
AGRONEGÓCIO

O grupo JBS Friboi anunciou
ontem ter entrado no segmento
de couros, um subproduto de
sua produção de carne bovina.
Com a criação do JBS Couros
Ltda, o maior exportador mun-
dial de carne bovina informou
que vai começar a atuar no ra-
mo de industrialização, comer-
cialização, importação e exporta-
ção de couros.

JBSFriboientra
naáreadecouros

AÇÚCAREÁLCOOL

A holding controladora da Bren-
co, do setor sucroalcooleiro, regis-
trou prejuízo de R$ 32,5 milhões
no período de 12 meses termina-
do em abril de 2009. Os dados de
igual período de 2008 não foram
divulgados. A empresa enfrenta
problemas de caixa e busca um
sócio para o projeto de constru-
ção de três unidades produtoras
de etanol e energia elétrica.

Brencotemprejuízo
deR$32milhões

SHOPPINGS

A companhia de shopping centers
Multiplan entrou com pedido de
registro de oferta pública de distri-
buição primária de ações na Asso-
ciação Nacional dos Bancos de
Investimento (Anbid), na noite de
quarta-feira. A empresa pretende
levantar cerca de R$ 650 milhões
com a oferta. Os acionistas da
Multiplan terão prioridade na
subscrição dos papéis.

Multiplanquercaptar
R$650milhões

AVIAÇÃO

A fabricantes de aviões america-
na Boeing anunciou ontem que
espera realizar o primeiro voo
do jato 787 Dreamliner até o fim
do ano e fazer a primeira entre-
ga no quarto trimestre de 2010.
O novo cronograma elevou a
cotação das ações da empresa,
que subiram 7,28%, chegando a
US$ 51,30 na Bolsa de Nova
York.

Boeinganunciavoo
do787Dreamliner

Executivoexplicaporque,
mesmocomacrise,a
empresainvestiuR$430
milhõesnoPaísebusca
empresasparacomprar

PeloMundo

Tatiana Freitas
Carla Araújo

Enquanto a receita global da
Nestlé caiu 1,5% no primeiro
semestre, o faturamento da
unidade no Brasil avançou
7,2% – maior crescimento re-
portado no grupo. E não são
apenas nos números que as
operações no Brasil se desco-
lam do resto domundo. Os pla-
nos da multinacional suíça pa-
ra o País também são mais
agressivos, por causa, princi-
palmente, da força do merca-
do interno. “Nosso projeto de
investimento é diferente da
média do grupo, pelas oportu-
nidades que temos”, diz o presi-
dente da Nestlé Brasil, Ivan
Zurita. Em entrevista à Agên-
cia Estado, o executivo afirma
que o Brasil recebe apoio inte-
gral damatriz para continuida-
de do plano de investimentos,
mesmo diante da crise finan-
ceira. No intervalo de aproxi-
madamente um mês, a compa-
nhia anunciou a construção de
uma unidade em Araraquara
(SP), a ampliação da Garoto
em Vila Velha (ES) e um con-
trato de arrendamento da fá-
brica da Parmalat em Carazi-
nho (RS). Somente nesses três
projetos, os investimentos su-
peram R$ 430 milhões. “Conti-
nuamos investindo forte aqui e
o resultado tem sido favorá-
vel”, afirma o executivo, que
não descarta novas aquisições.
A seguir, a entrevista:

Recentemente, na divulgação dos
resultadosglobaisdaNestlédopri-
meirosemestre,odiretor financei-
ro disse que esse não é momento
para aquisições, e sim de cautela.
Mas no Brasil, a empresa segue
bastante agressiva. Podemos di-
zer que o País se descola do resto
domundo?
O James Singh, diretor finan-
ceiro, deu uma mensagem glo-
bal, mas que não necessaria-
mente serve para os mais de
100 países onde nós estamos.
O continente europeu está
mais travado. Mas na Ásia, Es-
tados Unidos, Brasil e México,
nós crescemos. O Brasil sem-
pre foi tido como uma das prio-
ridades do grupo e continua

sendo. No primeiro semestre,
fomos os que mais crescemos
e, logicamente, nossos planos
são agressivos.

A crise não abalou os planos da
companhia no Brasil?
Mesmo com as turbulências fi-
nanceiras, em nenhummomen-
to nós mudamos nossos pla-
nos. Continuamos investindo
forte aqui e o resultado tem si-
do favorável. Nós temos todo
apoio da matriz do ponto de
vista de investimentos, nas
aquisições. Já fizemos algu-
mas este ano e, se surgirem ou-
tras, nós vamos continuar fa-
zendo, desde que esteja no es-
copo do nosso projeto de cres-
cimento. Crises fazem parte
do DNA brasileiro. É uma cri-
se a mais. Para quem não vi-
veu uma crise mais aguda, do
ponto de vista econômico, cho-
ca mais.

Sem a crise os resultados pode-
riamser aindamelhores?
Sem dúvida. A gente vinha
crescendo, em ummercado eu-
fórico. No nosso caso, estáva-
mos superando as metas, por-
que estávamos aproveitando

as oportunidades. Quando vo-
cê tem um mercado crescen-
do, está todo mundo crescen-
do. Quando você tem um mer-
cado que trava, alguns abando-
nam a trincheira. E a estraté-
gia de crescimento adotada pe-
la companhia foi boa para o
momento. O que posso dizer é
que, com crise ou sem crise, es-
tamos superando as metas.

Quais eramasmetas?
O cálculo era ao redor de 8%
de crescimento orgânico para
este ano. E 5,5% de crescimen-
to real. Nós sempre falamos de
crescer o dobro do PIB. Se o
PIB for 3%, vamos crescer 6%.
Essa era a meta. No primeiro
semestre o crescimento foi em
torno de 7%, mas o PIB não
cresceu. Acho que o quarto tri-
mestre já vai começar a mos-
trar uma tendência positiva.

Quais são os fatores que fazemdo
Brasil um País tão estratégico pa-
ra aNestlé?
Eu parto do princípio que a ve-
locidade hoje é um dos fatores
mais importantes e competiti-
vos. Se você não está prepara-
do para crescer na velocidade

que omercado está demandan-
do, você vai ficar fora. É disso
que nós estamos tratando de
nos proteger. Do ponto de vis-
ta econômico, o Brasil tem um
mercado interno com alto po-
tencial de consumo. Mais de
90% da nossa operação é reali-
zada no mercado interno. E te-
mos tido uma boa performan-
ce de crescimento nos últimos
anos.

Existem planos para tornar o Bra-
sil uma plataforma de exporta-
ções?
Não, esse não é nosso objetivo.
A gente exporta para alguns
“países Nestlé”. É uma opera-
ção inter companhia, mas nos-
so objetivo é o mercado inter-
no. É fazer crescer nossa ope-
ração no Brasil.

Dentrodaestratégiadecrescimen-
todaNestlénoBrasil,podemos fa-
lar que o foco são osmercados de
água e leite longa vida?
Não. Nós vamos crescer em ali-
mentos. Tudo que estiver den-
tro do nosso portfólio e que
nós enxergarmos como oportu-
nidade de negócios, vamos in-
vestir.

Mas eventuais aquisições estarão
mais voltadas para essas áreas?
Estarão dentro de alimentos.
Qualquer dica que eu der, não
será produtiva nem para nós,
nem para o mercado.

Dada a importância no segmento
de leite, por que aNestlé demorou
tanto para entrar em longa vida?
Não é que demoramos, mas
nós queríamos ter um leite de
qualidade superior. Para lan-
çar um produto, testamos às
cegas e ele tem que ser o prefe-
rido de 60%, sem identificação
da marca. O nosso leite foi o
preferido demais de 90%. Que-
ríamos um leite de categoria,
que pudéssemos controlar
completamente a qualidade,
desde o produtor até o consu-
midor. Por outro lado, você ia
ao supermercado e não sabia
que leite comprar, cada dia en-
contrava uma marca. As com-
panhias estavam mudando de
mão, a qualidade caindo. Está-
vamos acompanhando e vimos
que era o momento. Temos
boas marcas e credibilidade.
Temos 98% de penetração nos
domicílios. Será que não te-
mos um espaço aí? Acho que

sim, tanto é que lançamos e foi
um sucesso. Hoje nós estamos
correndo atrás de produção.

Mas a Nestlé consegue boas mar-
gensnessesegmentoreconhecida-
mentedifícilemtermosderentabi-
lidade?
Tem de ter volume. Entramos
com umproduto premium e es-
tamos cobrando o que vale. Se-
ria fácil diluir e fazer milhões
de litros, mas não é nosso obje-
tivo. Nós vendemos valor. Se a
gente sente que não agrega va-
lor na alimentação, nós esta-
mos fora. Nosso leite é de quali-
dade superior, fortificado, é
uma bebida láctea realmente
reforçada. Acho que ninguém
vai economizar centavos para
ter um bom leite para dar aos
seus filhos ou para ser consu-
mido. O diferencial no litro de
leite são centavos, R$ 0,20 ou
R$ 0,30. E não tem nenhum
longa vida que se compare ao
nosso no mercado, isso eu pos-
so dizer com tranquilidade.

Qual o volume de UHT que a em-
presa vai produzir?
Nós estamos em uma fase de
expansão. Em Carazinho (RS)
vamos produzir 10 milhões de
litros, em Araraquara serão
mais 10milhões de litros. Já es-
tamos com 5 milhões de litros
e vamos continuar expandindo
na região Centro Sul. Nós cap-
tamos mais de 2 bilhões de li-
tros de leite por ano. Isso nos
coloca no primeiro lugar em
captação e temos uma linha
láctea muito diversificada. Es-
te ano devemos bater 2,2 bi-
lhões de captação.

Qual a expectativa para os próxi-
mos anos?
Depende domercado. O objeti-
vo é crescer ao redor de 100
milhões de litros por ano.

É verdade que a Nestlé teve inte-
ressenacompradaSadiaantesda
fusão comaPerdigão?
Não. Nós analisamos como
analisamos muitas compa-
nhias. Mas nunca processa-
mos a matéria-prima como
eles processam. É outramanei-
ra de operar e o nosso modelo
é muito diferente do deles, em-
bora a gente a admire como
companhia. Analisamos, mas
nunca fizemos uma proposta
concreta. Agora eles passa-
ram a ser nossos concorren-
tes, com a Perdigão, que já era
nosso rival em lácteos. ●

IvanZurita:presidente daNestléBrasil

Entrevista

ESTRATÉGIA- ‘Com crise ou sem crise, estamos superando as metas’, afirma o presidente da Nestlé Brasil, Ivan Zurita

‘Crises fazempartedoDNAbrasileiro’
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 28 ago. 2009, Economia & Negócios, online.




