
Um exemplo
para o mundo
Central de contabilidade da Nestlé, em Ribeirão Preto,
nasceu para atender a empresa apenas no Brasil. Em menos
de três anos, atraiu a demanda de subsidiárias em 20 países

ão é apenas no
d e s e m p e n h o
macro que a
economia brasi-

leira está dando bons exem-
plos de sucesso para o exte-
rior. Isso também acontece
em casos pontuais, dentro de
companhias com sedes em
vários países. Nesse momento,

a Nestlé do Brasil está colhen-
do os frutos de um processo
de inovação que nasceu para
beneficiar apenas a subsidiá-
ria nacional, mas que extra-
polou fronteiras e já é utiliza-
do pelas sedes da companhia
em toda a América Latina,
em 20 países. "Quando meus
colegas de outras partes do



mundo foram descobrindo
o nosso centro fiscal e con-
tábil, passaram a solicitar os
nossos serviços", saúda o pre-
sidente da empresa no Brasil,
Ivan Zurita. "Agora, o que era
para ser uma operação local
virou multinacional."
Instalado em Ribeirão Preto,
o centro funciona desde janei-
ro de 2006 e hoje conta com
474 funcionários. São, em
sua maioria, estudantes de
faculdades ou formados em
escolas técnicas nas áreas de
contabilidade, administra-
ção de empresas e gestão de
recursos humanos. Eles rea-
lizam atendimento remoto
para subsidiárias da Nestlé
no México, Chile, Argentina,
Paraguai, Uruguai, Peru,
Bolívia, Colômbia, Venezuela,

Equador, Panamá, Costa
Rica, Guatemala, Honduras,
Nicarágua, El Salvador,
República Dominicana,
Trinidad e Tobago, Jamaica
e Porto Rico. Os sistemas de
informação são todos inte-
grados, utilizam a platafor-
ma SAP para as operações
de finanças e controle de con-
tas a pagar, contas a receber e
outros serviços de contabilida-
de, além de recursos humanos.
Isso inclui também a organi-
zação da folha de pagamento
e gerenciamento de benefícios.
"Escolhemos Ribeirão Preto

como sede porque a cidade
e sua região têm uma mão
de obra bastante qualifica-
da, com infraestrutura com-
pleta e vocação para ser cada
vez mais um polo tecnológi-
co", explica Zurita. Em razão
de iniciativas desse tipo, a
Nestlé do Brasil passou a
ocupar este ano a segunda
posição no ranking mundial
da marca, depois de ultrapas-
sar a França em faturamen-
to e ficar atrás apenas dos
Estados Unidos. "Um dia
vamos chegar lá", diverte-
se o presidente brasileiro.

"O centro contábil de Ribeirão
Preto tornou-se exemplo para
o mundo" diz Ivan Zurita
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