketing 
da Nestlé, Mario Castelar. O executivo afirma que, embora a maior parte dos contatos seja 
feita por telefone, a internet vem crescendo como canal de relacionamento.  
 
Em 1998, por exemplo, somente 5% das manifestações eram feitas pela web. No ano passado, 
o número chegou a 32%. Há nove anos, 43% dos contatos eram realizados por cartas. Em 
2006, o número caiu para 4%. O telefone lidera como meio de manifestação, com 64%, no 
ano passado.  
 
Para Castelar, os serviços de atendimento ao consumidor caminham para o aumento de ações 
pela web e a prestação de serviços. "A tendência é que os consumidores visitem a empresa na 
internet, em uma espécie de Second Life corporativa. Eles passarão a postar suas dúvidas e 
problemas, e serão atendidos de forma on-line", comenta, ao acrescentar que o celular 
também será uma forma de relacionamento com o consumidor.  
 
Outra tendência, diz Castelar, é a prestação de serviços. Neste sentido, já há um projeto piloto 
na Nestlé. Trata-se de uma iniciativa para a barra energética PowerBar, que evolve o 
recebimento de uma planilha no celular com o desempenho do atleta em seu treino. "Esse tipo 
de estratégia estimula o diálogo."  
 
Para o diretor, o aumento dos contatos é um reflexo de que o consumidor está mais exigente e 
consciente. O executivo conta que desde a publicação do Código de Defesa do Consumidor e a 
consolidação de órgãos como o Procon, os contatos subiram. "É um mecanismo para 
materializar a insatisfação e ter um ressarcimento", afirma Castelar.  
 
O executivo explica que os elogios tendem a aumentar quando a companhia realiza uma boa 
prática relacionada a responsabilidade social, por exemplo. "Quando não há atividades deste 
tipo, as reclamações prevalecem", comenta.  
 
Na Nestlé, as informações obtidas no serviço de atendimento ao consumidor valem ouro. Elas 
ajudam na melhoria e desenvolvimento de produtos e servem também para medir o impacto 
de um lançamento no mercado. Foi por meio das manifestações de consumidores que a 
empresa suíça decidiu relançar o biscoito Deditos, sucesso nos anos 80, e que havia saído das 
gôndolas por "razões mercadológicas", segundo Castelar. A área também atendeu ao pedido 
de clientes que buscavam produtos para diabéticos e passou a ampliar sua linha de chocolates 
diets.  
 
Já o lançamento da edição limitada de Chokito Branco recebeu tantas manifestações que o 
item passou a ser fabricado regularmente. A Nestlé tem 3 milhões de consumidores 
cadastrados em seu banco de dados. Por serem responsáveis por nutrir a família, as mulheres 
realizam 80% dos contatos.  
 
Em função da importância da internet como meio de relacionamento, existe, dentro da Nestlé, 
um núcleo de funcionários responsáveis pelos cinco portais da empresa.  



São esses colaboradores, aliás, que também monitoram manifestações pela web, inclusive no 
Orkut (Google). No caso de Deditos, havia até uma comunidade que pedia a volta do produto. 
"Sempre que atendemos a um pedido, assinalamos para as pessoas que entraram em 
contato", arremata Mario Castelar.  
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