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onde existe uma clara combinação de significativo cres-
cimento populacional e alta renda para consumir produtos. 
Aliás, a partir de 2000, a Nestlé desembolsou US$ 15 bi-
lhões em aquisições que a tornaram também líder mundial 
de pet -food (alimentação para animais de estimação), a 
exemplo do que já ocorreu no comércio de água, de confei-
taria e de leite em pó. 
Agora a Nestlé, quer ser a NQ1 global no negócio de nutri-
ção. O principal executivo da Nestlé, Peter Brabeck decla-
rou recentemente: "Crescemos em 2002, aproximadamente 
7% em vendas globais. 
O futuro está mais e mais na nutrição e devemos analisar com 
muita atenção cada oportunidade que aparecer nessa área. A 
expansão vai acontecer também nos mercados emergentes, 
com o crescimento da classe média cada vez mais atenta a 
questões nutricionais. 
 

Henri Nestlé criou a empresa de mesmo nome em 1876, 
lançando o produto Farinha Láctea. A Nestlé é a líder 
mundial do setor agroalimentar com algo em torno de US$ 
60 bilhões de faturamento anual, 500 fábricas e 200 mil 
empregados em todo o mundo. E ela não quer parar aí 
pois tudo indica que em 2003 fará muitas "aquisições 
estratégicas" e a sua receita deve subir e ela vai lucrar 
mais ainda. 
O grupo suíço está modificando a sua posição de 
transformador de produtos primários como o café, leite e 
cacau, indo mais intensamente para a área de nutrição 
especial com alto valor agregado e uma maior vantagem 
de ganhos. É por isso que o comando do grupo em Vevey 
na Suíça, tem privilegiado um forte crescimento por meio 
de aquisições, como as que aconteceram recentemente 
nos EUA, merca- do 



Nesse sentido, o Brasil é para nós sempre um mercado chave. 
O crescimento na área da nutrição é especialmente importante 
pois vai permitir transformar e revitalizar grandes marcas do 
grupo, sem a necessidade de criar novas marcas. Na 
nutrição infantil, a empresa, já é a  líder mundial. Agora 
queremos conquistar também essa posição em duas outras 
áreas, ou seja: nutrição clínica (alimentos e bebidas para 
convalescentes e idosos) e performance food (alimento de 
desempenho), que é a alimentação esportiva como 
barras de cereais para atletas. 
Além disso, é importante salientar que a Nestlé está sob 
permanente reorganização para reduzir custos e melhorar a 
eficiência. 
Não faz muito tempo, anunciou a venda, fechou ou 
reestruturou completamente 16 fábricas na Europa com o 
que vai economizar mais de US$ 350 milhões. A Nestlé 
está procurando privilegiar cada vez mais as grandes 
fábricas especializadas, capazes de servir não somente um 
país, mas toda uma região." 

A NESTLÉ DO BRASIL, 
ELEITA A EMPRESA DO ANO DE 2002 

A Nestlé está no Brasil desde 1921 - quando inaugurou sua 
primeira fábrica em Araras no Estado de São Paulo em 21 
de janeiro de 1921. 
Porém a Nestlé está no Brasil há mais de 127 anos, quando 
um anúncio do jornal A Província de São Paulo, em 1876, co-
municava a entrada da suíça Nestlé no mercado brasileiro. 

Tratava-se do início da importação e comercialização da 
Farinha Láctea Nestlé no País. O primeiro produto foi o 
Leite Condensado Moça. Logo em seguida, foi a vez da 
Farinha Láctea Nestlé, do Leite Ninho e de uma série de 
outros produtos. Atualmente a Nestlé tem no Brasil 25 
fábricas e 15 mil funcionários, representando a sexta 
maior receita da multinacional, que no final de 2002 
chegou próximo de R$ 6,6 bilhões, aproximadamente 14% 
acima do desempenho de 2001. 
A Nestlé Brasil é a segunda maior em volume de produção 
entre os 85 países onde a companhia está presente. É do 
Brasil que a Nestlé extrai boa parte dos commodities 
agrícolas que industrializa, entre elas, o café, o açúcar e o 
cacau, além dos materiais para embalagem. A companhia 
tem 447 produtos no Brasil, distribuídos em 1050 itens. 
As principais marcas, além de algumas já citadas, são Maggi, 
Ninho, Molico, Purina e Nestea. 

Um dos destaques no País é o Nescau, achocolatado que 
detém cerca de 50% do mercado brasileiro. A empresa 
dispõe de 34 mil fornecedores no mercado interno e as 
exportações em 2002 alcançaram US$ 130 milhões. Mas a 
"menina dos olhos" da corporação continua sendo a 

 



linha de café solúvel, com a marca Nescaf é - o principal 
ativo mundial da companhia, com penetração no mundo in-
teiro, sendo até mais conhecido que a própria Nestlé. A 
participação do café solúvel da Nestlé no mercado inter-
nacional é de 55%. 
E a cidade paulista de Araras foi escolhida pela multinacional 
suíça para um investimento de R$ 95 milhões para este com-
plexo - o maior do mundo. 
Esta unidade vai ser capaz de produzir até 22 mil toneladas 
anuais, destinadas ás exportações, sobretudo para Ucrânia 
e Rússia.  
Aliás, o mercado russo, deverá absorver 60% das vendas 
externas da filial brasileira, porém o produto também che-
gará ao Caribe e a uma parte da América Latina. A opção 
pelo Brasil foi tomada depois de estudos feitos para a 
instalação de uma nova fábrica para abastecer o Leste 
Europeu.  
A alta administração da empresa considerou que o Brasil 
oferece as melhores condições de competitividade para pro-
dução e exportação do produto. 
Por sinal, no mesmo complexo, a Nestlé tem sua única fá-
brica de café solúvel no Brasil, com capacidade para até 20 
mil toneladas por ano. 
Em julho de 2002 a prestigiosa revista Exame declarou a 
Nestlé a campeã de Melhores e Maiores ou seja, é a Empre-
sa do Ano, aliás ela agora é bicampeã pois já tinha conquis-
tado esse título em 1979. 
Esse magnífico resultado tem muitas explicações e segura-
mente a mais importante de todas elas é a eficiente lideran-
ça do atual presidente da Nestlé Brasil, Ivan Zurita. Diz 
Ivan Zurita: "Há duas formas de conseguir resultados. Uma 
é administrando a pobreza, limitando-se a cortar custos. 
Outra é gerando riqueza. Eu fico com a segunda opção. 
Para uma empresa como a Nestlé, crescer, gerar riqueza 
num País como o Brasil é fundamental para que ela mante-
nha e aumente a liderança num mercado que depende cada 
vez mais da inovação e da escala. 
Para mim, segundo lugar é sempre o primeiro perdedor e foi 
por isto, que assim que voltei para o Brasil para dirigir a 
empresa fiz muitas mudanças. 
Uma delas foi buscar o aumento de vendas o que realmente 
conseguimos auxiliados enormemente pelo programa Show do 
Milhão, comandado pelo próprio Silvio Santos, dono da SBT. 
Busquei também resgatar e manter elevado o orgulho dos 
mais de 15 mil funcionários da Nestlé tanto pelos produtos 
bem como pela organização onde trabalham. Assim, na 
nossa sede, as marcas foram espalhadas por todos os 
cantos. 
A lanchonete batizada de Nescafé Point a academia de gi-
nástica passou a ser patrocinada pela Power Bar, os corre-
dores ficaram repletos de cartazes e pôsteres constituindo 
uma parte da decoração, etc. 
Somos uma companhia de marcas e de produtos e temos 
que respirar essas coisas 24 horas por dia." Ivan Zurita 
por coincidência é paulista de Araras, local onde 

a Nestlé construiu a sua primeira fábrica no Brasil. Seu 
ingresso na empresa ocorreu como estagiário, em São 
Paulo, enquanto fazia o curso de Economia. Ele trabalhou 
em diversas áreas para aprender tudo que podia e devia 
sobre a Nestlé e algumas missões para a empresa no 
exterior é que lhe deram projeção e o conduziram ao topo 
do comando da organização no Pais. Foi nomeado 
presidente da Nestlé no Chile onde ficou dois anos, voltou 
para o Brasil e depois foi para a Argentina. Na seqüência 
dirigiu a Nestlé do Panamá de onde na realidade 
coordenava os negócios da empresa em mais cinco 
países da América Central. 
E em seguida tornou-se presidente da Nestlé México, tendo 
assim ficado morando quase 17 anos fora do Brasil. Agora 
na volta ao Brasil, como presidente, Ivan Zurita está 
concretizando o seu sonho no início da década de 80 quan-
do ele foi chamado à sala do suíço Alexandre Mahler, então 
presidente da subsidiária brasileira que lhe perguntou: "Onde 
você deseja chegar na companhia?" Ivan Zurita 
respondeu: "Um dia, gostaria de me sentar na cadeira 
que lhe pertence hoje!" 
E não é que 17 anos depois eles se reencontrariam, Mahler 
já aposentado e Zurita como novo líder da Nestlé Brasil! 
Hoje Ivan Zurita dirige uma megaempresa pois a Nestlé que 
em 2002 até setembro já tinha faturado R$ 5,4 bilhões, ten-
do um patrimônio líquido de R$ 706,8 milhões. Nenhuma 
outra empresa possui tantos produtos à venda no mercado 
brasileiro como a Nestlé. 
São mais de 1.000 itens de produtos que vão de leite em pó 
e chocolates a ração para cães. 
A subsidiária brasileira da Nestlé faz parte da lista de 12 
nomes que estiveram presentes nas cinco edições do guia 
Exame -As 100 Melhores Empresas para Você Trabalhar. 
Em 2001, a organização foi escolhida uma das dez compa-
nhias - modelo de responsabilidade social do Guia de Boa 
Cidadania Corporativa. 
Em 2002, produziu mais de 1 milhão de toneladas, um re-
corde em seus 81 anos de Brasil. 
Numa recente pesquisa elaborada com os varejistas pela 
revista Supermercado Moderno, seis marcas da Nestlé apa-
reciam na lista dos 25 nomes que não podem faltar nos pon-
tos-de-venda. 
Como se pode notar dessas informações a escolha da Nestlé 
como Empresa do Ano 2002, foi mais do que justa e merecida! 

PERSONALIDADE DE VENDAS ADVB 2002 

Nenhuma empresa consegue ser a melhor se não tem uma 
alta administração extremamente eficaz. E a regra se 
confirma na Nestlé, inclusive com a outorga por parte da 
Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil 
(ADVB) ao presidente da Nestlé, Ivan Zurita do prêmio 
Personalidade de Vendas 2002. Sobre a escolha da ADVB, 
assim se pronunciaram alguns dos mais renomados 
empresários brasileiros. João  Dória Jr, vice-presidente da 
ADVB: 



 
PERSONALIDADE 

"Falar de Nestlé é falar da família brasileira. 

A Nestlé tem a sua frente Ivan Zurita, um empresário 

talentoso e competente, que sabe a importância de 

estar perto e conhecer o consumidor..." 

Elcio Aníbal de Lucca, presidente da Serasa 

"O verdadeiro líder age com a razão, mas impulsiona suas 
atitudes com doses bem temperadas de emoção. O bom 
líder tem também conhecimento do negócio, capacidade 
para reconhecer os valores dos seus clientes e con-
correntes e audácia para surpreendê-los. Raros são os que 
têm postura e conteúdo para serem chamados, de líderes. 
No mundo empresarial brasileiro um nome já está escrito 
nessa pequena, porém reluzente, constelação de autênti-
cos líderes. 
Essa estrela chama-se Ivan Zurita, presidente da Nestlé." 
Luiz Fernando Furlan, presidente do Conselho de Adminis-
tração da Sadia e ministro do Desenvolvimento: "O Brasil é 
um dos países mais competitivos mundialmente na produ-
ção de alimentos. 
Com clima e solo favoráveis, qualidade de mão-de-obra, um 
mercado interno amplo, cujo potencial ainda não foi total-
mente explorado e uma produção diversificada, cada vez 
mais os produtos brasileiro são visíveis nos mercados inter-
nacionais. 
A Nestlé tem sido no Brasil, ao longo desses 81 anos, um 
exemplo de empreendimento de sucesso e benchmarking 
para as demais empresas do setor alimentício. Com a 
marca reconhecida no mundo todo, tem consistência 
administrativa, mercadológica e visão de longo prazo. A 
renovação dos últimos anos tornou a empresa mais ágil e 
focada nos principais segmentos em que atua. Tenho 
plena convicção de que a Nestlé continuará investindo, 
assim como a Sadia e outras empresas do setor, reafir-
mando sua confiança no País e colaborando para que, nes-
se momento de transição pol ítica, sejam neutralizados os 
eventuais temores dos investidores internacionais. No ano 
em que a empresa recebeu os mais altos prêmios de 
reconhecimento no Brasil, nada mais justo do que seu 
principal dirigente ser homenageado e reconhecido pelo tra-
balho que realizou no seu primeiro ano de gestão no Brasil. 
Ivan Zurita colheu uma grande experiência internacional e 
vem liderando a Nestlé de forma admirável." Elcio Aníbal 
de Lucca, presidente da Serasa: "Falar de Nestlé 

é falar da família brasileira. E a Nestlé é um exemplo de em-
presa que confia no País e sempre deu provas disso, expandin-
do suas atividades até mesmo com o racionamento de ener-
gia, em 2001, o que não foi atitude comum para uma indústria, 
ainda abalada com uma grave acidente ocorrido em uma de 
suas unidades. 
A Nestlé tem a sua frente Ivan Zurita, um empresário talen-
toso e competente, que sabe a importância de estar perto e 
conhecer o consumidor. 
Sua gestão tem privilegiado as inovações técnicas nas uni-
dades fabris brasileiras, ampliando   dessa maneira a 
competitividade dos produtos Nestlé. Com ele passamos a 
compreender que inovação é a marca da Nestlé." 
Alencar Burti, presidente da Federação das Associações 
Comerciais do Estado de São Paulo: "A escolha de Ivan Fá-
bio Zurita como a Personalidade de Vendas de 2002 é 
emblemática e como tal, deve servir de símbolo de um con-
ceito para os executivos que atuam no Brasil. Depois de 
dois anos de incertezas provocadas pelo ambiente interno e 
externo, a Nestlé emergiu do lugar comum da estagnação 
dos investimentos com duas fortes campanhas que 
agitaram o mercado e recolocaram a empresa sob os 
holofotes como a principal competidora no segmento da in-
dústria de alimentos no País. 
Zurita é corajoso e forte, assim como forte e ousado é tudo 
que a Nestlé tem oferecido a seus clientes ao longo desses 
82 anos de sua presença no Brasil. Porém Zurita mostrou, 
acima de tudo, que as batalhas são ganhas no campo de 
ação e não no campo da especulação. Ao olhar os 
resultados da Nestlé, encontramos uma empresa que não 
esperou a tormenta passar, mas simplesmente navegou 
sobre ela, impulsionada pelos seus fortes ventos. Zurita 
tem a embarcação sob um comando determinado, à luz de 
uma visão clara do futuro. 
A todos nós, da indústria e do comércio, a Personalidade de 
Vendas deste ano deixa uma importante lição: quando o 
futuro é incerto, tomemos nós mesmos a difícil tarefa 
de construí-lo." 



O POSICIONAMENTO E ALGUMAS IDÉIAS DE IVAN ZURITA 

Em uma entrevista para a revista Mercado, órgão oficial da 
ADVB no seu número de dezembro de 2002, disse Ivan 
Zurita: "São duas as razões que fazem o sucesso da Nestlé. 
A primeira é que ela foi a empresa pioneira do mundo em 
alimentos e quando ainda não se falava em globalização, 
Henri Nestlé decidiu sair da Suíça para buscar outros mer-
cados e conhecer melhor o consumidor de diversos países. 
Hoje, a participação da Suíça nos negócios do Grupo não 
chega a 3%. 
A outra razão é a incomparável capacidade de adaptação 
dos suíços. Aliás isso ajudou muito, em 1921, quando a em-
presa chegou ao Brasil. 
A companhia não instalou-se apenas no Brasil mas também 
em outros países da América Latina, onde construiu fábri-
cas e formou pessoas. 
O profundo conhecimento do perfil do consumidor de cada 
país em que atuamos e o relacionamento que construímos 
com o mesmo faz da Nestlé uma organização globalizada, 
mas com um sabor local." 
Um exemplo disso é a promoção que realizamos agora em 
parceria com o SBT (programa Show do Milhão) que fez com 
que recebêssemos quase 75 milhões de cartas de consumi-
dores. Multiplicando-se esse número por oito rótulos, é pos-
sível mensurar o relacionamento de confiança do brasileiro 
com a Nestlé. 
Nosso serviço ao consumidor recebe diariamente 1.100 
contatos de pessoas que querem falar com a Nestlé, suge-
rir o que ela deve fazer. 
Essa é uma forma espetacular de relacionamento, algo mui-
to positivo para nós. 
Para se ter uma idéia, vendemos mensalmente 400 milhões 
de rótulos da empresa toda; são 400 milhões de atos de 
compra, de escolha. 
Aliás, mesmo nas épocas de comportamento mais xenófobo, 
a Nestlé não era considerada uma companhia estrangeira e 
isso foi sem dúvida, o resultado de uma estratégia pensada 
ao longo do tempo. 
Atualmente, a Nestlé mobiliza mais de 220 mil famílias no 
Brasil. 
Temos um total de 34 mil fornecedores. Compramos mais 
de 1,5 bilhão de litros de leite por ano, de produtores que 
nos vendem desde 15 litros a at é alguns milhares por dia, 
ou seja, trabalhamos com fornecedores de todos os portes. 
Para nós, seria muito mais interessante trabalhar com for-
necedor de alto volume no mundo globalizado, entretanto 
nossa base foi criada por uma composição de muitos forne-
cedores pequenos. 
Esse é o Brasil que soubemos entender. A Nestlé tem 
atualmente no Brasil 25 fábricas. Queremos fábricas 
competitivas não apenas no mercado interno, mas em 
nível internacional. O Brasil não se globalizou ainda 
totalmente, estamos ligados ao Mercosul e isso restringe 
mercados. 

A crítica que faço ao Mercosul e à nossa atitude de perma-
necer nele é que existe um mercado correndo paralelamen-
te a uma velocidade muito mais rápida que a nossa. Por 
exemplo, o México é um país que tem uma balança muito 
equilibrada e exporta o dobro do Brasil. Há dez anos, tinha 
a metade do PIB do Brasil; hoje, esse indicador é maior 
do que o nosso devido à exportação. Neste país, rico, cheio 
de energia e de capacidade de adaptação à nova 
realidade, falta-nos liberdade para atuar no mercado 
externo. 
As nossas fábricas estão autorizadas pela Food and Drug 
Administration (FDA) dos EUA. 
Portanto do ponto de vista empresarial, estamos prepara-
dos para exportar, mas sempre temos que passar pelo 
Mercosul. 
Estamos amarrados a esse bloco.  
A Nestlé tem feito continuamente muitos investimentos so-
ciais no Brasil. 
Entre os inúmeros programas patrocinados pela companhia 
quero destacar o Nutrir, através do qual já se ensinou mais 
de 70 mil crianças das classes mais pobres a se alimenta-
rem bem. 
O interessante é que os próprios funcionários da empresa 
trabalham voluntariamente no projeto, fora do expediente. 
A cada ano investimos mais de 1 milhão de reais para dar 
suporte ao Programa Nutrir. 
A idéia fundamental é a de ensinar conceito de nutrição e 
educação alimentar e cidadania. 
Assim, conseguimos fazer com que uma família com um baixo 
orçamento se alimente da melhor maneira possível. Esse 
programa não tem relação com os produtos Nestlé, mas 
com o aproveitamento total dos alimentos disponíveis em 
cada região. 
Gostaria de ter solução para todos os problemas brasilei-
ros, entretanto esse não é o meu papel. Minha função é a 
de gerenciar bem a Nestlé, atraindo novos investimentos 
para o País, como é o caso da nova fábrica de café solúvel 
em Araras, pois é por meio de investimento que 
melhoramos a qualidade de vida de todos. Admiro o 
trabalho de Viviane Senna que atende 600 mil crianças. 
Isso é espetacular e por isso a empresa colabora com ela. 
Eu gostaria que o novo governo tivesse um ministério social 
que estimulasse as empresas e pessoas a participarem de 
projetos como esse da Viviane Senna. Os pontos que o 
presidente Luiz Inácio Lula da Silva quer atacar são 
fundamentais. 
O ponto mais positivo a meu ver é despertar todo mundo, 
não ter vergonha de dizer que temos fome no Brasil. 
Temos de falar para poder mudar. Minha única 
preocupação é que o brasileiro dê tempo para que o 
presidente Luiz Inácio Lula da Silva e seus ministros 
possam fazer o que se propõem. 
Ninguém pode achar que o Brasil é igual aos EUA ou aos 
países desenvolvidos da Europa onde quase tudo já está 
funcionando bem." 


