
Nestlé aumenta vendas, mas ainda está aquém das rivais em lucratividade  
Deborah Ball  

A Nestlé SA tem apresentado bom desempenho de vendas diante do de suas maiores rivais no 
mercado mundial. Mas a maior empresa de alimentos do mundo ainda está bem atrás em 
lucratividade.  

Amanhã, quarta-feira, a empresa, que tem sede em Vevey, na Suíça, deve divulgar que suas 
receitas no primeiro semestre foram de 42,2 bilhões de francos suíços (US$ 30,4 bilhões), 
segundo levantamento da Dow Jones Newswires com cinco analistas. Isso é pouco menos que os 
44,2 bilhões (US$ 31,8 bilhões) de um ano antes, mas um aumento de 4,8% depois que 
flutuações cambiais e quaisquer aquisições nos 12 meses são desconsideradas — a fórmula usada 
pela Nestlé para medir seu desempenho.  

Mesmo assim, a Nestlé, que fabrica do Leite Moça aos Caldos Maggi e rações Bonzo, precisa 
provar que está fazendo progressos para diminuir a enorme diferença de lucratividade em relação 
a suas maiores rivais.  

Por meio de vários grandes projetos de reestruturação em anos recentes, a Nestlé conseguiu 
aumentar sua margem de lucro operacional de 10,3% em 1997 para 12,3% no ano passado. Mas 
isso ainda está abaixo dos 14,5% da anglo-holandesa Unilever, a fabricante do Doriana, que é a 
terceira maior empresa de alimentos do mundo. A americana Kraft Foods Inc., dona da Lacta, que 
é a número 2 do setor, tem uma margem operacional de 22%. Analistas esperam que a margem 
operacional da Nestlé no primeiro semestre deste ano fique em 12,4%.  

E o principal esforço da Nestlé para lidar com o problema de lucratividade, que é resultado em 
parte de sua estrutura corporativa extremamente descentralizada, levará alguns anos para 
conseguir diminuir parte dessa diferença. Pela agenda atual, a empresa está tentando cortar 5,5 
bilhões de francos suíços (US$ 3,9 bilhões) em despesas até 2006. Alguns dizem que essa é uma 
meta realizável. "A Nestlé é como um petroleiro", diz Andrew Wood, analista de bens de consumo 
da Sanford C. Bernstein. "Mas petroleiros podem mover-se bastante rápido quando apontam para 
a direção certa."  

Este ano tem sido difícil para os fabricantes de alimentos. Economias desaquecidas fizeram os 
consumidores reduzir os gastos com alimentos mais caros, forçando os fabricantes a uma guerra 
por fatia de mercado. Ao mesmo tempo, eles estão sendo pressionados por varejistas, 
principalmente nos EUA, onde a Wal-Mart Stores Inc. está agitando a competição à medida que 
marcha para o varejo de alimentos, exigindo grandes descontos de fornecedores como a Nestlé.  

Em conseqüência, a Unilever divulgou queda de 1% na receita do segundo trimestre, para 12,4 
bilhões de euros (US$ 13,8 bilhões), e um aumento de 2% no lucro líquido, para 1 bilhão de euros 
(US$ 1,1 bilhão). Ela também baixou suas previsões de vendas para 2003. A Kraft viu o lucro 
líquido do segundo trimestre subir 5,3%, para US$ 949 milhões, em relação a um ano antes, 
enquanto as vendas aumentaram 4,4%, para US$ 7,84 bilhões.  

Nos últimos anos, as vendas da Nestlé cresceram mais rápido que as de suas rivais em parte por 
causa da grande exposição dela a mercados emergentes como América Latina e China. A América 
Latina foi responsável por 11,7% do faturamento em 2002 — o Brasil correspondeu a 3,7% do 
total. Ao mesmo tempo, o portfólio de produtos da Nestlé inclui categorias de crescimento mais 
rápido, como água mineral e alimentos prontos, que faltam à Unilever.  

Analistas prevêem que o lucro líquido da Nestlé no primeiro semestre seja de 2,77 bilhões de 
francos (US$ 2 bilhões). Isso seria 51% menos que um ano atrás, em grande parte por causa de 



um ganho de 2,6 bilhões de francos suíços que a empresa registrou no ano passado com a venda 
parcial de sua divisão de produtos oftalmológicos Alcon.  

A Nestlé é o mais descentralizado dos grandes grupos de alimentos, com uma estrutura baseada 
em países, em vez de regiões. Nos últimos cinco anos, ela tem lentamente caminhado para o 
modelo mais centralizado que seus rivais americanos adotaram décadas atrás e seus concorrentes 
europeus passaram a usar nos últimos dez anos.  

A própria Nestlé admite que sua estrutura altamente descentralizada e complexa dificulta que ela 
tenha controle absoluto sobre seus números. E isso a fez ficar atrás de outras empresas em 
relação a medidas de corte de custos, como uma administração da rede de fornecimento mais 
eficiente, programas de compras globais e sistemas regionais de vendas a varejistas.  

A Nestlé planeja corrigir essas ineficiências com um projeto que batizou de Globe, um amplo 
programa que tem a meta de cortar 3 bilhões de francos suíços (US$ 2,1 bilhões) em custos até 
2006.  

Mas numa apresentação a analistas em maio, o diretor-presidente da Nestlé, Peter Brabeck, 
pareceu sugerir um atraso na execução do Globe, alimentando a visão dos céticos de que será 
difícil promover a guinada da empresa. Ontem, segunda-feira, o porta-voz François Perroud disse 
que "o Globe está em curso, dentro do cronograma e do orçamento".  
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