
CartaCapital: O que motivou a atual es-
tratégia da Nestlé no Brasil, de olhar mais
para o público das classes C, D e E?
Ivan Zurita: A gente sente que a classe,
menos privilegiada tem participado
mais do mercado de consumo, princi-
palmente nas regiões de menor poder
aquisitivo. Temos um projeto especial
para isso. É uma realidade. O Nordeste,
por exemplo, para nós, cresce o dobro
da média do Brasil. Isso é reflexo, ob-
viamente, dos planos destinados aos se-
tores menos favorecidos. Eu não tenho
nenhuma dúvida disso.

CC: Qual a importância do acesso da po-
pulação menos favorecida a um novo pa-
tamar de consumo?
IZ: As classes C, D e E respondem por
72% do consumo de alimentos e exi-
gem um tratamento diferenciado. Mu-
damos, nos últimos anos, a maneira de
abordar essa parcela da população, com
um modelo específico de operação. In-
vestimos muito para conhecer mais a
fundo a realidade desse consumidor e
atendê-lo melhor. Temos, por exemplo,
uma experiência muito bem-sucedida
com uma força de venda de 5,8 mil mu-
lheres no sistema porta a porta. Nos
próximos dois anos, nosso objetivo é
aumentar l bilhão de reais de fatura-
mento com essas ações. Esperamos 300
milhões de reais de faturamento este
ano só com os setores da população que
não eram trabalhados adequadamente.

CC: Como a empresa se comunica com os
diferentes públicos?
IZ: Antes, foi necessário entender os di-
ferentes tipos de consumidores. As pes-
soas têm o dia-a-dia, o horário de tra-
balho, o tempo de locomoção, perfis
distintos. É preciso entender o consu-
midor para atendê-lo da melhor forma

possível. A Nestlé atingiu 97% dos do-
micílios brasileiros, isso é fruto de um
mix de comunicação adequado. Uma li-
nha nova requer um investimento
maior e uma mídia mais massiva. Ou-
tros produtos são trabalhados especifi-
camente com mídia alternativa. Temos
lançamentos via internet, comunica-
ção em ônibus, no metrô. Para aumen-
tar o relacionamento e dar às pessoas
menos favorecidas oportunidade de
participar, definimos uma estratégia
que inclui ingressos para jogos de fute-
bol, para shows como os de Roberto
Carlos. Essa relação ajudou muito a in-
tensificar o consumo.

CC: Além da comunicação
diferenciada, a estratégia
se baseia em outros tipos
de ações?
IZ: Nosso crescimento,
nos últimos anos, se sus-
tenta em quatro pilares.
A eficiência operacional,
uma comunicação dife-
renciada, menos elitista,
a visibilidade, que consis-
te em uma estrutura de distribuição
mais ampla, e a inovação permanente,
com o lançamento de produtos diferen-

ciados que respondem às
inquietações permanen-
tes do consumidor. O
conjunto levou a um re-
sultado bastante interes-
sante para nós. Este ano
estamos com um cresci-
mento bastante palpável.
A Nestlé Brasil, hoje, é o
segundo maior mercado
em volume da Nestlé

mundial, ficando atrás somente dos Es-
tados Unidos. Isso mostra o potencial
da operação, por um lado e, por outro,



deixa claro que a nossa estratégia está
no caminho correto.

CC: Que ferramentas a Nestlé utilizou para
chegar ao novo público? É verdade que os
principais executivos da empresa foram le-
vados a áreas de periferia e favelas para co-
nhecer os hábitos da população?
IZ: Estivemos em muitos lugares, nas
periferias, nas áreas de baixa renda.
Para conhecer realmente a dinâmica de
vida desse consumidor, é preciso ter
uma vivência, ainda que curta, no seu
cotidiano. Por outro lado, contratamos
profissionais, que atuam como consu-
mer market managers (gerentes de mer-
cado de consumo), que vivem em peri-
ferias e em favelas, para que nos ensi-
nem um pouco. E uma experiência no-
va para nós, que agregou muito valor,
propiciou o nosso crescimento. Vou dar

um exemplo. Fizemos
uma regionalização do
País com base no perfil
do consumidor, mais do
que na geografia. Isso nos
ajudou muitíssimo.

da das pessoas naque-
les locais, o que eles
tomam no café da
manhã, como é a re-
lação com os filhos e
com a comunidade.

CC: Todos os executivos pas-
saram pela experiência?
IZ: Todos os diretores da
companhia, inclusive eu. Passamos uma
semana convivendo com pessoas em fa-
velas para ver como funciona o dia-a-dia,
para entender como a gente poderia
atuar de maneira eficiente diante desses
setores. Não que eles fossem desconhe-
cidos, mas também não eram bem trata-
dos, como mereciam, por uma compa-
nhia como a nossa. Fazíamos reuniões e
também participávamos do dia-a-dia dos
moradores. A idéia era ver como é a vi-

CC: O que a empresa
conseguiu descobrir,
que não havia sido de-

tectado em pesquisas anteriores?
IZ: Muita coisa chamou a atenção. O
transporte tem uma incidência sobre o
salário muito alta, devido à freqüência
com que os moradores são obrigados a
sair de casa para fazer compras em pon-
tos-de-venda distantes. Além disso, a rede
de relacionamentos entre eles é algo
fundamental, e que funciona, com base
no conhecimento mútuo, na amizade e
na confiança. As mulheres que estão



operando a venda direta vivem nas comu-
nidades. Felizmente, ainda existem pes-
soas que se conhecem e se confiam.

CC: O senhor diria que a confiança, nas
periferias, é maior do que entre as famí-
lias de classe média?
IZ: É um efeito da cidade grande, da
qualidade de vida péssima que temos.
O bom humor e o relacionamento ca-
minham juntos. Problemas de trânsi-
to, de segurança afetam o humor, por
mais bem-humorado que você seja.
Entre os mais pobres, é
surpreendente a confian-
ça que existe. Supera a das
classes mais altas.

CC: Em quais bairros a em-
presa esteve?
IZ: Em muitos, como Parai-
sópolis, Heliópolis, Pare-
Iheiros. Os principais bair-
ros de baixa renda da Gran-
de São Paulo. Notamos que
o serviço, para eles, é mui-
to importante. Ficaram
muito felizes em ver uma
companhia como a nossa
se preocupar com o setor
de baixa renda. O que mais
me chamou a atenção foi
essa sensação de reconhe-
cimento em relação à em-
presa, por ter dado atenção
a essa camada social.

CC: O senhor acredita, que a
população mais pobre é res-
ponsável pelo atual ciclo de
crescimento do País?
IZ: Num primeiro momen-
to, vão ter um peso feno-
menal. O que queremos é
que essas classes tenham
sua progressão natural em
termos de poder aquisiti-
vo e que, amanhã, possam ter uma
qualidade de vida melhor. É nisso que •
estamos apostando. Acreditamos na
orquestração social que está havendo
no Brasil. É uma revolução, em minha
opinião. A sensibilidade que o brasilei-
ro tem hoje em relação a problemas so-
ciais é muito maior.

CC: A população também tem participa-
do desse processo?
IZ: O governo colabora com projetos so-

ciais, sejam federais, estaduais ou mu-
nicipais. Há uma mobilização geral. Os
próprios índices internacionais apon-
tam uma melhora do padrão de vida do
brasileiro. A gente tem de dar velocida-
de a isso. Acho que, se quisermos ter um
futuro de sucesso, não é possível ter
consumidores ou prováveis consumido-
res famintos. No Brasil, infelizmente,
ainda temos muitas pessoas abaixo de
um nível mínimo de consumo. Por ou-
tro lado, isso significa um grande poten-
cial de consumo a médio e longo prazo.

CC: A estratégia atual faria
sentido em outros tempos?
IZ: Nós sempre tivemos
contato com todas as
classes sociais no Brasil,
mas criamos o modelo di-
ferenciado para a baixa
renda há três anos. O des-
pertar do País em relação
aos problemas sociais nos
ajudou a despertar como
companhia para poder
atendê-los melhor. Inicia-
mos um processo de pes-
quisa e análise. Aprende-
mos muitíssimo, investi-
mos alguns milhões para
conhecer melhor o Brasil.
O que deixamos de fazer
até hoje temos de recupe-
rar nos anos vindouros.

CC: A ênfase na questão so-
cial partiu do governo?
IZ: Ó governo detonou um
processo de despertar so-
cial interessante. Obtive-
mos uma boa resposta do
projeto Fome Zero, do qual
a Nestlé participou. Por
outro lado, existem merca-
dos que as companhias fo-
ram obrigadas a analisar.

Nosso estudo nos levou a construir uma
fábrica em Feira de Santana (BA). A
previsão era de quatro anos para atingir
a capacidade. Em apenas dois anos, ti-
vemos de investir na segunda etapa. O
crescimento econômico que estamos
vislumbrando vem das classes de menor
renda. Existe uma combinação de fato-
res, mas o próprio presidente Lula cola-
borou para detonar o processo.
CC: O senhor é otimista em relação ao fu-
turo do País?

IZ: Sempre fui. Nós, brasileiros, acredi-
tamos no Brasil. O Brasil tem o privilé-
gio de ter 20% de toda a água disponível
no planeta e potencial para gerar todo o
tipo de energia. Isso é uma vantagem al-
tamente louvável nos dias de hoje, e úni-
ca. Temos uma plataforma de cresci-
mento muito bem estabelecida. Com ju-
ros mais competitivos, haverá adesão de
novos investidores. O Brasil tem uma
balança comercial altamente positiva,
uma reserva que nunca teve inflação
sob controle, crescimento de consumo,
diminuição do desemprego. Os indica-
dores apontam que estamos no cami-
nho correto. Ainda nos falta uma infra-
estrutura para suportar esse crescimen-
to. Mas sou muito otimista. O Brasil é
um dos poucos países em que é possível
determinar o tamanho a que se quer
chegar. Existe um tremendo campo, um
tremendo potencial. Se, por um lado,
existem 30 milhões de pessoas fora do



mercado, existem 30 mi-
lhões de pessoas com gran-
de potencial para partici-
par desse mercado. Isso vai
fazer a diferença.

CC: A que tamanho a Nes-
tlé pretende chegar?
IZ: Temos uma compa-
nhia com mais de 12 bi-
lhões de reais de fatura-
mento no Brasil neste ano. Ainda esta-
mos nos finalmentes, mas estimamos
terminar 2007 com um crescimento or-
gânico ao redor de 12%. São muitas li-
nhas de produtos, 28 fábricas, 16,6 mil
trabalhadores, 220 mil famílias que tra-
balham no campo para nós. Somos um
big player em leite, café, cacau, cereais,
material de embalagem, transporte, fo-
lhas de flandres. Estamos muito meti-
dos, direta e indiretamente, na econo-
mia do País. Viemos ao Brasil para sem-

pre. Essa plataforma foi
criada durante uma histó-
ria de 86 anos fundamen-
tada na crença no País. Is-
so não mudou. Nos últi-
mos cinco anos, mais do
que duplicamos o tama-
nho da companhia. Gosta-
ria de, nos próximos cinco,
duplicar de novo. Existe
potencial para isso. E um

número analisado, projetado, com alter-
nativas e eixos de desenvolvimento fun-
damentados na nossa experiência. E
uma meta que nós nos traçamos.

CC: Se dobrar de tamanho, a operação
brasileira pode se tornar a maior da Nes-
tlé no mundo?
IZ: O mercado americano é enorme,
acima de 10 bilhões de dólares. Talvez
este ano tenhamos 6 bilhões de dóla-
res. Se duplicarmos isso, em dólar, po-

deremos alcançar os EUA. Mas não é
um processo que ocorra de um dia para
o outro. Em 2006, nós passamos a In-
glaterra e nos tornamos, em faturamen-
to, o quarto maior do mundo. Estamos
muito próximos de passar o terceiro,
que é a França. Isso mostra o potencial
do Brasil. Passar ou não passar não é o
mais importante. O importante é o
crescimento sustentável ao longo do
tempo. A Nestlé só acredita em proje-
tos que tenham valor agregado à socie-
dade, a médio e longo prazo. Não par-
ticipamos de projetos que não façam
parte do nosso escopo e que não en-
tendemos, como a área de energia ou
outros pelos quais às vezes somos co-
brados. O nosso negócio é produzir
alimentos de alta qualidade e atender
às necessidades do consumidor. É to-
da uma cadeia, complexa. Só em pro-
jetos dessa natureza a gente acredita.
Fora isso, investimos mais de 36 mi-
lhões de reais por ano em projetos so-
ciais. Porque acreditamos que a me-
lhora da qualidade de vida vai fazer di-
ferença nos próximos anos.

CC: Ainda há mais nós a serem desatados
no País para realizar todos os planos?
IZ: Precisamos de rapidez nas decisões,
nas votações. Não pode parar a cada es-
cândalo. Poderia haver um foro especial
para cada um, para não comprometer
os projetos importantes que colocam o
Brasil na condição de investment grade.
O Brasil hoje tem respaldo. Nosso pro-
blema não é de caixa, é de projetos.
Com relação à carga tributária, há ma-
neiras e maneiras de trabalhar. Se eu,
ao administrar a Nestlé, transfiro a con-
ta para o consumidor para manter um
resultado bom, chega um momento em
que ele vai falar: 'O que você produz não
corresponde ao que você cobra, não vou
comprar mais de você'. Isso vale tanto
para uma empresa privada como para
um governo. E hoje o consumidor é
muito mais bem informado, busca alter-
nativas. Hoje, o que manda é eficiência,
competitividade e inovação. Antiga-
mente, dizia-se que não se troca o time
que está ganhando. Hoje é preciso tro-
car para continuar ganhando. Estamos
no caminho correto, o Brasil vai conse-
guir a classificação internacional, uma
coroação de tudo o que está sendo feito.
Vamos abrir uma porta para os desafios
permanentes do crescimento.
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