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Oescritório do executivo Ivan Zurita, presidente da Nestlé, é
ladeado por duas salas de reunião. Em certos momentos,
por imposição da agenda lotada, ele participa simultanea-
mente de encontros nas três salas. Nessas ocasiões, o tema

Cade, dominante nos últimos três anos e meio, tem cada vez me-
nos espaço. "O Cade é passado para mim. Agora é na Justiça que
trataremos do assunto", diz Zurita. Há cerca de duas semanas, os
advogados da empresa foram aos tribunais questionar a decisão do
Cade de barrar a compra da Garoto pela multinacional suíça. Obte-
ve uma liminar suspendendo o prazo dado pelos conselheiros do
órgão para que a Garoto fosse vendida. Na segunda-feira 13, vence
o prazo para que o Cade apresente a defesa. Um longo trâmite ju-
dicial está previsto antes de uma solução definitiva. Isso não inco-
moda a Nestlé, garante Zurita. "Não estamos estagnados", diz ele.

Na gaveta de sua mesa, há planos ambiciosos. Entre eles, está
uma série de aquisições de empresas de alimentos, em fase adi-
antada de negociação. Mais: uma fábrica de alimentos para animais
domésticos será construída no interior de São Paulo. Também no
interior, será erguida uma unidade para a produção daquilo que a
empresa chama de fórmulas infantis (alimentos para bebês, vendi-
dos sob prescrição médica). Há ainda prospecções para dois outros
endereços industriais, um para lácteos no Rio Grande do Sul e ou-
tro para café solúvel no Espírito Santo, terra da Garoto. Juntos, os
projetos já aprovados exigirão investimentos de R$ 500 milhões.
Ao mesmo tempo, a Nestlé pretende se aventurar junto aos
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consumidores de baixa renda, um públi-
co que não fazia parte de suas priorida-
des até agora. Um diretor da compa-
nhia, Carlos Faccina, foi escalado para
tocar a empreitada. Produtos específi-
cos serão desenvolvidos para esse fim.
Embalagens menores (com custos
idem) serão lançadas.

Não se trata de uma nova ofensiva
dos suíços, assegura Zurita. Segundo
ele, a cada 3% de crescimento real da
empresa, uma nova fábrica se torna ne-
cessária. E essa tem sido a marca regis-
trada da Era Zurita, inaugurada em
maio de 2001, quando ele desembarcou
de volta ao País depois de 17 anos ocu-
pando diversas posições na estrutura
latino-americana do grupo. "Encon-
trei uma empresa confortavel-
mente instalada na liderança do
mercado", relembra ele, com cer-
ta ironia e uma franqueza rara no
mundo dos negócios. O executivo
traçou, então, uma meta: dobrar o
faturamento, na época de R$ 4,6
bilhões, nos seis anos seguintes.
Em 2004 já superou a marca, ao regis-
trar R$ 10,5 bilhões. "Mudamos a ar-
quitetura da companhia", diz ele. A
empresa foi reorganizada em unidades
de negócios. Dos 17 diretores que Zu-
rita encontrou, sobraram dois. "Alguns
se aposentaram, outros foram aposen-
tados. Alguns saíram, outros foram
saídos", afirma ele. O executivo pro-
moveu também uma onda de inovação.
Dos mais de 100% de crescimento, cer-
ca de um terço veio de novos produtos.
A Nestlé atacou ainda um dos pontos
nevrálgicos da indústria nos dias de

hoje: a dependência do varejo. Na oca-
sião, quase 20% do faturamento vinha
de apenas um cliente, uma grande rede
de supermercados (advinhe qual).
Hoje, essa proporção caiu para 7%.
Para isso, a distribuição foi pulverizada
e o pequeno comércio recebeu uma
atenção especial. A mudança na logísti-
ca trouxe outros ganhos. O nível de es-
toques desabou de 45 dias para 15 dias,
em média. "A maior parte de nossos
produtos está nas estradas", afirma
Zurita. "Temos 3,5 mil carretas rodan-
do permanentemente com eles."

Zurita saca esses resultados sempre
que pretende enfatizar que o caso Ga-
roto não paralisou a Nestlé. "A marca

senta menos de
9% de nossas re-
ceitas", afirma.
"É óbvio que o
assunto tem im-
portância, mas
jamais isso mu-
dou nossos pla-
nos de investi-
mento." A partir
daí, Zurita tor-
na-se mais enfá-
tico. "Na verda-
de, o que mu-

dou foi a postura do Cade. Anali-
samos todas as decisões anterio-
res do órgão. A única mudança
em todos esses anos foi nesse
caso. É um absurdo. Não dá para
entender", desabafa.

A estratégia da Nestlé é mostrar
que, sob sua direção, a Garoto seu deu
bem. Entre 2001 e 2004, o faturamen-
to subiu de R$ 580 milhões para R$
900 milhões, enquanto o prejuízo de
R$ 11 milhões transformou-se em lu-
cro de R$ 63 milhões. No mesmo pe-
ríodo, 34 produtos foram lançados. Os
quadro de pessoal cresceu 7,5%, para
2,6 mil funcionários. "Passamos a ex-
portar para mais 24 países, da Ingla-
terra à China", afirma Faccina. Por
isso, Zurita garante que não se sente
pressionado pela demora na decisão
da compra da Garoto. "Do ponto de
vista do acionista, não há preocupa-
ção", diz. De acordo com seus cálculos,
o preço da Garoto hoje atinge 2,5 ve-
zes o valor pago pela Nestlé, de US$
230 milhões. "Não trabalho com a hi-
pótese de perder a Garoto", diz Zuri-
ta. "O maior interessado e responsá-
vel por-esse projeto sou eu. Sempre
fui o grande advogado da compra.
Sempre quis que essa fosse a marca
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de minha gestão. E assim será."

Fonte: IstoÉ Dinheiro, n. 405, p. 76-78, 15 jun. 2005.




