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SUCESSO EM
UM NOVO MERCADO
A Nestlé é a maior empresa mundial de nutrição, saúde e
bem-estar e opera em 87 países com marcas mundialmente
consagradas. O grupo tem foco na melhoria da qualidade de
vida das pessoas por meio da oferta permanente de produtos
saudáveis e saborosos.

Promover a cultura da boa alimentação, va-
lorizar seus colaboradores, respeitar o consu-
midor e a identidade de cada povo e aplicar
a tecnologia a serviço da vida. Esses pilares

são preocupações constantes demonstradas desde
a origem da empresa, em 1867, quando o químico
alemão Henri Nestlé começou a produzir, na Suíça,
a Farinha Láctea Nestlé.

Desde então, a história da empresa caracterizou-se
pelo crescimento contínuo. Com mais de 500 fábri-
cas espalhadas nos cinco continentes, está presente
em 86 países e possui um amplo leque de marcas
internacionalmente consagradas, entre elas Nescafé,
Nestea, Maggi, Buitoni e Friskies.

A Nestlé foi criada na Suíça em 1867, quando o
químico alemão Henri Nestlé lançou a Nestlé Fari-
nha Láctea, um suplemento alimentar desenvolvido
por ele para diminuir o alto índice de desnutrição e
mortalidade infantil daquele tempo,

Em 1905, unindo-se à Anglo-Swiss Condensed
Milk Co., a Nestlé passou a fabricar o Milkmaid,
que no Brasil recebeu o nome de Leite Moça. Nessa
época, a empresa já operava nos Estados Unidos,
Inglaterra, Alemanha e Espanha. Em 1907, pas-
sou a atuar na Austrália. Na mesma época, foram
construídos depósitos em Cingapura, Hong Kong
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e Bombaim, para dar suporte ao crescimento das
atividades nos mercados da Ásia.

A partir da Nestlé Farinha Láctea e do Leite
Condensado muitos outros produtos passaram a fa-
zer parte do universo Nestlé e a desfrutar da mesma
qualidade e confiabilidade que asseguram a imagem
de excelência da Nestlé em todo o mundo. No fim dos
anos 1920, o chocolate tornou-se o segundo produto
mais importante da companhia, com a aquisição da
Peter, Cailler, Kohler e Chocolats Suisses S.A. Em
1938, lançou o café solúvel Nescafé - na Europa,
Estados Unidos e Argentina - após ampla pesquisa
realizada a pedido do governo brasileiro, que queria
dar vazão aos estoques nacionais de café e solucio-
nar a questão da exportação provocada pela crise
mundial de 1929. Ao final da II Guerra Mundial,
em 1945, a Nestlé já possuía 40 fábricas espalhadas
pelo mundo e duplicara a produção desde 1914.

No período seguinte, o crescimento da Nestlé foi
baseado em sua política de diver-
sificação. A começar pelo próprio
setor de alimentos, associou-se à
suíça Maggi para produzir sopas
prontas em 1947. Entre 1950 e
1984, expandiu sua linha para os
enlatados, congelados e sucos.

Voltada essencialmente para
a nutrição humana, a Nestlé di-
versificou suas atividades a partir
da década de 1970, passando
também a atuar nos segmentos
farmacêutico (Alcon) e cosmético
(a exemplo da L'Oréal).

Nos anos 1990, a empresa
reforçou seu segmento de águas,
com a compra da Perrier, uma
das marcas mais famosas do
mundo. Em 2001, foi a vez da
aquisição da Ralston Purina,
empresa do setor de alimentos
para animais de estimação, dando origem, em 2002,
à Nestlé Purina PetCare. No mesmo ano, foi criada a
Dairy Partners Américas - DPA, aliança estratégica
no setor de lácteos entre a Nestlé e a New Zealand's
Fonterra Co-operative Group Ltd.

A NESTLÉ BRASIL

O grupo Nestlé instalou a primeira fábrica no
Brasil em 1921, na cidade paulista de Araras, para
a produção do leite condensado Milkmaid, que mais

O grupo Nestlé
instalou a primeira

fábrica no Brasil
em 1921, na cidade
paulista de Araras,
para a produção do

leite condensado
Milkmaid, que mais

tarde seria conhecido
como Leite Moça
por milhões de
consumidores

tarde seria conhecido como Leite Moça por milhões
de consumidores.

A atuação da Nestlé Brasil abrange segmentos
de mercado achocolatados, biscoitos, cafés, cereais,
cereais matinais, águas, chocolates, culinários, lácte-
os, refrigerados, sorvetes, nutrição infantil (fórmulas
infantis, cereais infantis e papinhas prontas para
o consumo), nutrição clínica e de performance,
produtos à base de soja, alimentos para animais de
estimação e serviços para empresas e profissionais
da área de alimentação fora do lar.

Atualmente, a rede de distribuição dos produtos
cobre mais de 1.600 municípios dos mais diversos
tamanhos. A Nestlé Brasil e suas empresas coligadas
estão presentes em 98% dos lares brasileiros, segun-
do pesquisa realizada este ano pelo LatinPanel. A
empresa tem 28 unidades industriais, localizadas
nos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Bahia,
Goiás, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Espírito

Santo. Emprega 16,7 mil cola-
boradores diretos e gera outros
220 mil empregos indiretos,
que colaboram na fabricação,
comercialização e distribuição
de mais de 1.000 itens.

BAIXA RENDA

A Nestlé está intensifican-
do o seu enfoque em produtos
para consumidores emergentes,
dirigidos ao atendimento de ne-
cessidades específicas de mais de
2,8 bilhões de consumidores de
baixa renda em todo o mundo,
cujos rendimentos são inferiores
a dez dólares diários. Uma vez
que esse grupo gasta cerca de
510 bilhões de dólares por ano
em alimentos, e a participação

da Nestlé no mercado globalizado de alimentos é de
aproximadamente 2%, a oportunidade que se apre-
senta à empresa é de cerca de 10 bilhões de dólares.

Além disso, cerca de 5.800 mulheres dedicam-se
atualmente à venda porta-a-porta de produtos Nes-
tlé. O sucesso dessa iniciativa deu início à criação
de microcentros de distribuição em comunidades
locais, com a capacidade de atender aos moradores
da periferia e áreas rurais. Além de coordenarem
a entrega de produtos, esses centros são pontos de
contato para iniciativas educacionais e de saúde.

SUCESSO EM UM NOVO MERCADO



Estes sistemas de distribuição
reduzem custos e melhoram
a viabilidade econômica dos
produtos.

REGIONALIZAÇÃO

Outro ponto importante a destacar é o Projeto de
Regionalização da Nestlé, que começou em 2000,
quando a companhia deu início a pesquisas de mer-
cado no Nordeste. Executivos da empresa foram a
campo e visitaram os lares de famílias nordestinas
para entender melhor os hábitos de consumo e a
cultura dos 50 milhões de consumidores localizados
nesta região.

Em 2004, a Nestlé criou a diretoria regional Norte/
Nordeste com um único desafio: criar um modelo
que atendesse às necessidades desses consumidores.
A nova estrutura permitiu à Nestlé desenvolver
produtos e ações de comunicação voltadas para o
público local. A Nestlé tem por objetivo atender às
demandas específicas de cada grupo de consumidores
espalhados pelo Brasil. Essa visão é a base do modelo
de regionalização - já colocado em prática por meio
de lançamento de produtos particulares para deter-
minadas regiões do país. Para atender ao paladar dos
mercados do Nordeste, por exemplo, a Nestlé oferece
um café solúvel mais suave comercializado em sachê
de 50 gramas (NESCAFÉ Dolca) e biscoitos Bono
e Negresco em embalagens menores e o leite em pó
Ideal, enriquecido de Ferro, Cálcio e Vitaminas A,
C e D, vendido em sachê de 200 gramas.

Com essas iniciativas, a companhia registrou cres-
cimento acentuado no Nordeste em 2006 - o dobro
do restante do país - e espera, para 2007, aumentar
ainda mais as vendas na região.

RESPONSABILIDADE SOCIAL

Faz parte da história da Nestlé construir e manter
seus negócios e parcerias com base em princípios e
valores humanos sadios. A companhia foi fundada
a partir do desenvolvimento, por Henri Nestlé, do
primeiro alimento lácteo infantil, que salvou a vida
de um bebê: a Farinha Láctea. Esse feito ocorreu
na cidade de Vevey, Suíça, em 1867, e inspira as
iniciativas sociais da Nestlé em todo o mundo.

No Brasil, especificamente, as práticas organiza-
das de responsabilidade social têm mais de 40 anos,
período em que a empresa vem desenvolvendo uma
série de ações de promoção à educação, além de

valorizar os colaboradores
e fornecedores, respeitar o
consumidor, a identidade
regional e aplicar a tec-
nologia a serviço do bem-
estar humano.

O Programa Nutrir,
uma das principais iniciativas sociais da Nestlé,
beneficiou, desde sua criação em 1999, mais de 800
mil crianças em várias cidades do país. O programa
tem o objetivo de contribuir para a educação ali-
mentar de crianças e jovens entre 5 e 14 anos que
vivem em condições socioeconômicas desfavoráveis.
O voluntariado é a base do Nutrir: nas 23 unidades
da Nestlé nas quais o programa está implementado,
1,5 mil funcionários já atuam como voluntários,
doando seu tempo para se dedicar ao programa. A
pauta principal gira em torno de informações sobre
os grupos alimentares, além de noções de higiene,
saúde e aproveitamento integral dos alimentos. A
iniciativa tem se mostrado tão bem-sucedida que já
é referência para projetos sociais de outras unidades
do grupo no mundo.

CASE

Sollys da Nestlé -
"Porque mudar faz bem"

Em seu nascimento, em 1867, a Nestlé já de-
monstrava seu forte compromisso com a nutrição e
a qualidade de vida das pessoas. A Farinha Láctea,
primeiro produto da empresa, foi desenvolvida por
Henri Nestlé com o propósito de diminuir o alto
índice de desnutrição e mortalidade infantil daquele
tempo. Hoje, mais de 140 anos depois, seguindo a
única meta de melhorar a qualidade de vida das pes-
soas, a Nestlé é reconhecida como a maior indústria
de alimentação, saúde e nutrição do mundo.

Desde a primeira fábrica no país são quase nove
décadas de uma história de sucesso, com marcas
como Moça e Ninho, que fazem parte do dia-a-dia
e da história de muitos brasileiros.

Na busca constante de inovação para seus con-
sumidores, a empresa não poderia deixar de estar
atenta a um mercado que, além de apresentar uma
taxa de crescimento muito alta nos últimos anos,
está alinhado com o posicionamento estratégico de
nutrição da companhia: os produtos à base de soja.

Esse setor cresceu 215% em valor nos últimos
cinco anos e, em 2006, os produtos à base de soja
movimentaram mais de R$ 480 milhões no Brasil, se-



gundo o instituto de pesquisas Nielsen. Amplamente
liderado pelo segmento de bebidas, o mercado de soja
apresenta forte crescimento quando comparado a
produtos tradicionais.

De acordo com dados da Nielsen, as bebidas à
base de soja apresentaram, entre 2004 e 2006, cresci-
mento de 93%, enquanto o mercado de sucos prontos
em geral cresceu 25% no mesmo período.

Segundo pesquisa realizada pela Universidade
Estadual de Campinas (Unicamp), as principais
razões no Brasil para a busca de alimentos saudáveis
são a preocupação com o estado de saúde no futuro
e os benefícios diários que a alimentação correta
pode oferecer. Por esses motivos, 44% dos consu-
midores brasileiros escolhem seus alimentos com
base na relação que eles têm com a saúde. O grande
crescimento do mercado se explica pelo fato de os
consumidores considerarem a soja
como fonte de inúmeros benefícios
para o organismo.

No setor acadêmico há mais evi-
dências dos benefícios alimentares da
soja. Dados da Universidade de São
Paulo (USP) mostram que o grão,
rico em proteínas, é indicado por mé-
dicos como coadjuvante na redução
dos riscos de câncer e doenças cardio-
vasculares, no controle da diabetes e
na prevenção da osteoporose.

Para as mulheres, a inclusão de
soja na dieta pode ainda prevenir
a tensão pré-menstrual e aliviar os
sintomas indesejáveis da menopausa,
como depressão, ansiedade, irritabili-
dade, insônia, ondas de calor e suores
noturnos. Por todas as suas funções terapêuticas, a
soja é também chamada de alimento funcional.

O grande desafio
para a Nestlé
ao entrar no
mercado de

soja era como
fazê-lo de forma

diferenciada,
oferecendo

uma proposta
maior do que os

concorrentes

A oportunidade estratégica
O grande desafio para a Nestlé ao entrar no

mercado de soja era como fazê-lo de forma diferen-
ciada, oferecendo uma proposta maior do que os
concorrentes. Após diversos estudos, concluí-se que
a empresa tinha força para redefinir o mercado de
soja, utilizando todo o seu expertise em atuar com di-
versas categorias de alimentos. Deste processo surgiu
o conceito do lançamento da linha de produtos de
soja multicategoria, que oferece aos consumidores a
possibilidade de incluir os benefícios da soja em seu
dia-a-dia, de maneira prática e gostosa.

O conceito da linha de produtos de soja multica-

tegoria foi testado em pesquisas e extremamente bem
avaliado pelos consumidores (95% de aprovação),
que já manifestavam o desejo de ter produtos da Nes-
tlé nesta categoria. Um dos pontos mais destacados
pelos consumidores foi o equilíbrio encontrado entre
saúde e sabor e mais a praticidade, o que já colocava
a Nestlé a frente da concorrência.

Uma vez decidido os produtos que comporiam a
linha, o desafio do desenvolvimento destes produtos
foi reunir todos os benefícios da soja à qualidade
e sabor, características pelas quais a empresa é
mundialmente reconhecida. A empresa optou por
utilizar nos produtos da linha a proteína isolada de
soja, que traz todos os benefícios da oleaginosa e, ao
mesmo tempo, apresenta sabor mais agradável que
outras matérias-primas utilizadas no mercado, como
o extrato de soja.

Em maio de 2007, a Nestlé apre-
sentou sua linha completa de pro-
dutos à base de soja. No ano, foi o
maior lançamento da empresa, com
investimento de R$ 50 milhões. Logo
em seu lançamento a linha Sollys
apresentou aos consumidores pro-
dutos em quatro categorias: barra de
cereais, chocolate, creme e alimento
com soja (as conhecidas bebidas).
Este foi um fato inédito para a maior
companhia de alimentação do mun-
do, que nunca antes havia lançado
simultaneamente tantos produtos sob
uma mesma marca de uma só vez.

Dando continuidade aos lança-
mentos, em outubro de 2007 foram
apresentados novos sabores da barra

de cereal e cookies integrais com soja, nos sabores
chocolate e mel. Todos os produtos da linha Sollys
possuem 0% de colesterol e 0% de lactose e trazem
consigo o ActiSoy, a proteína isolada da soja com a
qualidade Nestlé. As bebidas Sollys foram lançadas
nas duas versões conhecidas no mercado: a original
e a com suco de frutas. A original, conhecida pelos
consumidores como "leite de soja", chegou ao mer-
cado com o grande diferencial de ser enriquecida
com cálcio, nutriente muito importante e não pre-
sente na maioria desses produtos. As versões com
sucos de fruta, por sua vez, chegaram ao mercado
em cinco sabores: laranja, abacaxi, pêssego, uva e
maçã. Em junho de 2008, mais um lançamento foi
agregado à linha: a versão 200 mililitros das bebidas,
nos cinco sabores existentes na versão de um litro.



Todas as bebidas de soja sabor
frutas são fonte de vitamina
C, conhecida do público por
seu auxílio nas funções do
sistema imunológico, e pos-
suem 2, l gramas de proteína de soja por porção de
200 mililitros, 75% mais que o principal player da
categoria.

As barras de cereal com soja foram lançadas em
três sabores: banana, maçã e mel. Além de serem
fontes de cálcio, as barrinhas Sollys também são ricas
em fibras, que aumentam a sensação de saciedade e
comprovadamente auxiliam no bom funcionamento
do intestino.

A linha conta ainda com o chocolate e o creme
de soja, de uso culinário e idêntico ao creme de leite
tradicional, para utilização em receitas doces e sal-
gadas, como pudins, flans e estrogonofes.

Devido à variedade de produtos, a linha Sollys
oferece opções para compor a alimentação diária
contribuindo para que uma pessoa alcance facil-
mente a ingestão recomendada de proteína de soja.
O rigoroso organismo de vigilância e alimentação
dos Estados Unidos - o FDA (Food and Drug
Administration) - aprovou em 1999 uma alegação
sobre as propriedades da proteína de soja na redução
do colesterol sangüíneo. E avalia que "25 gramas
de proteína de soja por dia como parte de uma dieta
baixa em gordura saturada e colesterol podem reduzir
o risco de doenças do coração". A Anvisa (Agência
Nacional de Vigilância Sanitária) segue na mesma
corrente.

A estratégia e as ações
A comunicação da nova marca foi estrategica-

mente pensada desde o início de seu desenvolvimento
para divulgar da melhor forma possível a grande
novidade.

Essa preocupação começou no próprio nome
- Sollys -, fruto de meses de pesquisa e estudo em
busca de uma marca que traduzisse todos os valores
da nova linha de produtos.

Uma das primeiras e mais importantes expressões
de uma marca, o nome acaba, ao longo do tempo,
absorvendo os atributos da marca. Em estado puro,
ele é o símbolo sonoro único com potencial de ecoar
no coração e na mente dos consumidores. Fácil de
memorizar e pronunciar em diferentes idiomas, a
marca Sollys traduz os valores de vitalidade, bem-
estar e equilíbrio e a possibilidade de aproveitar o que
a vida tem para oferecer.

As embalagens foram cria-
das com design especial e di-
ferenciado, para atender aos
consumidores mais exigentes
desse mercado. A embalagem

de l litro das Bebidas Sollys são exclusivas no mer-
cado e oferecem ao consumidor maior praticidade na
hora de abri-las e armazenar a bebida.

Para a criação da campanha de comunicação
foi realizada uma concorrência entre renomadas
agências de publicidade e propaganda internacio-
nais e locais. A W/Brasil, uma agência local, saiu
vencedora.

O objetivo do plano de comunicação era divulgar
o lançamento da nova marca da Nestlé e também
seu grande diferencial, o fato de ser uma linha
completa de produtos à base de soja. Este conceito
se imprimiu em todos os pontos de impacto com o
consumidor, dos pontos de venda, com montagens
de ilhas e pontos extras multicategoria, às peças
criadas pela agência.

De modo criativo, a campanha criada pela agên-
cia leva o consumidor à reflexão, convidando-o a
cuidar de si mesmo utilizando os produtos da linha.
O mote "Trate bem aquela pessoa que você vai
encontrar daqui a alguns anos: você mesmo" é a
tradução desse conceito.

A assinatura criada pela agência para a linha -
"Porque mudar faz bem" - se refere à mudança de
hábitos para uma vida mais saudável através dos
novos produtos. Ela faz menção também à assina-
tura corporativa da companhia, que é "Nestlé faz
bem".

Para a divulgação da linha foi executado um
completo plano de comunicação 360°: anúncios,
televisão, revistas e jornais, outdoors, website da linha
dentro da página da Nestlé e patrocínio de eventos
relacionados a nutrição, saúde e bem-estar.

Os filmes apresentam de forma simples e sutil
pessoas que tiveram a possibilidade de conversar com
elas mesmas só que muito mais jovens. Na primeira
fase da campanha, logo após o lançamento da linha,
entre julho e agosto, foram veiculados dois anúncios.
No primeiro, e carro-chefe da campanha, um rapaz
mais velho conversa com sua versão criança em um
parque, aconselhando-o a ser menos rigoroso com
si mesmo, a assumir mais riscos. No outro, a versão
"mais velha" da menina agradece-a por sua dedica-
ção à flauta, que as levou a grandes realizações. E
nos dois a linha toda é apresentada, como uma forma
de cuidar bem de você mesmo, agora.
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A segunda fase da campanha publicitária acon-
teceu no final de 2007. Através do filme intitulado
"Barbicha", a empresa buscou se apropriar do ano
novo, momento em que as pessoas param para
refletir sobre o passado e o futuro. É também um
momento de promessas e mudanças, que reforçam o
conceito da marca: "Sollys. Porque mudar faz bem".
Seguindo o tom dos filmes anteriores, o comercial
mostrava um jovem de aproximadamente 16 anos
na praia observando a festa de final de ano. Ao lado
dele, sua versão mais velha lhe dizia, sem que ele
pudesse ouvir, que as mudanças que ele sonhava
para o futuro só dependiam dele.

A campanha de comunicação contou ainda com
a presença em diversos congressos ligados à nutrição
e à saúde, para divulgação dos produtos entre pro-
fissionais dessas áreas.

Para esses profissionais e também para consu-
midores que já haviam entrado em contato com a
Nestlé sugerindo o lançamento de produtos à base de
soja, foram enviados mais 22 mil kits de divulgação
dos produtos.

Para que os consumidores tivessem a oportuni-
dade de comprovar o delicioso sabor dos produtos da
linha, foram realizadas grandes ações de degustação
nos principais supermercados das regiões Sul e Su-
deste. Nas degustações, os consumidores puderam
experimentar todos os produtos da linha e ainda rece-
biam importantes informações sobre alimentação das
promotoras Sollys. Outras ações realizadas também
buscavam reforçar o posicionamento da marca e
da Nestlé. No período do verão de 2008, Sollys pro-
moveu a ação "Mudar de transporte faz bem". Nos
fins de semana de janeiro a março, um caminhão
com 30 bicicletas - 20 para adultos, cinco para o
público juvenil e cinco para as crianças - viajava
às principais praias do Sul e do Sudeste do Brasil.
A proposta foi convidar os transeuntes a andar de
bicicleta, gratuitamente. Depois do passeio, o ciclista
era convidado a experimentar os produtos à base de
soja da marca Sollys. Também foram distribuídos
folhetos informativos, chocolates e cookies, numa
iniciativa que impactou mais de 600 mil pessoas.

Os resultados alcançados
A linha Sollys teve uma excelente aceitação por

parte de clientes e consumidores. Os varejistas foram

grandes parceiros da companhia na divulgação dos
produtos no ponto de venda. Os resultados obtidos
em um ano de lançamento superaram as expecta-
tivas da companhia.

As bebidas já estão entre as principais marcas
do concorrido segmento de bebidas à base de soja.
Quando se analisam os resultados de penetração da
linha de bebidas Sollys nos lares brasileiros, segundo
auditoria feita pelo instituto Latin Panei, é possível
verificar que a marca já se encontra entre as prefe-
ridas do consumidor.

As barras de cereal Sollys são líderes do segmento
de soja no mercado de barras de cereal e já estão entre
as mais reconhecidas, segundo pesquisa do Instituto
QualiBest publicada pela Gazeta Mercantil.

A receptividade do chocolate com soja foi tão
grande que, atendendo a pedidos dos consumidores,
na Páscoa de 2008 uma das novidades da Nestlé foi
o Ovo de Páscoa Sollys, com excelentes resultados
de vendas.

O Creme Sollys foi escolhido pela ABRAS
(Associação Brasileira de Supermercadistas) para
representar o Brasil na categoria Mercearia Doce na
premiação internacional Sial D'Or 2008.

A campanha publicitária desenvolvida pela agên-
cia W/Brasil teve um excelente impacto e uma reper-
cussão muito positiva, com diversos elogios recebidos
no Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da
Nestlé.Cerca de 25% dos contatos foram de elogios,
o que é um número bastante expressivo porque se
trata de uma exceção à regra. De maneira geral, os
consumidores não têm o costume de se comunicar
com a empresa para elogiar produtos.

Em sua grande maioria, os contatos no SAC são
reclamações. Com a linha Sollys ocorreu justamente
o contrário.

Surgiram na internet comunidades específicas
relacionadas à linha Sollys. No Orkut, as comu-
nidades tratam de alergia alimentar, intolerância à
lactose e sabor do leite de soja. Os comentários são
sempre relacionados à qualidade do produto e suas
características.

Ao representar a possibilidade de incluir hábitos
saudáveis na alimentação do d i a - a dia, sem abrir mão
do sabor,Sollys traz em sua essência o compromisso
Nestlé com seus consumidores. E por isso seu sucesso
tão grande.

Ivan Galinovic é diretor de Lácteos e Cereais Família da
Nestlé Brasil.
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