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Objetivo da ação, que envolve troca de produto por ingresso, é reforçar a relação com o 
consumidor.  
 
A boa atuação no Campeonato Brasileiro do ano passado instigaram a Nestlé a renovar sua ação 
promocional associada ao futebol. Em ano de Copa do Mundo a gigante do setor alimentício 
destinará R$ 70 milhões para a iniciativa, que no ano passado elevou em 36% o público nos 
estádios durante as partidas ligadas à promoção. A estratégia, que envolve a troca de produtos 
Nestlé por ingressos para os jogos, terá os moldes da edição passada. E a empresa suíça não 
planeja estender o patrocínio para um único clube ou jogador. Seu alvo é mesmo a torcida.  
 
"Com o patrocínio da torcida chegamos a vários times e ficamos de fora de polêmicas do futebol 
dentro do campo. Desta forma estamos mais confortáveis e conseguimos estreitar o 
relacionamento com o consumidor", afirma o diretor de marketing da companhia, Mario Castelar. 
O aumento da relação com o cliente, aliás, é grande objetivo da Nestlé com a iniciativa. "As 
promoções envolvendo sorteio de casas nos indicaram o caminho do relacionamento. Há quatro 
anos estamos nesta direção, mas com motivos diferentes, e que nos permitiram uma relação mais 
aprofundada", diz o executivo.  
 
Segundo o presidente da Nestlé no Brasil, Ivan Zurita, o faturamento da empresa duplicou nos 
últimos quatro anos, passando de R$ 4,6 bilhões para R$ 11,5 bilhões no ano passado. O 
aumento está associação à estratégias que estimularam as atividades, distribuição, comunicação e 
visibilidade, possibilitando justamente o estreitamento da relação com o consumidor.  
 

 
 
Zurita afirma que o objetivo da ação promocional não é ampliar as vendas, mas sim incentivar a 
aproximação com os clientes e permitir, inclusive, participação de classes mais baixas nas 
partidas. Não há números oficiais, mas segundo Castelar, houve aumento deste público nos jogos 
do ano passado.  
 



Na promoção de 2005 foram arrecadas 300 toneladas de produtos. O montante, entretanto, é 
ínfimo se comparado com os 1,4 milhão de toneladas produzidas pela empresa anualmente. "Para 
ampliar o volume de vendas temos outras atividades", comenta o presidente da Nestlé.  
 
Ao contrário da promoção passada - que incluiu apenas Nescau e Nescafé -, a ação de 2006 
envolverá diversos produtos, estabelecidos pelo índice penetração em cada região. Para esta 
edição, a empresa simplificou o nome da campanha para "Torcer faz bem".  
 
Durante a Copa do Mundo, a Nestlé patrocinará o top de cinco segundos da Rede Globo, o qual 
fará referência ao novo tema. Uma ação publicitária, criada pela Publicis Brasil, apresentará a 
empreitada de 2006 e será voltada principalmente para rádio, TV e merchandising.  
 
A promoção entra em vigor a partir da quarta rodada do campeonato e, neste ano, será limitadas 
aos ingressos de arquibancada dos estádios. A previsão, aliás, aponta para um crescimento de 
20% em comparação com os números alcançados em 2005.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 20 abr. 2006, Comunicação, p. C-6. 
 


