
Em ano amargo, Brasil melhora resultado da Nestlé 
Fábio Suzuki 
 
Aposta estratégica em países emergentes atenua resultado negativo em 2009, o pior da 
década para a gigante suíça, que sofreu recuo de 42% na rentabilidade global  
 
 
Apesar de 2009 ter sido o pior ano da década para a Nestlé, a operação brasileira da 
companhia tem o que comemorar. Com o faturamento alcançado internamente, o Brasil fechou 
o ano passado com crescimento de dois dígitos e ficou bem acima do resultado obtido ao redor 
do globo pela gigante de alimentos, que foi de apenas 4,1%. Mesmo com o pequeno 
crescimento, a companhia amargou queda de 42% no lucro líquido. Para o Brasil, as 
expectativas para 2010 seguem otimistas, dada a estratégia da Nestlé de concentrar sua 
atuação nos mercados emergentes. 
 
"A América foi a região que teve os melhores resultados em vendas e Ebit (lucro operacional, 
incluídas depreciações e amortizações) entre as divisões, sendo que Brasil e México 
alcançaram excelentes performances em um ano impactado pela crise", destaca Paul Bulcke, 
diretor-presidente da Nestlé. Cafés, pizzas e sorvetes foram destaque em vendas no 
continente americano. A marca Nes-presso foi a que alcançou o maior crescimento entre todas 
as linhas da companhia, com alta superior a 20% nas vendas globais em 2009. 
 
A empresa de origem suíça prevê boas perspectivas de crescimento no mercado brasileiro nos 
próximos anos com o fortalecimento da atuação em regiões cujo poder de consumo tem 
aumentado nos últimos anos, como é o caso do Nordeste. "Há boas oportunidades de 
expansão no país. Vamos investir em novos produtos com nutrientes importantes para as 
pessoas", comenta Richard Laube, executivo-chefe da divisão de nutrição da Nestlé. 
 
Há três meses, a gigante dos alimentos inaugurou uma unidade de leite longa vida em 
Araraquara (SP) com investimento de R$ 120 milhões e capacidade de 100 milhões de litros ao 
ano. Em 2 de março, será aberta uma nova fábrica em Carazinho (RS). 
 
Pelo mundo 
 
Focada nos emergentes, a Nestlé ressaltou também a atuação da companhia em países 
asiáticos e na África. Na China, por exemplo, além de aumentar a produção local, a empresa 
pretende investir em pesquisas devido à variedade de ingredientes locais que podem ser 
comercializados em todo o mundo. Na África, a intenção é aumentar a produção em suas 26 
unidades instaladas no continente. 
 
"Nosso foco nos mercados em desenvolvimento deve-se à rapidez de crescimento desses 
locais", diz Bulcke. Na divisão da companhia que agrega Ásia, Oceania e África, a intenção é 
atrair l bilhão de novos consumidores até 2020. 
 
Nos próximos anos, a estratégia é lançar itens sob o posicionamento de "nutrição, saúde e 
bem-estar". "Nossas linhas estarão baseadas na inovação com produtos cada vez mais 
saudáveis e orientados a cada pais", diz o executivo de nutrição da companhia, que citou como 
exemplos uma marca vendida na China com orientação para a terceira idade e produtos com 
maior quantidade de cálcio na Malásia.  
 

 
 
Lucro líquido e vendas emagreceram em 2009 
 
A crise que afetou o mercado internacional influenciou os resultados da Nestlé no ano passado 
e divulgados nesta sexta-feira, 19. A companhia obteve lucro líquido de 10,4 bilhões de 
francos suíços (US$ 9,57 bilhões), montante 42% menor do que os 18 bilhões de francos 
suíços (US$ 16,5 bilhões) em 2008. Entretanto, a gigante suíça de alimentos ressalta que a 



comparação dos números deve considerar a venda dos 24,8% de controle da Alcon para a 
farmacêutica Novartis, que gerou na época 9,2 bilhões de francos suíços (US$ 8,46 bilhões). 
 
As vendas globais da empresa tiveram queda no resultado líquido de 2,1%, com receita de 
107,6 bilhões de francos suíços (US$ 99 bilhões). Em 2008, as vendas da Nestlé geraram 
109,9 bilhões de francos suíços (US$ 101,1 bilhões). Devido aos impactos da recessão 
econômica, a companhia afirma ter reduzido suas despesas em 1,5 bilhão de francos suíços 
(1,38 bilhão) ao longo do ano passado. Em 2010, a empresa prevê melhoras com a proposta 
de aumento 14,2% do dividendo proposto em 2009.  
 

 
 
Alta nos emergentes  
 
Veja o crescimento da Nestlé em cada região do globo 
 

 
 
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 20 fev. 2010, Primeiro Caderno, p. 28-29. 


