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A partir do tripé de trabalho definido mundialmente pela Nestlé "saúde, bem-estar e nutrição", 
a gigante decidiu que, no Brasil, nada melhor do que o futebol para reforçar os atributos de 
sua marca. No entanto, de acordo com o diretor de comunicação e serviços de marketing da 
Nestlé, Mário Castelar, a empresa conseguiu, desde que intensificou suas ações neste esporte, 
no ano passado, registrar um aumento de vendas.  
 
Por isso, agora, a aposta vem ainda mais forte. Além de lançar novamente a promoção "Torcer 
Faz Bem", que troca produtos Nestlé por ingressos do Campeonato Brasileiro, preparou 
edições temáticas de alguns de seus produtos, que além de embalagens alusivas ao futebol e à 
Copa do Mundo, ainda contam com promoções do tipo "compre e ganhe".  
 
"Nosso envolvimento é com o futebol, mais do que com a Copa do Mundo. Cada país escolhe 
um esporte para investir e no Brasil optamos pelo futebol", explica Castelar. Nesta Copa do 
Mundo a Nestlé repete o patrocínio do top de cinco segundos na Rede Globo, que vai transmitir 
o mundial. O que aumentou em relação à competição de 2002, porém, são os lançamentos. 
"Além disso, vamos ter campanhas que apresentam estas promoções", revela.  
 
Os lançamentos, segundo a Nestlé, já começam a chegar aos pontos-de-venda. Um deles é o 
Chamyto 1+1 com Cereais Verde e Amarelo. O Nescau, por sua vez, é outra marca que está 
entrando no clima. Acaba de gravar um comercial com o ídolo do tricolor paulista, o goleiro 
Rogério Ceni, que também foi convocado para a seleção que busca o hexa.  
 
A lata do Nescau é expandida e litografada, com um formato retorcido. Com a cor 
predominantemente vermelha, a embalagem traz também uma arte com as cores da bandeira 
do País e uma seqüência de estrelas correspondentes a cada conquista do País na história das 
Copas. A última estrela já é uma referência à Copa da Alemanha. O produto ainda terá uma 
promoção pela qual o consumidor fará troca por um brinquedo temático.  
 
Ninho tem uma edição limitada de baldinhos, com ilustrações ligadas à Copa do Mundo. São 
cinco novos modelos para colecionar com as cores do Brasil. O produto já está disponível nos 
Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e região Sul, na versão instantânea. Já nas regiões Norte 
e Nordeste, a versão promocional será a tradicional.  
 
Os biscoitos Passatempo, por sua vez, trazem a promoção "Meu Passatempo é Futebol". O 
consumidor pode levar para casa uma mascote da "Turma Passatempo" em posição de jogador 
de futebol. Para divulgar a promoção deste ano, a marca contará com filmes para televisão, 
que já estão no ar em diversos mercados. Alguns cereais também estão fazendo marketing no 
futebol. Vêm com brindes de miniatura licenciada pela Fifa.  
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