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U
 IVAN

ENTREVISTA COM

ZURITA
m funcionário que trabalhe por três décadas numa grande empresa, considerada por todos
como “conservadora” – ainda que com um histórico de sucesso –, pode ser um agente de
mudança e de inovações?

No caso de Ivan Zurita – o atual presidente da Nestlé brasileira – não só isso ocorreu,
como provocou, em curto prazo, resultados nada menos do que espetaculares.

A Nestlé foi o primeiro emprego para o jovem Ivan, aos 20 anos de idade. Anos mais
tarde, como gerente de produtos da linha Chambourcy chegou a ser despedido, pelo
chefe, mas conseguiu manter-se no emprego à custa de uma proposta ousada e do apoio
dos colegas. Expatriado, teve sucesso profissional no Chile, na Argentina, na Tailândia,
América Central e – sobretudo – como presidente da Nestlé no México.

Chamado de volta ao seu Brasil de origem, Zurita encontrou o seu maior desafio:
provar aos colegas e superiores que o potencial de crescimento, no país, era muito
superior ao que todos imaginavam.

A Revista da ESPM ouviu e registrou essa história de sucesso – e inovações – do seu
protagonista e a apresenta, aqui, aos seus leitores.

JRWP

UMA EMPRESA QUE SE
SINTA CONFORTÁVEL
ESTÁ FICANDO PARA TRÁS



Ivan Zurita

9 M A I O / J U N H O  D E  2 0 0 6  –  R E V I S T A  D A  E S P M



Entrevista

10 R E V I S T A  D A  E S P M – M A I O / J U N H O  D E  2 0 0 6

GRACIOSO – Quando você che-
gou ao Brasil para presidir a Nestlé,
por que concluiu que era preciso
introduzir mudanças para alcançar
os resultados que você desejava?

IVAN – Este é um bom ponto de par-
tida. Na minha opinião, toda empresa
que, um dia, se sente confortável,
está, gradualmente, ficando para
trás. Eu encontrei uma empresa que
dormia – não um sono profundo, mas
uma “sesta”, e não acompanhava a
velocidade das mudanças do
mercado. Acho que nós estávamos
administrando uma situação de líder,
mas não estávamos, de fato, lutando
para defender essa posição no
mercado. Esse foi o diagnóstico:
nossa maneira de trabalhar era, prati-
camente, a mesma de trinta anos an-
tes: o mesmo sistema, o mesmo or-
ganograma, a mesma maneira de o-
perar. Então, o que fizemos foi – a
partir do mercado consumidor, para
trás – procurando constatar em que
o consumidor estava interessado,
quais seriam as inovações, levando
em consideração que os mercados
se abriram... Antigamente, você ti-
nha mercados “fechados” – você de-
senvolvia produtos e tinha uma
demanda à sua porta. Hoje não é
mais assim, o consumidor é mais in-
formado, mais instruído; sabe muito
bem o quanto essas marcas pesam,
em termos de custo X benefício e
preço na hora da compra. Fizemos
uma análise... nós tínhamos uma
fortaleza: imagem corporativa forte
e marketing de produto forte – e uma
penetração de “noventa e cinco por
cento dos domicílios brasileiros”. Esse
era um motivo para sentirmo-nos
confortáveis. Mas acho que foi aí que
começou o nosso desconforto –
exatamente por acharmos que estava

tudo bem; quando a gente pensa que
já ganhou, é porque começou a
perder.

JR – Em que época foi isso?

IVAN – Em 2001. A empresa estava
com uma rentabilidade que poderia
chamar de medíocre. Mas isso não
era o que mais me preocupava, na-
quele momento; era muito mais o
aspecto interno e o fato de a empresa
não ter atuação mais agressiva dian-
te do mercado. Tudo tinha de partir
do mercado. Mudamos a arquitetura
da empresa, levando em conta que
não se tratava mais do mercado em
que vínhamos competindo; a realida-
de era outra. Dentro dessa nova rea-
lidade, dividimos a Nestlé Brasil em
business units como se fossem em-
presas individuais. Hoje temos a busi-
ness unit de chocolate, a de pet food,
cada área com total responsabilidade...

JR – A Nestlé, no Brasil, foi sempre
uma referência de atualização; por
exemplo, já fazia boas pesquisas de
mercado, quando outras empresas
nem sabiam o que era isso... Como
é que uma empresa que foi, assim,
pioneira, pode ter perdido o contato
com o consumidor?

IVAN – Não diria – exatamente – que
perdeu o contato com o consumidor.
Sempre tivemos uma imagem ex-
celente no mercado; somos uma
empresa grande, sólida, histórica, no
Brasil. O que faltava era agres-
sividade, faltava inovação de pro-
dutos, faltava essa Nestlé moderna
mais próxima do consumidor, ávida
em responder às suas necessidades.

JR – Na sua gestão, houve alguma
forma nova de lidar com as informa-
ções sobre os consumidores?

IVAN – Baseado na radiografia que eu
descrevi, nós mudamos a arquitetura
da empresa e criamos uma divisão de
shared service para prestar serviços e
para dar mais competitividade à
companhia e às pessoas. Os diretores
têm responsabilidade completa pelo
business; biscoito é uma unidade, uma
business unit está toda integrada,
inclusive as fábricas; a parte técnica
está centralizada no corporate que
presta serviços a essas unidades. Muda-
mos o desenho da companhia – pen-
sando sempre no mercado. Na comu-
nicação, foi feito um trabalho profundo;
trabalhamos o corporate, trabalhamos
atividades que se relacionassem,

“INVESTIMOS MILHÕES,
PARA CONHECER
MELHOR O CONSUMIDOR
BRASILEIRO.”
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intensificassem a nossa relação com o
consumidor e marcas/produtos, dentro
de um plano de quatro anos. Dos 105
países em que operamos, a nossa Nestlé
é a mais eficiente em fábrica. Isso se
deve a novos sistemas, novos métodos,
investimento em informática, gestão
de negócios. Temos 26 operações
industriais, hoje, no Brasil, e posso di-
zer que – na porta da fábrica – somos
imbatíveis. Mas esse é um com-
promisso permanente. Para dar idéia,
com isso conseguimos uma redução
de custos, nessa área, de um bilhão de
reais por ano.

GRACIOSO – Ivan, depois de de-
finir os problemas, as premissas e os
objetivos que queria atingir, como
você conseguiu esta reação rápida e
tão expressiva?

IVAN – Houve mudanças na manei-
ra de operar, mas, quando falo de
velocidade e agressividade na com-
panhia, é para mostrar que – para
continuar crescendo – era necessário
uma mudança radical. Nós mu-
damos, sim: de 18 diretores muda-
mos 16. Alguns se aposentaram, ou-
tros deixaram a companhia.

GRACIOSO – Houve uma mudan-
ça de pessoal maior do que eu
imaginava.

IVAN – Principalmente no nível mais
alto. Porque, normalmente, quando se
fala em redução de custos, o foco está
nas fábricas, mão-de-obra, de linha, e
o nosso caso não foi assim. Nós pre-
cisávamos de uma mudança radical na
maneira de pensar e isso foi passado a
outros níveis diretos da companhia. É
lógico que eu dei a liberdade também
de reestruturar, do ponto de vista de
marketing, do ponto de vista interno,

chamamos pessoal de fora. Na área
de vendas, o nosso diretor mudou 70%
da equipe. Eu dizia que nós estávamos
consertando um avião durante o vôo.
E o grupo entendeu; levamos um pla-
no à matriz, fizemos um diagnóstico
de todas as áreas da companhia, que,
sucintamente, dizia o seguinte: “A
empresa precisa de uma reorgani-
zação interna que lhe dê velocidade;
precisa de uma reorganização externa
que lhe dê visibilidade; precisa de
uma boa comunicação para intensi-
ficar a relação com o consumidor.”
Não esqueça de que esse consumidor
está, hoje, muito mais globalizado.
Para tudo isso, era necessário reduzir
os custos da empresa e buscar maior
eficiência. Nós duplicamos o nosso
investimento em marketing, nesses
últimos quatro anos. Não foi fácil, mas
já começamos a sentir os resultados
na performance da companhia; hoje
somos a segunda em volume, do gru-
po mundial, e a quinta em fatura-
mento – logo depois da Inglaterra...

GRACIOSO – Quais são as suas
metas?

IVAN – A principal é duplicar a
companhia em cinco anos. O Brasil
é um caso único no mundo, em que

você – como grupo estrangeiro ou
nacional – pode definir o próprio
tamanho. Só depende de você. Se
quiserem duplicar a Nestlé na Suí-
ça, é impossível. Mas, no Brasil, sim.
Nós tínhamos um modelo de dis-
tribuição muito concentrado em
grandes cadeias; mas hoje o princi-
pal cliente representa 7% da nossa
venda e nós representamos, para
ele, 7,2%. Só que temos uma visibi-
lidade, uma distribuição, de 250 mil
clientes por dia, através de brokers,
através de distribuidores que não
tínhamos antes.

GRACIOSO – Então estão prontos
para uma fase de crescimento ainda
mais rápida?

IVAN – Eu acho que grande parte
do que nós fizemos agora é parte
do que nós deixamos de fazer no
passado e – daqui para frente – vai
ser uma nova conquista.

GRACIOSO – Para efetuar todas
essas mudanças, você teve que
mexer nos valores, nas crenças bá-
sicas da cultura da Nestlé?

“COLOCAMOS À
VENDA BISCOITOS
COM A MARCA BONO,
NA PORTA DOS
ESTÁDIOS...”
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IVAN – Sim – e isso foi difícil no iní-
cio. Vou dar um exemplo: nós finan-
ciávamos, para funcionários, cerca de
600 veículos por ano. Transferimos
essa tarefa aos bancos – assim como
outras – sem traumas. Nós deslocamos
o epicentro em termos de apoio ao
pessoal; e até demos mais apoio, só
que de uma maneira diferente.

GRACIOSO – Também passaram a
exigir mais, talvez.

IVAN – Muito mais, e com metas
abertas; hoje todo mundo sabe a
contribuição marginal da compa-
nhia, a rentabilidade, os bilhões de
faturamento; antigamente ninguém
sabia nada, ninguém sabia onde es-
távamos. Mas acredito que foi en-
tusiasmante, porque podemos pagar
bem àqueles que merecem. Hoje,
temos, na estrutura, uma avaliação
de pessoal em todos os níveis, aberta,
um diálogo mais aberto. Trabalhamos
mais “na horizontal” – e todo mundo
participa do processo.

GRACIOSO – Você acha que está
mais perto do mercado consumidor
do que os seus antecessores?

IVAN – Acho que sim – e não só
no mercado consumidor. Por
exemplo, temos um excelente
relacionamento com o Governo,
não importa de que partido. Eu faço
parte de diversos Conselhos, em
Brasília, vou a reuniões, participo.
A Nestlé é uma empresa
multinacional com sabor local.
Tínhamos problemas constantes
com grandes cadeias e – hoje –
nossos problemas são os normais,
de relacionamento comercial.
Com o Pão de Açúcar, por exem-

plo, eu assumi diretamente, um
pouco como key account manager...

GRACIOSO – Você fez isso como
exemplo ou porque era, realmente,
preciso?

IVAN – Eu acho que era preciso, mas
também serviu como exemplo para
os diretores das business units, porque
esse é o trabalho que, no dia-a-dia,
eles têm que fazer. Na semana
passada, tivemos uma reunião com o
Pão de Açúcar, na outra com o Car-
refour, fomos ao Wal-Mart, para
discutir as grandes linhas do negócio,
as visões que temos e compartilhamos
com eles. Na negociação, a nossa
tabela de descontos é igual para todas
as cadeias. Isso tudo está relacionado
com o cuidado e os investimentos em
marketing. Hoje, temos 15 dias de
estoque no mercado e uma semana
de estoque sobre os caminhões. São
3.500 carretas circulando diaria-
mente, um leque dinâmico de dis-
tribuição, mas fundamental, consi-
derando as distâncias que existem no
Brasil. Temos o centro de distribuição
em São Bernardo, com 45 mil metros
quadrados; 65 mil em Cordeirópolis,
e estamos construindo, agora, em Fei-
ra de Santana, mais 40. É tudo que
precisamos.

GRACIOSO – Historicamente, pa-
rece ter prevalecido, na Nestlé, o que
eu chamaria de “cultura do gerente
de produtos”. Você acabou com ela
e passou a enfatizar mais os resultados
de curto prazo, dentro de uma
estratégia de longo prazo.  Será que
estou certo, nisso?

IVAN – Sem dúvida. Nós investimos
milhões para conhecer melhor o
consumidor brasileiro. Isso nos levou
a dividir o país em três regiões de
consumidores, não somente geo-
gráfica. A nossa preocupação foi co-
nhecer melhor esse consumidor, não
pensar que, uma vez que o mercado
se globalizou, o consumidor também
se globalizou.

GRACIOSO – Nós mantemos as
nossas próprias características.

IVAN – Exatamente. E não podemos ir
contra essa natureza. Hoje, temos
sistemas de gestão com os distribuidores,
que não tínhamos, estamos conectados
diretamente ao sistema, com as grandes
cadeias. Estive na Suíça, na última sexta-
feira, no Palácio de Montreux, onde
havia 1.200 pessoas e o Brasil foi
convidado para falar sobre o nosso plano
para o setor de baixa renda e
regionalização. O impacto foi enorme.

“A EMPRESA ESTAVA COM
UMA RENTABILIDADE QUE
PODERIA CHAMAR DE
MEDÍOCRE.”
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JR – Era um evento da própria
empresa?

IVAN – Era – e havia um grupo gran-
de de investidores. Vou-lhe dar um
exemplo das oportunidades de ven-
das de que estou falando: quando veio
ao Brasil esse conjunto irlandês, o U-
2, a estrela principal, o cantor chama-
se Bono. Então, colocamos à venda
biscoitos com a marca Bono, na por-
ta dos estádios...

JR – Vocês já tinham a marca ou vo-
cês criaram a marca?

IVAN – Não, é um produto.

JR – Foi uma coincidência, então?

IVAN – Foi. E foi o aproveitamento
de uma oportunidade. A Festa da Fei-
ra de Santana, o Carnaval de Parin-
tins nós não participávamos, hoje es-
tamos participando. Nós aprofun-
damos as informações, com o insight
do consumidor regional; todos sa-
bemos que o Nordeste é diferente do
Centro-sul, mas uma coisa é saber, a
outra é atuar. Estamos construindo
uma fábrica multiprodutos em Feira
de Santana, que vai abastecer todo
o Norte e o Nordeste, evitando o
transporte de matérias- primas – por
exemplo, Nescafé será envasado lá.
Com isso, tenho vantagem fiscal,
tenho redução do custo de transporte,
fico mais competitivo; como se trata
de mercado de menor poder aqui-
sitivo, posso abaixar o preço, sendo
mais competitivo na ponta e aumen-
tando a venda. No ano passado,
através da regionalização, nós cres-
cemos o equivalente a uma Argen-
tina, em produtos Nestlé. O Norte–
Nordeste do Brasil tem a população
da França; há estados brasileiros, ho-

je, que crescem 21% ao ano – e será
que nós estamos crescendo 21%
também nestes estados? Então vamos
lá para ver.

JR – Quais são os estados?

IVAN – Mato Grosso do Sul, Tocantins
e Goiás. As estratégias regionais são
diferentes de região para região; não
basta dividir em três regiões... Nós
dividimos o Brasil baseado no
consumidor, baseado no insight do
consumidor. Existem produtos que, no
Nordeste, estão posicionados de uma
maneira, no Centro de outra e no Sul,
ainda outra. Por que essa é a realidade
do mercado, o perfil do consumidor é
esse. A companhia, hoje, tem uma
imagem avaliada como excelente, a
rotação dos produtos é excelente,
como o comércio é excelente; é a
melhor companhia para se trabalhar,
o ambiente interno é bom, as pessoas
estão trabalhando alegres, confor-
táveis. Imagine que temos 220 mil
famílias trabalhando no campo para a
Nestlé – é uma responsabilidade social
que temos; se não crescermos, se
cairmos dez por cento, podemos
desempregar mais de 20 mil famílias.
Temos de ter isso sempre presente. Já
disse que estamos construindo uma
fábrica em Feira de Santana, vamos

começar outra em Palmeiras das
Missões, no Sul, e estamos terminando
uma fábrica em Araçatuba. A cada três
por cento de crescimento, temos que
construir uma fábrica nova – pelo vo-
lume que estamos operando! Essa é
uma companhia dinâmica; não pode-
mos deixar que não cresça, essa é a
nossa missão diária. Temos uma cadeia
de 44 mil fornecedores que também
participam dessa cadeia de qualidade;
exigimos bastante qualidade, não é
simplesmente vender. Nós checamos
toda a cadeia – do início da matéria-
prima ao produto final.

GRACIOSO – Esta ênfase maior de
resultados provocou alguma mudan-
ça no mix da remuneração?

IVAN – Nós implantamos um siste-
ma mais claro e transparente de bô-
nus. Antes não se ganhava bônus
porque não se atingiam os objetivos.
Na Nestlé, são vários targets que
envolvem a gestão da companhia em
diferentes níveis: temos 100% do
bônus; temos 80 e temos até 120.
Também temos stock options e
incorporamos mais gente nesse
processo. No sistema de premiação
de vendedores, a parte variável
aumentou, dando chance para que
continuassem tendo um fixo, no mí-
nimo, igual ao que tinham antes – e
todos progrediram. Nosso merchan-
dising, que era terceirizado, trouxe para
dentro da empresa. Por que já fui

“ANTES NÃO SE
GANHAVA BÔNUS
PORQUE NÃO SE
ATINGIAM OS
OBJETIVOS.”
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merchandising – e sei o que é isso.
O merchandising da Nestlé quer ser
vendedor da Nestlé, então começa
a ter uma relação de paixão com a
companhia. Na parte de vendas,
compramos veículos novos para
toda a organização através de
leasing e com uma condição: se ele
decidir pagar a última prestação,
fica com o carro. Então, passaram
a cuidar desse automóvel, porque
é um bem que está cultivando – e,
a cada quatro anos, ele recebe um
automóvel pagando uma pres-
tação; é mais um benefício.
Reforçamos a parte de assistência
médica, seguro de vida.

GRACIOSO – Em função de tudo is-
so, mudou o perfil dos jovens que são
atraídos para cargos executivos?

IVAN – Levava-se 30 anos para che-
gar a diretor nessa companhia; depois
mais ou menos uns 20. Hoje, a média
dos novos diretores é de três, quatro ou
cinco anos. Mas acho que o importante
é ficar na organização, pois “os cargos
se conquistam” – isso é mérito, e é
fundamental.

GRACIOSO – Qual é o próximo passo?

IVAN – Eu espero que os meus di-
retores do corporate auxiliem cada vez
mais a presidência, no dia-a-dia da
companhia, para cumprir as regras da
casa. Eu quero ter mais tempo para
atuar como um “trigger”, para
desenvolver novos negócios. Acho
que essa deve ser a minha função
principal. Uma vez organizado,
funcionando com rentabilidade, há
sempre coisas novas para fazer; eu já
estou pensando no desenvolvimento de
oportunidades de novos negócios lá na
frente. Acho que, aqui, a Nestlé
também tem muitas oportunidades de
aquisições, e estamos realizando, ana-
lisando tudo que está acontecendo. Por
isso eu acredito nesse crescimento.

GRACIOSO – Algo mudou na
comunicação?

IVAN – Contratamos o Mario Castelar,
que sempre trabalhou com a Nestlé –
durante mais de 20 anos na agência.
Ele veio com uma missão que não era
fácil, no início, mas ajudou a
desburocratizar a relação com a
agência, que era um problema aqui
dentro. Havia quase um conflito entre
agência e cliente. Hoje isso acabou.
Nós mudamos a maneira de produzir
a nossa comunicação, a maneira de
atuar com as agências; agora temos
agências alinhadas, com quem
fazemos uma concorrência aberta.

JR – Para todo tipo de prestação de
serviços de comunicação?

IVAN – Só os negócios grandes. Veja
o exemplo do açúcar: somos o maior
comprador de açúcar do Brasil – as
empresas competem para nos vender.
Fazemos isso com a construção de
fábricas novas, com a compra de
veículos; são três mil veículos – as
montadoras entram e concorrem. Isso
agilizou os processos. Nós usávamos
150 empresas transportadoras – e era
difícil controlar. Hoje está tudo on line,
quem prestar serviços entra e
concorre. Isso reduziu custos,
aumentou a flexibilidade e acabou
com problemas enormes. Nossa
vocação é produzir e desenvolver
alimentos que respondam à
expectativa do consumidor: não é pro-
duzir leite mas processar leite; não é
produzir café mas processar o café;
não é produzir cacau mas processar o
cacau e  assim por diante. E na área
de marketing – que é muito
importante – estamos selecionando,
anualmente, 100 trainees não só para
a área de marketing, mas para
eventos, requisitando pessoas novas
para serem formadas e para trabalhar
conosco. Isso tem dado uma dinâmica
nova também. Vai levar algum
tempo, porque isso não se faz de um
dia para o outro, mas estamos satis-
feitos com a maioria deles.

GRACIOSO – Eu costumava dizer
que o que mexe com o moral de uma
organização é o lucro; agora posso
dizer que é o lucro e o crescimento.

IVAN – E nós temos mostrado os
resultados, temos mostrado onde
crescemos, os investimentos que
fazemos, a mudança de para-
digma, nas áreas de distribuição,

“GRANDE PARTE DO
QUE NÓS FIZEMOS
AGORA É PARTE DO QUE
NÓS DEIXAMOS DE
FAZER NO PASSADO.”



Ivan Zurita

15 M A I O / J U N H O  D E  2 0 0 6  –  R E V I S T A  D A  E S P M

sem tocar esse eixo básico da
Nestlé. Hoje todos sabem que a
Nestlé, para ser competitiva, eu
digo: “não podemos ser mais efi-
cientes comparando-nos com nós
mesmos, temos de ser mais efi-
cientes comparados com o mer-
cado”. Temos de mudar o enfoque
para “a Nestlé Brasil é a mais efi-
caz, comparada com o mercado”.
Isso é o que me interessa.

JR – Quantos anos de Nestlé você tem?

IVAN – Trinta e três.

JR – Você começou aqui mesmo,
no Brasil?

IVAN – Como trainee.

JR – Quando entrou, você já era
uma pessoa inovadora ou trans-
formou-se numa pessoa inovadora
trabalhando na empresa?

IVAN – Boa pergunta. É difícil dizer,
porque, na época, poderia até ter es-
pírito inovador mas não podia de-
monstrar, porque não tinha opor-
tunidade para isso. Mas acho que a
criatividade leva à inovação. Mas,
para isso, temos de estar dentro de
um contexto, para poder propor
coisas inovadoras e sermos ouvidos...

JR – E como você encontrou acolhida
para esse seu espírito inovador?

IVAN – Tive algumas oportunidades
no caminho. Mas é o que o
Gracioso disse: quando você co-
meça, suas idéias não se enqua-
dram, necessariamente, naquilo que
a companhia pensa, mas se você
consegue produzir resultados, muda
totalmente...

JR – Você acha que mostrar resultado
foi uma forma de provar as suas teses?

IVAN – É muito importante, num pri-
meiro momento, você poder con-
cretizar e dizer “olha, aquilo que
eu prometi, olha o resultado a que
cheguei”.

JR – Qual foi a primeira oportunidade
que você teve?

IVAN – Eu trabalhava na divisão
Chambourcy e a Danone havia lan-
çado um produto chamado Dan Fru-
it. Eu, então, lancei Cham Fruit – mas
a Danone entrou com uma ação contra
nós. A Nestlé daquela época era
muito conservadora – e o senhor
Alexandre Mahler, que era meu
chefe, me chamou e disse: “O senhor
está demitido da Nestlé. Quem
produziu este aborto?”  – foram pala-
vras dele, com as duas embalagens
na mão. “Isso que o senhor está
chamando de aborto, fui eu que fiz”,
e ele “pois é, o senhor está demitido”.
Então eu falei: “Olha, o senhor é a
autoridade aqui, mas eu gostaria de
sair pela porta que entrei; então eu
gostaria de consertar o aborto antes
de sair”. Ele: “O senhor tem dois dias
para fazer isso”. Aí chamei o meu
pessoal e disse “estou demitido”.
Naquela época, o pote era trans-

parente e o produto era uma geléia
em baixo, com iogurte em cima, o
nome não era o mais importante.
Então tro- camos para “Chambourcy”,
sem identificar o produto. Em vinte e
quatro horas, conseguimos o registro,
trabalhamos no final de semana, todos
deram o máximo. E – na segunda-
feira – eu ainda tinha o Chambourcy
no mercado, com uma boa contr-
ibuição marginal para a companhia.
Então voltei para o senhor Mario e
disse “consertei o aborto”. Ele, então,
disse: “pessoas assim é que eu gosto
de ver na companhia, quero que você
continue conosco”. Mais tarde, houve
outra passagem muito interessante,
quando me perguntou o que eu
gostaria de ser na Nestlé, e eu disse
“gostaria de ocupar o lugar do senhor”.
Ele não gostou muito, mas – anos
mais tarde – rimos juntos. São passa-
gens importantes. O grande desafio
que eu tive foi o México, a América
Central, e também a Argentina. O que
eu aprendi faz parte da minha ma-
neira de ser. É importante ter credi-
bilidade entre os pares, os colabo-
radores; conseguir a mobilização
para os objetivos que a gente propõe.
Sozinho não dá para fazer nada.

GRACIOSO – Ivan, muito obrigado.
Sua entrevista valeu quase como um
curso completo de gestão... ESPM

Em 2001, quando Ivan Zurita assumiu a presidência da Nestlé no Brasil, o faturamento bruto
consolidado foi de R$ 5,9 bilhões. A partir desse ano, a progressão foi a seguinte:

2001 R$ 5,9
2002 R$ 7,7
2003 R$ 9,6
2004 R$ 10,6
2005 R$ 11,5

DADOS COMPARATIVOS

Ano Faturamento em bilhões


