


Quando Henri Nestlé realizou os primeiros 
experimentos com leite de vaca, farinha de trigo e açúcar, 
em 1866, não imaginava que sua Farinha Láctea seria a 
primeira de muitas receitas de sucesso da empresa no 
universo do marketing. Lançado na Suíça com a marca 
do ninho - brasão da família de Henri Nestlé -, o produto 
conquistou o mundo e transformou a empresa em sinônimo 
de nutrição, saúde, bem-estar e muita criatividade! 
No Brasil, a história da Nestlé começa em 1921, com um 
case de marketing verde-amarelo sendo construído na 
primeira fábrica da companhia, em Araras, no interior de 
São Paulo. Na época, a empresa começou a produzir o 
o leite condensado Milkmaid, que trazia em seu rótulo 
a imagem de uma moça leiteira. Como os brasileiros 
gostaram mais do símbolo do que do nome em inglês, 
passaram a chamar o produto de Leite Moça. Sem 

questionar a opção dos consumidores, a Nestlé registrou 
a marca e o Milkmaid ganhou um novo nome no Brasil. 
A partir daí, o País assumiu o papel de protagonista de 
muitos lançamentos que tiveram origem em solo nacional, 
como o Nescafé e o Nescau. Hoje, quase um século 
depois de suas primeiras ações, a multinacional suíça 
continua produzindo grandes cases de marketing. 
Alimentando os lares e o marketing do Brasil há 90 anos, 
a maior companhia de nutrição, saúde e bem-estar do 
mundo mostra que é também sinônimo de inovação, 
criatividade e ousadia ao investir em estratégias 
capazes de surpreender e desafiar até mesmo suas 
agências parceiras. "Em 2010, a Nestlé buscou se 
aproximar ainda mais de seus consumidores por meio 
de ações inovadoras que os impactaram em momentos 
muito além do instante da compra, com as marcas 



presentes em shows, espetáculos, festas populares 
e nos esportes", comenta o diretor de comunicação e 
serviços de marketing da Nestlé Brasil, Izael Sinem 
Junior. "Uma das estratégias inovadoras foi o conteúdo 
trabalhado pela marca em minisséries inéditas, como 
em Tô Frito. O projeto reforçou o objetivo da companhia 
de se aproximar mais dos jovens, através de um enredo 
emblemático e divertido, que retratou a adolescência 
como um rito de passagem para a vida adulta, composto 
por momentos únicos", explica o executivo. 
A promoção Nestlé em Ritmo de Prêmios, o patrocínio à 
CBF e à Seleção Brasileira até a Copa de 2014, a série 
Galera Animal, exibida na Rede Globo, e a roda-gigante 
"sustentável" que foi instalada no evento SWU - Começa 

Com Você também fazem parte da coleção de receitas de 
sucesso elaboradas pela Nestlé no decorrer do ano passado. 
"Diante de tantas inovações na forma de se comunicar com 
o consumidor em linha com o posicionamento Nestlé de 
promover nutrição, saúde e bem-estar, além de compartilhar 
valor com todos os seus stakeholders, podemos dizer que 
o ano foi positivo e repleto de desafios que resultaram em 
sucesso", observa Sinem. 
Ao ocupar uma posição de destaque no cenário 
nacional do marketing, em dezembro, a multinacional 
conquistou o título de Empresa Marketing do Ano na 
categoria "Alimentos". Este mês, a Nestlé volta a ser 
destaque desta publicação ao ser eleita a melhor entre 
as 25 companhias homenageadas na edição 2010 do 



prêmio Empresas Marketing do Ano, "Para a Nestlé, é 
motivo de orgulho obter o reconhecimento e conquistar 
esse título. Temos realizado investimentos contínuos 
para expansão de nossas operações no País", informa 
Sinem, ressaltando que o Brasil é hoje a segunda 
maior operação da Nestlé no mundo, em faturamento e 
volume, o que o coloca entre os mercados prioritários 
da companhia. "Nosso crescimento é reflexo direto 
desse investimento e também das ações de marketing 
que têm como objetivo fazer com que estejamos ainda 
mais perto do consumidor". 
Visando ampliar sua presença não só na mesa, mas na 
mente e no coração dos brasileiros, a Nestlé iniciou 2010 
promovendo um verdadeiro show de estratégias. Em 
fevereiro do ano passado, sua divisão de chocolates foi 
a principal patrocinadora da turnê da cantora Beyoncé 
no Brasil. A ação de branded entertainment permitiu à 
empresa retomar a campanha "Chocolovers", lançada 
pela JWT em 2009, com o objetivo de reforçar o conceito 
"Eu Sou Chocolover". Em conjunto com o patrocínio 
da turnê de Beyoncé, a Nestlé promoveu um concurso 
cultural online, que distribuiu 150 pares de ingresso 
em cada uma das cidades (Florianópolis, São Paulo, 
Rio de Janeiro e Salvador) onde ocorreram os shows da 
cantora. "Por meio do conceito 'Chocolovers', também 



patrocinamos a turnê do Black Eyed Peas e o famoso 
musical O Médico e o Monstro. Além disso, a Nestlé 
marcou presença nas Paradas Disney, patrocinou 
importantes festas populares, como o São João do 
Nordeste, o Festival de Parintins e o Círio de Nazaré, e, 
ainda, levou cinema e capacitação profissional para 18 
cidades nordestinas, com o projeto 'Ninho Alimentando 
a Cultura'", informa Sinem. 
Outra iniciativa de sucesso em 2010 foi a promoção 
inspirada no famoso calhambeque do Rei Roberto Carlos 
que movimentou os fãs da Jovem Guarda. Lançada no 
início de janeiro, a ação "Nestlé em Ritmo de Prêmios" 
prestou uma homenagem aos 50 anos de carreira do cantor 
Roberto Carlos ao sortear 50 calhambeques de uma série 
exclusiva - produzidos artesanalmente e desenvolvidos 
sob a supervisão de uma equipe comandada pelo 
bicampeão de Fórmula 1 Emerson Fittipaldi. Como 
desdobramento dessa estratégia, em março de 2010 a 
Nestlé levou o calhambeque do Rei-Roberto Carlos para 
abrir o circuito de Fórmula Indy. 
Ainda no mês de março, para comemorar os 50 anos do 
Serviço Nestlé ao Consumidor (SNC), a empresa lançou 
um novo canal de relacionamento via SMS. Inédito no 
Brasil, o serviço permite que o brasileiro entre em contato 
com a companhia por meio de mensagens enviadas pelo 



celular para o número 25770, A resposta vem na mesma 
hora, via texto ou mesmo ligação da Nestlé direto para o 
celular da pessoa. O investimento visa agilizar ainda mais 
as respostas deste que é considerado um dos melhores 
e mais eficientes SACs do País. Criado em 1960, com o 
nome de Centro Nestlé de Economia Doméstica, foi o 
primeiro canal direto com os consumidores criado por 
uma empresa no Brasil. Atualmente, o SNC recebe cerca 
de 2,5 mil contatos diários de clientes, que são atendidos 
por 95 profissionais, além de 40 cartas e mil ligações. Ao 
longo de todos esses anos, a Nestlé montou um cadastro 
que hoje possui dois milhões de consumidores ativos. 

de orgulho para a Nestlé e uma maneira de participar da 
maior festa do esporte mundial ao lado da Seleção mais 
vitoriosa de todos os tempos", argumenta o presidente 
da Nestlé Brasil, Ivan Zuritp. 
A partir desse acordo, a equipe de marketing da Nestlé 
desenvolveu uma série de ações promocionais para as 
linhas de achocolatados, chocolates, cafés, lácteos e 
culinários, em alusão à Copa do Mundo de 2010. Amarca 
Ninho, por exemplo, lançou a promoção "Coração Verde 
Amarelo", exclusiva para os consumidores das regiões 
Norte e Nordeste - segundo maior mercado para a 
Nestlé em volume de vendas. Em outra frente preparou 
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