
"PAC é carta de intenção que precisa virar realidade", diz CEO da Nestlé Brasil  
Vinicius Spindler 
 
O PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) ainda é uma “carta de intenções” que precisa 
se tornar uma realidade, afirmou o presidente da Nestlé no Brasil. Ivan Zurita fez palestra para 
empresários gaúchos na quarta-feira (19/09), a convite da Amcham-Porto Alegre.  
 
“O PAC continua sendo uma carta de intenções, mas precisa ser uma realidade”, disse Zurita 
que nesta quinta-feira (20/09) participa de mais uma reunião do Conselho de Desenvolvimento 
Econômico e Social do Governo Lula, formado por outros empresários. 
 
Números da Organização Não-Governamental (ONG) Contas Abertas, obtidos através do 
sistema eletrônico de gastos (Siafi), mostram que apenas R$ 3,46 bilhões de investimentos do 
PAC foram pagos neste ano, 23,43% do reservado para o programa em 2007.  
 
Para o presidente da Nestlé no Brasil, o PAC apresenta planos e tem avançado. Porém, 
segundo ele, o quadro da infra-estrutura no País sofrerá alteração só quando houver a efetiva 
aplicação do que está planejado. “Temos dito isso no Conselho e a recepção do governo tem 
sido boa frente a essas verdades que estão sendo colocadas na mesa”, avaliou. “Falta infra-
estrutura para atender o crescimento do Brasil. Se isso tivesse sido atualizado antes esse 
dinheiro poderia ser investido na área social”, acrescentou. 
 
Abertura de mercado 
 
Ivan Zurita também não se furtou de sugerir a abertura de mercado para o Brasil. Segundo 
ele, a indústria ganharia estímulo, competitividade, esficiência e investimento. O empresário, 
contudo, fez questão de deixar claro que não se trata de uma crítica ao governo atual, mas 
que são reflexões que necessitam ser feitas. 
 
“Não posso exportar para o Chile, Argentina e Estados Unidos, porque o Brasil não tem acordo 
bilateral com cada um desses países. Já o México tem 160 acordos bilaterais”, comparou. 
 
O presidente da Nestlé também atacou o Mercosul que, segundo ele, não funciona. “Não temos 
acordo bilateral por quê? Por causa do Mercosul que não funciona”, sentenciou. 
 
Plano de expansão agressivo 
 
O plano da Nestlé de dobrar de tamanho nos próximos cinco anos, e atingir R$ 22 bilhões de 
faturamento até 2012, também foi comentado pelo presidente da companhia, durante evento 
em Porto Alegre. 
 
Zurita admitiu que a organização estuda fazer aquisições, inclusive no Rio Grande do Sul, mas 
evitou dar detalhes. “Estamos prospectando algumas empresas, também para aquisições. Não 
posso adiantar nenhum investimento. Só posso dizer que todos serão na área de alimentação”, 
comentou. 
 
Em dezembro, de acordo com o presidente da Nestlé no Brasil, a nova unidade da companhia, 
em Palmeira das Missões, interior do RS, deve ser finalizada, totalizando um investimento de 
R$ 100 milhões. A nova fábrica deve ser inaugurada em março de 2008. 
 
O empreendimento vai gerar, aproximadamente, 500 empregos diretos e a aquisição de leite 
de 12 mil produtores da região com a plena operação da capacidade instalada da fábrica. A 
unidade industrial vai receber 31 milhões de litros de leite in natura por mês. Sua capacidade 
anual de produção será superior a 160 mil toneladas de pré-condensado integral, 128 mil 
toneladas de pré-condensado desnatado e 32 mil toneladas de creme de leite. 
 
O déficit de leite no mundo nesse ano, calculado em torno de 800 mil toneladas, não afetará 
as operações da Nestlé, considerou Ivan Zurita. A escassez da principal matéria-prima da 
companhia não prejudicará, conforme ele, o resultado da empresa, o qual será compensado 



por outros produtos. “É um ano difícil em relação ao abastecimento de leite, mas não afetará 
nosso resultado”, garantiu.  
 
Nestlé no Brasil 
 
No Brasil, a Nestlé vende, em média, sete latas de Leite Moça por segundo. Trata-se, segundo 
o presidente da organização no País, Ivan Zurita, o produto de maior destaque da companhia 
ao lado do achocolatado Nescau. 
 
Algumas informações sobre a empresa dadas pelo executivo durante a palestra foram as 
seguintes: 
 
Iniciou sua operação em 1921, em Araras, interior de São Paulo. 
 
Nestlé brasileira é a quarta do grupo em faturamento. 
 
É a segunda em volume de vendas e performance (perde somente para a Nestlé dos EUA). 
 
Possui 16 mil colaboradores diretos e gera cerca de 200 mil empregos indiretos. 
 
São 26 unidades industriais distribuídas pelos estados de São Paulo (SP), Minas Gerais (MG), 
Bahia (BA), Goiás (GO), Rio de Janeiro (RJ), Rio Grande do Sul (RS) e Espírito Santo (ES). 
 
Venda líquida da companhia no Brasil saltou de R$ 4,6 bilhões, em 2001, para R$ 12,5 bilhões, 
em 2007.  
 
Marcas locais são responsáveis por 65% do faturamento da companhia. 
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