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A Nestlé SA , a maior empresa de alimentos do mundo, registrou um aumento de 12% em seus 
lucros do segundo semestre de 2005 e de 20,7% no ano, após elevar os preços dos produtos 
como o café solúvel Nescafé e teve suas vendas reforçadas nos Estados Unidos e na Ásia devido à 
valorização do dólar em relação ao franco suíço. 
 
O lucro líquido anual da Nestlé subiu 20,7% aproximadamente 8 bilhões de francos suíços (US$ 
6,1 bilhões), segundo resultados do ano divulgados ontem pela empresa, com sede em Vevey, na 
Suíça. As vendas chegaram a 91,075 bilhões de francos, superiores aos 84,690 bilhões de 2004. 
O cenário nas Américas foi caracterizado, basicamente, pela forte demanda no consumo. No 
Brasil, a companhia conseguiu um alta de 5,4% nas vendas. Na América do Norte, o crescimento 
foi de 7%. Já no México conseguiu crescimento de 10,1%.  
 
Peter Brabeck, principal executivo da Nestlé, elevou os preços a fim de combater a alta dos gastos 
com petróleo, embalagens e matérias-primas. Ao mesmo tempo, a Nestlé registrou aceleração de 
suas vendas na Ásia e nos Estados Unidos, onde Brabeck gastou mais de US$ 17 bilhões em 
aquisições entre 2000 e 2003 em meio à desaceleração da expansão das vendas na Europa. 
 
“A exemplo de todas as empresas do setor, eles sofreram certo impacto sobre os custos de 
produção de seus artigos”, disse Edouard Dubuis, que co-administra uma carteira de ativos no 
valor de cerca de US$ 31 bilhões no Clariden Bank de Zurique, inclusive ativos da Nestlé. “Prevejo 
que as atividades centrais não terão qualquer aumento de margem de lucro em 2005”. 
As margens de lucro dos alimentos caíram na Europa e na Ásia, e a lucratividade da divisão de 
águas da empresa caiu.  
 
O total dos lucros antes de juros, impostos e amortização, como percentual das vendas, subiu 
0,2%, para 12,9%, sustentado pela elevação das margens da Alcon , a divisão de saúde ocular da 
Nestlé, e da Nespresso , a unidade de café em cápsulas da companhia. 
 
Brabeck, 61, disse prever uma expansão das vendas na Europa equivalente às do ano passado. 
“Acho que o otimismo do consumidor não vai mudar significativamente na Europa em 2006”, 
disse ele à Bloomberg antes da entrevista coletiva à imprensa concedida pela Nestlé. “Mas acho 
que isso não significa que não possamos crescer”. 
 
A Nestlé reafirmou ontem sua meta anual de crescimento de 5% a 6%, mantidas constantes as 
condições cambiais, e um novo aumento de sua margem operacional de lucros, sob o mesmo 
critério. 
 
O dólar teve valorização de 15% em relação ao franco suíço em 2005. A Nestlé extrai cerca de 
metade de sua receita nos EUA, ou de economias vinculadas ao dólar, como as da China e de 
Hong Kong, onde o crescimento está ultrapassando o da Europa. Nesses países o aumento de 
cotação da moeda eleva o valor da receita quando convertida para francos suíços. 
 
As vendas nas Américas cresceram 7% para 30,8 bilhões de francos suíços, a condições cambiais 
constantes, uma vez que a Nestlé aumentou sua participação de mercado nas áreas de pratos 
congelados, água engarrafada e sorvetes, disse a empresa. A receita gerada na Europa aumentou 
2%, para 27,62 bilhões de francos suíços, ajudada pela alta de 3% computada no Reino Unido. A 
receita contabilizada na Ásia, África e Oceania aumentou 6,6%, passando a totalizar 15,7 bilhões 
de francos suíços. 
 
 
 
 



Reformulação 
 
A maior fabricante mundial do setor alimentício, contratou um ex-executivo da Parmalat SpA para 
comandar uma reformulação total de sua divisão serviços de fornecimento de alimentos para 
empresas e restaurantes, cujos lucros não registraram crescimento. A Nestlé, produtora do 
chocolate Kit Kat e do café solúvel Nescafé, está fundindo as unidades que abastecem hotéis, 
restaurantes e cinemas em uma nova divisão, sob o comando de Marc Caira.  
 
O principal executivo da Nestlé, Peter Brabeck, está vendendo divisões de processamento de 
alimentos instaladas em mercados de crescimento lento, como o da Alemanha, e fechando 
unidades pouco eficientes. Ele disse ontem em entrevista que a nova divisão permitirá à Nestlé 
expandir um canal de vendas que a empresa provavelmente não estava explorando plenamente. 
 
“A Nestlé tem uma enorme necessidade de acelerar o passo”, disse Dieter Winet, administrador 
de fundos da Swisscanto de Zurique, que gerencia uma carteira de cerca de 55 bilhões de francos 
suíços. “Ela tem a margem mais baixa dentre as de suas concorrentes internacionais.” 
As ações da Nestlé caíram 13 francos suíços, ou 3,3%, para 386,5 francos ontem na Bolsa de 
Valores de Zurique. 
 
Caira assumirá o cargo no próximo dia 15 de maio e responderá diretamente a Brabeck. Ele 
trabalhou na Parmalat de 2001 até janeiro deste ano, mais recentemente como diretor da serviços 
de fornecimento de alimentos da empresa italiana.  
 
Antes de ingressar na Parmalat, Caira trabalhou para a divisão de serviços de fornecimento de 
alimentos da Nestlé no Canadá. A divisão de fornecimento de alimentos da Nestlé tem mais de 6,6 
bilhões de francos suíços em vendas anuais. 
 
Gripe aviária 
 
A Nestlé aumentou suas medidas de segurança para trabalhadores que estão próximos a animais 
por causa da gripe aviária. A empresa afirmou ter intensificado as medidas de proteção para 
limitar a exposição de funcionários que têm contato com galinhas. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 24 fev. 2006, Internacional, p. A-23.  
 


