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EM ALTA Empresa dobra de tamanho e planeja crescer o dobro do PIB de olho nas demandas do mercado

A Nestlé “gruda” no consumidor para crescer
Baixa renda traz resultados positivos para a
companhia; Zurita propõe acordos bilaterais para
incentivar o crescimento da exportação de leite

Ivan Zurita

são paulo

Depoisde dobrarde tamanhoem
cincoanos,a Nestlémantémpla-
nos de crescimento contínuo no
Brasil para os próximos anos. Ivan
Zurita,presidente dobraçobrasi-
leiro do gigante suíço do setor de
alimentos, não deixa por menos:
trabalha com a previsão de um
aumento anual das vendas que
seja, no mínimo, o dobro do cres-
cimento do PIB brasileiro (ou se-
ja, este ano ficaria entre 6% e 7%).

Para chegar a esses resultados
auspiciosos, a Nestlé “cola” no
consumidor, ou seja, está em
constante processode pesquisae
aproximação dos compradores,
atuais e potenciais, de seus pro-
dutos. Seguindo essa filosofia, foi
uma das primeiras empresas
com atuação no País a buscar
atender o público de baixa renda.

Em um olhar mais amplo sobre
o setor de leite, Zurita garante que
o Brasil tem enorme potencial de
ser o líder mundial nesse produto.
Para isso, no entanto, precisaria

definir acordos bilaterais com
países de grande potencial de
consumo, como a China.

Esses assuntos foram aborda-
dospor Zurita,paulista deAraras,
em entrevistaao programaPano -
rama do Brasil, apresentado pelo
jornalista Roberto Müller e exibi-
do namanhã destasegunda-feira
pela TV Brasil. A entrevista será re-
prisada quinta-feira às 12h30.

Também participaram da en-
trevista os jornalistas Getulio Bit-
tencourt, diretor de Redação do
DCI, André Camarão, da TV Bra-
sil, e Fernando Beleze, da rádio
Nova Brasil FM. Em seguida, os
principais trechos da entrevista:
Roberto Müller: O senhor preside
uma empresa que duplicou o fatu-
ramento nos últimoscinco anos. E
prometeu à matriz na Suíça dupli-
car de novo. O crescimento acon-
tece em um País que cresceu a ta-
xas médias humilhantes, cerca de
2% ao ano. Como é essa mágica?

Zurita: São vários fatores. Um
delesé arecuperação dopoder
aquisitivo. Mas basicamente a
nossaevolução sedeveu àbus-
ca de novas oportunidades
dentrodo próprioPaís. Eucon-
sidero o Brasil um continente,
onde existem 30 milhões de
pessoas, infelizmente abaixo
do nível mínimo de consumo.
Existe uma representação
muito importante das classes
baixas, dos setores de baixa
renda, existem diferenças re-
gionais marcantes. Então, foi
um plano agressivo, que levou
em consideração uma arquite-
tura nova da companhia, dan-
do mais velocidade, mais efi-
ciência, uma comunicação di-
ferenciada e inovação dos pro-
dutos, o que nos levou a esse
crescimento.

Getúlio Bittencourt: A Nestlé tem
se especializado em entender o
mercadode baixarenda porsupor
que há mercado lá. E parece que
descobriu que tem. O senhor pode
nos contar que mercado é esse?

Zurita: Uma companhia líder
de alimentos tem a obrigação
de desenvolver qualquer tipo
de produto que responda a es-
sas inquietações do consumi-

dor. Ser companhia líder não é
somente faturar mais, é fazer
melhor aquilo que se faz. E,
nesse sentido, nos aprofunda-
mos na análise frente ao con-
sumidor brasileiro. Nas dife-
rentesclasses sociais,nasaspi-
rações deconsumo, novasmo-
dalidades de consumo. E real-
mente existe um mercado que
não estava devidamente co-
berto por nossas atividades. A
Nestlé tem uma vantagem im-
portantíssima no mercado
brasileiro, em que você tem o
mesmo produto, a mesma
marca consumida nas diferen-
tes classes, aomesmo tempo, e
convivem perfeitamente bem.
Quando você atinge 95% de
penetração nos domicílios, o
que você pode esperar mais e
como desenvolver o consumo?
Através da intensificação desse
relacionamento. Realmente
existia grande oportunidade, e
existeainda, nasclassesbaixas.
E, através dessa análise pro-
funda que nósfizemos com es-
tudosde mercado,detectamos
esse potencial, estamos ope-
rando e posso lhe adiantar que
os primeiros resultados supe-
ram as nossas expectativas.

GB: Qual éa sua força devenda nas

favelas hoje em dia?
Zurita: Temos uma modalida-
de diferente, que são as pró-
prias mulheresque vivemnes-
ses setores de baixa renda, que
não têm uma jornada diária
disponível para um trabalho,
de oito horas, mas sim de duas
a três horas. Então é um traba-
lho flexível, adaptado a essa
realidade, e elas atendem por-
ta-a-porta, as suas vizinhas,
mas o mais importante nesse
sentido é o relacionamento
que se cria. Então, elas conhe-
cem perfeitamente todos os
clientes. É uma diferenciação
de serviço que somente essas
pessoas podem dar. Hoje nós
temos 3,8 mil pessoas traba-
lhando como força de vendas,
num projeto piloto. A resposta
tem sido muito favorável. E lhe
dou algunsexemplos. Nosetor
de refrigerados, no ano passa-
do,criamosum setoremquese
vendiam porta-a-porta emba-
lagens de consumo semanal.
Esse setor, simplesmente, que
hoje é supervisionado por um
distribuidor que criamos, no
ano passado superou US$ 1
milhão de faturamento, so-
mente vendendo iogurte por-
ta-a-porta. Essas pessoas não
têm tempo, se tiveremque ir ao
supermercado todo dia, pelo
seu fluxo de caixa, estariam
consumindo 40%da suarenda

só notransporte. Entãoo servi-
ço tem um peso maior do que
em outras classes mais favore-
cidas. Vamos chegar até o final
doano com10mil pessoastra-
balhando porta-a-porta com
donas... as próprias do-
nas-de-casa vendendo para
suas amigas.

André Camarão: Ocrescimento da
Nestlé é com base no PIB do País?

Zurita: Nossameta pisoé odo-
brodo PIB.Quantovaiser oPIB
não importa, nós vamos cres-
cer o dobro doPIB. Essa é nossa
meta básica. Eu acho que exis-
te possibilidade, não é um nú-
mero que nós inventamos,
existe realmente um potencial
de intensificação de consumo
das nossas marcas importan-
tes no mercado. Para dar uma
idéia dasensibilidade queexis-
te no mercado, 37% do cresci-
mento veio denovos produtos,
inovações. As possibilidades
estão nos serviços, na resposta
ao consumidor. Nós recebe-
mos na Nestlé 10 mil ligações
de consumidores por dia, em
média. Que falam, que elo-
giam, criticam, sugerem, e são
ouvidas no nosso desenvolvi-
mento de produtos.A platafor-
ma decrescimento noPaís está
dada baseada nesses pilares:
inovação, renovação, uma ar-
quitetura de companhia que
corresponde à logística dife-
renciada, e, obviamente, efi-
ciência da companhia para po-
der proporcionar uma agressi-
vidade comercial maior.

Fernando Beleze:Recentemente a
Nestlé inaugurou uma fábrica na
Bahia voltada para esse público
emergente. Qual a expectativa da
empresa nessa região?

Zurita: Acreditamos que não
existe uma companhia de su-
cesso num país de famintos.
Estou sendobem frionessa co-
locação. E não existe uma com-
panhia com sucesso numa so-
ciedade falida. E nem uma so-
ciedade com sucesso com
companhias falidas. Então eu
acho que o que nós temos que
fazer é trabalharmos juntos,
entender essa sociedade. O
primeiro passo importante foi
justamente essa fábrica multi-
produtos que criamos em Feira
de Santana paraatender todo o
Nordeste.As linhassão depro-
dutos específicos para esse
consumidor nordestino, que
atende às suas necessidades e
que sabe perfeitamente o que
quer.Então cabea nósrespon-
der a essa necessidade.

RM: A Nestlé foi uma das primei-
ras, se não a primeira empresa, a fa-
zer uma doação significativa ao
Programa Fome Zero. O que foi
aquilo?

Zurita: Este é um ponto inte-
ressante. Nós somos o primei-
ro, nós recebemos o diploma
da primeira companhia, 22
dias depois que o governo lan-
çou o seu projeto. Doamos um
milhão de quilos de alimentos
para poder cobrir cidades ne-
cessitadas. Um motorista que
foide SãoPauloparalá nãoteve
condições de dirigir o cami-
nhão pelaemoção queele teve,
das pessoas distribuindo
aqueles produtos, realmente
pessoas com fome. De nenhu-
mamaneirao objetivofoiutili-
zar isso como uma ferramenta
de marketing.

GB: Existe também crescente
preocupação nãocom afome, mas
com o oposto, a obesidade, diabe-
tes, produtos que usam gordura
queentope asveias.Nessa áreade
produtos saudáveis,o quea Nestlé
está planejando para o Brasil?

Zurita: A Nestlé nas-
ceu como uma em-
presa de alimentos,
passou a ser de ali-
mentos saudáveis, e
passa aposicionar-se
agora como de nutri-
ção, saúde e bem-es-
tar. Hoje, com a lon-
gevidade é diferente,
antes não se falava
emosteoporose eem
vida longa. Então, is-
so nos obriga a nos
adaptarmos. Gordu-
ra trans nós já elimi-
namos, qualquer tipo
de utilização. Esta-
mos ligados a produ-
tos de baixa caloria, de baixo
teor de gordura. Aqui no Brasil
nós também estamos colocan-
do um foco muito importante
nessa área.

RM: A Nestlé comprou a Garoto. Os
órgãos de defesa da livre concor-
rência entenderam que poderia
estaremrisco alivreconcorrência.
A questão é polêmicae pergunto o
que o senhor já fez como gestor e
proprietário da Garoto.

Zurita: Obviamente esse não
foi um processo em que eu me
lancei sem uma análise prévia,
mas me lancei como a uma
grandeoportunidade denegó-
cios para se desenvolver numa
empresaque temboasmarcas,
que tinha bons produtos, má
gestão e uma situação finan-
ceira complicada. Para se ter
uma idéia, quando adquiri-
mos essa companhia ela fatu-
rava R$520 milhõese tinhaum
prejuízo importante. Hoje ela
fatura R$ 1,2 bilhão.

RM: Qual é o lucro?
Zurita: R$ 160 milhões, o lucro
operacional, em 2006. Mas é
uma companhia que cresce,
aumentamos 600 empregos,
distribuímos já R$ 26 milhões,
mais o ano passado, R$ 36 mi-
lhões de resultados para os
funcionários, eles têm uma
renda média entre 25% e 30%
acima do mercado. A Garoto é
hoje a empresa que mais reco-
lhe imposto no Espírito Santo.
Aumentamos mais de R$ 20
milhões a arrecadação de im-
postos, na linha de alimentos.
O tempo está se encarregando
de justificar o nosso projeto. Já
faz cincoanos quenós estamos
dirigindo essa companhia. Te-
mos 48% do mercado, soman-
do as duas marcas, contra um
concorrente de 37%.

AC: A Nestlé está no Brasil desde
1921, completa 86 anoseste ano. E
em 1930 socorreuo governo brasi-
leiro,pelo excessode produçãode
café,criandoo Nescafé.Comoisso
aconteceu?

Zurita: O café solúvel nasceu
aqui, de uma necessidade. E o
governo, a primeira preocupa-
ção era o que poderia detonar
novamente uma queda na
produção de café, ou provocar
uma queda na produção. E nos
pediu que buscássemos uma
solução. E aí se encontrou o
Nescafé, que é hoje a marca de
café mais vendida no mundo.
Mas nasceu em Araras, em

1953, a primeira industrializa-
ção de café solúvel no Brasil.

GB: Na sua cidade...
Zurita: Na minha cidade e com
a minha idade. Mas realmente
isso fez parte de um projeto
muito interessante, que é hoje

mundialmente reco-
nhecido como marca
de café solúvel, líder
no seusegmento. Ho-
jea linhadecafés ebe-
bidas no grupo repre-
senta praticamente
20% do faturamento
mundial.

GB: Há quatro anos que
2,5 mil empresários en-
trevistados pelo DCI es-
colhem a Nestlé como a
empresa multinacional
mais admirada doPaís, is-
so é uma honra.

Zurita: Esse prêmio
do DCI nos deixa
muito orgulhosos, re-

força o nosso compromisso.
GB: Em relação ao leite, por que o
Brasil não tem posição de desta-
que no cenário internacional?

Zurita: O mercado brasileiro
estáao redorde 26bilhões deli-
tros, um volume importante.
Mas o consumo per capita é
muito baixo, obviamente, e
não existe estímuloà produção
porque existe uma incerteza
em relação à cadeia produtiva
versus custo-benefício.

GB:Por quenósnão vendemoslei-
te para os chineses?

Zurita: Essa é a variável mais
importante para este mercado:
abrir o mercado para uma Chi-
na,que nãotema mínimacon-
dição de produzir, e onde nós
temos tudo para abastecer. Is-
so nos leva a acordos bilaterais
e isso já foi motivo de reuniões
a nível de empresariado, parti-
cularmente da nossa empresa
também com o governo, com
secretários, ministros. Porque
no Brasil há um fenômeno in-
teressante: a curva de produ-
ção é ao contrário da curva de
consumo. O País tem que bus-
car uma abertura de mercado
sem medo, porque temos ter-
ra, tecnologiae empresáriosna
área. Precisamosdessa abertu-
ra para podermos realmente
acreditar noleite epassarmos a
considerar dois mercados: um
mercado interno e um de ex-
portação.

FB: Qualé acausa deesses acordos
ainda não terem sido feitos?

Zurita: Acho que cada governo,
nas negociações bilaterais,
tem de abrir esse mercado. Te-
mosum problemacom oMer-
cosul, onde existe um acordo
que não avança na área do leite.
GB: No México, onde o senhor
também presidiu a subsidiária
da Nestlé, a companhia tem de
importar leite, não é verdade?
Zurita: Muito leite.

GB: Mas você não pode exportar
para lá.

Zurita:Não possoexportarpor
causa das tarifas que nos im-
põem. Quando você compara
o potencial dos mercados, o
Brasil é o único. Com toda a
tranqüilidade posso dizer isso.
Há mercados importantes, co-
mo a Argentina, que têm uma
alta produtividade, têm uma
alta produção do leite, mas tu-
do o que se produz é o equiva-
lente ao que se consome na
GrandeSão Paulo.Então,esca-

laparaexportar seriamuitodi-
fícilpara osargentinos. OChile,
o que produz, consome. E o
México, quenaturalmente im-
porta para recombinar, não
trabalha com leite fresco. A
Austrália não tem condições
porcausa datemperaturapara
produzir mais; a Nova Zelân-
dia,que éum grandeprodutor,
já não pode produzir mais. So-
bra oBrasil, com todaessa área
que temos para explorar, em-
presários que se dedicariam a
isso, uma vez quetêm a respos-
ta sobre o investimento. Mas,
para mim, o que não possibilita
hoje o desenvolvimento dessa
área são justamenteos acordos
que não existem. Espero que
isso seja solucionado o mais
breve possível.

RM: Em quanto tempo o senhor
quer dobrar o tamanho da compa-
nhia de novo? E quanto o senhor
acha que o Brasil vai crescer este
ano, e nos próximos anos?

Zurita: Não vejo nenhum tipo
de desafio ou de problema
maior do ponto de vista políti-
co ou do ponto de vista econô-
mico no Brasil. Estamos viven-
do um bom momento. Com
turbulências normais de pro-
cessos. Mas eu diria que é uma
realidade a política que está aí.
Acho que está sendo adminis-
trada. A crítica que faço é que
devemos aprender a comparar
com o mundo e não com nós
mesmos anos atrás.Mas, inde-

pendentemente disso, temos
boas reservas, como nunca ti-
vemos, um superávit interes-
sante —apesar deesse superá-
vit não vir das mesmas mãos
—, então temos setores que são
muito sacrificados.Então exis-
tem setores que foram afeta-
dos, mas, na balança comercial
como um todo, a siderurgia au-
mentou o seu movimento,
marcante. Sou muito otimista.

RM: Vamos crescer quanto por
cento este ano?

Zurita: Se atingir 4% estaria
muito feliz. Necessitamos da
velocidade desse crescimento.
Esse plano que está aí [PAC],
que considero boa carta de in-
tenções, mostra que estamos
recuperando um pouco a defa-
sagem do passado, em relação
à infra-estrutura principal-
mente. Mas a solução virá atra-
vés da credibilidade, que por
sua vez captará recursos para
que a gente gere investimento
e empregose, portanto,tenha-
mos maior consumo e faça-
mos com que essa cadeia fun-
cione em velocidade diferente.
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«NOSSA META

PISO É CRESCER

O DOBRO DO PIB.

QUANTO VAI SER

O PIB NÃO

IMPORTA, ESSE É

O NOSSO

OBJETIVO»

k NOVOS PRODUTOS

«Uma companhia
líder de alimentos
como a Nestlé tem a
obrigação de
desenvolver produtos
que respondam às
inquietações do
consumidor»

k BARREIRAS

«Não posso exportar
por causa das tarifas
que nos impõem.
Quando você compara
o potencial dos
mercados, o Brasil é o
único no mundo no
setor de leite»

Text Box
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