
A Nestlé utiliza cerca de 3 litros de água, 
em média, para produzir 1 quilo de qual-
quer um de seus produtos. Por sua vez, os 
agricultores que lhe fornecem matéria-
-prima precisam de cerca de 3 mil litros 
por quilo de insumo. Soma-se a isso que 
mais de 10% das 450 fábricas da com-
panhia alimentícia estão localizadas em 
zonas onde a água é escassa. 

Como usuária intensiva de recursos 
não renováveis, faz alguns anos que a 
empresa suíça decidiu focar sua estra-
tégia de sustentabilidade na economia 
de água. Concentrou seus investimentos 
na implementação de novas tecnologias 
para a produção e propôs-se capacitar, 
periodicamente, sua cadeia de valor para 
mudar as práticas. 

Hoje, a Nestlé é a segunda empresa 
de alimentos mais sustentável do mun-
do, atrás apenas da Unilever, segundo o 
prestigioso ranking global Sustainability 
yearbook 2011, elaborado pelo grupo fi-
nanceiro holandês SAM e pela PwC. 

A listagem, composta por 409 fábricas 
de 58 setores, é o resultado de uma de-
talhada avaliação sobre o desempenho 
econômico, social e de respeito ao meio 
ambiente das 2,5 mil maiores organiza-
ções do planeta, de acordo com o Dow 
Jones Global Total Stock Market Index. 
Na edição 2011, a Nestlé foi eleita como 
caso de destaque por suas estratégias 
de redução dos riscos e aproveitamento 
das oportunidades relacionadas com o 
uso da água. José López, vice-presidente 
de operações da empresa, afirma que, 
desde 2000, mesmo com o aumento de 
63% no volume de produção, a empresa 
diminuiu o emprego da água em 33% e 
as emissões de gases de efeito estufa em 
16% - e m suas fábricas. 

PepsiCo, líder no setor de bebidas, e 
Coca-Cola, logo atrás de sua concorren-
te, são outros dois exemplos de empre-
sas que demonstraram gestão eficiente 
da escassez e da contaminação da água, 
um dos destaques do SAM 2011. 

Também sobressai no anuário o prota-
gonismo das empresas espanholas. En-
quanto apenas 9% da base de empresas 
dos EUA pesquisadas foi listada efetiva-
mente, a Espanha emplacou 65% de sua 
base inicial. O Brasil foi o único país da 
América Latina a liderar um dos 58 se-
tores pesquisados -serviços financeiros. 
A empresa brasileira citada é a Itaúsa -
Investimentos Itaú. 
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Text Box
Fonte: HSM Management, São Paulo, v. 4, ano 15, n. 87, p. 10, jul/ago 2011. 




