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A Turbulência mundial acelerou os planos de expansão da multinacional suíça Nestlé no Brasil. 
Além de fechar a compra, até o Natal, de uma empresa de alimentos cujo nome não foi 
revelado, Ivan Zurita, presidente da companhia, disse que o grupo negocia a aquisição de 
outras empresas. "Anúncios de aquisições estão a caminho, porque existe massa crítica para 
consumo no País” afirma Zurita. 
 
Vencedora do Prêmio DCI Empresas do Ano 2008 nas categorias Capital Estrangeiro e 
Alimentos, a Nestlé está investindo pesado em inovação para atender à demanda do 
consumidor brasileiro por produtos acessíveis. 
 
Otimista, Zurita ressalta que o Brasil está em boas condições para enfrentar a crise 
internacional e que o mercado interno ainda está forte. "Até o momento, o consumo de 
alimentos não caiu no País em nenhuma classe social, da A à E, mas a seletividade está 
maior", afirma o presidente da Nestlé. 
 
A meta da companhia é apresentar um crescimento anual de 3% no Brasil, o que demanda, 
em média, a construção de uma nova fábrica por ano. Zurita espera que a redução da 
demanda por bens duráveis devido à retração do crédito beneficie todo o setor de ali-mentos 
nos próximos meses. 
 
A Nestlé atua há 87 anos no Brasil, e, ao longo de sua história, construiu uma forte relação 
como País e com seus consumidores. Para João Dornellas, diretor de Recursos Humanos e 
Corporate Affairs da Nestlé Brasil, receber pelo quarto ano consecutivo o prêmio de empresa 
mais admirada de capital estrangeiro, e cinco vezes o de empresa de alimentação mais 
admirada do Brasil é motivo de orgulho para todos os colaboradores da Nestlé. "É um 
reconhecimento ao trabalho desenvolvido em todos esses anos e, ao mesmo tempo, é um 
estimulo a todas nossas equipes no sentido de assegurar nossa missão de oferecer aos 
brasileiros, além de um atendimento diferenciado, produtos reconhecidamente líderes em 
qualidade e valor nutricional", diz Dornellas. 
 
A Nestlé está presente em 98% dos lares brasileiros, com seus produtos. A companhia suíça 
controla 28 unidades industriais no País que fabricam, comercializam e distribuem mais de 
1.000 itens e empregam diretamente 16,7 mil pessoas, gerando outros 220 mil empregos 
indiretos. 
 
"Os produtos Nestlé são acessíveis a todos os segmentos, temos equipes de atendimento 
altamente qualificadas para assegurar a melhor comunicação com nossos públicos. Fazemos 
questão de ouvir seus comentários e sugestões, e de esclarecer suas dúvidas", acrescenta 
Dornellas. "Somos pioneiros no serviço de atendimento ao consumidor no Brasil, o que 
também ajudou a tornar a relação da empresa com a sociedade muito próxima Na área social, 
também mantemos ações e iniciativas que contemplam projetos de interesse da comunidade, 
da cultura, da educação e do meio ambiente, com nossos programas Nestlé Faz Bem Nutrir, 
Nestlé Faz Bem Cuidar e Nestlé Faz Bem Saber", conclui o diretor. 
 
A Nestlé também tem investido, há mais de 20 anos, na produção brasileira de leite. A 
companhia é a maior captadora do produto no País,para abastecer suas fábricas. 
 
A empresa tem o Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira (PDPL), criado em 1988 e 
atualmente coordenado pela Dairy Partners Américas (DPA, joint venture formada entre a 
Nestlé e a cooperativa neozelandesa Fonterra), em parceria com a Universidade Federal de 
Viçosa (MG). Este programa atua na formação profissional de estudantes de ciências agrárias. 
Nele, os futuros profissionais passam por um processo de capacitação que os prepara para 
enfrentar o mercado de trabalho. 
 
Atualmente, 30 famílias são assistidas pelo projeto na região de Viçosa e mais 22 na região de 
Goiânia, onde o PDPL existe desde 2001. Segundo dados da empresa, ao todo, 280 



propriedades já foram beneficiadas pelo programa nas duas cidades. Além de melhorar o 
desempenho econômico e técnico das fazendas, a iniciativa busca capacitar pessoas para a 
atividade leiteira e garantir a sustentabilidade e a fixação, no campo, dos pequenos produtores 
das regiões próximas a Viçosa e a Goiânia. 
 
Visando o desenvolvimento dos negócios dos produtores, o programa oferece assistência 
técnica gerencial às propriedades, com acompanhamento de profissionais. Para a realização 
deste trabalho, estudantes do último ano de cursos relacionados às ciências agrárias são 
treinados e preparados para oferecer o suporte necessário aos produtores. Em 20 anos, a 
produção diária do gado leiteiro das 139 fazendas beneficiadas pelo programa na região de 
Viçosa cresceu, em média, 360%. 
 
A joint venture entre a Nestlé e a Ponteira processa três bilhões de litros de leite por ano em 
cinco países da América do Sul (Brasil, Argentina, Equador, Colômbia e Venezuela), e atua nos 
segmentos de iogurtes, sobremesas prontas, sucos e bebidas lácteas, bem como no de leite 
em pó e de ingredientes. As unidades industriais da Nestlé estão localizadas nos Estados de 
São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Goiás, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Espírito Santo. Sua 
rede de clientes abrange mais de 1.600 municípios. Quanto aos fornecedores, são 40 mil 
ativos. Para a fabricação dos produtos que comercializa apartir do Brasil, a Nestlé adquire por 
ano mais de 240 mil toneladas de açúcar, 65 mil toneladas de café, 61 mil toneladas de cacau 
e l,8 bilhão de litros de leite. 
 
 
 

 
 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 25 nov. 2008, Caderno Especial Empresas mais admiradas, p. 
8. 


