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Os mercados emergentes já representam 33% das vendas totais da Nestlé, que atingiram US$ 
78,9 bilhões entre janeiro e setembro. O crescimento orgânico das vendas no bloco foi de 
7,5%, o dobro da média no grupo. E foi o triplo nos Bric (Brasil, Rússia, Índia e China), que 
representam hoje 10% das vendas e onde o crescimento dos negócios chegou a 9,9%.  
 
"No Brasil, a administração (pública) é muito complicada, nem sempre é facil trabalhar no 
país, mas somos parte do Brasil", disse o CEO mundial da Nestlé, Paul Bulcke, que aposta 
numa forte expansão da economia e de seus negócios no país. "O Brasil está na moda, todo 
mundo quer fazer negócio lá", acrescentou o vice-presidente para as Américas, Luis Cantarelli. 
Ele confirmou que os investimentos da empresa para 2010 serão idênticos ao valor deste ano. 
Em 2009, os investimentos no Brasil devem somar cerca de R$ 400 milhões.  
 
"Mas como a economia está crescendo mais e tem muita coisa ocorrendo e a ocorrer, se for 
preciso investiremos mais", avisou Cantarelli. Os executivos na matriz acham ser muito 
provável o patrocínio para a Copa do Mundo de 2014.  
 
Nestlé anunciou que vai aumentar a recompra de suas ações, de 4 bilhões de francos para 7 
bilhões de francos este ano. Para analistas, esse é um sinal claro de que a operação de venda 
da parte da Nestlé na farmacêutica Alcon ocorrerá no primeiro trimestre de 2010. A Nestlé já 
vendeu 24,8% do capital da Alcon, líder mundial de produtos oftalmológicos, para a Novartis, 
que tem a opção de comprar os 52% restantes entre janeiro de 2010 e julho de 2011.  
 
O anúncio da recompra de ações foi visto também por outros analistas como uma sinalização 
de que a Nestlé não vai entrar na disputa pelo produtor de chocolate Cadbury e contrapor-se à 
oferta da Kraft de US$ 16 bilhões. 
 
Bulcke evitou comentar a questão. Disse que a empresa colocou no orçamento para o ano que 
vem um total de até US$ 3 bilhões para aquisições, o dobro da cifra preliminar dada em 
agosto.  
 
Dos resultados anunciados ontem, a divisão de água mineral continuou sofrendo perdas, 
sobretudo nos EUA. As vendas melhoraram nos países emergentes. Por sua vez, o negócio de 
comida para animais mantém crescimento espetacular. "É que a dona de casa tem como 
prioridade primeiro seu bebê, depois o animal de estimação, depois as crianças e enfim o 
marido", disse Bulcke.  
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