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UMA CAMPANHA
COM GOL DE PLACA

A Nest/é acredita que o segredo do sucesso está na
construção de relacionamentos sólidos. Dentro deste
conceito, a partir de 2001, adotou uma política que
considera cada consumidor um indivíduo, com sonhos e
anseios muito específicos. Para colocar esta mudança
em prática, a empresa fez um intenso trabalho de
reconhecimento da diversidade brasileira, com a intenção
de mapear e identificar suas formas de pensamento,
hábitos de vida e consumo e seus sonhos "realizáveis"

A
um surgiu um projeto de eventos - sem-
re ligados ao conceito de "Nestlé faz bem"
que tinha por objetivo realizar os sonhos

o consumidor, dentro daquele imaginário
identificado e sempre com a preocupação de inovar
para não cair no lugar-comum. Era preciso estreitar
os laços com o consumidor de forma impactante
e abrangente, considerando que a companhia está
presente em todo o Brasil, comercializando cerca de
l .400 tipos de produtos, de leite em pó a sorvetes, de
barras de cereais e chocolates a ração para animais
de estimação.

O desafio estava lançado, e toda a cadeia de
acontecimentos que culminou com o sucesso da
ação "Torcer faz bem" não surgiu por acaso. Por
trás da empreitada havia um engenhoso plano que
previa a substituição da comunicação one to ali por
uma de one to one, na medida em que se dirigia ao
consumidor na forma de desejos específicos, ainda
que o alcance fosse de massa.
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A EMPRESA

A Nestlé é a maior empresa do mundo em nu-
trição, saúde e bem-estar. Opera em 86 países, com
marcas globalmente consagradas. No Brasil, instalou
a primeira fábrica em 1921, na cidade paulista de
Araras, para a produção do Milkmaid que, mais
tarde, seria conhecido como Leite Moça por milhões
e milhões de consumidores. Os primeiros registros
de presença da marca suíça no país datam de 1876,
quando representantes comerciais do Rio de Janeiro
(RJ) e de São Paulo (SP) passaram a importar a
Farinha Láctea Nestlé.

Hoje, a rede de distribuição dos produtos cobre
mais de 1600 municípios dos mais diversos tama-
nhos. A Nestlé Brasil e suas empresas coligadas estão
presentes em 95% dos lares brasileiros.

A empresa possui 26 unidades industriais locali-
zadas nos estados de São Paulo (SP), Minas Gerais
(MG), Bahia (BA), Goiás (GO), Rio de Janeiro (RJ),
Rio Grande do Sul (RS) e Espírito Santo (ES). Em-
prega 16 mil colaboradores diretos e gera outros 220
mil empregos indiretos, que colaboram na fabrica-
ção, na comercialização e na distribuição dos 1.300
itens de 200 marcas que vende no país. A atuação
da Nestlé Brasil abrange mais de dez segmentos de
mercado, entre os quais alimentos infantis, acho-
colatados, biscoitos, cafés, cereais, cereais matinais,

águas, chocolates, culinários, lácteos, refrigerados,
sorvetes, produtos de nutrição clínica e de performan-
ce, produtos e serviços para empresas e profissionais
da área de alimentação fora do lar (FoodServices) e
alimentos para animais de estimação.

ESTRATÉGIA E EXECUÇÃO

Definida a estratégia de "realização de sonhos do
consumidor", seguiu-se a execução de um plano
ambicioso de investimentos de marketing em even-
tos ligados de alguma forma a este imaginário que
pode ser considerado individual, numa dimensão
poucas vezes vista no país. Em 2001, aproveitou-
se a oportunidade da comemoração dos 80 anos da
Nestlé no Brasil ("80 Anos de Nestlé, 80 Casas pra
Você"), que deu uma dimensão de proximidade e
cumplicidade com o público e reforçou a imagem
de parceria que a Nestlé sempre manteve com seus
consumidores.

Dentro deste planejamento também esteve o
"Junta Brasil"; sorteio de casas no Domingão do
Faustão e no Programa do Gugu, simultaneamente,
num dos maiores eventos de merchandising televisivo
da história do marketing mundial. Em seguida, a
empresa adotou o mote "Nestlé faz bem" para con-
solidar o espírito de proximidade e bem-estar com os
consumidores. Em termos de ações, patrocinou de



NESTLE

várias formas a ida de consumidores a eventos como
a turnê do cantor Roberto Carlos, o Show da Xuxa, o
Carnaval carioca, o Boi de Parintins e diversas Festas
de São João no Nordeste.

Em 2005, entretanto, a companhia deparou-se
com um grande desafio frente ao enorme sucesso
que sua política de relacionamento havia alcançado:
fazer algo ainda maior, com mais abrangência, sem
perder o foco e o objetivo do projeto. A solução veio
após novas rodadas de pesquisa e uma conclusão:
um dos grandes sonhos do brasileiro era poder voltar
a freqüentar os estádios de futebol e, o melhor de tudo,
na companhia da familia. .

Para-a Nestlé, parecia claro qual o caminho tomar:
criar uma ação que levasse o torcedor de volta para
os estádios e, ainda por cima, cumprisse um papel
importante na política de responsabilidade social da
companhia. Nascia assim, em 2005, o "Torcer Pelo
Seu Time Faz Bem", uma das ações de marketing
mais bem-sucedidas do país nos últimos anos. Em
uma parceria com o Clube dos Treze, a empresa
"comprou" uma quantidade fixa de ingressos para
80 dos jogos da edição 2005 do Campeonato Brasi-
leiro de Futebol. Para garantir a tranqüilidade dos
torcedores, nenhum clássico foi incluído no pacote,
evitando assim prováveis choques entre torcidas.

O esquema da ação era muito simples: bastava
o consumidor comprar uma lata de Nescau ou um
vidro de Nescafé e depois trocá-lo por um ingresso

para o jogo de seu time. Na ponta do lápis, esta ope-
ração significava que com R$ 15 reais seria possível
adquirir quatro ingressos para que a família média
pudesse ir ao estádio, muito menos do que o preço
que seria pago na bilheteria. Os produtos arrecadados
foram doados à Sociedade São Vicente de Paulo, Ins-
tituição que se encarregou de redistribuir os alimentos
para famílias assistidas de todo o Brasil. Este fator
ajudou a dar um aspecto ainda mais saudável ao
projeto, pois o torcedor sentia que, ao mesmo tempo
em que se beneficiava de uma ação promocional
inovadora e positiva, também fazia uma boa ação e
exercia sua cidadania ajudando a distribuir alimentos
aos menos favorecidos.

Além destes fatores, houve uma perceptível e va-
liosa mudança no clima dos jogos patrocinados pela
empresa. A introdução de atrações antes do início
e nos intervalos dos jogos aumentou ainda mais a
sensação de segurança dos torcedores. Apresenta-
ções de escolas de samba, shows musicais, sorteios e
gincanas com a participação do público animaram
os torcedores que, ocupados, não tiveram tempo de
pensar em briga. É sabido que as muitas horas de
ócio durante a espera pelo início e nos intervalos dos
jogos é uma das grandes causadoras da violência no
futebol.

A Nestlé também utilizou o "Torcer Pelo Seu
Time Faz Bem" para incrementar seu relacionamen-
to com outros públicos de interesse. Os fornecedores
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e clientes do varejo, por exemplo, foram convidados
a participar de partidas amistosas contra equipes
formadas por funcionários da Nestlé nos intervalos
dos jogos. A oportunidade de pisar no gramado de
grandes estádios, e com público numeroso, marcou
definitivamente a vida destes parceiros e cimentou
ainda mais o relacionamento com a Nestlé.

Houve também uma grande preocupação com
a regionalização do projeto. Como a ação envolvia
jogos em diversos estados brasileiros, foi necessário
realizar adaptações a cada praça, principalmente no
que se refere à escolha dos produtos que poderiam
ser trocados por ingressos. Além de manter a fideli-
dade do consumidor aos produtos que já conhecia,
a introdução de novos mixes de produtos na ação
possibilitou um contato mais amplo do portfólio de
marcas da companhia com novos públicos, abrindo
portas para futuros avanços mercadológicos. A em-
presa "viajou o Brasil" com o projeto, o que serviu
igualmente para enriquecer seus conhecimentos
sobre os mercados regionais e suas idiossincrasias.

Ao final, outras ações selaram o projeto de forma
vitoriosa. Um jogo comemorativo entre o campeão
do Brasileiro e a Seleção do Campeonato foi realiza-
do no Estádio do Morumbi, em São Paulo, com a
presença de 22.000 espectadores. Uma votação entre
os torcedores elegeu o melhor time, melhor jogador
e jogador mais bonito da competição. E um júri
composto por jornalistas notáveis coordenou entre

representantes da imprensa esportiva, a eleição dos
melhores jogadores de cada posição. Completou-se
a interação entre os objetos da ação e a voz de quem
participou e acompanhou.

COMUNICAÇÃO

A grande responsável por transformar a ação
em um sucesso foi a comunicação. Um projeto
desta magnitude não mobiliza uma grande massa
de consumidores sem a devida e eficiente exposição.
Para atingir este objetivo, a Nestlé aplicou um real
conceito de comunicação de 360 graus, utilizando
praticamente todas as ferramentas de relacionamento
disponíveis. Desde ações promocionais no ponto-de-
venda, passando por ações de merchandising, até
ações inovadoras na web. Neste caso, pequenas pro-
moções pontuais no site da empresa funcionaram,
igualmente, como um estímulo ao relacionamento
destes consumidores com a companhia. Não é por
acaso que o site da Nestlé (www.nestle..com.br) é um
dos principais canais de relacionamento da empresa
com o público, com uma visitação média mensal de
um milhão de acessos.

Devido à complexidade regional da operação
- os jogos foram realizados em diversos estados -,
a Nestlé criou uma programação de mídia pontual
para atingir públicos específicos, e lançou mão de
painéis de rua, bicicletas, ônibus, homem-sanduíche,
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blitz com vans itinerantes e outras ações.
Mesmo as atrações oferecidas aos torcedores

antes dos jogos e nos intervalos foram aproveitadas
como momentos de relacionamento e emissão de
mensagens e valores da companhia. Proximidade
e adequação foram as palavras-chave para obter
tamanho êxito.

RESULTADOS

Os números falam muito mais alto que qualquer
análise sobre os resultados do "Torcer Pelo Seu Time
Faz Bem". A ação teve a participação de um mi-
lhão de.torcedores nos 80 jogos patrocinados, o que
ajudou a aumentar em 36% a média de público do
Campeonato Brasileiro em relação ao ano anterior.
Foram arrecadadas 350 toneladas de produtos, doadas
integralmente a cerca de 55 mil famílias. O total de
comprovantes de compras recebidos para trocas de
ingressos foi de 12,8 milhões, o que dá uma dimensão
do movimento comercial que a ação provocou.

O sucesso do projeto garantiu sua continuidade
em 2006, agora com o nome simplificado para
"Torcer faz bem". Foram aplicados alguns ajustes
de rota, tanto na execução quanto na comunicação,
mas permaneceu a essência do modelo. Os primei-
ros resultados consolidados indicam que o sucesso
de público nos jogos patrocinados foi ainda maior,
com um crescimento estimado de 20%. O conceito
tornou-se tão arraigado que cada partida incluída na
ação passou a ser conhecida entre os torcedores e a
imprensa especializada como "o jogo da Nestlé".

Mais do que números, entretanto, sobressai o
resultado em termos de ganho de imagem da com-
panhia, associado a um projeto de grande inovação e
alinhado com valores importantes e contemporâneos
como atividades culturais e esportivas, responsabili-
dade social e bem-estar. Este ganho é intangível em
termos de números e cifras, mas é palpável quanto
ao fortalecimento da marca e ao aprofundamento
da relação com praticamente todas as camadas de
consumidores.

Mario Castelar é Diretor de Marketing da Nestlé Brasil;
Danilo Pires é coordenador do Programa "Torcer pelo seu time
faz bem".
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