


polêmica gerada nas mídias so-
ciais em torno da bebida láctea Al-
pino Fast mostrou que até uma das 
maiores, mais antigas e mais con-

ceituadas indústrias de alimentos do mundo, 
como a Nestlé, não pode ignorar o poder do 
mundo digital. 

A web foi o principal meio de propagação 
da polêmica, que causou um enorme buzz 
negativo para a marca. A confusão começou 
depois que o blog Coma com os Olhos publi-
cou um post afirmando que, ao contrário do 
que a embalagem e as peças publicitárias do 
produto sugerem, a bebida não é uma versão 
líquida do famoso chocolate da marca. O post 
alcançou mais de 500 comentários, grande 
parte deles de consumidores concordando 
com o questionamento do blog. O Twitter 
também ajudou a alimentar a polêmica, que 
colocou a Nestlé na mira do Ministério Pú-
blico, do Conselho Nacional de Autorregula-
mentação Publicitária (Conar) e de órgãos de 
defesa do consumidor. 

De todo o barulho, ficou o recado que até 
marcas como a Nestlé, com uma história de 
90 anos no Brasil, não podem ignorar o poder 
que o consumidor ganhou com a web 2.0. O 
mercado de alimentação é representado por 
grandes empresas, detentoras de marcas 
consumidas por públicos diferentes. Mas, só 
agora, começa a explorar as possibilidades 
de comunicação e relacionamento nas mí-
dias digitais para aumentar o relacionamen-
to com os consumidores. 

Por enquanto, as empresas estão aprovei-
tando em larga escala o apelo universal do 
tema "alimentação" e o interesse dos usuá-
rios por assuntos como culinária e gastro-
nomia. Algumas marcas já trabalham a web 
com ações sofisticadas. Outras estão focadas 
em segmentos específicos de público ou em 
mensagens publicitárias. 

Na Unilever, por exemplo, todas as mar-
cas de alimentos - entre as quais aparecem 

Rnorr, Hellmann's, AdeS, Arisco e Kibon -
recebem atualmente investimento "consis-
tente" em mídias digitais. É o que afirma An-
drea Cruz Lima, vice-presidente da Unilever 
Alimentos. "O objetivo principal de nossa 
atuação nas mídias digitais é o relaciona-
mento com o consumidor, nas diferentes for-
mas de interação - desde sampling e ações 
de CRM até mesmo SAC", enumera Andrea. 

Para ela, o principal benefício desse inves-
timento é a interatividade com um consumi-
dor hoje muito interessado no intercâmbio 
online de informações relacionadas à marca. 
"Uma vez que nossas marcas ganham a per-
missão para entrar neste universo, os nossos 
consumidores disseminam nossas mensa-
gens, dividindo com outras pessoas receitas, 
dicas ou opiniões sobre produtos." 

Um exemplo de projeto com o qual a Uni-
lever materializa essa proposta de relaciona-
mento e interatividade é a Recepedia, misto 
de comunidade e enciclopédia virtual de re-
ceitas utilizada por todas as marcas de ali-
mentos da empresa e alimentada pelos usuá-

rios. Lançada em meados do ano passado, a 
Recepedia é também o canal oficial de culi-
nária do portal MSN e recebe cerca de 500 
mil visitantes únicos por mês. "Esse projeto 
reúne todas as vantagens da web 2.0: inte-
ratividade, dinamismo, ferramentas colabo-
rativas, feedback instantâneo e rede social", 
detalha Andrea. 

A Nestlé também utiliza como atrativo o 
mote receitas no portal Cozinha, em que o 
público tem acesso a mais de 2,5 mil receitas 
e consegue também postar as suas, com um 
modelo colaborativo, além de conhecer opi-
niões de outros consumidores. Mensalmente, 
o site recebe mais de um milhão de acessos. 
De acordo com André França, gerente de co-
municação da Nestlé, o modelo de prestação 
de serviços e de abertura às manifestações 
dos consumidores é aquele que mais ganha 
espaço na estratégia de relacionamento en-



tre a empresa e o público. "É a forma mais 
prática de estabelecer uma relação perene e 
de confiança entre ambas as partes." Mas faz 
uma ressalva: "As mídias digitais costumam 
ser eficazes quando utilizadas em sinergia 
com outras mídias." 

ATENÇÃO ÀS REDES SOCIAIS 

Fabricantes de alimentos que há até pouco 
tempo investiam acanhadamente nas mí-
dias digitais também começam a dar mais 
atenção às redes sociais. A Selmi, produtora 
de massas e de farinha com marcas como 
Renata e Galo, no início do ano contratou a 
agência Escritório Digital para incrementar 
a sua comunicação. "Nossos investimen-
tos em marketing digital ainda são tímidos, 
mas trabalhamos para ampliar nossa par-
ticipação no ambiente online", conta Jivago 
Oliveira, gerente administrativo de vendas 
da Selmi. "Queremos aproveitar a força do 

consumidor quando, via mídias sociais, ele 
fala de um produto", justifica. 

Agora, em setembro, a Selmi lança sua pri-
meira ação prioritariamente online: o proje-
to '"Que tipo de chef é você', no qual haverá 
um concurso destinado a premiar as melho-
res receitas postadas no blog da empresa. O 
projeto também inclui, entre outros itens, 
dicas de um renomado chef colocadas no 
Twitter e promoções pontuais. "Será a porta 
de entrada da Selmi nas redes sociais", des-
taca Jivago. 

As redes sociais também atraem a aten-
ção da Ajinomoto, que 
há aproximadamente 
três meses começou a 
trabalhar no Twitter 
sua marca Vono. "Por 
enquanto é um projeto 
piloto", conta Adriana 
Moucherek, gerente 

de marketing da Ajinomoto. Recentemente, 
a Vono fez a sua primeira promoção na web. 
As informações referentes à compra dos pro-
dutos para participar da ação eram transmi-
tidas via web. "Antes, trabalhávamos com 
formatos promocionais mais tradicionais -
cartas, por exemplo -, mas o resultado desse 
primeiro projeto digital foi muito interessan-
te, seja pela quantidade de participantes, seja 
por seu envolvimento", conta Adriana. 

Além de Vono, que hoje também mantém 
um blog, outra marca da Ajinomoto, a Aji-
Sal, já está inserida mais firmemente no 



universo digital. Durante a última 
Copa do Mundo, a marca patroci-
nou um bolão virtual. A associação 
ao evento aconteceu pela intensa 
utilização do produto em churras-
cos, mas, por ser também consu-
mido com pipoca. O site da Aji-Sal 
também oferece, entre outros con-
teúdos, dicas relativas a filmes. 

DIFERENCIAIS FAVORÁVEIS 

Segundo Adriana, a Ajinomoto vive 
ainda uma fase inicial de utilização 
mais intensa dos canais digitais de 
comunicação e relacionamento. 
"Mas eles já nos permitem prestar 
serviços, aproveitar oportunidades 
e dar mais agilidade a projetos pro-
mocionais", detalha a gerente de 
marketing da Ajinomoto. 

"Essas mídias possibilitam ain-
da à indústria de alimentos comu-
nicar rápida e eficazmente o lança-
mento de um novo produto, medir 
a aceitação dos lançamentos, gerar 
conteúdo para os consumidores e estimular 
a interação entre consumidores e marcas", 
complementa Ricardo Souza, diretor de mar-
keting da Sara Lee, empresa controladora de 
marcas de café, como Pilão, Café do Ponto e 
Caboclo e Seleto. 

Esse potencial embutido no universo 
da comunicação digital foi recentemente 
aproveitado pela Sara Lee no lançamento 
de uma nova versão do café Pilão - Sabor 
de Verão -, que contou com uma promoção 
desenvolvida na forma de concurso para fo-
tos postadas em seu site. "Tivemos 600 fotos 
postadas, e mais de 500 mil votos", conta 
Souza. No Twitter, em que o foco foi a co-
municação do lançamento do produto, a di-
vulgação do concurso e a disponibilização 
de dicas relativas ao verão, o perfil de Pilão 
seguiu mais de duas mil pessoas e teve mais 
de 500 seguidores digitais. 

Atualmente, qualquer projeto de lança-
mento da Sara Lee desdobra-se em uma 
vertente digital. O próprio Pilão-Sabor de 
Verão, assim como outra versão recente da 
marca - Pilão Intenso -, recebeu seu próprio 
site, ambos com informações relacionadas 
a tendências, dicas e novidades relevantes 
para os respectivos públicos, além de re-

Unilever realizou este ano projeto de mobile marketing 
para a marca Knorr em parceria com a Nokia 

ceitas confeccionadas com esses produtos. 
Todas as marcas da empresa também têm 
presença nas principais redes sociais, como 
Facebook, Twitter e Orkut. "A mídia social é 
a forma mais efetiva de atingir o público jo-
vem", avalia Souza. 

Na Nestlé, o uso de redes sociais em ações 
promocionais ocorre pelo menos desde 2008, 
quando o público foi convidado a postar ví-
deos em um canal patrocinado pela empresa 
no YouTube e os autores das melhores pro-
duções foram convidados para dirigir um 
comercial do produto Nescau 2.0. "A empresa 
realiza monitoramento constante das redes 
sociais, de modo a poder tirar dúvidas e pres-
tar esclarecimentos", acrescenta França. 

Para a comemoração dos 50 anos do serviço 
Nestlé ao Consumidor, a Fábrica Comunica-
ção Dirigida criou uma campanha que inclui 
anúncios em mídias segmentadas, e-mails 
para a base de clientes da Nestlé e um hotsite 
para o consumidor. "As mensagens envolvem 
e incentivam os consumidores e os colabora-
dores a participarem dos 50 anos de história 
deste serviço da empresa", conta Marisa Fur-
tado, vice-presidente de criação da Fábrica. 

O hotsite interativo (http://www.nestle. 
com.br /por ta lnes t le / semprecomvoce/ ) 

permitia que o participante 
pudesse escolher brindes 
(emoticons, papel de pare-
de e proteção de tela para 
computador), convidar os 
amigos para participar, dei-
xar recados para a empresa, 
ouvir histórias contadas por 
quem faz parte da trajetória 
da empresa, além de recei-
tas que remetem aos 50 anos 
da empresa. 

CONTEÚDO RELEVANTE 

Nas mídias digitais, a Uni-
lever mantém o relaciona-
mento com os consumido-
res abordados também em 
outros canais de comuni-
cação, como as donas de 
casa, pessoas que gostam de 
cozinhar ou que procuram 
uma alimentação saudável 
e saborosa. "Esses consu-
midores se relacionam com 

os meios digitais de forma bastante bási-
ca, por isso nossa comunicação deve ser 
muito clara e estar presente nos usos mais 
rotineiros de navegação desse público: e-
mails, search, redes sociais, sites de notí-
cias", ressalva Andrea. 

Na Sara Lee, a estratégia de inserção no 
universo da comunicação digital inclui tam-
bém relacionamento com blogueiros dedi-
cados a temas de interesse de suas marcas. 
"Acredito muito no efeito multiplicador, e, 
quando benfeitas ações desse gênero podem 
gerar resultados bastante interessantes", 
justifica Souza. 

Recebendo da empresa informações e 
produtos, blogueiros também são trabalha-
dos pela Sadia, cuja personificação digital já 
inclui quatro sites - um portal corporativo e 
sites específicos para as marcas Hot Pocket, 
Qualy e Prezato. A Sadia mantém ainda dois 
sites móveis e um canal patrocinado, que 
conquistou maior audiência do YouTube na 
semana de seu lançamento, em agosto do 
ano passado. 

Para Eduardo Rernstein, diretor de mar-
keting da Sadia, essa condição de líder de 
audiência no YouTube decorreu de uma 
conjugação de fatores: "A marca é forte, é 

http://www.nestle


grande o interesse dos internautas por re-
ceitas, e nós procuramos sempre atualizar 
esse gênero de conteúdo." 

Entre maio e julho, a Sadia implementou 
para Qualy um projeto de disponibilização -
tanto no YouTube quanto no site da marca -, 
de episódios exclusivamente desenvolvidos 
para a web de uma série, em formato de no-
vela, na qual foram formatados seus comer-
ciais televisivos. A ação gerou mais de 2,7 
milhões de visualizações dos capítulos. 
Bernstein considera incorreta a percepção 
da indústria alimentícia como setor que so-
mente agora dedica maior atenção à comuni-
cação digital. "A Sadia investe nesse univer-
so, de maneira relevante, desde 2003. Mas 
deve-se considerar que alguns gêneros dessa 
comunicação - redes sociais, por exemplo -
somente agora começam a se fortalecer e, 
por isso, também começam a ser mais traba-
lhados por esse setor", argumenta. 

EXPERIÊNCIAS E RESPOSTAS 

Com marcas de grande alcance, a indústria 
alimentícia brasileira deve ainda se valer em 
ampla escala, por um bom tempo, de ferra-
mentas de comunicação mais massificada. 
Mas, atualmente, trabalha também com 
uma perspectiva praticamente unânime de 

ampliação das verbas destinadas à inserção 
no ambiente digital. 

A Selmi, por exemplo, até mesmo por con-
tar, recentemente, com uma agência espe-
cificamente dedicada a esse universo, aloca 
quantidades mais significativas de recursos 
nos meios digitais, nos quais, até o ano pas-
sado, atuava basicamente através de um site 
composto por informações institucionais, re-
ceitas e conteúdo infantil. 

Este ano, porém, a empresa já reformulou 
seu projeto de comércio eletrônico, desen-
volveu ações promocionais online e trabalha 
para uma presença mais consistente nas re-
des sociais. De acordo com Jivago, "as mídias 
digitais ainda não têm participação relevante 
na verba de marketing da Selmi, mas com as 
ações que estão sendo planejadas, esse valor 
tende a crescer." 

Na Sadia, conta Bernstein, a participação 
das mídias digitais nos recursos de marke-
ting é "significativamente maior" que a mé-
dia apontada pelo Projeto Inter-Meios, e nos 
últimos três anos a verba dedicada a elas 
cresceu algo entre seis e sete vezes. "Essas 
mídias fazem parte do composto de meios de 
todas as nossas campanhas", ele destaca. 

Para o diretor de marketing da Sadia, ino-
vação na forma de comunicação e de entrega 

Hotsite com dicas de receitas para comemorar 50 
anos do serviço Nestlé ao Consumidor 

das mensagens - decorrentes da liberdade 
criativa proporcionada por esse ambiente -
constituem alguns dos principais benefícios 
associados à utilização das possibilidades do 
marketing digital por uma marca de alimen-
tos. "Há também a segmentação, que nos 
permite entregar a mensagem em momentos 
mais pertinentes e com menor dispersão". 

E na área de alimentos da Unilever, o in-
vestimento em mídias digitais no decorrer 
deste ano, compara Andrea, superará em 
aproximadamente 30% àquela alocada em 
2009. Parte significativa dessa expansão 
deve ser creditada a um projeto de mobile 
marketing desenvolvido pela marca Knorr 
em parceria com a Nokia. 

Sem revelar índices, Andrea afirma já ser 
"relevante" a participação dos meios digitais 
na comunicação dos alimentos da Unilever. 
E ela deve crescer ainda mais: "As pessoas 
estão cada vez mais buscando e trocando 
informações através dos meios digitais", 
ela justifica. "Queremos ser uma fonte de 
informação relevante, buscar um diálogo 
contínuo com nossos consumidores, promo-
ver experiências e receber inputs que nos 
movam a melhorar cada vez mais os nossos 
produtos", acrescenta. 

Também sem divulgar números, França 
diz que, atualmente, a mídia digital é uma 
das mais importantes nos investimento da 
Nestlé. "A sua evolução está acima do que se 
verifica no mercado", conta. 

A Sara Lee, conta Souza, aloca quantida-
des crescentes de recursos em mídias so-
ciais e esse movimento de expansão deve 
manter-se nos próximos anos. Para ele, além 
de ganhar maiores investimentos, os meios 
digitais também se tornaram mais estratégi-



cos. "O objetivo é atingir o consumidor em 
diversos momentos do dia a dia, por meio de 
plataformas interativas e integradas, criando 
diversos pontos de contatos com a marca." 

As atuais discussões sobre a necessidade 
de criar regulamentações e normas mais rí-
gidas para a publicidade de alimentos devem 
ampliar ainda mais o uso dos canais digitais 
na comunicação da indústria. "Essas mídias 
permitem a disponibilização de quantidades 
maiores de informações e de respostas às 
perguntas provenientes do público", diz An-
drea, da Ajinomoto. 

EMBARCANDO NO MOBILE 

As ações mobile também já fazem parte do 
arsenal de ferramentas de comunicação digi-
tal de algumas marcas de alimentos. A Knorr, 
da Unilever, no final do ano passado, criou 
um aplicativo embarcado em 1,7 milhão de 
celulares Nokia customizados para a marca. 
Batizado "O que cozinhar hoje?", o aplicativo 
permite acesso off-line a mais de 500 recei-
tas, além de dicas e informações úteis para 
culinária. Alguns celulares mais sofisticados 
disponibilizaram também recursos como ti-
mer, calendário de receitas e buscas por cus-
to ou valor calórico de cada prato. 

Outra marca da Unilever - Hellmann's - , 
no ano passado, patrocinou uma ação asso-
ciada à mobilidade. Vinculada à versão De-
leite da maionese, a campanha tinha como 
mote o estímulo ao preparo de sanduíches 
saudáveis, cujas receitas eram apresentadas 
na TV Minuto (sistema interno de TV dos 
trens do metrô paulistano). Quem enviava 
um SMS recebia, gratuitamente, em seu ce-
lular o passo a passo do preparo da receita. 

Em 15 dias, o projeto de Hellmann's tota-
lizou cem mil interações. "Agora estamos 
com uma ação na qual um número de SMS é 
divulgado em barracas de cebola e de carne 
em feiras livres e no Mercado Municipal de 
São Paulo. O consumidor envia uma mensa-
gem para esse número e recebe uma receita 
de bife acebolado gratuitamente em seu ce-
lular", conta Andrea Cruz Uima. 

Na Sadia, a aposta na comunicação mobile 
já gerou dois sites: um para a marca-mãe e 
outro para a linha de frios especiais Prezato. 
"Estamos estudando novas ações, relevantes 
e úteis para nossos consumidores", acres-
centa Eduardo Bernstein. 

A Nestlé lançou, no ano passado, o aplica-
tivo Nestlé Receitas, com acesso a mais de 
três mil receitas, além de outras funcionali-

dades, como a possibilidade de enviar para 
os amigos, elaborar uma lista de compras e 
armazenar suas próprias receitas. Segundo 
a empresa, em menos de 24 horas o aplica-
tivo já figurava entre os três gratuitos mais 
distribuídos pela Apple em todo o mundo. 

A Selmi ainda não desenvolveu nenhum 
projeto relacionado a gadgets móveis, mas, 
embora trabalhe com produtos com valor 
agregado pouco elevado, mantém um pro-
grama de e-commerce aberto inclusive a 
consumidores individuais. Segundo Jivago 
Oliveira, as vendas online ainda não são 
significativas para a empresa e por enquan-
to atendem principalmente usuários mais 
intensivos de seus produtos, como restau-
rantes e profissionais dedicados a cozinhar 
para terceiros. 

Mas há também consumidores que, não 
encontrando determinado produto da Selmi 
nos pontos de venda habituais, já recorrem à 
opção da compra eletrônica. "Essa disponibi-
lização da venda online é uma forma de nos 
aproximarmos desse consumidor. Na medi-
da em que crescer o hábito de compra online 
desses produtos, já teremos passado por esse 
aprendizado e estaremos na dianteira nesse 
processo", explica Oliveira. 

Text Box
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