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A Nestlé, gigante mundial da alimentação, constata que mais e mais seus principais concorrentes 
são produtores locais. E para enfrentá-los, seu futuro presidente executivo, Paul Bulcke, que 
assume em abril, quer fazer a empresa funcionar como uma frota de veleiros ágeis e eficazes.   
 
Ao apresentar ontem resultados recordes em 2007, Peter Brabeck, que lhe passará o comando 
executivo e ficará na presidência do conselho de administração, mostrou um slide com um navio-
tanque pesado, de um lado, e de outro uma fileira de veleiros rápidos.   
 
Em entrevista ao Valor, Bulcke, o futuro principal executivo do gigante suíço, explicou que a 
"estratégia da frota" significa, numa empresa gigante com mais de 400 fábricas em todo o 
mundo, ter unidades de negócios separadas para estar mais perto do consumidor, seja na favela 
do Recife ou na sofisticação de Paris.   
 
"Numa empresa grande todos trabalham para todos (os setores). Agora temos uma divisão 
nutrição que trabalha só para nutrição, de pet food (alimentação para animais domésticos) só 
para isso, de água concentrada em água etc e assim é mais ágil", disse Bulcke.   
 
O outro Paul do comando da Nestlé, Paul Polman, que passou da direção financeira para a vice-
presidência das Américas no lugar de Bulcke, acrescentou: "Queremos estar seguros de ter 
unidades de negócios que são flexíveis. Vemos que mais e mais nossos principais concorrentes 
são produtores locais. Eles são muito próximos, muito rápidos e muito eficazes. E o perigo de uma 
grande empresa é a burocracia".   
 
Assim, dizem no mesmo tom Bulcke e Polman, o desafio da Nestlé é operar numa estratégia 
flexível e rápida, e ao mesmo tempo aproveitar a economia de escala.   
 
Para o futuro presidente, a Nestlé hoje já se desvinculou da indústria alimentícia tradicional. A 
companhia se baseia mais e mais na capacidade de inovação, no lançamento de produtos e 
serviços com valor agregado, em vez de se pautar pelo preço de matérias-primas ou pelo 
ambiente econômico internacional.   
 
Nesse cenário, Paul Bulcke reiterou quatro áreas que considera estratégicas para crescimento 
acima da média e onde vê oportunidades comerciais adicionais de US$ 240 bilhões até 2015.   
 
Primeiro, o setor de nutrição, saúde e bem-estar, no qual a Nestlé já diz ser a número um 
mundial. A Nestlé Nutrição representa vendas anuais de 11 bilhões de francos suíços (US$ 9,8 
bilhões), depois da aquisição da fabricante de alimentos para bebê Gerber e do negócio de 
nutrição da Novartis. "'Temos tudo para expandir essa área, inclusive nos paises emergentes", 
estima Bulcke.   
 
Outro foco são os produtos de preços populares (popularly positioned products), destinados a 
consumidores de baixa renda nos países em desenvolvimento. Trata-se sobretudo de produtos 
lácteos, Nescafé e culinários Maggi. O teste-piloto para esse segmento ocorreu no Brasil, numa 
espécie de regionalização em confronto a globalização, e a diretoria em Vevey não esconde o 
contentamento com o faturamento. O crescimento de vendas supera 25% por ano. Segundo a 
empresa, o mercado global para os PPP na América Latina, África e Ásia é de 80 bilhões de 
francos suíços por ano.   
 
O terceiro segmento onde o grupo suíço será mais agressivo é na chamada "alimentação fora de 
casa", ou alimentação profissional. Esse nicho rendeu 7,2 bilhões de francos suíços (US$ 6,4 
bilhões) para a Nestlé no ano passado. A divisão Nestlé Profissional calcula que nos próximos anos 
o potencial comercial, globalmente, supera os 400 bilhões de francos suíços.   



 
O grupo quer ampliar também a venda de produtos de luxo. Inclui Nespresso (café em cápsulas), 
cujas vendas foram as que mais se expandiram no grupo, acima de 40% em 2007. O objetivo é 
de superar os 2 bilhões de francos suíços (aproximadamente US$ 1,8 bilhão) só com o Nespresso 
este ano.   
 
Para Paul Bulcke, as oportunidades comerciais são gigantescas e a companhia tem muito a 
crescer. "A Nestlé tem apenas 1,5% do mercado (mundial) de alimentação industrializada", diz 
esse executivo de 53 anos, com visível apetite para negócios futuros.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 22, 23 e 24 fev. 2007, Tendência&Consumo, p. B6. 


