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Em um tempo de alta dos preços dos alimentos e países emergentes liderando o crescimento 
econômico mundial, a Nestlé SA vê diante de si um desafio e uma oportunidade. O desafio é 
obter o menor custo possível para seus produtos, o que deve passar pelo desenvolvimento de 
itens cada vez mais sofisticados e que permitam ao consumidor experimentar sensações, se 
tratar ou se prevenir de doenças. A oportunidade é a de se expandir com mais ímpeto nos 
mercados de forte expansão, como o País.  
 
"O Brasil deve crescer acima da taxa de crescimento da companhia", disse Paul Polman, vice-
presidente da Nestlé e responsável pela região Américas, que vai do Canadá à Patagônia. "A 
empresa deve dobrar de tamanho dentro dos próximos cinco anos", acrescentou, durante 
entrevista a jornalistas, após dois dias de visita no País. O executivo que era diretor financeiro 
do grupo e assumiu em fevereiro o novo cargo, no lugar do atual presidente da companhia, 
Paul Bulcke ressaltou que a subsidiária já dobrou de tamanho nos últimos cinco anos e não há 
motivo para não repetir o desempenho no futuro.  
 
A meta não é uma novidade na Nestlé. Em meados do ano passado, quanto anunciou 
faturamento de R$ 11 bilhões, verificados em 2006, o presidente da companhia no Brasil, Ivan 
Zurita, disse que a empresa deveria atingir R$ 22 bilhões até 2012, registrando evolução mais 
de duas vezes superior ao crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) no período. Em 2007, a 
empresa faturou R$ 12 bilhões, alta de 9,2% ante 2007. A taxa foi superior aos 5,4% de 
crescimento do PIB brasileiro e aos 7,4% do crescimento orgânico da companhia. O 
desempenho dos primeiros seis meses deste ano não foram divulgados. "Fechamos o semestre 
bem, em linha com os nossos objetivos, e vamos seguir avançando", disse Zurita.  
 
Em sua primeira visita ao Brasil, na semana passada, Polman conheceu operações da 
companhia no País, como a fábrica de nutrição localizada em Araçatuba (SP) e as atividades na 
área de sorvetes no Rio, além de visitar clientes como as redes varejistas e outras lojas e 
conhecer a nova sede da empresa. Com isso, viu as potencialidades locais. Aos jornalistas, 
porém, não adiantou quais devem ser os próximos passos da subsidiária. "Ivan tem muitas 
idéias para novas marcas e produtos", se limitou a dizer.  
 
Zurita acrescentou apenas que o plano da companhia é bastante agressivo. De fato, já se sabe 
que inclui lançamento de produtos e a entrada da companhia em novas categorias, como a 
marca de produtos à base de soja da marca Sollys, lançada no ano passado, além da 
intensificação do processo de regionalização, aquisições e ampliação da capacidade produtiva. 
Atualmente, a empresa já está investido cerca de R$ 50 milhões na ampliação da fábrica de 
Feira de Santana (BA), com o aumento da produção das linhas atuais e a introdução de novos 
produtos. Também está aplicando R$ 200 milhões para ampliar em 25% a capacidade de 
produção da fábrica da Garoto, em Vila Velha (ES).  
 
As estratégias não são exclusividade da subsidiária brasileira. Polman destacou que a 
companhia, que pretende crescer entre 5% e 6% ao ano não apenas em faturamento como 
também nos lucros possui quatros principais pilares: soluções de nutrição saudável; produtos 
para ser consumidos fora de casa, o mercado de baixa renda e o mercado de maior 
sofisticação.  
 
Neste sentido, o executivo destacou o bom potencial de crescimento no País na venda de 
produtos voltados para a população de baixa renda. "O Brasil está crescendo e a cada ano 
aumenta o número de pessoas que sai da base da pirâmide social", disse. "A Nestlé pode 
prover as soluções de alimentação corretas a essas pessoas", disse. Ressaltou também a 
regionalização da companhia. "Os consumidores têm escolhas diferentes, em especial em 
alimentação, por isso nossa operação é regionalizada", disse, destacando que os produtos são 
diferentes na América Latina, na Europa ou na Ásia. "Mas no Brasil, os consumidores do 
Nordeste são diferentes dos de São Paulo ou do Rio, que são diferentes dos do Sul, com seus 
costumes mais europeus e o Ivan rapidamente percebeu isso".  
 



Além disso, Polman destacou o crescimento do negócio de café gourmet da companhia, o 
Nespresso. A primeira loja da divisão foi inaugurada em dezembro de 2006, em São Paulo. 
Hoje já são três, mais uma em São Paulo e outra no Rio de Janeiro. "Em breve vamos abrir a 
quarta", disse Polman.  
 
Diante do aumento dos preços das commodities, Polman aposta em soluções como as da 
Nespresso para garantir o crescimento da rentabilidade. "A alta dos preços deve se manter, 
por isso precisamos desenvolver novos produtos, que dependam cada vez menos da base de 
commodities", disse. Ele destacou que a companhia deve trabalhar para desenvolver produtos 
que possibilitem ao consumidor experimentar novas sensações ou ajudar no tratamento e na 
prevenção de doenças como a obesidade, alzheimer e diabetes.  
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