
 
Com verba menor, Vibração Nestlé quer atingir mais consumidores 
Gabriel Braga  
 
No ano em que a inflação passou dos dois dígitos, a Nestlé manteve o mesmo investimento, em 
valores nominais (R$ 5 milhões), no projeto Vibração Nestlé, que organiza competições entre 
estudantes do ensino médio. Mesmo com esse aperto nos custos, que também atingiu a verba 
total de marketing da companhia, a Nestlé espera aumentar em 26% o número de consumidores 
atingidos pelo projeto.  
 
"Nossa distribuição de verbas está ficando mais criteriosa", diz Mário Castelar, diretor de 
comunicação e serviços de marketing da empresa. A edição da competição deste ano ainda irá 
incluir escolas de Vitória (ES), atingindo assim todas as capitais do Sudeste. Para o ano que vem, 
está prevista uma nova expansão para outras regiões do país.  
 
A Nestlé tem reforçado as suas ações de marketing esportivo e promocional desde que começou, 
há alguns anos, a concentrar a publicidade na marca mãe, ao invés de marcas de produtos 
específicos.  
 
A companhia está de olho no maior grau de atenção que a marca recebe em eventos como esse 
em comparação ao que acontece com a mídia tradicional. "Você pode fazer uma propaganda para 
100 milhões de pessoas na televisão, mas não sabe o quão envolvidas elas estão com a 
mensagem", afirma Castelar. Um estudo realizado pela Nestlé revelou que, para cada atleta 
envolvido na competição, outras cinco pessoas eram atingidas pela mensagem.  
 
Coincidência ou não, a Vibração Nestlé estreou logo depois do fim da Copa Dan'Up, que era 
organizada pela Danone. No lugar da competição, a Danone do Brasil passou a participar da Copa 
das Nações Danone, que só envolve futebol de campo. O investimento, segundo a gerente de 
assuntos corporativos da empresa, Sandra Rietjens, é a metade da Copa Dan'Up, e o número de 
equipes envolvidas é 90% menor. A extinta competição teve 15 versões, e nasceu junto com o 
produto que promove, o iogurte Dan'Up. "Há uma dificuldade muito grande de avaliar, em termos 
quantitativos, o impacto de ações como essa, e por isso aceitamos abrir mão da competição, 
mesmo com muito receio", diz Sandra.  
 
Mas a Nestlé não quer repetir a fórmula de competições análogas realizadas no passado, que 
conferiam à marca um papel semelhante a de um patrocinador, apenas com outdoors colocados 
ao redor das quadras. Foi feito um estudo para identificar que produto seria mais apropriado para 
cada modalidade esportiva, de acordo com o perfil de seus praticantes. "Mas o objetivo principal 
continua sendo a promoção da marca mãe", diz Castelar.  
 
Outra vantagem para a companhia foi o fato de que 55% das escolas participantes são 
particulares, o que garante a presença de muitos consumidores das classes A e B. Todas as 
escolas das capitais envolvidas são convidadas, mas as particulares, em geral, têm mais estrutura 
para participar.  
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