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A empresa alimentícia de maior faturamento do mundo recheou seus cofres ontem e está no 
mercado atrás de aquisições, especialmente de fabricantes de alimentos nutritivos, que é um 
dos segmentos de maior crescimento no setor. A fabricante do Prestígio, do Nutren Active e 
das rações Dog Chow deve receber US$ 39 bilhões, sendo US$ 11 bilhões este ano e US$ 28 
bilhões entre janeiro de 2010 e julho de 2011, com a da sua empresa de produtos 
oftalmológicos Alcon Inc. para a Novartis AG. 
 
Embora as chances de vários grandes negócios - como a compra da gigante de cosméticos 
L'Oréal SA ou uma fusão com a fabricante de bebidas e salgadinhos PepsiCo Inc. - pareçam 
pequenas no momento, a Nestlé está de olho numa série de acordos menores em lugares 
como Ásia, Leste Europeu e América Latina, disse uma pessoa familiarizada com o assunto. 
 
Um porta-voz da Nestlé não quis comentar acordos específicos, mas disse que, se houver 
alguma aquisição, provavelmente será pequena. 
 
Esta semana, o veterano diretor Paul Bulcke assume a presidência executiva no lugar de Peter 
Brabeck, que ficará na presidência do conselho. Bulcke terá um papel importante na decisão 
de como gastar o dinheiro da Nestlé. Um porta-foz disse que Bulcke não estava disponível para 
comentar. 
 
São tempos difíceis para administar uma empresa de alimentos. Preços de commodities têm 
subido, a concorrência por espaço em supermercados está acirrada e consumidores têm 
contido seus gastos em grandes economias sob risco de recessão. Até agora, a Nestlé tem ido 
bem. Recentemente, aumentou sua previsão de vendas para 2008 e afirmou que seus 
programas de corte de custos estavam ajudando a suportar as condições atuais. 
 
Fazer aquisições para ajustar o portfólio de marcas da Nestlé foi marca registrada da década 
em que Brabeck esteve na presidência executiva. Ele cortou produtos e marcas que não 
cumprem suas expectativas de lucro e vendas. Eliminou marcas famosas mas de margem 
baixa, como alguns alimentos congelados, e comprou mais marcas caras. Também estimulou a 
Nestlé a desenvolver alimentos que tenham elementos nutricionais. 
 
O dinheiro da venda da Alcon dá à Nestlé poder de fogo para financiar aquisições futuras num 
momento crítico: a crise financeira global tornou o crédito mais difícil, mesmo para 
companhias de grau de investimento como a Nestlé. A estratégia dela é o mais recente sinal 
de que algumas empresas, conhecidas como compradores estratégicos, vêem oportunidade na 
turbulência do mercado de fusões e aquisições. 
 
Um grande negócio em potencial para a Nestlé é a L'Oréal. A Nestlé tem 29% da gigante 
francesa de cosméticos, já bem perto dos 30% da bilionária francesa Liliane Bettencourt. Isso 
levou a boatos de que ela poderia comprar o resto. Isso, contudo, ficou menos provável 
quando a Nestlé embarcou num programa de recompra de ações de US$ 25 bilhões no ano 
passado, disse uma pessoa familiarizada com a situação. A Nestlé também se comprometeu a 
não tentar comprar o controle enquanto Bettencourt, hoje nos seus 80, estiver viva. 
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