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O diretor-presidente da Nestlé, Peter Brabeck, fez duas descobertas preocupantes no ano 
passado: a fabricante de alimentos tinha mais de 130.000 variações de suas marcas e 30% 
delas não davam lucro. 
 
Depois de dez anos no comando da maior empresa alimentícia do mundo, Brabeck teme que a 
Nestlé tenha crescido tanto que se tornou lenta e difícil demais de manobrar. Agora, em seus 
meses finais antes de deixar o cargo de diretor-presidente em abril, ele leva adiante um plano 
agressivo para eliminar as marcas mais fracas e simplificar a organização da empresa. 
 
Brabeck eliminou milhares de itens - produtos fracassados como barras de chocolate Kit Kat 
com menos carboidratos e chocolate sabor cheesecake de limão - e tem planos de acabar com 
centenas mais até o fim do ano. Ele vem exigindo que os gerentes melhorem fábricas que são 
caras demais. Ele contratou um novo diretor de inovação e disse a ele para ser mais rigoroso 
com as novas idéias que a Nestlé investe. Brabeck agora acompanha as 10 inovações mais 
promissoras da Nestlé em reuniões mensais com os principais gerentes. 
 
A Nestlé enfrenta um situação que é cada vez mais comum no mundo empresarial, na medida 
em que uma onda de consolidação cria megacorporações maiores do que nunca, e que agora 
precisam ser organizadas. 
 
"Eu comparo a nossa empresa a um enorme navio petroleiro", disse Brabeck numa entrevista, 
acrescentando que estava preocupado com o fato de que o tamanho da empresa pode estar 
prejudicando o seu crescimento. 
 
Embora Brabeck tenha eliminado produtos básicos como vegetais congelados, ele também 
supervisionou uma onda de aquisições que inclui marcas de luxo como a ração para animais de 
estimação Ralston, o sorvete Dreyers e, no início deste ano, a fabricante de papinhas Gerber. 
Também no início deste ano a Nestlé rechaçou uma proposta de fusão feita pela PepsiCo Inc., 
porque seu portfólio de refrigerantes e batatas fritas não combina com o objetivo da Nestlé de 
aumentar sua oferta de produtos saudáveis e de dieta, diz uma pessoa a par da situação. 
 
As vendas da Nestlé aumentaram 40% desde que Brabeck virou diretor-presidente em 1997. 
No ano passado, a Nestlé teve vendas de 98 bilhões de francos suíços, ou quase US$ 82 
bilhões, cerca de o dobro do concorrente mais próximo, a Kraft Foods Inc. 
 
Mas a margem de lucro da Nestlé é menor que a dos concorrentes há muito tempo. Os 
varejistas suíços que eram os maiores investidores da Nestlé raramente pressionavam por 
mudanças. Ano passado, acionistas americanos ultrapassaram os suíços e viraram o maior 
grupo individual de acionistas da Nestlé, com 35% da empresa, ante 12% em 2000. Agora 
eles pressionam muito mais Brabeck para aumentar a margem de lucro. 
 
Uma Nestlé mais esbelta também pode facilitar a absorção de novas aquisições no futuro. O 
sucessor de Brabeck deve enfrentar um grande dilema: comprar a titã dos cosméticos LOréal 
SA. A Nestlé tem 29% da LOréal, deixando-a em segundo lugar depois da bilionária francesa 
Liliane Bettencourt, que tem 30%. A Nestlé e Bettencourt controlam a LOreal em conjunto, 
através de um acordo entre acionistas. A Nestlé se comprometeu a não tentar uma aquisição 
enquanto Bettencourt, de 84 anos, estiver viva. Mas quando ela falecer ou se quiser vender 
sua participação antes disso, a Nestlé tem a preferência de compra. 
 
Brabeck e outros executivos da Nestlé analisam vários cenários, como vender a participação, 
mantê-la ou comprar o resto da empresa. Eles não dizem se querem comprar a LOréal. Um 
porta-voz da família Bettencourt não quis comentar, assim como o porta-voz da LOréal. 
 
No fim do ano, o conselho da Nestlé escolherá um sucessor para Brabeck, de 62 anos, que 
passou sua carreira inteira na Nestlé, desde 1968, quando entrou na empresa como vendedor 
de sorvetes na Áustria. Ele continuará como presidente do conselho. A Nestlé criou este 



cronograma de sucessão depois que Brabeck assumiu também o cargo de diretor-presidente 
em 2005 e alguns acionistas eram contra ele ocupar os dois cargos por tempo indeterminado. 
Para mostrar o tamanho da Nestlé, Brabeck aponta o exemplo das subsidiárias de fabricação 
de ração para animais de estimação Purina, na Escandinávia.  
 
Em cada país onde operava, a Purina era administrada separadamente das outras subsidiárias 
da Nestlé. Numa conferência com investidores em junho de 2006, o diretor financeiro da 
Nestlé, Paul Polman, um dos favoritos para substituir Brabeck, revelou as confusas linhas 
hierárquicas criadas pelas subsidiárias. Ele mostrou um slide com várias dezenas de caixas e 
um emaranhado de setas que ligavam as caixas em várias direções diferentes. 
 
"Nós concluímos, Uau, espera um minuto, realmente nós precisamos de tantas empresas?", 
disse Brabeck. "É como um jardim. Você tem de ficar o tempo todo tirando erva daninha." 
 
Ano passado, a Nestlé eliminou cerca de 50 de suas 1.200 subsidiárias no mundo, incluindo a 
Purina na Escandinávia. Brabeck diz que a empresa pode eliminar mais de 200 no longo prazo. 
Acelerando essas mudanças antes de sair do cargo, Brabeck espera concluir o projeto que ele 
considera um de seus maiores legados.  
 
Em 2002, a Nestlé começou a instalar um novo sistema interno de tecnologia da informação 
chamado Globe, que agora já está funcionando. Usando software da SAP AG, o sistema pode 
determinar, por exemplo, exatamente quanto cacau as fábricas da Nestlé estão consumindo e 
quantas barras de Crunch são produzidas. Antes, os diretores na Suíça tinham de esperar 
meses por essas informações. 
 
Grandes fabricantes usam esses sistema há anos, mas a Nestlé demorou para adotá-lo. A 
Nestlé diz que isso aconteceu porque a sua instalação demorou um longo tempo, por conta da 
escala gigantesca e da complexidade da empresa. Agora, ele vem ajudando a Nestlé a 
impulsionar mudanças que estão atrasadas há anos. 
 
Em reuniões mensais, Brabeck e o resto do comitê executivo da Nestlé revisam as unidades de 
estoque, ou SKU, através do Globe. Slides mostram o atual número de SKUs em cada país, 
com códigos em vermelho, amarelo e verde para indicar se o número aumentou, permaneceu 
estável, ou caiu. 
 
É muito fácil para um fabricante de alimentos lançar produtos demais. Quando as vendas 
caem, os gerentes de marca geralmente tentam reconquistar os consumidores com alguma 
coisa nova.  
 
No início de 2006, Polman revisou o número total de SKUs e descobriu que durante vários anos 
eles cresceram mais rápido do que as vendas. Ele mandou os gerentes cortarem 20% em 2006 
e 10% neste ano. O número de SKUs em prejuízo caiu para 20% do total da Nestlé, ante 30% 
no ano passado, diz a empresa. 
 
Uma área em que a Nestlé conseguiu reduções significativas são as vendas de doces no Reino 
Unido. Lá, as vendas de chocolates estavam estagnadas há anos até 2006, e cerca de 40% 
dos doces da Nestlé ou davam prejuízo ou quase não davam lucro. Os gerentes de marca 
reagiram lançando novos produtos como KitKats em saborers como framboesa vermelha e 
morangos com creme. 
 
Durante o ano passado, Paul Grimwood, chefe da divisão de doces no Reino Unido, mudou o 
curso. Ele forçou os gerentes de marca, diretores de fornecimento e vendedores a defender 
perante uma banca de oito pessoas porque a empresa deveria manter seus produtos. A banca, 
que incluiu gerentes de marketing, fornecimento e produção, se encontra a cada duas 
semanas na sede da divisão de confeitos da Nestlé, em York. 
 
Entre os produtos que o painel cortou estão as versões "low-carb" do KitKat. Um picolé de 
chocolate que não decolou, o Double Cream, feito com cacau de alta qualidade do Equador, 



também entrou no facão. Três ovos de Páscoa com personagens da Disney não estão mais 
sendo vendidos, entre outros produtos. 
Ao todo, Grimwood cortou o número de chocolates e doces no Reino Unido em 37% entre 
2005 e 2006. Até o fim deste ano, espera ter cortado um total de 45% em relação a 2005. E 
também cortou pela metade o número de futuras inovações.  
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