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Nestlé.
Revelamos o poder dos alimentos
para melhorar a qualidade de vida de 

todos, hoje e nas próximas gerações.



Nosso propósito
Nestlé. Revelando o poder dos alimentos para melhorar a qualidade de vida 

de todos, hoje e nas próximas gerações.

Buscamos constantemente ultrapassar os 
limites do que é possível fazer 

com alimentos, bebidas e produtos 

nutricionais para promover melhor 

saúde, maior acessibilidade e 
preparação sem esforço, 

proteção de nossos recursos naturais 
e prazer.

Capa Relatórios Acompanhamento de Conteúdo

Nescafé Gold
Nescafé é a marca de café líder e 

preferida do mundo. A cada segundo de 

cada dia, o mundo desfruta de mais de 

5.500 copos de Nescafé, incluindo o 

premium Nescafé Gold.
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compartilhado em www.nestle.com/csv



PetCare

Nosso negócio
Concentramos nossa energia e recursos onde desbloquear o poder 

dos alimentos pode fazer a maior diferença.

Aplicamos nossa experiência 

em nutrição, saúde e bem-

estar para ajudar pessoas, 

famílias e animais de 

estimação a viverem vidas 

mais felizes e saudáveis. 

Trabalhamos para proteger e 

restaurar o meio ambiente e

gerar valor significativo para 

nossos acionistas e outras 

partes interessadas.

O que vendemos (em bilhões de CHF) 

Produtos em pó e

Bebidas Líquidas

24,0

Nutrição e

Ciências da 

Saúde 

13.2

Pratos Prontos

e auxílios 

culinários

12.1

Derivados do leite

e Sorvete

10.7

Confeitaria

7,5

Onde vendemos (em bilhões de CHF)

EMENA

25.8

AMS

39.1

AOA

22.2

Número de funcionários Número de países em que vendemos

276 000 186

Total de salários do grupo e 

despesas com bem-estar 

social (em CHF)

14
bilhões

Impostos corporativos 

pagos em 2021 (em CHF)

2.7
bilhões

4,0

15,6

Água



4.0
milhões de toneladas

97,2%
livre de desmatamento para cadeias 

de suprimentos declaradas em 2021 açúcar

8,1%

27,2%
para 30% até 2022

Nosso principal
desempenho não financeiro
Criamos valor compartilhado por meio de nossos compromissos sociais e 

ambientais.

Para medir nosso progresso,

utilizamos um conjunto abrangente

de indicadores que sustentam o

desempenho de nosso negócio

e geram valor para nossos 

acionistas e demais partes 

interessadas. Alguns indicadores-

chave estão incluídos aqui – o 

conjunto completo está em nosso 

Relatório de Criação de Valor 

Compartilhado e Sustentabilidade.

* Desempenho não financeiro
as métricas são definidas 

no Escopo do Relatório e

Metodologia para KPIs ESG 

documento disponível em

www.nestle.com/esg-kpis

A EY realizou garantia limitada 

nos quatro principais 

indicadores de desempenho 

sobre isso 

página. A declaração de garantia

com a conclusão 

independente da EY pode ser 

encontrada em: 

www.nestle.com/assurance-

statement

Nosso compromisso 

Zero emissões líquidas de gases de

efeito estufa até 2050

Redução de 20% do escopo 1, 2 e 3 

Emissões de GEE até 2025

e redução de 50% até 2030,

versus de referência de 2018

emissões de gases de efeito estufa (CO₂e) 

reduções alcançadas por meio dos projetos 

Nestlé  projetos desde 2018.

Iniciamos um adicional de 9,7 milhões de 

toneladas de CO₂e em remoções em 2021, 

totalizando 13,7 milhões de toneladas de CO₂e.

Estamos no caminho certo.

Nosso compromisso

Cadeias de suprimentos primárias livres

de desmatamento para carne, óleo

de palma,  celulose e papel, soja e

até o final de 2022

Estamos no caminho certo.

Nosso compromisso Nosso KPI *

Cortar o plástico virgem 

em nossas 

embalagens em 1/3 terço até 

2025

redução de plástico virgem em

nossas embalagens em 2021 versus

linha de referência de 2018

Estamos no caminho certo.

Nosso compromisso Nosso KPI *

Aumentar a proporção de mulheres

no top 200+ cargos de executivos 

seniores
mulheres no top 200+ cargos 

de executivos seniores

Nosso KPI *

Nosso KPI *

Estamos no caminho certo.



Nosso desempenho financeiro 
A nossa estratégia de Nutrição, Saúde e Bem-Estar é o motor da nossa criação de valor.

Em 2021, nosso crescimento orgânico 

foi forte, com amplos ganhos de 

participação de mercado, 
após execução disciplinada, 

rápida inovação

e maior digitalização.

Um resumo dos resultados anuais

de 2021 pode ser encontrado na

tabela à direita.

87,1 bilhões 7,5% 5,5%

(em CHF)

15,1 bilhões

12,2 bilhões

17,4% -30 Pontos-base

Moeda constante

14,0% -290 Pontos-base

Moeda constante

6,06 +41,1% +5,8%
Moeda constante

Fluxo de caixa operacional 

(em CHF)

13,9 bilhões

42,1% da dívida financeira 

líquida

Fluxo de caixa livre * 

(em CHF)

8,7 bilhões

* Desempenho financeiro
medidas não definidas pelas IFRS. 

Para obter mais detalhes, consulte 
‘Revisão financeira’ na página 46.

2,80 +1,8%
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Lucro operacional de 

negociação subjacente

*

Lucro operacional de 

negociação subjacente*

margem*

Lucro operacional de 

negociação subjacente*

margem*

Lucro operacional de 

negociação" (em CFH)

Margem de lucro 

operacional de negociação 

Margem de lucro 

operacional de negociação 

Ganhos por ação  

(em CHF)

Ganhos por ação Ganho operacional

por ação *

Vendas do grupo 
(em CHF)

Crescimento 
orgânico *

Crescimento 
interno real *

Dividendo proposto 

(em CHF)

Aumento de 

dividendo proposto



Caros colegas
acionistas,

Nestlé é a empresa que Se Faz Bem, A gente 

Faz. Buscamos oportunidades para soluções 

em alimentos, bebidas e saúde nutricional que 

contribuam para um futuro mais saudável, 

saboroso e sustentável.
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Exemplificando consistência e confiabilidade

2021 viu o impacto contínuo da pandemia do COVID-19, juntamente 

com novas pressões na cadeia de suprimentos. Nós, da Nestlé, 

estamos enfrentando esses desafios à medida que buscamos 

consistentemente nossa estratégia de longo prazo. Estamos inovando 

novos produtos rapidamente e avançando propositalmente em nossa 

transformação digital para permanecer na vanguarda do nosso setor. 

Conduzimos nossos negócios como sempre fizemos – no espírito de 

Criação de Valor Compartilhado.

Graças à inovação em ritmo acelerado, forte investimento na marca, 

maior digitalização e gerenciamento rigoroso de portfólio, o 

crescimento orgânico foi forte na maioria das regiões e categorias. 

Isso foi apoiado pelo impulso nas vendas no varejo e um retorno ao 

crescimento nos canais externos. Os destaques de 2021 incluem o 

seguinte:

– O crescimento orgânico atingiu 7,5%, com crescimento real (RIG 

– Real Internal Growth) de 5,5% e precificação de 2,0%. O 

crescimento foi sustentado pelo impulso contínuo nas vendas no 

varejo, recuperação constante dos canais externos, aumento de 

preços e ganhos de participação de mercado.

– As vendas totais reportadas aumentaram 3,3% para 

CHF 87,1 bilhões (2020: CHF 84,3 bilhões). O câmbio reduziu as 

vendas em 1,3%. As alienações liquidas tiveram um impacto 

negativo de 2,9%.

– A margem de lucro operacional subjacente (UTOP -

Underlying trading operating profit) foi de 17,4%, diminuindo em

30 pontos-base. A margem de lucro operacional de negociação

(TOP - trading operating profit) diminuiu 290 pontos-base para

14,0% com base nos relatórios.

– O lucro por ação subjacente aumentou 5,8% em moeda 

constante e aumentou 5,1% em uma base reportada para 

CHF 4,42. O lucro por ação aumentou 41,1% para CHF 6,06 numa 

base reportada.

– O fluxo de caixa livre foi de CHF 8,7 bilhões.

Revisão Anual Nestlé 2021



Paul Bulcke, Presidente (esquerda) e U. Mark Schneider, Diretor Executivo (direita)

Com um portfólio global, equilibrado e diversificado, a

estrutura descentralizada da Nestlé permite respostas

ágeis às mudanças nas necessidades dos consumidores,

demandas dos clientes e desafios da cadeia de

suprimentos. Em 2021, aprimoramos ainda mais nosso

foco geográfico, criando as Zonas da América do Norte e

Grande China a partir de 1º de janeiro de 2022.

“Com um portfólio global, 

equilibrado e diversificado, a 

estrutura descentralizada da 

Nestlé permite respostas ágeis às 

mudanças nas necessidades dos 

consumidores, demandas dos 

clientes e desafios da cadeia de 

suprimentos.”
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Vivendo nosso foco estratégico

Continuamos a transformação do nosso portfólio em 2021, 

investindo em categorias de alto crescimento que contribuem 

para nossa estratégia de Nutrição, Saúde e Bem-Estar.

A Nestlé Health Science está construindo uma potência em 

nutrição e saúde por meio de uma combinação de forte 

crescimento orgânico e aquisições direcionadas. A adição das 

principais marcas da The Bountiful Company estabelece a 

Nestlé Health Science como líder do setor em vitaminas, 

minerais e suplementos.

Continuamos a transformação estratégica de nosso negócio global 

de água, concluindo o desinvestimento de nossas marcas North 

American Water. O foco está em nossas marcas icônicas de água 

mineral internacional e premium, bem como em produtos de 

hidratação saudáveis. A aquisição da água premium Essentia

expande nossas ofertas de hidratação funcional.
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Além da transformação do portfólio, estamos investindo em 

pesquisa e desenvolvimento (P&D) para tornar nosso portfólio 

mais nutritivo, delicioso e sustentável. Aumentamos as despesas 

de capital para apoiar nossas categorias de rápido crescimento –

principalmente café e pet care – para atender à demanda futura.

Impulsionando a inovação em ritmo acelerado

Investimos no desenvolvimento de soluções para atender às 

crescentes preferências dos consumidores por produtos mais 

saudáveis, reduzindo o tempo desde o conceito até a prateleira da 

loja. Nosso foco é antecipar tendências crescentes, testar 

rapidamente novas ideias e trazer produtos ao mercado com 

adaptação contínua. Mantivemos a mesma velocidade de inovação 

desde 2019, apesar dos desafios devido à pandemia.

Construir um pipeline de inovações significativas investindo em 

P&D alimenta nosso crescimento. Entregamos inovações 

rapidamente e as dimensionamos entre marcas, categorias e 

geografias. Durante a pandemia, nossos lançamentos 

aumentaram constantemente. Em 2021, aumentamos em 12% o 

número de lançamentos globais/multimercados e lançamentos de 

teste.

Café. Desde a forma como o café é cultivado e produzido até

como é consumido, estamos inovando para melhores experiências 

de consumo de café e melhores meios de subsistência para os 

agricultores. Os cientistas de plantas da Nestlé anunciaram um 

grande avanço em 2021 ao descobrir duas novas variedades de 

Robusta com rendimentos por árvore até 50% maiores em 

comparação com variedades padrão, além de emissões de 

carbono mais baixas. Aproveitando a experiência única da Nestlé 

em tecnologia de torrefação, o novo Nescafé Gold Blend Roastery

Collection é um café solúvel super premium estilo barista. Para os 

apreciadores de café, o café La Cumplida Refinada, edição 

limitada Nespresso, usa fermentação para criar um perfil de sabor 

exclusivamente doce e frutado.

“Construir um pipeline de inovações 

significativas investindo em P&D alimenta 

nosso crescimento. Entregamos 

inovações rapidamente e as 

dimensionamos entre marcas, categorias 

e geografias.”
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Vitaminas, minerais e suplementos. Nosso rico pipeline

de inovações na Nestlé Health Science continua a permitir que 

as pessoas tenham mais controle sobre sua saúde. 

Respondendo ao aumento da demanda por produtos que 

sustentam um sistema imunológico saudável, a Nestlé Health 

Science lançou a Vital Proteins Immune Support Gummies e 

Persona Immune Support.

À base de plantas. A demanda do mercado por produtos à base de 

plantas está criando oportunidades para novas ofertas em todo o 

portfólio de alimentos e bebidas, que também contribuem para 

nossas metas de sustentabilidade. Seguindo o sucesso do Vuna

desde o seu lançamento em 2020, em 2021 o Garden Gourmet

introduziu alternativas veganas ao ovo e camarão, vEGGie e Vrimp.

Os produtos alimentícios à base de plantas geraram vendas de 

cerca de CHF 800 milhões em 2021, apresentando um crescimento 

orgânico de 16,8%. Também expandimos nossas alternativas aos 

laticínios com o Wunda à base de ervilha e neutra em carbono. O 

novo KitKat V à base de plantas está encantando tanto os amantes 

do KitKat quanto os novos consumidores.

Conectando por meio da digitalização

A Nestlé está acelerando a digitalização, usando dados e tecnologia 

para desbloquear eficiências e oportunidades de crescimento. Estamos 

aproveitando as rápidas mudanças no comportamento do consumidor, 

ampliando nossos negócios centrados no digital e dimensionando 

recursos digitais. A inteligência artificial e a assistência remota estão nos 

permitindo ser mais ágeis e flexíveis em nossos locais de fabricação e 

cadeias de suprimentos.

Vemos o aprimoramento das capacidades digitais como um fator de 

sucesso. Em cada uma de nossas categorias, os ecossistemas digitais 

estão abrindo novos caminhos para insights, inovação e crescimento 

lucrativo sustentável. Estamos ampliando o acesso direto aos 

consumidores para aprimorar a personalização em nossas ofertas de 

marketing e diretas ao consumidor para maior engajamento e fidelidade. 

As vendas do e-commerce cresceram 15,1%, representando 14,3% das 

vendas totais do Grupo.

Criando Valor Compartilhado

A criação de valor compartilhado sempre foi fundamental para a 

forma como fazemos negócios na Nestlé. Acreditamos há muito 

tempo que nossa empresa só pode ter sucesso no longo prazo 

criando valor, tanto para nossos acionistas quanto para a sociedade. 

Durante décadas, nossas atividades e produtos visaram fazer
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uma diferença positiva para a sociedade, a fim de promover o 

sucesso contínuo da Nestlé. Não hesitamos nesse compromisso.

Esse foco no valor compartilhado é mais importante do que nunca. A 

Nestlé está totalmente empenhada em acelerar a transformação em 

direção a sistemas alimentares equitativos, com zero emissões 

líquidas e sistemas alimentares positivos para a natureza que 

possam nutrir todas as pessoas. Em setembro de 2021, a Nestlé 

revelou uma nova promessa de promover sistemas alimentares 

regenerativos em escala, com base em nosso roteiro Net Zero.

“A criação de Valor Compartilhado sempre foi 

fundamental para a forma como fazemos 

negócios na Nestlé. Acreditamos há muito 

tempo que nossa empresa só pode ter 

sucesso no longo prazo criando valor para 

nossos acionistas e para a sociedade.”

Agricultura regenerativa. Investiremos CHF 1,2 bilhão até 2025 para 

contribuir para a construção de práticas agrícolas regenerativas. 

Nossas iniciativas visam proteger os ecossistemas, aumentar a 

biodiversidade e reduzir as emissões causadas pela agricultura em 

nossa cadeia de suprimentos. Estamos trabalhando em estreita 

colaboração com agricultores, fornecedores e comunidades onde 

operamos para permitir uma transição equitativa e justa.

prática de agregar diversas experiências e conhecimentos por 

meio da nomeação de um novo diretor independente. Nos 

últimos anos, fortalecemos, em particular, a expertise do 

Conselho de Administração em sistemas de alimentos, 

alimentos e bebidas, digitalização e outros temas.

Durante 2021, o Conselho de Administração refinou ainda mais 

sua estrutura de governança com a criação de um Comitê de 

Sustentabilidade separado e dedicado, que aconselha todos os 

aspectos da agenda ESG da Nestlé, incluindo os esforços do 

Grupo em termos de mudanças climáticas, direitos humanos e 

diversidade e inclusão.

Dando vida ao nosso propósito

Estamos criando valor compartilhado para nossos acionistas e 

todas as partes interessadas conectadas ao nosso negócio, 

revelando o poder dos alimentos para melhorar a qualidade de 

vida. Nossos funcionários dão vida ao nosso propósito –

agradecemos a eles por sua dedicação exemplar e trabalho 

duro. Também somos gratos por nossos parceiros de negócios, 

nossos consumidores e o apoio das comunidades em que 

operamos. E agradecemos a vocês, nossos acionistas, por sua 

contínua confiança e motivação em fazer parte de nossa 

jornada.

Assinado: Assinado: 

[assinatura ilegível]                      [assinatura ilegível]

Portfólio mais sustentável. A inovação está impulsionando produtos 

com impacto ambiental reduzido. Vários novos produtos de alimentos 

e bebidas à base de plantas e com baixo teor de carbono foram 

lançados em 2021. O novo Les Recettes de l'Atelier Incoa ilustra 

nossos esforços para implementar uma produção mais sustentável 

usando uma inovação exclusiva para criar um chocolate amargo feito 

inteiramente de frutas de cacau, reduzindo o desperdício usando a 

polpa de cacau como adoçante natural.

Refinando a visão geral do Conselho de Administração

Nosso Conselho de Administração continuou a fornecer orientações 

valiosas sobre nossa estratégia e nossa agenda ambiental, social e 

de governança (ESG) em 2021. Mantivemos a

Paul Bulcke

Presidente

U. Mark Schneider

Diretor Executivo
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Criando valor por meio 
da nossa estratégia

Nature’s Bounty Immune 24 Hour+

Nature’s Bounty Immune 24 Hour+ contém Ester-

C – que dura até duas vezes mais que a vitamina 

C normal – vitamina D, zinco, sabugueiro e 

equinácea, fornecendo suporte imunológico 

avançado e duradouro.
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7,1%
crescimento em produtos 

nutricionais acessíveis

12,0%
crescimento de produtos 

premium

8,2%
crescimento orgânico em 

categorias de alto crescimento

18,2%
crescimento de 

aquisições recentes (2017-2021)
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Nosso portfólio está sempre evoluindo para atender às demandas dos 

consumidores. Nossa estratégia de longo prazo está centrada no 

respeito ao futuro. Moldamos nosso portfólio com produtos adequados 

para os consumidores e estabelecemos metas que contribuem para um 

ambiente mais saudável.

Fazendo escolhas estratégicas

Concentramos nossa energia e recursos onde revelar o poder dos 

alimentos pode causar o maior impacto positivo na vida de pessoas e 

animais de estimação, no meio ambiente, nossos acionistas e outras 

partes interessadas. Produtos que são saudáveis para os consumidores 

e para o planeta são bons negócios. Por isso tomamos as seguintes 

ações:

Competimos em categorias atrativas e em crescimento e priorizamos 

investimentos para nos mantermos relevantes e vencermos em todos os 

segmentos e mercados em que atuamos. Nossas tecnologias digitais nos 

ajudam a identificar as necessidades emergentes dos consumidores e 

oportunidades de modelos de negócios para que possamos trazer inovação 

diferenciada ao mercado rapidamente. Estabelecemos parcerias com 

clientes em todo o cenário de varejo para adaptar nosso portfólio de 

produtos e estratégias de canal, aproveitando nossas marcas globais para 

personalizar novos produtos para gostos e preferências locais. Em 2021, 

nosso investimento em direcionadores estratégicos rendeu o seguinte:

– As categorias de alto crescimento de café, pet care, nutrição, água e 

ciência da saúde nutricional, juntas representando 63% das vendas, 

cresceram 8,2%.

- Aplicamos nossa experiência em nutrição, saúde e bem-estar -

desenvolvida por mais de 150 anos - para ajudar pessoas, famílias

e animais de estimação a viverem vidas mais felizes e saudáveis.

- Trazemos inovações diferenciadas e premium para o mercado, 

impulsionadas pela exploração criativa e insights do consumidor, 

ciência da nutrição pioneira e excelência culinária. Atendemos às 

necessidades do consumidor moderno com produtos saudáveis, 

deliciosos e convenientes para estilos de vida conscientes e 

restritos.

- Oferecemos mais opções de alimentos e bebidas à base de plantas 

para serem a primeira escolha dos consumidores à medida que 

diversificam suas dietas. 

- Produzimos nutrição acessível, segura e de alta qualidade

para todos, independentemente do nível de renda, aproveitando 

nossa presença de longa data em  todo o mundo.

- Esforçamo-nos para embalar e entregar nossos produtos de forma 

que são seguros e protegem o meio ambiente.

–

–

–

–

–

Os produtos alimentícios à base de plantas geraram vendas de 

cerca de CHF 800 milhões, com um crescimento orgânico de16,8%.

Trinta e uma das nossas marcas confiáveis, incluindo Maggi, Milo e 

Nido, geraram mais de CHF 1 bilhão cada em vendas anuais no varejo.

As vendas de e-commerce representaram 14,3% das vendas e 

cresceram 15,1%, e nosso gasto digital aumentou para 51%. Os 

negócios direto ao consumidor representaram 8,7% das vendas e 

cresceram 8,7%.

Nossas ofertas premium representaram 35% das vendas e 

cresceram 12%.

Os mercados emergentes representaram 41% das vendas e 

cresceram 7,8%.

As vendas de produtos acessíveis – muitos deles enriquecidos com 

nutrientes – cresceram 7,1% e representaram 18,9% das vendas em 

mercados emergentes..

- Comprometemo-nos com metas de sustentabilidade ambiciosas para

promover a saúde do planeta, impulsionar o progresso social e apoiar

sistemas alimentares sustentáveis e saudáveis.

Focamos em categorias e geografias com dinâmicas atrativas 

onde a Nestlé tem capacidade de vencer. Desde 2017, 

concluímos ou anunciamos mais de 85 transações (aquisições e 

alienações) com vendas anuais equivalentes a cerca de 20% das 

vendas do Grupo em 2017. Em 2021, concluímos o seguinte:

Nosso modelo de criação de valor de longo prazo é baseado na busca 

equilibrada de crescimento de receita e resultado, bem como maior 

eficiência de capital. Criamos valor guiados por três pilares estratégicos:

– Crescimento através da inovação contínua.

–Eficiência operacional.

–Alocação de recursos e capital com disciplina e prioridades claras, 

inclusive por meio de aquisições e alienações.

Sustentando o crescimento de vendas orgânicas de um dígito médio

Nosso sucesso se baseia na manutenção de um portfólio diversificado, 

tanto em termos de geografia quanto de categoria. Nossa agilidade em 

ambientes em mudança e cultivo de nossas marcas globais, regionais e 

locais de alta qualidade contribuem para o desempenho financeiro de 

longo prazo. Nosso objetivo é sustentar uma taxa de crescimento 

orgânico de um dígito médio por meio de inovação rápida, ganhos de 

participação de mercado e gestão de portfólio.
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–Desinvestimento das nossas marcas Nestlé Waters North 

America.

–Aquisição das principais marcas da The Bountiful Company,

incluindo Nature’s Bounty, Solgar, Osteo Bi-Flex, Puritan’s

Pride, Ester-C e Sundown.

– Aquisição da Essentia, marca premium de água funcional. 

–Aquisição da Nuun, líder em hidratação funcional

através de comprimidos efervescentes.

Tomamos medidas decisivas para restaurar o crescimento e a

lucratividade quando os negócios apresentam desempenho ruim.

Em 2021, implementamos um plano de recuperação para nosso

negócio de nutrição infantil Wyeth na China.

Aumentando a eficiência operacional

Fomentamos nossa agenda de crescimento por meio de 

uma gestão disciplinada de custos, melhorando a eficiência 

operacional em todos os níveis

7
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do negócio. Em combinação com o crescimento das vendas, 

essa abordagem nos permite liberar recursos para 

reinvestimento em inovação de produtos, construção de marca, 

digitalização e iniciativas de sustentabilidade, ao mesmo tempo 

em que cria valor para nossos acionistas.

Continuamos a adaptar nossa organização para ser mais ágil, 

flexível e digitalizada. Na fabricação, continuamos 

a melhorar nossa pegada operacional. Em 2021, reduzimos as 

despesas gerais fixas de fábrica em 1,0%. Em compras, o 

aumento das compras globais combinado com um número 

reduzido de especificações de produtos nos ajudou a reduzir 

custos e complexidade. As compras globais por meio de nossos 

três centros de compras foram de 63% em 2021. Em nossa 

administração, continuamos a simplificar e padronizar processos. 

A penetração de nossos centros de serviços compartilhados 

aumentou pelo sexto ano consecutivo. Nosso capital de giro 

médio de cinco trimestres em % das vendas ficou essencialmente 

estável em 0,1% no final de 2021.

Investir em

regiões estratégicas 

e de alto 

crescimento

Alocação prudente de capital

Nossas prioridades são investir no crescimento e desenvolvimento 

de longo prazo de nossos negócios, ao mesmo tempo em que 

aumentamos o retorno aos acionistas e criamos valor 

compartilhado. Adotamos uma abordagem disciplinada para 

alocação de capital, com políticas financeiras prudentes 

projetadas para encontrar o equilíbrio certo entre crescimento, 

retorno e acesso flexível aos mercados financeiros.

Investimento de longo prazo assume a forma de investimento em 

P&D, suporte à marca e despesas de capital para apoiar o 

crescimento orgânico lucrativo. Alocamos esses recursos de 

forma criteriosa, focando em projetos com maior potencial de 

geração de lucro econômico. Estamos acelerando nossos planos 

de investimento de capital para nossas categorias de rápido 

crescimento, principalmente café e pet care.

Somos disciplinados quando se trata de fusões e aquisições 

para proteger nosso Retorno sobre o Capital Investido (ROIC 

- Return on Invested Capital). Temos uma governança de 

projeto completa

200

150

100

50

A Romont, Suiça

2022: ampliação do local

pronto para produção

A capacidade adicional de 

Linhas de café 

Nespresso Vertuo e 

Nestlé Professional

Investimento de CHF 270 

milhões

em vigor, com responsabilidades e metas claras. Potenciais 

aquisições devem ter uma boa adequação estratégica e cultural 

com nossa organização e oferecer retornos financeiros atraentes. 

Buscamos formas criativas de estruturar transações e construir 

parcerias que aprimorem nossas opções estratégicas.

Demonstramos nosso compromisso em manter um alto nível de 

reinvestimento no negócio ao mesmo tempo em que 

aumentamos continuamente os retornos de capital para os 

acionistas. Fazemos isso aumentando nossos dividendos ano 

após ano. Com base em nosso desempenho de 2021, o 

Conselho de Administração propôs um aumento de dividendos 

de 5 centavos para CHF 2,80 por ação a ser pago em abril de 

2022. Este será o nosso 27º aumento anual consecutivo de 

dividendos. Como resultado de nossa forte geração de fluxo de 

caixa livre e alienações de negócios, continuamos a devolver o 

excesso de caixa aos acionistas por meio de

8

recompras de ações. O programa de recompra de ações 

existente da empresa foi encerrado em 31 de dezembro de 2021. 

Em 2020 e 2021, a Nestlé recomprou 123,1 milhões de suas 

ações por um valor total de CHF 13,1 bilhões a um preço médio 

de CHF 106,08 por ação, quase 2/3 do volume previsto do 

programa existente de CHF 20 bilhões. Um novo plano teve início 

em 3 de janeiro de 2022. De acordo com esse novo programa, a 

Nestlé planeja recomprar CHF 20 bilhões de suas ações no 

período de 2022 a 2024.  A empresa espera comprar cerca de 

CHF 10 bilhões de ações nos primeiros doze meses.

Criando Valor Compartilhado: O jeito como operamos

Construímos para o longo prazo, agimos com foco e combinamos 

recursos globais com know-how local para criar valor para a 

sociedade e nossos acionistas em escala significativa. Fazemos 

isso porque acreditamos que os negócios devem atuar como

Revisão Anual Nestlé 2021
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B Avenches, Suiça

2022: ampliação do local

pronto para produção

C Shah Alam, Malásia

2021: totalmente 

operacional

D Batang, Indonésia

2023: pronto para

produção comercial

Mais de 80 países

servidos por esta 

instalação de produção 

Nespresso

.

Investimento de CHF 117 milhões

A nova instalação produzirá

até 800 toneladas de

alimentos a base de plantas por ano,

abastecendo tanto 

serviços alimentícios como varejo com

Harvest Gourmet

Investimento de CHF 35 milhões

Nova instalação em 20 hectares

de terra para produzir

as bebidas Bear

Brand, Milo e Nescafé

Investimento de CHF 115 milhões

uma força para o bem. É por isso que estamos prometendo avançar os 

sistemas alimentares regenerativos em escala. Isso requer uma 

mudança transformadora. A Nestlé está embarcando em uma jornada 

em direção à regeneração para ajudar a restaurar o meio ambiente, 

melhorar os meios de subsistência dos agricultores e aumentar a 

resiliência e o bem-estar das comunidades e nossos consumidores. 

Essa promessa se baseia em nosso compromisso de reduzir pela 

metade as emissões de gases de efeito estufa até 2030 e atingir zero 

emissões líquidas de gases de efeito estufa até 2050.

Revisão Anual Nestlé 2021 9
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Conduzindo nosso propósito

por meio da inovação

Garden Gourmet Vuna

Em apenas nove meses, a Nestlé entrou 

no mercado de frutos do mar à base de 

plantas no final de 2020 com o Garden 

Gourmet Vuna. Esta alternativa 

inovadora ao atum está tendo uma

recepção entusiástica após o lançamento

na Suíça, Alemanha, Itália e Holanda.

10

1.7
bilhões de francos suíços 

investidos

em P&D anualmente

4100
funcionários em P&D

globalmente

23
Locais de P&D em todo o mundo

30%
das vendas em 2021 de produtos 

inovados ou renovados nos

últimos três anos

Revisão Anual Nestlé 2021



Na Nestlé, aproveitamos nossa organização de P&D líder 

do setor para desenvolver alimentos, bebidas e produtos 

de saúde nutricional para pessoas e animais de estimação 

que são bons para eles e para o planeta. A inovação 

orientada para o propósito sustenta tudo o que fazemos.

Conduzimos a inovação por meio de nossos apaixonados 

funcionários de P&D, forte experiência em ciência e tecnologia, 

maior velocidade e eficiência e nossa cultura empreendedora e 

colaborativa. Nossa compreensão das necessidades do 

consumidor nos ajuda a oferecer inovações baseadas em 

tendências e conceitos nutricionais inovadores. Nossos 

esforços de inovação incluem o seguinte:

– Soluções nutricionais baseadas na ciência.

– Produtos acessíveis e nutritivos que ajudam pessoas 

carentes.

– Produção alimentar sustentável e sistemas alimentares 

regenerativos.

– Alternativas à base de plantas para carne, peixe e laticínios.

– Capacidades de inovação expandidas.

Desenvolvendo soluções nutricionais inovadoras

Nosso trabalho para desenvolver conceitos baseados na 

ciência, desde a pré-concepção até o envelhecimento 

saudável, continua. Juntamente com o EpiGen Global 

Research Consortium, nossos cientistas desenvolveram e 

testaram um suplemento nutricional para mulheres grávidas 

que levou a uma diminuição significativa da incidência de 

partos prematuros.

Nossa pesquisa também explora inovações para a Nutrição 

Infantil. Aproveitando fortes evidências clínicas, introduzimos 

uma fórmula infantil feita com uma combinação de cinco 

oligossacarídeos do leite humano (HMOs). Os HMOs estão 

naturalmente presentes no leite materno e desempenham um 

papel importante na saúde do bebê, no

desenvolvimento, imunidade e saúde intestinal. Nossa 

pesquisa de microbioma continua a impulsionar novos 

produtos que sustentam a digestão saudável, a imunidade 

e o bem-estar geral. Por exemplo, nosso cereal Gerber

Powerblend sustenta a saúde digestiva infantil.

Também estamos criando soluções nutricionais específicas para 

diabetes, doenças cardiovasculares e outras condições médicas. 

Nutren GlucoSmart, lançado na Malásia, contém extrato de folha 

de amoreira patenteado para sustentar níveis saudáveis de 

glicose. Também estamos trabalhando em soluções para animais 

de estimação. O Pro Plan CardioCare foi lançado em 2021 dentro 

da linha Purina Pro Plan Veterinary Diets para retardar a 

progressão de doenças cardíacas em cães.

Tornando a boa nutrição acessível

Para tornar a boa nutrição acessível, alavancamos nossa 

presença global e capacidades de inovação locais. Ajustamos 

processos e receitas, usamos matérias-primas locais e 

fortificamos produtos com micronutrientes localmente 

relevantes. A adaptação de soluções requer experiência local, 

insights do consumidor e empreendedorismo, por isso 

fazemos parcerias com universidades e start-ups.

O lançamento de produtos nutricionais acessíveis em 2021 

incluiu leites em pó acessíveis Lactogen e um novo mingau 

nutritivo à base de sorgo sob a marca Golden Morn na África 

Central e Ocidental. Também desenvolvemos misturas de 

café acessíveis e saborosas, como Nescafé Creamy White

nas Filipinas e Nescafé Malty 3-in-1 na Nigéria.

Promovendo a produção sustentável de alimentos

A ciência e a tecnologia desempenham um papel 

importante para tornar a produção de alimentos mais 

sustentável em toda a nossa cadeia de valor. Estamos 

avaliando soluções para reduzirNovas pesquisas 

ligaram uma mistura 

específica 

de mio-inositol, 

probióticos e 

micronutrientes à 

diminuição da 

incidência de 

partos prematuros 

quando consumidos 

antes e durante a 

gravidez.

as emissões na pecuária leiteira para 

desenvolver leite ecológico. Usando o 

cultivo tradicional, sem OGM, estamos 

desenvolvendo variedades de café e cacau 

de maior rendimento com menor impacto 

climático. Juntamente com parceiros como a 

ETH Zurich, estamos focados em reduzir a 

pegada de carbono de matérias-primas 

agrícolas e identificar culturas nutritivas para 

alternativas à carne, laticínios e frutos do 

mar à base de plantas.

Ao reaproveitar fluxos agrícolas 

secundários, podemos evitar o 

desperdício de alimentos e a perda de 

nutrientes e liberar novas receitas para 

os agricultores. Os lançamentos de 2021 

incluíram a Les Recettes de l’Atelier Incoa

100% cacau que usa a polpa de cacau – um 

subproduto do cultivo do cacau – como

Revisão Anual Nestlé 2021 11



Chefs de P&D usam seus 

conhecimentos culinários para

trazer inovações para

cozinhas em todo o mundo 
e adaptá-las 

às preferências 

e receitas dos consumidores
locais.

adoçante natural e Nescafé 2X Caffeine que aproveita a cafeína 

perdida no processo de descafeinação.

Nossas inovações em embalagens também desempenham um papel 

na melhoria da sustentabilidade. Em 2021, lançamos embalagens à 

base de papel para diversas marcas, copos e canudos de papel e 

tampas e colheres de base biológica. Também reduzimos o uso de 

plásticos virgens e revelamos protótipos de garrafas Perrier 100% 

rPET feitas com uma nova tecnologia de reciclagem.

Atendendo a demanda por produtos à base de plantas

Para desenvolver produtos à base de plantas saborosos, nutritivos e 

sustentáveis, aproveitamos a ciência da proteína, a experiência em 

nutrição e as tecnologias exclusivas. Nossos cientistas de plantas 

trabalham com agricultores para criar e selecionar variedades de 

leguminosas nutritivas e saborosas mais adequadas para alternativas 

à base de plantas. Para tornar as alternativas à base de plantas mais 

disponíveis em regiões com uma cadeia de suprimentos limitada, 

estamos desenvolvendo produtos estáveis que não precisam ser 

resfriados ou congelados.

Somos pioneiros em alternativas aos frutos do mar, que podem 

ajudar a reduzir a pesca excessiva e proteger a biodiversidade 

oceânica com o lançamento contínuo do Garden Gourmet Vuna e o 

lançamento do Garden Gourmet Vrimp, nossa alternativa ao 

camarão. O Garden Gourmet veGGie, nossa primeira alternativa ao 

ovo, oferece aos consumidores uma opção nutritiva e saborosa à 

base de plantas.

Nossos lançamentos de alternativas à base de plantas aos laticínios

continuaram em 2021. O Wunda à base de ervilha é uma alternativa

nutritiva ao leite que pode ser usada em tudo. Produtos lácteos à

base de plantas também foram introduzidos em todas as categorias

de produtos, incluindo cremes de café, sorvetes, bebidas de malte e

chocolate.

12

Aprimorando nossas capacidades de inovação

Nossa experiência inigualável em ciência e tecnologia de nutrição nos 

permite oferecer inovações rapidamente e escaloná-las

nas marcas, categorias e geografias. Para aumentar a velocidade de 

entrada no mercado, produzimos os primeiros lotes comerciais para 

testes de oficina em nossas instalações de P&D. Em 2021, 

expandimos nossa unidade de P&D em Singapura, que desenvolve 

produtos e tecnologias para o Sudeste Asiático e além, apoiando 

marcas como Maggi, Nescafé, Milo e Harvest Gourmet.

Em 2021, continuamos a oferecer inovação rápida, aproveitando nossa 

vasta experiência e recursos globais de inovação. Mantivemos a 

mesma velocidade de inovação desde 2019, apesar dos desafios 

devido à pandemia. Os destaques incluem o seguinte:

– Aumento de 12% em lançamentos globais/multimercados e

lançamentos de teste.

– 50 projetos acelerados financiados, levando a testes de oficina

e lançamentos.

Fomentar o empreendedorismo e investir em iniciativas de baixo para 

cima é fundamental para nós. Os funcionários podem solicitar 

financiamento por meio de nosso “Shark Tank” interno, levando ao 

lançamento de produtos como Garden Gourmet Vuna, palitos de 

dentição Gerber Soothe 'n' Chew e Les Recettes de l'Atelier Incoa.

Revisão Anual Nestlé 2021



EM NÚMEROS NOSSAS VOZES

3

Dando 

vidaInovações 
à vida

Nosso programa global P+D Accelerator

fornece a start-ups, estudantes e cientistas 

da Nestlé os principais recursos para 

explorar novas ideias por meio de uma 

abordagem de teste e aprendizado de seis 

meses. Ao aproveitar nossa experiência em 

ciência de alimentos, segurança, assuntos 

regulatórios e embalagens, eles podem 

rapidamente aprimorar e testar novos 

produtos em condições reais de mercado.

Hoje, nossa rede global de Aceleradores de 

P+D consiste em 12 locais em 8 países 

diferentes. Cada Acelerador está localizado em 

uma unidade de P&D da Nestlé e

concentra-se em uma categoria de 

produto ou região específica. Por 

exemplo, temos Aceleradores em 

nossos centros de P&D para laticínios, 

nutrição, café, confeitaria e produtos 

alimentícios. Nossos aceleradores 

regionais na ASEAN, China, Índia, 

África Subsaariana e Estados Unidos 

trabalham com startups e estudantes 

locais para desenvolver inovações

relevantes para suas regiões.

Nosso local recém-inaugurado 

incorporado às instalações de pesquisa 

da Nestlé em Lausanne acelera a 

tradução da ciência fundamental em 

inovações de várias categorias. É o maior 

acelerador do setor com uma variedade 

de estações de coworking, prototipagem

Wunda, nossa alternativa nutritiva ao leite à base de 
ervilha desenvolvida pelos “intrapreneurs” da Nestlé 
em seis meses, tem sabor neutro e versatilidade real 
– além disso, é neutro em carbono.

12
P&D

Locais 

aceleradores 

em 8 países 

diferentes

cozinhas e instalações de miniprodução.

Desde 2019, mais de 250 participantes 

se beneficiaram do programa R+D 

Accelerator e 90 produtos foram 

testados em 20 países. Lançamentos 

recentes incluem a alternativa ao leite

Wunda e a bebida bioativa

X-tract, que sustenta a energia 

muscular, bem como uma linha de 

smoothies para proteção da imunidade

“O P+D Accelerator permitiu-nos 

agir como uma start-up, 

beneficiando-se da experiência e 

das instalações da Nestlé.”

Loriane Sutter

Coach em Inovação

Suiça

e energia.
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Criando
Valor Compartilhado

O Plano Nestlé Cacau

A Nestlé está investindo em comunidades 

produtoras de cacau como Didoko, Costa do 

Marfim, para ajudar as crianças a terem acesso 

a uma educação de boa qualidade.

14

4,0 milhões de toneladas

redução de emissões de gases de efeito 

estufa (CO₂e) por meio de projetos da 

Nestlé desde 2018

97,2%
livre de desmatamento em nossas

redes de fornecimento

8,1%
redução de plástico virgem

em nossas embalagens desde 2018 

27,2%
mulheres no top 200+ cargos 

de executivos seniores
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Estamos investindo CHF 1,2 bilhão 

até 2025 para ajudar os agricultores 

a adotar práticas regenerativas.

O objetivo da Nestlé é revelar o poder dos alimentos 

para melhorar a qualidade de vida de todos, hoje e nas 

próximas gerações. Esse propósito nos leva a causar um 

impacto positivo na vida das pessoas, animais de 

estimação e no planeta – agora e no futuro.

Evoluindo nossa abordagem para criar valor compartilhado

A Criação de Valor Compartilhado (CSV, sigla em inglês) sempre 

foi fundamental para a forma como fazemos negócios. 

Acreditamos há muito tempo que nossa empresa só pode ter 

sucesso no longo prazo criando valor para nossos acionistas e 

para a sociedade. Durante décadas, nossas atividades e 

produtos visaram fazer uma diferença positiva para a sociedade e 

promover o sucesso contínuo da Nestlé.

Esse foco no valor compartilhado é mais importante do que 

nunca. A primeira Cúpula de Sistemas Alimentares da ONU 

destacou a necessidade de transformar os sistemas alimentares 

para que a sociedade alcance os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS). Faltando apenas oito anos para cumprir o 

prazo dos ODS de 2030, a Nestlé está totalmente comprometida 

em ajudar a acelerar a transformação em direção a sistemas 

alimentares equitativos que possam nutrir o mundo, com 

emissões líquidas zero e positivas para a natureza.

Guiados pela materialidade

Em um mundo em constante mudança, sabemos que as 

prioridades das partes interessadas estão em constante evolução 

e que devemos reavaliar nossas atividades para continuar 

atendendo às expectativas. A cada dois anos, realizamos uma 

avaliação de materialidade abrangente com base em entrevistas 

com as partes interessadas para identificar e priorizar os 

impactos econômicos, sociais e ambientais mais importantes 

para nossos negócios e partes interessadas. A análise ajuda a 

orientar onde focamos os recursos internos e as áreas cobertas 

em nossos relatórios.

Revisão Anual Nestlé 2021

A avaliação é totalmente integrada com o processo de Gestão 

de Riscos Empresariais da Nestlé, para garantir que impactos 

de sustentabilidade mais amplos sejam incorporados aos 

riscos e oportunidades em consideração em toda a empresa. 

A seção de revisão financeira traz mais informações sobre os 

principais riscos para o nosso negócio.

Em 2021, testamos o uso de insights mais orientados por dados 

para complementar as entrevistas com as partes interessadas. 

Descobrimos que as mudanças climáticas e a descarbonização 

ainda estão em alta no mundo, enquanto a água, os direitos 

humanos e o abastecimento responsável permanecem 

significativos. Confirmamos também que a diversidade e a 

inclusão, bem como a biodiversidade, são cada vez mais 

importantes. Todos os temas são abordados em nosso Relatório 

de Criação de Valor Compartilhado e Sustentabilidade.

Esta seção abrange os principais impactos materiais identificados

em nossa avaliação de materialidade. Cruzamos essas áreas 

com as normas do Sustainability Accounting Standards Board 

(SASB) para Alimentos Processados e Bebidas Não Alcoólicas 

para garantir a cobertura dos temas mais relevantes para nossos 

investidores. Planejamos atualizar totalmente nossa avaliação de 

materialidade em 2022.

Leia nosso Relatório de Criação de Valor Compartilhado e 

Sustentabilidade:www.nestle.com/csv-report-2021

Leia mais sobre materialidade em nosso site: 

www.nestle.com/materiality
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NOSSAS VOZES

Avançando
sistemas alimentares
regenerativos
em escala

A transformação dos sistemas alimentares é fundamental para 

enfrentar os desafios urgentes relacionados ao clima e para 

alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da 

ONU, que devem ser alcançados até 2030.

“Estamos nos apoiando em 

20 anos de projetos na 

agricultura – agora é a hora 

de ir mais longe, em escala.

Pascal Chapot

Chefe de Agricultura

Suiça

16

A Nestlé está ciente dessa urgência. Com 

base em nosso compromisso de longa data 

com a Criação de Valor Compartilhado, 

estamos embarcando em uma jornada que 

nos levará além da sustentabilidade e em 

direção à regeneração: para ajudar a 

proteger, renovar e restaurar o meio 

ambiente, melhorar os meios de subsistência 

dos agricultores, e aumentar o bem-estar das 

comunidades agrícolas.

Em setembro de 2021, realizamos um 

diálogo online para lançar nossa promessa 

de promover sistemas alimentares 

regenerativos em escala, engajando e 

ouvindo um grupo variado de partes 

interessadas que podem nos ajudar a dar os 

próximos passos nessa jornada ambiciosa.

Acreditamos que podemos ter maior impacto 

imediato e de longo prazo priorizando a 

agricultura regenerativa, que pode ajudar a 

melhorar a saúde do solo, restaurar os ciclos 

da água e aumentar a biodiversidade em 

longo prazo. Esse trabalho baseia-se em 

programas como o Plano Nestlé Cacau, o 

Plano Nescafé e o Plano Nespresso AAA. Os 

resultados formam a base da produção 

sustentável de alimentos e, crucialmente, 

contribuem para alcançar nossas metas 

climáticas.

Para permitir uma transição justa, é vital que 

apoiemos os agricultores de todo o mundo a 

assumir os riscos e custos associados. 

Assim, estamos investindo CHF 1,2 bilhão 

em três áreas principais
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NOSSO COMPROMISSO FLORESTAL POSITIVO

NOSSO COMPROMISSO FLORESTAL POSITIVO

até 2025 para ajudar os agricultores 

a adotar práticas regenerativas:

–Ciência e tecnologia de ponta.

–Apoio ao investimento.

–Prêmios para bens agrícolas

regenerativos.

Nossa definição de regeneração está 

enraizada em práticas agrícolas, mas 

abrange muito mais. Para alimentar o 

mundo para as próximas gerações, 

nossa abordagem deve ir além de não 

causar danos a ter um impacto positivo 

nos sistemas alimentares em escala.

Proteger e restaurar florestas e 

ecossistemas naturais é uma parte 

essencial do compromisso líquido 

zero da Nestlé e do apoio à transição 

para sistemas alimentares 

regenerativos.

Com base em uma década de ação e aprendizado, nossa estratégia Forest 

Positive de três pilares visa:
– Alcançar e manter cadeias de suprimentos primárias livres de desmatamento para

carne, óleo de palma, celulose e papel, soja e açúcar até o final de 2022 (97,2%
alcançados em 2021).

– Agir em nossas cadeias de suprimentos para ajudar a restaurar florestas e ecossistemas
naturais degradados, incluindo 20 milhões de árvores plantadas por ano, respeitando
os direitos dos povos indígenas e comunidades locais.

– Trabalhar com governos, fornecedores e outros em projetos de grande escala para
ajudar a transformar os principais cenários que nos abastecem.
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ÍNDICES LÍDERES

Os cereais instantâneos 

Cerelac incluem uma 

gama de cereais 

instantâneos nutritivos 

e de fácil digestão 

que são adequados 

como alimento 

complementar para 

bebês a partir dos seis 

meses.

Marketing com responsabilidade

Em 2021, a Nestlé confirmou sua inclusão 

no Índice FTSE4Good Breast Milk Substitute

(BMS) e ficou em segundo lugar no Índice 

ATNI BMS. Nosso negócio foi avaliado como 

altamente compatível no México e nas 

Filipinas, os dois países onde as práticas de 

marketing dos fabricantes de BMS foram 

avaliadas.

No início de 2021, publicamos nossa resposta 

ao Chamado para Ação BMS. A Nestlé 

comprometeu-se unilateralmente a acabar 

com a promoção de fórmulas para bebês 

desde o nascimento até aos seis meses de 

idade em todos os

Revelando o poder dos alimentos

Existem muitas dimensões para a alimentação além da 

nutrição pura – interação social e prazer são aspectos-chave. 

Acreditamos que, quando consumidos com responsabilidade, 

os produtos indulgentes podem fazer parte de uma dieta 

equilibrada. Estamos melhorando o perfil nutricional de 

nossos produtos adicionando mais grãos integrais, proteínas e 

fibras e reduzindo açúcares, sódio e gorduras saturadas –

sem comprometer o sabor.

Exploramos maneiras de 

melhorar a acessibilidade a

produtos ricos em nutrientes, como 

mingaus, e combater deficiências de 

micronutrientes fortificando favoritos 

como caldos Maggi, macarrão e leites 

como Bear Brand. Estamos 

desenvolvendo proteínas à base de 

plantas que são saborosas, nutritivas e 

com menor impacto ambiental, como 

Vuna e Wunda, enquanto incentivamos 

a ampla adoção de alimentos e bebidas 

à base de plantas por meio de nossas 

marcas vegetarianas e convencionais.

Pela segunda vez consecutiva, em 

2021, a Nestlé alcançou o primeiro 

lugar no Índice Global da Iniciativa de 

Acesso à Nutrição (ATNI), dando 

reconhecimento externo à nossa 

governança, estratégia e políticas 

relacionadas à nutrição, bem como, a 

salubridade de nosso portfólio. Nossa 

estratégia de Produtos Posicionados 

Popularmente (PPP) para tornar produtos 

nutritivos acessíveis a consumidores 

carentes foi reconhecida como uma 

prática líder do setor.
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países até o final de 2022.

Estamos totalmente comprometidos com a transparência e 

publicamos nosso relatório de conformidade com o Código da OMS 

anualmente em nosso website: www.nestle.com/compliance-record

Também continuamos a liderar o setor em marketing para 

crianças. O Índice Global ATNI continua a reconhecer nossa 

política de Comunicação de Marketing para Crianças e nosso 

mecanismo de resposta global para corrigir quaisquer não 

conformidades.

Em julho de 2021, endossamos o novo compromisso da 

International Food & Beverage Alliance (IFBA) sobre 

marketing responsável, juntamente com os outros 10 

membros da Aliança. Isso aumentará o limite de idade para o 

marketing para crianças de 12 para 13 anos e ajudará a elevar 

ainda mais os padrões de marketing responsável em todo o 

nosso setor.

Priorizando a qualidade e a segurança

Qualidade e segurança para os consumidores é a principal 

prioridade da Nestlé. Isso se aplica a todo o nosso portfólio, desde 

alimentos e bebidas até sistemas e serviços. A garantia de 

qualidade e segurança do produto é um dos 10 Princípios 

Corporativos de Negócios da Nestlé, enquanto nossa Política de 

Qualidade orienta nossas ações nessa área. Nosso sistema de 

gestão de qualidade global e verificado de forma independente é 

nossa plataforma para garantir a segurança alimentar e a 

conformidade com os padrões de qualidade de acordo com as leis 

e requisitos regulatórios, normas ISO e padrões internos.

Aquisição de matérias-primas produzidas de forma sustentável

Com base em anos de trabalho junto a fornecedores e agricultores 

para obter matérias-primas rastreáveis e de origem responsável, 

agora estamos elevando o nível com uma abordagem mais 

abrangente e sistemática para avaliar, abordar e relatar riscos 

sociais, ambientais e ao bem-estar animal em nossa cadeia de 

fornecimento.
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Para medir o progresso, definimos um novo indicador-chave de 

desempenho "produzido de forma sustentável" que combina vários 

requisitos para 14 matérias-primas prioritárias: café; cacau; 

laticínios; açúcar; cereais e grãos; avelãs; óleo de palma; polpa e 

papel; soja; legumes; especiarias; coco; peixe e frutos do mar; e 

carnes, aves e ovos. Os critérios mínimos para definir se um 

material é “produzido de forma sustentável” são:

– Rastreável até o ponto de origem (fazenda ou grupo de 

fazendas)

– Direitos humanos e sistemas de due diligence ambiental estão 

em vigor para avaliar, abordar e relatar impactos potenciais ou 

reais na cadeia de suprimentos, conforme definido no Padrão de 

Fornecimento Responsável da Nestlé.

– O fornecedor de nível 1 está progredindo de forma mensurável ao

abordar os impactos identificados em sua cadeia de suprimentos,

bem como o bem-estar animal, quando aplicável.

Em 2021, focamos na definição de nossos novos KPIs e na 

definição de uma linha de referência para relatórios futuros.

Respeitando os direitos humanos

Na Nestlé, estamos determinados a respeitar e promover os direitos 

humanos nas nossas cadeias de valor. Os meios de subsistência 

dos agricultores e as comunidades agrícolas resilientes serão 

essenciais para uma transição justa para sistemas alimentares 

regenerativos que possam fornecer alimentos de qualidade e 

acessíveis em longo prazo.

Como uma empresa de alimentos com presença global, é preciso 

perseverança constante para avaliar, abordar e remediar os riscos 

complexos e sistêmicos relacionados aos direitos humanos em nossa 

cadeia de valor. Em dezembro de 2021, atualizamos nossa Estrutura 

de Direitos Humanos com base nas lições aprendidas na última 

década e para fortalecer nosso foco em due diligence. Nosso próximo 

passo é publicar planos de ação para cada uma de nossas principais 

questões relacionadas aos direitos humanos. Cada plano de ação 

descreverá as ações que pretendemos realizar em nossa cadeia de 

valor, bem como, a ação coletiva e o engajamento, necessários para 

ajudar a combater as causas básicas. A nova estrutura também nos 

ajudará a ficar à frente da legislação emergente de due diligence em 

direitos humanos nos diferentes mercados em que operamos.

Criando oportunidades para jovens

A participação da próxima geração de agricultores, funcionários e 

consumidores será essencial para a transição para sistemas 

alimentares regenerativos. A Nestlé está comprometida em ajudar 10 

milhões de jovens em todo o mundo a acessar oportunidades 

econômicas até 2030.

Muito do nosso trabalho nessa área ocorre através do programa 

Nestlé need YOUth, que fornece a formação e os recursos de que 

os jovens necessitam para melhorar a sua empregabilidade e 

fomentar o seu talento empreendedor. Há vários anos, o Nestlé 

needs YOUth tem ajudado a garantir a próxima

Para garantir a qualidade 

e sustentabilidade a 

longo prazo de nossos 

suprimentos, estamos 

ajudando os jovens 

a tornar a agricultura 

uma atividade rentável 

e sustentável.
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NOSSAS VOZES

A Promesa, uma 

empresa social 

sediada na Cidade do 

México com foco na 

educação de jovens 

para combater o 

desperdício global, foi 

a vencedora do 

Prêmio de Criação de 

Valor Compartilhado 

(CSV) 2021 da Nestlé.

Em 2021, 27,2% dos nossos top 200+ cargos 

executivos seniores eram ocupados por 

mulheres. Em janeiro de 2022, fomos 

reconhecidos pelo Bloomberg Equality Index 

pelo quarto ano consecutivo, por promover o 

equilíbrio de gênero em nosso local de 

trabalho. Também trabalhamos para capacitar 

muitas mulheres agricultoras em nossa cadeia 

de fornecimento com treinamento em boas 

práticas agrícolas, educação financeira e 

liderança para ajudá-las a melhorar seus 

negócios, renda e independência financeira. 

Oferecemos apoio para ajudar as mulheres 

agricultoras a garantir melhor acesso à terra, 

crédito e informação e treinar nossa 

geração de agricultores em nossa cadeia de suprimentos, 

identificando e treinando jovens como empresários agrícolas.

Em 2021, demos continuidade ao nosso Programa de 

Empresários Agrícolas, com foco nas Escolas de Negócios 

Agrícolas. Isso ajuda a ensinar aos agricultores habilidades 

comerciais relevantes com o objetivo de tornar suas fazendas 

mais robustas financeiramente.

Apoiando a diversidade de gênero

Para nos ajudar a construir uma empresa mais diversificada 

que possa refletir e servir melhor a sociedade, nos 

comprometemos a aumentar a porcentagem de mulheres em 

nossos top 200+ cargos executivos seniores para 30% até 

2022. Ao definir esse objetivo, pretendemos nos 

responsabilizar e dar um exemplo visível que empodera as 

mulheres em toda a nossa empresa. As ações incluem a 

implementação de políticas inclusivas, como nossa Política 

Global de Apoio Parental Nestlé, neutra em termos de gênero, 

e nossa Política Antidiscriminação atualizada, lançada em 

abril. Também realizamos treinamento em áreas como 

preconceito inconsciente e implementamos programas de 

mentoria e auxílio para preparar mulheres de alto potencial 

para cargos executivos seniores. Quando atingirmos nossa 

meta de 30%, continuaremos a mirar mais alto.

“Nosso compromisso em fornecer 

oportunidades iguais é duradouro.”

Nilufer Demirkol

Chefe de Diversidade e Inclusão

Suiça
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parceiros e agrônomos na conscientização de gênero para ajudar o 

setor a se tornar mais diversificado e equitativo.

Enfrentando as mudanças climáticas 

A Nestlé reconhece os riscos que as mudanças climáticas representam 

para seus negócios e as oportunidades para empresas dispostas a 

tomar medidas decisivas. É por isso que temos nosso compromisso 

zero emissões líquidas. Identificamos riscos relacionados ao clima, 

incluindo restrições de fornecimento; mudanças nas políticas, como 

aumento dos impostos sobre o carbono, restrições ao uso da terra e 

mudanças nos subsídios agrícolas e, aumento da preocupação pública 

que afeta nossa reputação.

Como mais de 70% de nossas emissões diretas e indiretas de GEE 

ocorrem em nossa cadeia de suprimentos agrícola, nosso foco principal 

está nos riscos físicos enfrentados pelos produtores. Com base em uma 

década de trabalho, estamos construindo planos robustos de mitigação 

e adaptação para melhorar a resiliência da cadeia de suprimentos. 

Exemplos incluem nosso trabalho em variedades de café resistentes à 

seca (veja o estudo de caso de Bebidas em Pó e Líquidas) e nosso 

investimento em novas tecnologias para aumentar a eficiência das 

fazendas de laticínios, bem como reduzir emissões e melhorar o bem-

estar animal.

Em 2021, continuamos a aplicar a estrutura da Força-Tarefa sobre 

Divulgações Financeiras Relacionadas ao Clima (TCFD), avaliando os 

riscos físicos em nossa cadeia de valor em um horizonte de tempo mais 

longo.  Os detalhes estão disponíveis em nosso segundo relatório 

TCFD: www.nestle.com/tcfd-report. Também nos juntamos ao grupo de 

trabalho da Força-Tarefa sobre Divulgações Financeiras Relacionadas 

à Natureza em 2021, para avançar no entendimento coletivo sobre 

como relatar riscos e dependências relacionados ao ambiente natural.

Combatendo a poluição plástica

Combater o desperdício de plásticos é uma prioridade urgente e uma 

questão que levamos a sério. Nossa visão é que nenhuma de nossas 

embalagens,
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A Nestlé Waters está 

trabalhando em nível 

local para ajudar a 

gerenciar desafios 

hídricos compartilhados, 

como riscos de 

inundações e escassez 

de água.

incluindo plásticos, acabe em aterros sanitários ou como lixo, 

inclusive em oceanos, lagos ou rios.

Nossa estratégia para lidar com a poluição plástica tem cinco 

fluxos de trabalho: redução de materiais de embalagem, 

dimensionamento de sistemas reutilizáveis e recarregáveis, 

introdução de materiais alternativos, infraestrutura de suporte para 

um futuro livre de resíduos e mudança de comportamento 

acelerada.

Em 2021, reduzimos o plástico virgem em nossas embalagens 

em 8,1% em relação a 2018. Estamos acelerando nossas 

atividades de redução de embalagens plásticas.

A Nestlé Filipinas completou seu primeiro ano de neutralidade 

plástica em 2021, tendo coletado e coprocessado mais de 27.000 

toneladas de resíduos plásticos juntamente com seus parceiros –

um pouco mais do que o produzido pelo mercado no mesmo 

período.

O Prêmio de Criação de Valor Compartilhado (CSV) 2021 da Nestlé 

premiou cinco vencedores que trabalham para transformar o futuro 

dos resíduos e nos aproximar de uma economia circular. O vencedor 

global foi a Promesa, uma empresa social com sede na Cidade do 

México que trabalha com escolas em toda a América Latina para 

educar os jovens sobre o combate ao desafio global do lixo.

Melhorando o gerenciamento hídrico

Nosso sucesso em longo prazo depende do acesso sustentável à 

água nas regiões onde obtemos ingredientes, operamos nossas 

fábricas e vendemos nossos produtos. No entanto, os cientistas 

preveêm que, à medida que nosso clima muda, quase metade das 

bacias hidrográficas
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atingirá seu limite em 2050. Como a água é um recurso 

compartilhado, só podemos enfrentar os desafios em 

colaboração com as partes interessadas locais. Nosso 

negócio de água está assumindo a liderança com a 

regeneração dos ciclos da água.

Em nossa cadeia de suprimentos, estamos trabalhando com 

fornecedores e agricultores para aumentar a resiliência em 

áreas que agora têm escassez de água ou que podem se 

tornar escassas em termos de água devido às mudanças 

climáticas. Já desenvolvemos planos de ação adaptados às 

necessidades de culturas específicas, como cereais, café, 

laticínios, açúcar e tomate, em regiões de alta prioridade e 

trabalharemos para incorporar o gerenciamento hídrico em 

nosso programa global de agricultura regenerativa.

Promovendo a regeneração dos ciclos da água

A Nestlé Waters está investindo CHF 120 milhões para auxiliar 

na implementação de mais de 100 projetos para ajudar a 

regenerar ecossistemas nas áreas ao redor de cada um de 

seus locais de envasamento. A partir de 2025, esses projetos 

ajudarão a natureza a reter mais água do que a empresa utiliza 

em suas operações.

Em Buxton, uma famosa cidade termal britânica, estamos fazendo 

parcerias com partes interessadas locais para criar intervenções 

práticas e naturais para ajudar a evitar inundações. Nosso objetivo 

é ajudar a reter mais água da chuva na paisagem para que ela 

não entre no rio muito rapidamente e cause inundações. Todas as 

intervenções em Buxton também visam aumentar a biodiversidade 

e a captura de carbono.
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Em dezembro de 2020, a Nestlé publicou um detalhado e rigoroso 

Roteiro Net Zero (zero emissões líquidas) mostrando como 

planejamos reduzir pela metade nossas emissões diretas e indiretas 

de GEE até 2030 em relação a 2018 e atingir zero emissões líquidas 

até 2050 – à medida que nossos negócios continuam a crescer.

Projeto Skimmelkrans Net Zero 

Carbon Emissions na África do Sul.

Nosso objetivo é criar a primeira 

fazenda leiteira da empresa com 

zero emissões líquidas até 2023.

Em agosto, o Painel Intergovernamental 

sobre Mudanças Climáticas confirmou que a 

crise climática está se intensificando. 

Promessas não são suficientes – a 

necessidade de ação rápida em escala nunca 

foi tão clara.

No ano desde a publicação de nosso 

roteiro, lançamos nossa nova estratégia 

Forest Positive, lançamos um investimento 

de CHF 1,2 bilhão em cinco anos em 

agricultura regenerativa e alcançamos a 

neutralidade de carbono para quatro de 

nossas marcas.

Estamos apoiando os agricultores que 

produzem nossas matérias-primas 

globalmente

a introduzir práticas que protejam os 

ecossistemas, melhorem a biodiversidade

e reduzam as emissões causadas

pela lavoura. Parte desse trabalho ocorre por 

meio de nossas relações diretas com os 

agricultores. Um exemplo é o Projeto 

Skimmelkrans Net Zero Carbon Emissions

em George, África do Sul, onde pretendemos 

criar a primeira fazenda leiteira com zero 

emissões líquidas até 2023. Em outros casos, 

trabalhamos em parceria com fornecedores 

nas matérias-primas que adquirimos 

indiretamente. Em nossas operações, 

estamos mudando para eletricidade 100% 

renovável até 2025.
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net zero
Prometido um 

ano depois

Nosso



TRANSFORMANDO RESÍDUOS DE FÁBRICA EM ENERGIA

O excesso de resíduos de café das fábricas Nescafé e Nespresso ajuda a 

abastecer o digestor de biogás que aquece nossa usina de água engarrafada 

Henniez e fornece eletricidade para os moradores locais.

Agora, reportamos nosso desempenho no que 

tange a emissões de gases de efeito estufa 

(GEE) trimestralmente à gerência executiva. 

Alcançamos 4,0 milhões de toneladas de 

redução de emissões de GEE (CO₂e) por meio 

de projetos da Nestlé desde 2018. Também 

iniciamos remoções de 9,7 milhões de 

toneladas de CO₂e por meio de projetos da 

Nestlé, totalizando 13,7 milhões de toneladas 

de CO₂e. Isso está de acordo com nosso 

roteiro e meta de reduzir pela metade as 

emissões até 2030, com reduções e remoções 

planejadas aumentando ao longo do restante 

da década.

Nosso roteiro Net Zero:

www.nestle.com/net-zero
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Defendendo a mudança

Nesse ano crucial, continuamos a 

defender políticas governamentais 

ambiciosas e liderança do setor privado 

para garantir reduções rápidas e 

sustentadas nas emissões de GEE.

Exemplos incluem:

– Juntar-se a chamados globais à 

ação para que os governos 

aumentem sua ambição coletiva 

sobre o clima e mantenham o 

caminho de 1,5°C ao seu 

alcance, inclusive do Fórum 

Econômico Mundial, We Mean

Business e Glasgow is our

Business.

– Discursar em eventos na COP26 

em apoio a organizações que estão 

pressionando para que os 

formuladores de políticas façam 

maior progresso global.

– Ativismo em nível de mercado, como 

vincular nossa ambição zero emissões 

líquidas a Contribuições 

Nacionalmente Determinadas em 

países como Filipinas e Tailândia, e 

nos unir aos chamados à ação em 

países específicos para acelerar as 

reduções de emissões.
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Transformando por
meio da digitalização

Tails.com

O Tails.com é alimentado por um algoritmo 

nutricional exclusivo desenvolvido por 

veterinários, nutricionistas e engenheiros de 

software para oferecer nutrição personalizada 

para animais de estimação por meio de 

assinatura direta do consumidor e entrega em 

domicílio.
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51%
do gasto total de 

mídia nas mídias 

digitais

>18%
aumento nos registros 

de dados do 

consumidor primário

7,4%
aumento de e-commerce 

direto do consumidor

100+
fábricas conectadas
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Nestlé fez parceria com a 

blogueira e estilista 

italiana Chiara Ferragni

para uma edição limitada 

Coleção Nespresso x 

Chiara Ferragni e 

campanha digital.

novas oportunidades de negócio. Buscamos 

crescimento em ecossistemas digitais, desde 

parcerias com varejistas até negócios diretos 

ao consumidor, como Nespresso, Persona e 

Tails.com.

O forte crescimento em pet care é um 

exemplo de como as conexões digitais com o 

consumidor podem ser alavancadas com 

sucesso por meio de um ecossistema de 

produtos e serviços. A empresa está em uma 

jornada de transformação digital, evoluindo de 

um negócio de pet food para um negócio de 

pet care. Adquirimos a Wamiz, plataforma de 

aconselhamento e adoção de animais de 

estimação, em 2018. da Nestlé

Nosso setor está se transformando em um setor que é 

impulsionado e moldado por dados e tecnologia. Desde o 

envolvimento do consumidor por meio de análises até a 

agilização das operações com inteligência artificial (IA), 

estamos acelerando nossa transformação digital para 

impulsionar o crescimento e a agilidade.

Alavancando as conexões

Os consumidores de hoje querem acesso a bens e serviços à sua 

maneira, independentemente do canal. Eles se preocupam com a 

sustentabilidade e a saúde. E eles esperam que as marcas ofereçam 

soluções personalizadas em tempo real. Para atender a essas 

necessidades, estamos concentrando nossos esforços de 

digitalização nas seguintes áreas:

– Ecossistemas digitais focados no consumidor e sem canais.

– Análise sólida e constante em toda a cadeia de valor.

– Operações conectadas para eficiência, sustentabilidade

e crescimento.

– Acompanhamento do progresso das iniciativas de sustentabilidade.

Criando ecossistemas sem canais

Vemos o aprimoramento das capacidades digitais como um dos 

principais impulsionadores de nossa evolução. Em cada uma de 

nossas categorias, os ecossistemas digitais estão abrindo novos 

caminhos para insights, inovação e crescimento lucrativo sustentável. 

Nossos negócios centrados no digital estão atuando como faróis para 

transformar nossas principais marcas.

A experiência ideal do consumidor é tão importante quanto o produto 

ideal. Nossa estratégia é encantar diferentes públicos com a 

experiência certa e conteúdo otimizado para cada plataforma. 

Estamos focados no comércio sem canais, pensando em conjunto 

com nossos parceiros de varejo sobre a experiência da marca em 

vez de canais individuais.

Por meio do uso responsável de dados, estamos identificando 

oportunidades de crescimento onde podemos desenvolver e adaptar 

produtos que atendam às necessidades do consumidor. 

Aproveitamos os dados em nossos ecossistemas de categorias para 

direcionar o tráfego e identificar

Revisão Anual Nestlé 2021

participação majoritária na Tails.com está 

aumentando

nossos dados e recursos analíticos. Estamos colaborando com 

cientistas, veterinários e profissionais de cuidados com animais de 

estimação para fornecer soluções avançadas em alimentos e serviços 

de cuidados para animais de estimação de primeira classe. Graças à 

dinâmica criada por essa rede de parceiros, somos agora um parceiro 

atraente de escolha para start-ups através do nosso programa 

acelerador Unleashed.

Em 2021, nossas vendas de e-commerce representaram 14,3% das 

vendas e cresceram 15,1%. Esse forte crescimento reflete nossa 

agilidade em nos adaptarmos rapidamente às demandas dos 

consumidores. Esperamos aumentar nosso investimento em marketing 

digital em 50% e quase dobrar o percentual de e-commerce até 2025.

Avançando a análise sólida e constante

O acesso rápido a insights de dados acionáveis é fundamental para 

entender as necessidades em rápida mudança do consumidor e 

otimizar nossas atividades de geração de demanda, maximizando 

assim nossos recursos. Estamos aproveitando o poder dos dados para 

otimizar nossas práticas de negócios, tornando-nos mais estratégicos e 

preditivos ao mesmo tempo em que fazemos mudanças em tempo real. 

Continuamos a atualizar nossos recursos de análise para medir o valor 

de cada ponto de contato do consumidor e do cliente e, o impacto de 

cada campanha. Isso nos permite tomar decisões mais inteligentes e 

rápidas.

Sustentadas por poderosos modelos de dados e algorítmos, nossas 

equipes de vendas com inteligência artificial são capazes de otimizar 

cada vez mais nossos preços de venda e atividades promocionais. A 

identificação inteligente de pontos de venda prioritários e itens de 

venda obrigatória permite um investimento ainda melhor por trás de 

nossas marcas. Nosso programa estratégico de gestão de receita 

agora cobre 90% de nossos mercados. Essa capacidade nos ajuda a 

definir estratégias mercadológicas e alimenta a evolução contínua das 

propostas de valor da marca, formatos de produtos e estruturas de 

preços. Também estamos alavancando a IA com análises de ponta a 

ponta para aprofundar a colaboração com os clientes, priorizar a 

produção e aumentar a eficácia da promoção.
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Desde 2017, os 

estúdios 

de conteúdo internos 

da Nestlé cresceram de 

5 para 35 em todos os 
mercados, 
consolidando a 

criação de conteúdo de 

marca original para 

todos 

os canais digitais.

As operações conectadas estão nos ajudando 

a agir mais como uma equipe em todas as 

funções, com visibilidade completa de todo o 

processo do início ao fim. Ao acabar com a 

fragmentação, ficamos mais próximos de 

nossos colegas, fornecedores, clientes e 

consumidores. Mudanças na demanda ou 

desafios na cadeia de suprimentos são visíveis 

em tempo real para que possamos nos adaptar 

rapidamente da maneira mais coordenada e 

eficaz. Isso nos proporciona uma vantagem 

competitiva.

Apoiando a sustentabilidade

A digitalização não apenas apoia a eficiência e 

o crescimento, mas também ajuda a viabilizar 

nossa agenda de sustentabilidade. Para isso, 

continuamos a implantar sistemas

Podemos ajustar as estratégias de canal em tempo real, incluindo 

nossos modelos diretos ao consumidor. Cada vez mais, nossas 

marcas empregam nossos próprios dados para personalizar 

mensagens de acordo com as necessidades de seus 

consumidores, respeitando a privacidade. Nossas campanhas de 

mídia digital são sustentadas por uma rede expandida de 35 

estúdios de conteúdo que fornecem conteúdo personalizado 

dinâmico e de alta qualidade com eficiência.

Expandindo operações conectadas

Para encantar nossos consumidores, nossas equipes em operações 

devem dominar todas as etapas do processo de produção, desde o 

fornecimento de materiais até a produção em nossas fábricas, até o 

fornecimento de nossos produtos no ponto de compra. Ao mesmo 

tempo, estamos aumentando nossa capacidade de adaptar nossos 

produtos às necessidades específicas de nossos clientes.

Tudo isso é facilitado por soluções e recursos digitais inovadores. 

Chamamos isso de operações conectadas e implantamos a 

tecnologia de núcleo em mais de 100 locais em todo o mundo. 

Todas as nossas fábricas, não apenas as mais avançadas e 

modernas, estão se beneficiando das mudanças.

Tudo começa com funcionários mais bem conectados, dando ao 

nosso pessoal as ferramentas e informações para tomar as 

decisões corretas com rapidez e facilidade. A IA e a análise preditiva 

permitem a entrega de qualidade consistentemente excepcional e 

zero avarias, enquanto a robótica colaborativa dá suporte à 

automação de fábrica e à personalização de fim de linha. Isso nos 

proporciona um novo nível de flexibilidade para produzir para 

diferentes canais e rotas de mercado.

Os centros de transporte conectados têm melhor visibilidade e são 

capazes de planejar entregas de forma mais confiável e sustentável. 

O rastreamento em tempo real de caminhões em centros de 

transporte permite reencaminhamento rápido em caso de 

problemas, menos tempo de espera e menos quilômetros 

desperdiçados.

26

e ferramentas para monitorar nosso progresso com maior precisão, 

por meio de melhores dados primários e cálculos aprimorados, em 

áreas como embalagens sustentáveis, abastecimento responsável, 

mudanças climáticas e gerenciamento hídrico.

Nosso trabalho conjunto com parceiros para testar e implantar 

soluções de tecnologia em nossas cadeias de suprimentos 

upstream continuou em 2021. Isso dá suporte à transparência, 

melhorando a rastreabilidade de ponta a ponta e fundamentando 

as alegações de sustentabilidade. Com nosso parceiro OpenSC, 

juntamente com agricultores e fornecedores no Congo, 

projetamos um projeto de tecnologia para rastreabilidade de café 

de ponta a ponta usando dispositivos inteligentes e códigos QR. 

Também testamos métodos para monitorar e verificar certos 

aspectos de sustentabilidade de nossas cadeias de suprimentos, 

como a renda do agricultor, por meio de dinheiro móvel.
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NOSSAS VOZES

EM NÚMEROS

Conectando-se 
para velocidade
e agilidade

Quando Regiane Christina Vitorino de 

Souza começa a trabalhar, a primeira 

coisa que ela pega agora é uma tela. 

Desde que a Nestlé lançou operações 

conectadas e sem papel e colocou 

tablets em todas as rotinas de linha, 

Regiane conseguiu elevar seu 

trabalho a um nível superior.

A fábrica da Regiane em Caçapava,

no Brasil, produz 2 300 000 unidades de 

confeitaria por dia, incluindo marcas 

famosas como KitKat, Alpino e Prestígio.

Clientes e consumidores confiam nela 

para produzir, embalar e deixar os 

produtos prontos para envio no prazo. 

Trabalhar em um novo ambiente digital 

significa que Regiane tem acesso a

A equipe de Caçapava utiliza tecnologia de

realidade aumentada para suporte técnico e

planejamento de melhorias na fábrica.
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informações precisas em tempo real e 

sempre sabe o que está acontecendo na 

fábrica e em sua linha. Isso realmente a 

ajuda a fazer seu trabalho.

Regiane tem autonomia e informações 

para saber exatamente quando precisa 

tirar uma amostra de um produto ou 

fazer uma análise. Quando chega a hora 

de preencher a documentação e liberar 

um lote para envio, isso também é feito 

digitalmente.

O mesmo princípio se estende à rede de 

apoio também. Já se foram os dias em 

que os operadores ficavam sozinhos no 

turno da noite em um momento crítico. 

Com ferramentas digitais, Regiane e 

seus colegas podem acessar sistemas 

para solução de problemas que os 

orientam para a solução certa dos 

problemas que venham a enfrentar.

Operações conectadas significam

fabricação mais ágil, mais flexível e mais 

competitiva. Tão importante quanto isso, 

o trabalho árduo de Regiane é 

plenamente reconhecido pela 

transparência e pelas informações 

disponíveis a todos.

“Uma fábrica conectada 

significa informações em 

tempo real para um 

local de trabalho mais 

previsível e eficiente.”

Regiane Christina

Vitorino de Souza

Operadora de Linha do KitKat

Brasil

72 horas
é tudo o que é preciso para 

desenvolver moldes de teste

para produtos personalizados 

com impressão 3D, 

em vez dos

dois meses
que costumava levar
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Conectando-se
por meio
das nossas marcas
Nossas marcas criam experiências e são 

apreciadas por pessoas ao redor do mundo.

Bebidas 

em Pó 

e Líquidas

PetCare
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®
®

Nutrição e

Ciências da 

Saúde
CEREAIS INFANTIS

94 avenue Gambetta 75020 Paris
+33 (0)1 85 56 97 00 www.carrenoir.com 

NESTLÉ
MATERNA
LOGO MATERNA PANTONE
JFB

TÉCNICA
ÉCHELLE 1/1

0 1 2

CORTADOR QUADRI 430 C
12 0 0 56 

191 C
0 91 35 0

CE FICHIER EST UN DOCUM ENT D'EXÉCUTION . Il est construi t en
quadrichr omie et/ou avec d'éventuels tons Pa ntone ou rec omma ndations
de tons Pantone . Les impor ts Photoshop HD q ui peuvent l'accompagne r
sont ég alement ré alisés en quadri chromi e. C E FICHIER N'EST PAS
IMPRIMAB LE EN L'ÉTAT. UNE PHASE DE PHOTOGRAVURE EST IMP ÉRATIVE
afin d'y intég rer le s contrainte s tec hniques du cahier des char ges d e
l'imprime ur en adéquat ion avec le procé dé d'impr ession rete nu. I l
convient donc au photograv eur d'y intégre r entre autres (list e non
exhaustive ) : la sé paration de couleurs, l es recouvreme nts de couleur s
(trappings), les éventuels contours (outlines) à mettre a ux textes e n
réserve dans des fonds c omposés de plusi eurs couleur s afin d'évi ter le s
problème s de re pérages, la mise e n pl ace du calque du blanc de soutie n
lors de l'im pression sur des films ou adhésifs transparent s (à l'ex ception
du bla nc sélectif), la mise en pla ce d u c alque du verni s (à l'e xception d u
vernis sélecti f), les évent uelles rése rves d'im pression ou de vernis pour le
collage/sc ellage, l e bon r epérag e des c alques d'emb ossage, de dé bossage ,
de dorure à chaud et c... Selon le nom bre de couleurs m aximum
d'impressi on i mposé par l'imp rimeur , le phot ograveur aura é galeme nt e n
charge : la possibl e intégra tion de ton( s) Pantone dans les illustrations e n
remplace ment ou en sus des coul eurs qua drichromiques, la
décomposition de tons Pa ntone en Be ndays, l'émission d'une épreuv e
contractuelle certi fiée.

CUIDADO - Para uma reprod ução de core s precisa, consulte o Guia d e
Fórmula Pantone. O document o oposto e a a mostrag em de cor es deve m
ser considera dos apenas como indi cações. - Os arquivos unidos/a nexados
não estão pront os para fot ogravur a direta ou pr odução d e filme (não foi
feito tr apping , sobreimp ressão ou sobr eposiçã o). - As core s sã o indicada s
apenas como recomendaç ão, a escolha d efinitiv a de ve se r feit a pel o
fotogravador em contato com o fabricante.

® 

Pratos Prontos

e auxílios 
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® 

ALIMENTOS ILUMINADOS

Derivados do 

leite

e Sorvete

®

®

QUADRI M100-J100 QUADRI C100-M80QUADRI N30 GRADAÇÃOM15-J51 GRADAÇÃOM35-J82 

Confeitaria

Água
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BEBIDAS EM PÓ E LÍQUIDAS

Criando as bebidas
favoritas do mundo
Nossa categoria de Bebidas em Pó e Líquidas inclui nossos negócios em 

bebidas de café, cacau e malte. Esta categoria apresenta as marcas 

icônicas de café Nescafé, Nespresso e Starbucks, além da bebida de malte 

chocolate mais popular do mundo, Milo.

Nescafé

Para atender à tendência 

em evolução pela nutrição 

saudável e sustentabilidade 

entre os jovens 

consumidores, os lattes à 

base de plantas

Nescafé Gold chegaram ao 

Japão em três variantes –

Amêndoa, Aveia e Arroz, 

exclusivo para o Japão.

Starbucks Holiday Blend

Esta edição especial limitada 

oferecida durante a alta 

temporada de café irá 

encantar os amantes da 

Starbucks, bem como os 

novos consumidores, com 

uma mistura única de grãos 

fortes e intensos da América 

Latina e da Indonésia.

Nespresso

Edição limitada La 

Cumplida Refinada de 

fazendas agroflorestais na

Nicarágua usa fermentação 

pós-colheita personalizada 

para criar um sabor frutado 

único, além de reduzir o 

consumo de água.

Milo

Atendendo à crescente 

demanda por bebidas à 

base de plantas, Milo

agora está disponível com 

amêndoa e soja em vez 

de leite, mantendo seu 

sabor característico que 

os consumidores adoram.

característico que os 

consumidores adoram.

Num 

relance

24.0
Vendas (em bilhões 

de CHF)

30

23,5%
Margem 

UTOP

27,5%
Porcentagem de vendas da 

Nestlé
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NOSSAS VOZES

EM NÚMEROS

Desenvolvendo
café mais
sustentável

Uma em cada sete xícaras de café 

consumidas no mundo é Nescafé. 

Por trás de todas essas xícaras estão 

os cafeicultores. Por isso, em 2010, a 

Nestlé lançou o Plano Nescafé para 

melhorar a vida do agricultor. Hoje, 

muitos estão se beneficiando das 

variedades de café melhoradas que 

fornecemos.

USD 750
adicional estimado

receita proveniente dos 

grãos de café 

anualmente por 

hectare para 

agricultores no México

250 milhões
mudas de café de alto rendimento e 

resistentes a doenças distribuídas desde 

2010
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Todos os anos, a Nescafé apoia diretamente 

cerca de 100 000 produtores de café e 

compra mais de 800 000 toneladas métricas 

de café verde de mais de 20 países. Parte do 

Plano Nescafé baseia-se em décadas de 

pesquisa da Nestlé, investindo na criação de 

variedades de café mais fortes que podem 

lidar melhor com as mudanças climáticas, 

produzir maiores rendimentos e melhorar a 

vida dos agricultores.

Nosso Centro de Pesquisa e 

Desenvolvimento para Ciências Vegetais em 

Tours, na França, apoia nossas fazendas 

experimentais. Uma biblioteca abrangente 

de variedades de café é usada por nossos 

cientistas e criadores para melhorar a 

resiliência, a produtividade e o sabor.

Após validação e registro local, os 

agricultores já se beneficiam dessas 

variedades melhoradas no México, 

Tailândia, Filipinas e Equador.

Em 2021, a pesquisa de plantas da Nestlé 

anunciou um grande avanço ao desenvolver 

variedades capazes de produzir

café com menor emissões de carbono

– duas novas variedades de Robusta 

com rendimentos por árvore até 50% 

maiores em relação às variedades 

padrão. Como os agricultores são 

capazes de cultivar mais café usando a 

mesma quantidade de terra, fertilizantes 

e energia, o resultado é uma redução 

de até 30% na pegada de carbono dos 

grãos de café verde – uma vitória para 

os agricultores e para o planeta.

“Essas novas variedades de

plantas são necessárias para

garantir um futuro sustentável

para os cafeicultores.”

Jaime Cango,

Agrônomo Chefe

Nestlé Research

Equador
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PETCARE

Unindo animais de estimação e
pessoas
Nosso negócio PetCare oferece nutrição que muda a vida de animais de 

estimação, além de experiência para seus proprietários e veterinários. A 

Purina é guiada pela ciência e movida pela paixão para enriquecer a vida dos 

animais de estimação e das pessoas que os amam.

Gourmet Revelations

A nova coleção Revelations

contribui para a marca 

Gourmet líder com

esta mousse delicada e 

inovadora de formato 

perfeito, complementada por 

um delicioso molho em 

cascata.

Purina Pro Plan

A nova fórmula Sensitive Skin

& Stomach oferece 

aos cães uma combinação de 

ingredientes de alta qualidade, 

probióticos vivos e fibra 

probiótica para nutrir a pele e a 

pelagem, proporcionando a 

saúde digestiva.

Purina ONE

Uma das marcas de 

crescimento mais rápido da 

Purina continua inovando na 

categoria de nutrição super 

premium com o lançamento 

do Purina ONE Microbiome, 

que contém fibra prebiótica

natural para promover a 

saúde intestinal.

Felix Fantastic

A marca líder Felix 

continua a se expandir em 

todas as regiões. Novo Felix 

Fantastic Tiritas, com cortes 

tenros exclusivos marinados 

em um delicioso molho, 

lançado em toda a América 

Latina em 2021.

Num relance

15.6
Vendas (em bilhões 

de CHF)

32

21,1%
Margem 

UTOP

17,9%
Porcentagem de vendas da 

Nestlé
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EM 

NÚMEROS

NOSSAS VOZES

Avançando
bem-estar
com ciência

Purina Pro Plan LiveClear é a

primeiro e único alimento para gatos que 

reduz os alérgenos nos pelos do animal, o 

ápice de mais de uma década de pesquisa 

da Purina. Essa abordagem inovadora para 

o gerenciamento de alérgenos em gatos tem 

o poder de mudar vidas, ajudando os donos 

de gatos a ficarem mais próximos dos 

animais que amam.

Gerenciar alérgenos em gatos é uma luta 

para um em cada cinco adultos em todo o 

mundo. Infelizmente, isso pode limitar as 

interações entre as pessoas e seus bichinhos. 

Os cientistas da Purina estão sempre 

procurando maneiras de enriquecer a vida 

dos animais de estimação e das pessoas

Pro Plan CardioCare

foi lançado em 2021 

no âmbito do Purina Pro

Plan Veterinary Diets,

diminui 

comprovadamente

a progressão

a Doença 
Mixomatosa da 

Válvula Mitral

(MMVD) em cães.
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que os amam. Sua inovação revolucionária 

foi lançada em 2020 e, até o final de 2021, 

foi lançada em mais de 20 mercados em 

todo o mundo.

Pro Plan LiveClear é um alimento seco para 

gatos 100% completo e balanceado. 

Quando oferecido diariamente, demonstrou 

reduzir significativamente os alérgenos a 

partir da terceira semana em uma média de 

47%. De fato, 97% dos gatos demonstraram 

ter uma redução nos alérgenos em seus 

pelos.

O alérgeno entra no pelo do gato pela 

saliva. O ingrediente chave do Pro Plan 

LiveClear é uma proteína proveniente de 

ovos que neutraliza com segurança esse 

alérgeno na boca do gato, reduzindo o 

nível de alérgenos em seu pelo e, 

finalmente, no ambiente.

O entusiasmo do consumidor pelo Pro Plan

LiveClear é evidente nas altas 

classificações do consumidor e nas taxas 

de recompra. Graças aos cientistas 

dedicados da Nestlé, muitos alérgicos estão 

descobrindo que podem fortalecer o vínculo 

com seus amados gatos.

“Como cientista, é

incrivelmente gratificante

ver nossa pesquisa fazendo

a diferença na vida das

pessoas.”

Ebenezer Satyaraj

Diretor Ciência da Nutrição

Nestlé Purina Research

Estados 

Unidos

Dígito
triplo
crescimento em vendas de 

Pro Plan LiveClear
em 2021
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NUTRIÇÃO E CIÊNCIAS DA SAÚDE

Melhorando a saúde
através da nutrição
Nosso negócio em nutrição fornece produtos e soluções com 

base científica para mães, bebês e crianças. O ramo Nestlé 

Health Science permite vidas mais saudáveis, oferecendo um 

extenso portfólio de produtos voltados à saúde do consumidor, 

nutrição médica e farmacêuticos baseados em ciência.

Boost Complete+

Oats & Flaxseed

Este novo substituto 

nutricional em pó 

oferece nutrição completa 

com mais proteínas, 

menos açúcar e 

ingredientes naturais.

BrainXpert

Esta inovação revolucionária

que ajuda a melhorar a função 

cerebral aumentando as 

cetonas, uma fonte alternativa 

de energia para as células 

cerebrais, agora está disponível 

em muitos mercados em pó

Gerber Powerblend

Esta nova formulação é o 

primeiro cereal infantil com 

uma mistura de grãos 

integrais de aveia sem glúten, 

leguminosas, vegetais e 

frutas, além de probióticos, 

para nutrir o cérebro e o 

corpo do bebê.

NAN SUPREMEpro

A mais recente inovação

5HMO em fórmulas infantis

não é apenas líder em

nutrição, mas também

protege o meio ambiente

com novas tampas e 

colheres de base biológica 

feitas de material vegetal 

renovável 

Num 

relance

13.2
Vendas (em bilhões 

de CHF)
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e prontas para beber.

17,5%
Margem 

UTOP

15,1%
Porcentagem de vendas da 

Nestlé
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NOSSAS VOZES

EM NÚMEROS

Melhorando a saúde
ao mesmo tempo em que
fazemos o reaproveitamento

A Garden of Life lançou a linha 

Dr. Formulated MD Protein em 2021, 

que inclui produtos à base de plantas 

e opções à base de salmão. Além de 

ser bom para os seres humanos, este 

produto certificado – neutro em 

carbono - também é bom para o nosso 

planeta.

Dr. Formulated MD Protein contém beta 

glucanos de aveia, uma fonte de fibra solúvel 

que a pesquisa clínica demonstrou ter efeitos 

saudáveis para o coração, reduzindo o 

colesterol LDL (ruim). A fibra solúvel

Em 2021, a Nestlé Health Science lançou 

tampas e colheres à base de plantas para 

suas marcas de nutrição médica Althéra, 

Alfaré, Alfamino, Modulen IBD e Peptamen

Junior.
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também ajuda a promover a regularidade e 

também pode atuar como probiótico, 

ajudando a equilibrar o microbioma intestinal. 

O produto foi desenvolvido especificamente 

para pessoas que seguem uma dieta 

mediterrânea (MD) rica em vegetais e pobre 

em proteína animal.

A antiga proteína de cevada germinada na 

opção à base de plantas é aproveitada a partir 

da fabricação de cerveja usando sobras de 

grãos germinados e fermentados que, de 

outra forma, seriam descartados. Nenhuma 

cultura adicional foi plantada para esta 

proteína e os grãos recuperados são 

originários de agricultores que utilizam

práticas agrícolas.

A opção à base de salmão fornece salmão 

proveniente de pescaria sustentável na 

Noruega. Garden of Life utiliza o excesso de 

cortes de filé de alta qualidade destinados 

aos restaurantes para fazer o pó de proteína 

de salmão.

Esses novos pós de proteína promovem 

saúde e bem-estar enquanto contribuem 

para a economia circular. Bom para você, 

bom para o planeta.

“Nossas inovações à base de 

plantas se destacam por 

atender aos rigorosos requisitos 

nutricionais dos consumidores”.

Laurence Vernerey

Gerente de 
Sustentabilidade Global

Nestlé Health Science

Suiça

1st
empresa de suplementos

a ser certificado neutra 

em carbono.
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PRATOS PRONTOS E AUXÍLIOS CULINÁRIOS 

Apoiando todo

tipo de chef
Nossa categoria de pratos prontos e auxílios culinários fornece o 

essencial diário, incluindo caldos, produtos culinários refrigerados 

e alimentos congelados e pizzas. Marcas icônicas como Maggi, 

Stouffer’s e DiGiorno atendem aos gostos regionais e locais.

Mezeast

Após um piloto de sucesso na 

Holanda, esta nova marca 

inovadora foi lançada na 

França, Itália, Espanha e

Suíça, permitindo que mais 

consumidores cozinhem 

alimentos aromáticos 

do Oriente Médio

em casa.

DiGiorno

Tão deliciosa quanto uma 

pizza clássica, a DiGiorno

lançou uma massa 

inovadora sem glúten.  Ao 

contrário de outras massas 

sem glúten que são finas, 

esta é feita à mão, grossa 

e densa.

Maggi

Alimentado por comunicações 

motivantes juntamente com 

uma campanha de 

empoderamento feminino, o 

tempero completo Maggi 

CukupRasa na Malásia 

está despertando forte 

interesse do consumidor.

Sweet Earth

Três novos deliciosos sabores 

Mindful Chik'n lançados no 

mercado dos EUA, atendendo 

à demanda dos clientes por 

uma ampla variedade de 

produtos à base de plantas 

que podem ser substituídos 

por análogos à base de 

animais.

Num 

relance

12.1
Vendas (em bilhões 

de CHF)
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16,8%
Margem 

UTOP

13,9%
Porcentagem de vendas da 

Nestlé
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EM NÚMEROS

NOSSAS VOZES

Aumentando o 

portifólio de alimentos

Os consumidores estão cada vez 

mais interessados em adotar estilos 

de vida mais saudáveis e com menor 

impacto no meio ambiente. A Nestlé 

está posicionada na vanguarda dessa 

tendência, conduzindo a inovação de 

alimentos à base de plantas que são 

nutritivos, deliciosos e sustentáveis.

Nossa marca Garden Gourmet tem 

uma história de mais de 30 anos em 

alternativas à base de plantas para 

carne, tornando-a pioneira nessa 

categoria. Sweet Earth

Entre as opções à base de plantas lançadas em 

2021 estão a pizza DiGiorno com Sweet Earth 

Awesome Grounds, o pão achatado Wagner 

Rustipani com filé vegetariano e o macarrão de 

espinafre Maggi Veg Atta.
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fornece ingredientes e refeições 

à base de plantas com sabor superior há 

quase uma década.

Por meio dessas duas marcas emblemáticas, 

a Nestlé oferece uma variedade de alimentos e 

ingredientes preparados à base de plantas 

para encantar seus consumidores e clientes. 

Também estamos promovendo opções à base 

de plantas para as refeições favoritas das 

pessoas em nossas marcas legadas, como 

DiGiorno, Maggi e Wagner, e inspirando 

cozinheiros com soluções em sabor à base de 

plantas. Inovamos continuamente para atender 

à demanda do crescente número de 

consumidores flexitarianos, impulsionando o 

crescimento de nossos negócios.

Lançamos vários novos produtos à base de 

plantas em 2021, além de testemunhar um 

crescimento incrível em relação aos 

lançamentos anteriores, principalmente com 

o Garden Gourmet Vuna, a alternativa à base 

de plantas para o atum. Novidades no 

portfólio Garden Gourmet são vEGGie e 

Vrimp, substitutos para os ovos e camarões 

que oferecem textura e sabor autênticos, 

além de boa nutrição.

“Nós inovamos em alimentos à 

base de plantas cada vez mais 

deliciosos e nutritivos para que 

mais pessoas se apaixonem.”

Anita Reese

Soluções em Refeições à Base de 

Plantas Líder da Categoria

P&D Nestlé

Estados Unidos

16,8%
crescimento em produtos 

alimentares 

à base de plantas
em 2021
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PRODUTOS LÁCTEOS E SORVETE

Oferecendo opções
para todos
Nosso negócio de produtos lácteos fornece produtos nutricionais

para todas as fases da vida, laticínios em temperatura ambiente,

alternativas à base de plantas e cremes de café. Nosso negócio

de sorvetes oferece uma variedade de guloseimas especiais.

Coffee mate

Coffee mate natural bliss

ampliou ainda mais, 

abrangendo à categoria de 

cremes à base de plantas 

com novos sabores, 

incluindo Leite de Aveia com 

Açúcar Mascavo, que não 

são apenas deliciosos, mas 

também naturais.

EveryDay

Esta nova bebida à base de 

laticínios de dose única

tem um preço acessível 

para ajudar as famílias de 

baixa renda no 

Quênia a lidar com 

deficiências nutricionais e 

dar suporte à imunidade com 

ferro, zinco e vitaminas.

Häagen-Dazs

Três novos sabores deliciosos 

na coleção Divine

oferecem a mesma 

cremosidade irresistível 

que os fãs de Häagen-Dazs

conhecem e amam com 50% 

menos gordura, 25% menos 

açúcar e menos de 200

Ninho Forti+

Ninho Forti+ fornece

micronutrientes essenciais 

e fibras para crianças em 

idade escolar, impactando 

30 milhões de crianças 

no Brasil em 2021.

calorias por porção.

Num relance

10.7
Vendas (em bilhões 

de CHF)

38

25,3%
Margem 

UTOP

12,3%
Porcentagem de vendas da 

Nestlé
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NOSSAS VOZES

Promovendo
o envelhecimento 

saudável

Há um interesse crescente em todo o 

mundo em soluções de saúde nutricional. 

Na China, a Nestlé lançou recentemente 

seus dois primeiros alimentos funcionais 

certificados pela Blue Hat, Yiyang Mobility

e Yiyang Immunity, abordando duas 

principais preocupações relacionadas à 

saúde entre pessoas de meia-idade e mais 

velhas. A certificação Blue Hat é concedida 

apenas a alimentos saudáveis aprovados 

por meio de registro oficial.

Ajudar pessoas de meia-idade e idosos a 

enfrentar o processo de envelhecimento com 

nutrição protetora diária apoiada pela ciência 

é o objetivo original da

No Brasil, a Molico oferece uma gama

completa de soluções nutricionais para

adultos, abordando questões de saúde,

desde a digestão até a saúde do coração e

dos ossos. Em 2021, foram lançados

formatos menores e acessíveis.

Revisão Anual Nestlé 2021

marca Yiyang da Nestlé. A 

conscientização nacional sobre saúde 

na China acelerou o impulso por trás do 

mercado de saúde e bem-estar com o 

crescente reconhecimento público de 

que é melhor prevenir do que remediar.

Yiyang Mobility é um leite em pó 

glucosamina com cálcio, vitamina D3 e 

proteína de alta qualidade que dá 

suporte à saúde óssea, força muscular 

e à funcionalidade das articulações. 

Pesquisas da Nestlé e do Peking 

University Third Hospital descobriram 

que o produto melhora a mobilidade e 

reduz o desconforto nas articulações.

Yiyang Immunity é a primeira proteína 

em pó com adição de probióticos no 

mercado chinês. A fórmula adiciona 

Lactobacillus rhamnosus às proteínas 

do soro e da soja, aumentando a 

imunidade de pessoas de meia-idade e 

idosos.

Os novos produtos não apenas se 

alinham ao foco da Nestlé no 

envelhecimento saudável, mas também 

criam valor compartilhado. A fabricação 

na linha de produção da província de 

Heilongjiang tem um impacto positivo no 

desenvolvimento sustentável das 

comunidades locais.

A nutrição sênior Yiyang, lançada em 2002, 

cresceu 13 vezes nos últimos 13 anos. Duas 

novas formulações super premium se juntaram 

recentemente à coleção: Yiyang Mobility em 

2020 e Yiyang Immunity em 2021.

“Nós ouvimos de muitos 

idosos que eles preferem a 

bebida Yiyang Mobility  

em vez das pílulas de 

glucosamina.”
Xiaopei Shen

Gerente de Marketing 

da Nestlé Laticínios China
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CONFEITARIA

Proporcionando aquele
prazer singular
Nosso negócio de confeitaria inclui a marca icônica KitKat e um 

portfólio de marcas regionais e locais muito amadas. O negócio 

inova ao criar produtos de chocolate premium e lanches 

nutritivos.

Fitness

Esta linha à base de cereais

integrais está repercutindo 

fortemente entre os 

consumidores em Israel, 

oferecendo biscoitos, 

bolachas e 

salgadinhos com sabor 

excelente.

Smarties

Smarties atingiu o 

marco de retirar todas 

as embalagens plásticas de 

sua linha, a primeira e única 

marca global de chocolate a 

ser embalada inteiramente 

em papel.

Wafer Shark

Continuando a construir o 

sucesso da marca na China, 

a versão recém-lançada 

Shark Nuts com uma 

cobertura indulgente de 

chocolate e nozes teve um

Tabletes Nestlé

As duas marcas líderes no

Brasil, Nestlé com seu

chocolate ao leite e Garoto

com seu forte sabor de

cacau, estão despertando

o interesse dos 

consumidores.ano excelente.

Num relance

7.5
Vendas (em bilhões 

de CHF)

40

16,0%
Margem 

UTOP

8,6%
Porcentagem de vendas da 

Nestlé
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EM NÚMEROS

NOSSAS VOZES

Chocolate
inovador
para tendências 
emergentes

Depois de muita expectativa (e muitos 

pedidos nas redes sociais), a Nestlé 

está agora realizando sonhos à base 

de plantas com o lançamento do 

KitKat V, a versão vegana do icônico 

KitKat. KitKat V oferece o mesmo 

equilíbrio perfeito entre biscoito 

crocante e chocolate suave que as 

pessoas conhecem e amam.

A inovação na Nestlé – seja com uma 

nova marca ou uma nova formulação de 

uma marca existente – é 

frequentemente impulsionada por

50,6%
cacau sustentável na 

confeitaria no final 

de 2021 (meta de 100% 

para 2025)
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uma evolução nas preferências dos 

clientes. Mais pessoas estão procurando 

alternativas à base de plantas em suas 

dietas, mas ainda querem se deliciar com 

seu amado KitKat. Nossos cientistas de 

chocolate conseguiram de fazer isso 

acontecer.

KitKat V foi desenvolvido na casa original do 

KitKat: Centro de Pesquisa e Desenvolvimento 

de Confeitaria da Nestlé em York, Reino 

Unido. Ao combinar a experiência da Nestlé 

em inovação em chocolate e alternativas não 

lácteas, nossos especialistas conseguiram 

misturar perfeitamente o chocolate suave com 

uma alternativa à base de arroz, resultando no

KitKat V vegano certificado de excelente 

sabor e idêntico ao original.

O KitKat V é feito de cacau 100% certificado 

ou verificado proveniente do Plano Nestlé 

Cacau, em parceria com a Rainforest

Alliance, para uma agricultura melhor, uma 

vida melhor e um cacau melhor.

Em 2021, o KitKat V chegou às prateleiras 

da Austrália, Brasil, vários países da UE, 

Nova Zelândia e Reino Unido. Outros 

países seguirão em 2022.

Les Recettes de l'Atelier Incoa é 100% cacau, 

naturalmente adoçado com polpa de cacau. 

Essa inovação exclusiva lançada em 2021 

oferece aos amantes do chocolate amargo uma 

experiência autêntica com cacau puro.

"Usamos nossa experiência 

em ingredientes juntamente 

com uma abordagem de teste 

e aprendizado para criar uma 

deliciosa alternativa vegana."

Louise Barrett

Chefe da Nestlé

Produtos de Confeitaria

Centro de Tecnologia

Reino Unido
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ÁGUA

Matando a sede
e muito mais
Nosso negócio de água é dedicado a fornecer hidratação saudável, 

melhorar a qualidade de vida e contribuir para um futuro sustentável. O 

foco estratégico está em marcas internacionais de água mineral e 

premium, além de produtos de hidratação saudável.

Perrier Energize

O espírito efervescente 

da água mineral Perrier

alimentada com cafeína à base 

de plantas de café verde 

orgânico e extratos de erva-mate 

fornece um aumento 

de energia de baixa caloria 

em três deliciosos

S.Pellegrino Immersive Esta 

garrafa de luxo especial tem 

um código QR para dar vida à 

água por meio de realidade 

aumentada, permitindo que os 

consumidores compartilhem 

experiências gastronômicas 

requintadas enquanto marcam 

seu restaurante favorito

(#supportrestaurant).

La Vie edição limitada

O design artístico que reflete a 

beleza única das 

100 maravilhas naturais do 

Vietnã adorna as garrafas de 

água La Vie, criadas em 

cooperação com a 

Administração Nacional de 

Turismo do Vietnã.

Immunity Water

A Nestlé Pure Life e as 

marcas locais Nestlé Waters 

Levissima, Naleczowianka

e Henniez agora estão 

oferecendo uma bebida 

natural à base de água 

enriquecida com zinco para 

hidratar e aumentar a 

imunidade.sabores naturais.

Num relance

4.0
Vendas (em bilhões 

de CHF)
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9,0%
Margem 

UTOP

4,6%
Porcentagem de vendas da 

Nestlé
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NOSSAS VOZES

Satisfazendo a
demanda por
água
funcional

A Nestlé adquiriu a Essentia em março 

de 2021 como parte da transformação 

contínua de nosso negócio global de 

água para se concentrar em marcas 

internacionais de água mineral e 

premium e produtos de hidratação 

saudáveis.

A Essentia foi pioneira em água alcalina

ionizada há mais de vinte anos e está

liderando nesse espaço.

Essentia é a marca de água alcalina nº 1 e a 

marca de água engarrafada nº 1 em vendas 

em canal natural dos EUA. É vendida em mais 

de 100 000 locais de varejo nos EUA.

“2021 foi um ano incrível para 

crescimento e inovação na 

Essentia. Temos um futuro 

brilhante pela frente.”

Zola Kane

Diretor Executivo

de Marketing
Essentia

Estados Unidos
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A Essentia usa um processo 

exclusivo e proprietário de três 

etapas. O processo

começa com a purificação por osmose 

reversa, tornando a água 99,9% pura. 

Isto é seguido pela infusão de uma 

mistura mineral exclusiva em pequenas 

quantidades, formulada para 

complementar a mistura natural do 

corpo. Finalmente, o processo de 

ionização remove os íons ácidos de 

sabor amargo, o que resulta em uma 

água com pH de 9,5 ou superior, 

proporcionando um sabor limpo e 

suave.
A Essentia é certificada CarbonNeutral

para embalagens em face do The 

CarbonNeutral Protocol, o padrão líder 

global para programas neutros em 

carbono.

Essentia dá à Nestlé uma forte 

presença imediata no segmento de alto 

crescimento de águas funcionais e 

apoia esforços para capturar 

oportunidades com tendências 

emergentes de consumo, como 

hidratação saudável. Essentia também 

traz um forte e apaixonado seguimento 

de influenciadores conhecidos como 

“Essentia Nation”, que inclui atletas de 

alto nível e celebridades.

Em 2021, a Essentia lançou um novo formato 

bag-in-box de 2 galões (7,57 litros) com papelão 

ondulado reciclado e reciclável e 80% menos 

plástico do que garrafas.

Atendendo à demanda por águas funcionais 

na Itália, a linha Levissima+ oferece quatro 

variantes de água mineral italiana infundida 

com minerais ou vitaminas.
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84 343

14 903

14 233

87 088

15 119

12 159

89 982

15 900

15 185

95 212

16 530

13 293

78 801

13 924

13 298

12 232 16 905 13 050 18 481 11 428

46 514

293 644

53 727

351 682

52 806

333 364

58 747

384 542

42 939

271 072

4.30 6.06 4.59 6.63 4.02

Números principais 

(consolidados)

Em milhões de CHF (exceto dados por ação e funcionários)

2020 2021

Resultados

Vendas 84 343 87 088

Lucro operacional de negociação subjacente (a) 14 903 15 119

como % de vendas 17,7% 17,4%

Lucro operacional de negociação (a) 14 233 12 159

como % de vendas 16,9% 14,0%

Lucro do exercício atribuível aos acionistas da controladora (lucro líquido) 12 232 16 905

como % de vendas 14,5% 19,4%

Balanço e Demonstração do fluxo de caixa

Patrimônio Total 46 514 53 727

Dívida financeira líquida (a) 31 319 32 917

Relação entre dívida financeira líquida e patrimônio total (autonomia financeira) 67,3% 61,3%

Fluxo de caixa operacional 14 377 13 864

como % da dívida financeira líquida 45,9% 42,1%

Fluxo de caixa livre (a) 10 245 8 715

Adições de capital 11 367 12 977

como % de vendas 13,5% 14,9%

Dados por ação

Número médio ponderado de ações em circulação (em milhões de unidades) 2 845 2 788

Lucro básico por ação CHF 4.30 6.06

Lucro subjacente por ação (a) CHF 4.21 4.42

Dividendo proposto pelo Conselho de Administração da Nestlé S.A. CHF 2.75 2.80

Capitalização de mercado, final de dezembro 293 644 351 682

Número de funcionários (em milhares) 273 276

Números principais (b) (ilustrativo) em CHF, USD, EUR

Em milhões (exceto dados por ação) Total CHF Total CHF Total USD Total USD Total EUR Total EUR 

2020 2021 2020 2021 2020 2021

Vendas

Lucro operacional de negociação subjacente (a)

80 564

13 987

Lucro operacional de negociação (a) 11 248

Lucro do exercício atribuível aos acionistas da controladora (lucro líquido)

Patrimônio Total

Capitalização de mercado, final de dezembro

Dados por ação

Lucro básico por ação

(a) Certas medidas de desempenho financeiro não são definidas pelo IFRS. Para obter mais detalhes, consulte Prefácio na 

página 46. (b) Valores da demonstração do resultado convertidos pela taxa média ponderada anual; Valores do balanço à 

taxa de final de ano.
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15 638

51 961

340 122

5.61
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Visão geral do grupo

Prefácio

A revisão financeira contém certas medidas de desempenho 

financeiro, que não são definidas pelo IFRS,

e que são utilizadas pela administração para avaliar o 

desempenho financeiro e operacional do Grupo. Elas 

incluem entre outras:

–Crescimento orgânico, crescimento interno real

e Precificação;

– Margem de lucro operacional de negociação 

subjacente

e margem de lucro operacional de negociação;

– Dívida financeira líquida;

– Fluxo de caixa livre; e

– Lucro subjacente por ação (EPS) e EPS 

em moeda constante.

A administração acredita que essas medidas de desempenho 

financeiro não IFRS fornecem informações úteis sobre o 

desempenho financeiro e operacional do Grupo.

O documento de Medidas de Desempenho Alternativas

publicado em www.nestle.com/investors/publications define 

essas medidas de desempenho financeiro não IFRS.

Os números comparativos de segmentos operacionais de 

2020 foram reapresentados após a divulgação da Nestlé 

Health Science e Nespresso como segmentos reportáveis 

autônomos a partir de 2021 (anteriormente combinados e 

apresentados em Outros negócios – ver Nota 3 das 

Demonstrações Financeiras Consolidadas de 2021).
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Introdução

Em 2021, continuamos focados em executar nossa estratégia de 

longo prazo e intensificar os investimentos em crescimento, ao 

mesmo tempo em que enfrentamos os desafios globais da cadeia de 

suprimentos. Nosso crescimento orgânico foi forte, com amplos 

ganhos de participação de mercado, seguindo uma execução 

disciplinada, inovação rápida e maior digitalização. Limitamos o 

impacto da inflação de custos excepcionais por meio de 

gerenciamento de custos diligente e preços responsáveis. Nosso 

robusto crescimento de lucros subjacentes por ação mostra a 

resiliência de nosso modelo de criação de valor. Toda a equipe 

Nestlé demonstrou perseverança e agilidade exemplares em um 

ambiente desafiador.

A evolução do nosso portfólio continuou, com foco em categorias 

com oportunidades atrativas de crescimento e ofertas diferenciadas. 

Exemplos recentes incluem a aquisição das principais marcas da 

The Bountiful Company e a alienação das principais marcas de água 

na América do Norte.

Nossa agenda de sustentabilidade progrediu ainda mais à medida 

que melhoramos o bem-estar de nossos consumidores, ajudamos a 

regenerar o meio ambiente e fortalecemos as comunidades 

agrícolas em nossas cadeias de suprimentos.

Continuamos a criar valor para nossos acionistas por meio de 

alocação disciplinada de capital, aumento constante de dividendos e 

recompras de ações significativas. No futuro, estamos confiantes na 

força do nosso modelo de criação de valor.

Vendas do grupo

O crescimento orgânico foi de 7,5%, com RIG de 5,5%. A 

precificação aumentou para 2,0%, atingindo 3,1% no quarto 

trimestre, para compensar a significativa inflação de custos.

O crescimento foi grande na maioria das regiões e categorias. O 

crescimento orgânico atingiu 7,2% nos mercados desenvolvidos, o 

nível mais alto em mais de uma década, baseado principalmente em 

RIG com precificação positiva. O crescimento orgânico nos 

mercados emergentes foi de 7,8%, com RIG robusto e precificação 

positiva.

Por categoria de produto, o maior contribuinte para o crescimento 

orgânico foi o café, impulsionado pelo forte impulso para as três 

principais marcas Nescafé, Nespresso e Starbucks. As vendas de 

produtos da Starbucks cresceram 17,1% atingindo CHF 3,1 bilhões e 

gerando mais de CHF 1 bilhão em vendas incrementais em 

comparação com 2018. Purina PetCare registrou crescimento de 

dois dígitos, liderado
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Vendas por áreas geográficas

Por mercados principais

em 

CHF

(em %)

em 

moeda

local

em 

CHF

milhões

2021

Estados Unidos + 0,9% + 3,4% 26 260

Região da Grande China –

7,1%

–

9,9%

5 558

França –

3,6%

–

4,6%

3 804

Reino Unido + 18,1% + 12,9% 3 405

México + 6,1% + 3,5% 2 962

Brasil + 5,6% + 13,0% 2 925

Filipinas + 3,6% + 5,7% 2 656

Alemanha –

0,1%

–

1,1%

2 442

Canadá + 12,0% + 7,1% 2 376

Índia + 8,0% + 10,8% 1 737

Rússia + 7,1% + 11,3% 1 719

Japão + 4,7% + 10,5% 1 627

Itália + 7,7% + 6,7% 1 625

Espanha + 5,9% + 4,9% 1 492

Austrália + 6,4% + 0,2% 1 484

Suiça + 0,3% + 0,3% 1 137

Resto do mundo + 5,6% (a) 23 879

Total + 3,3% (a) 87 088

Diferenças 2021/2020

por marcas científicas e premium Purina Pro Plan, Fancy Feast e 

Purina ONE, bem como produtos veterinários. Pratos prontos e 

auxilílios culinários registraram um alto crescimento de um dígito, 

com base em fortes desenvolvimentos nas vendas para Maggi, 

Stouffer's e Lean Cuisine. As vendas de alimentos vegetarianos e à 

base de plantas cresceram a uma taxa de dois dígitos, atingindo 

cerca de CHF 800 milhões. A Nestlé Health Science registrou 

crescimento de dois dígitos, refletindo a forte demanda por 

vitaminas, minerais e suplementos, além de produtos saudáveis para 

o envelhecimento. Os laticínios tiveram um crescimento médio de 

um dígito, com base na forte demanda por leites premium e 

fortificados, cremes de café e sorvetes. As vendas de produtos de 

confeitaria cresceram a uma alta taxa de um dígito, apoiadas por um 

forte desenvolvimento de vendas para KitKat e produtos para 

presentes. O setor de águas apresentou um alto crescimento de um 

dígito, impulsionado por marcas premium e uma recuperação nos 

canais “out-of-home”. A Nutrição Infantil registrou um crescimento 

negativo, impactado por um declínio nas vendas na China e menores 

taxas de natalidade globais. As vendas de produtos de 

oligossacarídeos do leite humano (HMOs) continuaram a ter um 

crescimento robusto, atingindo CHF 1,2 bilhão.

Por canal, o crescimento orgânico das vendas no varejo foi de 

6,4%. As vendas do e-commerce cresceram 15,1%, atingindo 

14,3% das vendas totais do Grupo, com forte impulso na maioria 

das categorias,

(a) Não aplicável.

particularmente Purina PetCare, café e Nestlé Health Science. O 

crescimento orgânico nos canais “out-of-home” atingiu 24,5%, 

auxiliado por uma baixa base de comparação devido à pandemia.

As alienações líquidas reduziram as vendas em 2,9%, 

principalmente relacionadas às transações Nestlé Waters North 

America, Yinlu e Herta. As alienações foram parcialmente 

compensadas por aquisições, incluindo as principais marcas da 

The Bountiful Company e Freshly. O impacto negativo nas vendas 

de câmbio se moderou para 1,3%. As vendas totais relatadas 

aumentaram 3,3%, chegando a CHF 87,1 bilhões.
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Lucro operacional de negociação subjacente

O lucro operacional de negociação subjacente aumentou 

1,4%, para CHF 15,1 bilhões. A margem de lucro 

operacional de negociação subjacente
Lucro operacional de negociação subjacente e Lucro operacional de negociação

Em milhões de CHF Em % de vendas

diminuiu 30 pontos-base para 17,4% em moeda constante 

e com base em relatórios, refletindo atrasos de tempo entre 

a inflação de custos e as ações de precificação. Os custos 

de integração pontuais

14 903

14 233

15 119 17,7%

16,9%
17,4%

relacionados à aquisição das principais marcas da The 

Bountiful Company tiveram um impacto negativo de cerca de 

10 pontos-base.

A margem bruta diminuiu 130 pontos-base para 47,8%, 

refletindo uma inflação ampla significativa para custos de 

commodities, embalagens, frete e energia. O impacto da 

inflação de custos, que aumentou fortemente no segundo 

semestre,

12 159
14,0%

foi parcialmente compensado por aumentos de preços, 

alavancagem 

2020 2021 2020 2021

e eficiências operacionais.

Os custos de distribuição como porcentagem das vendas 

diminuíram 20 pontos-base, principalmente como 

resultado da venda das marcas Nestlé Water na América 

do Norte.

Lucro operacional de negociação subjacente

Lucro operacional de negociação

As despesas de marketing e administração diminuíram como 

porcentagem das vendas em 80 pontos-base, com base na 

forte alavancagem e eficiências operacionais. Ao mesmo 

tempo, o Grupo continuou a investir no crescimento e 

aumentou suas despesas de marketing voltadas ao 

consumidor em moeda constante.

As despesas de reestruturação e outros itens comerciais 

líquidos aumentaram em CHF 2,3 bilhões para 

CHF 3,0 bilhões, refletindo amplamente as deteriorações de 

ativos relacionados aos negócios da Wyeth. Como resultado, 

o lucro operacional de negociação diminuiu 14,6% para 

CHF 12,2 bilhões e a margem de lucro operacional de 

negociação diminuiu 290 pontos-base em uma base relatada 

para 14,0%.

Despesas financeiras líquidas e imposto de renda

As despesas financeiras líquidas permaneceram inalteradas 

em CHF 873 milhões, pois um custo menor da dívida 

compensou a dívida líquida média mais alta.

O Grupo informou que a taxa de imposto diminuiu 330 pontos-

base para 20,9%, principalmente como resultado de itens 

pontuais em 2020, incluindo o desinvestimento do negócio de 

sorvetes nos EUA. A taxa de imposto subjacente diminuiu 40 

pontos-base para 20,7%, principalmente devido ao mix 

geográfico e de negócios.

Lucro operacional de 

negociação subjacente

por segmento operacional

Em % de vendas

Zona AMS

Zona EMENA

Zona AOA

Nespresso

Nestlé Health Science

Lucro operacional de negociação
por segmento operacional

Em % de vendas
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Redução da participação na L'Oréal

Em 15 de dezembro de 2021, a Nestlé vendeu 22,26 milhões 

de ações da L'Oréal por um valor total de CHF 9,3 bilhões. 

Após a transação, a Nestlé detém 20,1% da L'Oréal e 

continua apoiando totalmente a estratégia de criação de valor 

da empresa.

Lucro líquido e lucro por ação

O lucro líquido cresceu 38,2% para CHF 16,9 bilhões. A 

margem de lucro líquido aumentou 490 pontos-base para 

19,4%. O ganho no desinvestimento das ações da L'Oréal 

mais do que compensou maiores perdas de ativos e outros 

itens pontuais.

O lucro por ação subjacente aumentou 5,8% em moeda 

constante e 5,1% em uma base reportada para CHF 4,42. O 

crescimento das vendas foi o principal responsável pelo 

aumento. O programa de recompra de ações da Nestlé 

contribuiu com 1,3% para o aumento do lucro subjacente por 

ação, líquido de custos financeiros. O lucro por ação aumentou 

41,1% para CHF 6,06 numa base reportada.

Evolução das ações Nestlé S.A. em 2021

em 

CHF

127.50

120.00

112.50

105.00

97.50

Ação da Nestlé S.A.
Nestlé em relação ao Índice do 

Mercado Suíço

22,5%

15,0%

7,5%

0,0%

-7,5%

Fluxo de caixa

O caixa gerado pelas operações diminuiu de 

CHF 17,2 bilhões para CHF 16,6 bilhões, principalmente 

devido ao

Lucro por ação

em CHF 6.06

Fluxo de caixa operacional

em bilhões de CHF.

maior capital de giro no final do ano. No contexto de

interrupções significativas na cadeia de suprimentos, o Grupo 

aumentou seus níveis de estoque temporariamente. O fluxo 

de caixa livre diminuiu de

4.30 14.4 13.9

CHF 10,2 bilhões para CHF 8,7 bilhões, principalmente devido 

a um aumento temporário nas despesas de capital para 

atender à forte demanda de volume, principalmente para 

Purina PetCare e café.
2020 2021 2020 2021

Capital social por tipo de investidor, evolução em 

longo prazo 100%

75%

(a)

50%

25%

0%

Instituições          80%

Privadas
Acionistas        20%

2005 2009 2013 2017 2021

(a) Percentual derivado do número total de ações nominativas. As 

ações nominativas representam 56,8% do capital social total. 

As estatísticas são arredondadas, em 31/12/2021.
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Dividendos

Na Assembleia Geral Ordinária de 7 de abril de 2022, o

Conselho de Administração proporá um dividendo de

CHF 2,80 por ação, um aumento de 5 centavos. Se

aprovado, este será o

Dividendos por ação

em CHF

2.70
2.75

2.80

27º aumento anual consecutivo de dividendos da empresa.

A empresa manteve ou aumentou seu dividendo em francos 

suíços nos últimos 62 anos. A Nestlé está empenhada em 

manter essa prática de aumentar o dividendo em francos 

suíços todos os anos.

O último dia de negociação com direito a receber o dividendo 

será 8 de abril de 2022. O dividendo líquido será pago a partir 

de 13 de abril de 2022.

Os acionistas inscritos no registro de ações com direito a voto 

em 31 de março de 2022 às 12:00 (CEST) terão o direito de 

exercer seus direitos de voto.

Programas de recompra de ações

Durante 2021, o Grupo recomprou CHF 6,3 bilhões de 

ações da Nestlé.

Em 30 de dezembro de 2021, a Nestlé encerrou seu programa 

de recompra de ações de 20 bilhões de francos suíços iniciado 

em 3 de janeiro de 2020. Entre 3 de janeiro de 2020 e 30 de 

dezembro de 2021, o Grupo recomprou 123,1 milhões de suas 

ações por um valor total de CHF 13,1 bilhões a um preço médio 

de CHF 106,08 por ação.

A Nestlé iniciou um novo programa de recompra de ações 

de até CHF 20 bilhões em 3 de janeiro de 2022. A empresa 

espera comprar cerca de CHF 10 bilhões de ações nos 

primeiros doze meses. O novo programa de recompra de 

ações será concluído até o final de dezembro de 2024.

Dívida líquida

A dívida líquida aumentou em CHF 1,6 bilhão para atingir CHF

32,9 bilhões em 31 de dezembro de 2021. O pagamento de 

dividendos, recompras de ações e a saída líquida de caixa de 

aquisições e desinvestimentos mais do que compensaram os 

recursos da desinvestimento de ações da L'Oréal e geração de 

fluxo de caixa livre.

2.45

2.35

2017 2018 2019 2020 2021

50 Revisão Anual Nestlé 2021



Retorno sobre o capital investido (ROIC)

O ROIC do Grupo diminuiu 250 pontos-base para 12,2%, como

resultado de prejuízos relacionados aos negócios da Wyeth.

Excluindo as deteriorações de ativos dos negócios da Wyeth, o

ROIC do Grupo foi de 14,2%.

Gerenciamento de portfólio

A Nestlé concluiu aquisições e desinvestimentos com um 

valor total de cerca de CHF 9,9 bilhões em 2021.

A Nestlé está transformando seu negócio global de água, 

aprimorando seu foco em marcas internacionais de água 

mineral e premium e produtos de hidratação saudável. Em 

março, a Nestlé concluiu a aquisição da Essentia Water, uma 

marca de água funcional premium nos EUA e a venda de suas 

marcas regionais de água mineral, negócios de água 

purificada e serviço de entrega de bebidas nos EUA e Canadá.

A Nestlé Health Science continua a se concentrar na 

construção da principal plataforma global de nutrição e saúde. 

Em julho, a Nestlé concluiu a aquisição da Nuun, uma empresa 

líder no mercado de hidratação funcional em rápido 

crescimento, e celebrou um acordo com a Seres Therapeutics 

para comercializar conjuntamente o SER-109, um microbioma 

oral experimental terapêutico nos EUA e Canadá. Em agosto, a 

Nestlé concluiu a aquisição das principais marcas da The 

Bountiful Company por US$ 5,75 bilhões. A Bountiful Company 

é a empresa número um na categoria de suplementos e 

nutrição global altamente atraente.

Com base na bem-sucedida aliança global de café, a Nestlé 

continua a expandir o alcance dos produtos de café e chá da 

marca Starbucks fora das lojas de varejo da Starbucks. Em 

julho, a Nestlé e a Starbucks anunciaram uma nova 

colaboração para levar as bebidas de café prontas para beber 

da Starbucks a mercados selecionados no Sudeste Asiático, 

Oceania e América Latina.

Panorama

Panorama para 2022: esperamos um crescimento orgânico 

de vendas em torno de 5% e margem de lucro operacional de 

negociação subjacente entre 17,0% e 17,5%.. Espera-se que 

o lucro subjacente por ação em moeda constante e a 

eficiência de capital aumentem.

Panorama em médio prazo: crescimento sustentado de 

vendas orgânicas de um dígito. Continuação de melhorias 

moderadas na margem de lucro operacional subjacente. 

Alocação prudente contínua de capital e melhorias na 

eficiência de capital.

Vendas, funcionários e fábricas por área geográfica

Vendas Funcionários Fábricas

2020 2021 2020 2021 2020 2021

AMS 44,7% 44,9% 35,8% 36,4% 146 125

EMENA (a) 29,1% 29,6% 35,5% 35,1% 133 133

AOA 26,2% 25,5% 28,7% 28,5% 97 96

(a) 8.494 funcionários na Suíça em 2021.

Funcionários por atividade

Em milhares

2020 2021

Fábricas 134 140

Administração e vendas 139 136

Total 273 276
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Revisão da categoria do produto e do segmento operacional 

Em milhões de CHF

2020 * Proporção de vendas totais 2021 (%) RIG (%) OG (%)

Bebidas em Pó e Líquidas

Sistemas de café/café solúvel **

Outros **

Total de vendas

Lucro operacional de negociação subjacente

Lucro operacional de negociação

15 842

6 414

22 256

5 035

4 851

17 120 71,4%

6 855 28,6%

23 975

5 631 23,5%

5 406 22,5%

+ 7,8% + 8,9%

Água

Total de vendas

Lucro operacional de negociação subjacente

Lucro operacional de negociação

Produtos lácteos e sorvete 

Produtos lácteos

Sorvete

Total de vendas

Lucro operacional de negociação subjacente

Lucro operacional de negociação

6 421

639

522

10 087

920

11 007

2 652

2 615

4 040

364 9,0%

257 6,4%

9 778 91,4%

922 8,6%

10 700

2 707 25,3%

2 642 24,7%

+ 3,0% + 6,8%

+ 3,0% + 5,9%

Nutrição e Ciências da Saúde

Total de vendas

Lucro operacional de negociação subjacente

Lucro operacional de negociação

Pratos prontos e auxílios culinários 

Congelados e resfriados

Culinária e outros

Total de vendas

Lucro operacional de negociação subjacente

Lucro operacional de negociação

Confeitaria

Chocolate

Confeitaria

Salgadinhos e biscoitos

Total de vendas

Lucro operacional de negociação subjacente

Lucro operacional de negociação

12 160

2 640

2 490

5 694

5 829

11 523

2 171

2 147

5 265

585

1 125

6 975

990

874

13 157

2 307 17,5%

243 1,8%

5 871 48,3%

6 275 51,7%

12 146

2 040 16,8%

1 931 15,9%

5 716 76,1%

651 8,6%

1 147 15,3%

7 514

1 205 16,0%

1 093 14,5%

+ 0,4% + 1,4%

+ 4,6% + 6,6%

+ 6,3% + 7,9%

PetCare

Total de vendas

Lucro operacional de negociação subjacente

Lucro operacional de negociação

14 001

3 081

3 089

15 556

3 282 21,1%

3 241 20,8%

+ 9,4% + 12,7%

* Comparativos de 2020 ajustados, veja Prefácio na página 46.

** Comparativos de 2020 ajustados após um novo agrupamento de produtos entre sistemas de café/café solúvel e outros. 
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Revisão de Zonas, Nespresso

e Nestlé Health Science

Zona Américas (AMS)

Vendas CHF 33,8 bilhões

Crescimento orgânico + 8,5%

Crescimento interno real + 4,8%

Margem de lucro operacional de negociação subjacente 20,8%

Margem de lucro operacional de negociação subjacente + 30 pontos-base

Margem de lucro operacional de negociação 19,5%

A Zona AMS registrou um alto crescimento orgânico de um dígito, 

com base em um forte desenvolvimento de vendas em 2020. O 

aumento dos preços, a inovação contínua, o forte impulso no 

comércio eletrônico e uma recuperação adicional dos canais “out-of-

home” sustentaram o crescimento. A Zona viu ganhos contínuos de 

participação de mercado de base ampla, liderados por café, 

alimentos para animais de estimação, alimentos congelados e 

culinária ambiente.

Margem de lucro operacional de negociação – 30 pontos-base

A América do Norte registrou um alto crescimento de um dígito no 

contexto de contínuas restrições significativas da cadeia de 

suprimentos.

–

–

–

–

Crescimento orgânico de 8,5%: RIG de 4,8%; Precificação de 3,7%.

A América do Norte apresentou um alto crescimento orgânico de um 

dígito, com RIG robusto e precificação positiva.

A América Latina registrou crescimento orgânico de dois dígitos, com 

forte RIG e precificação.

A margem de lucro operacional de negociação subjacente aumentou 30

pontos-base para 20,8%, principalmente devido ao desinvestimento das

marcas Nestlé Waters North America.

As vendas do Purina PetCare cresceram a uma taxa de dois dígitos, 

lideradas pelo Purina Pro Plan, Fancy Feast e Purina ONE. As 

inovações baseadas na ciência continuaram a sustentar o 

crescimento, com novos lançamentos, incluindo o Pro Plan Cardio

Care e novas variedades da fórmula Sensitive Skin & Stomach. Os 

produtos Nestlé Professional e Starbucks tiveram um forte 

crescimento de dois dígitos, ajudado por uma maior recuperação 

nos canais “out-of-home”. Vendas na categoria de bebidas, incluindo 

produtos Starbucks

O crescimento orgânico foi de 8,5%, com forte RIG de 4,8%. A 

precificação aumentou para 3,7%, atingindo 5,2% no quarto 

trimestre. Os desinvestimentos líquidos reduziram as vendas 

em 6,6%, uma vez que o desinvestimento das marcas Nestlé 

Waters North America mais do que compensou as aquisições 

da Freshly e Essentia Water. O câmbio teve impacto negativo 

de 2,5%. As vendas relatadas na Zona AMS diminuíram 0,7% 

para CHF 33,8 bilhões.

Café mate e Nescafé, cresceram a uma taxa média de um dígito. 

Alimentos congelados e resfriados registraram crescimento médio 

de um dígito, apoiado por fortes desenvolvimentos de vendas para 

Stouffer’s, Lean Cuisine e Hot Pockets. O setor de pizzas teve 

queda nas vendas após uma alta base de comparação em 2020, 

com retorno ao crescimento positivo no quarto trimestre. O setor de 

águas reportou um crescimento médio de um dígito, liderado pelo 

forte crescimento do negócio recentemente adquirido da Essentia

Water. Vendas

Zona AMS

Em milhões de CHF.

2020 2021 Proporção de total de 

vendas (%)

RIG 

(%)

OG 

(%)

Estados Unidos e Canadá 24 763 23 693 70,1%

América Latina e Caribe 9 247 10 086 29,9%

Bebidas em Pó e Líquidas 5 032 5 382 15,9%

Água 4 049 1 788 5,3%

Produtos lácteos e sorvete 5 288 5 391 16,0%

Pratos prontos e auxílios culinários 5 381 5 930 17,5%

Confeitaria 2 177 2 357 7,0%

PetCare 9 543 10 445 30,9%

Nutrição e Ciências da Saúde 2 540 2 486 7,4%

Total de vendas 34 010 33 779 + 4,8% + 8,5%

Lucro operacional de negociação subjacente 6 975 7 012 20,8%

Lucro operacional de negociação 6 724 6 601 19,5%

Adições de capital 3 562 3 006 8,9%
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em confeitaria no Canadá cresceram cerca de 10%, 

impulsionado por KitKat. Produtos caseiros, incluindo Toll

House e Carnation, tiveram uma queda nas vendas após 

uma demanda excepcional em 2020, mas permaneceram 

acima dos níveis de 2019.

A América Latina registrou crescimento de dois dígitos, com 

amplas contribuições em todas as geografias e categorias de 

produtos. As vendas no México cresceram a uma taxa de dois 

dígitos, lideradas por café, Purina PetCare e confeitaria. O 

Brasil registrou crescimento de dois dígitos, refletindo a forte 

demanda por produtos de confeitaria, principalmente KitKat, 

assim como Purina PetCare e Nescafé. O Chile também 

registrou crescimento de dois dígitos, sustentado por Purina 

PetCare, confeitaria e sorvetes. Por categoria de produto, o 

Purina PetCare foi o que mais contribuiu para o crescimento, 

liderado pelo Purina Pro Plan e Dog Chow. Confeitaria e café 

também registraram forte crescimento de dois dígitos. Vendas

na Nestlé Professional superaram os níveis de 2019, com 

forte crescimento em todos os mercados. A Nutrição Infantil 

teve um crescimento médio de um dígito, com base na forte 

demanda por produtos NAN premium e funcionais. O 

crescimento em laticínios foi moderado para uma taxa baixa 

de um dígito, após uma demanda excepcionalmente forte em 

2020. Os produtos à base de plantas continuaram a crescer 

fortemente, apoiados pela expansão da Nature's Heart em 

todos os mercados.

A margem de lucro operacional subjacente da Zona aumentou 

em 30 pontos-base, com o impacto positivo da margem do 

desinvestimento das marcas Nestlé Waters North America mais 

do que compensando a inflação de custos significativa.
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Zona Europa, Oriente Médio e Norte da África (EMENA) 

Vendas CHF 21,1 bilhões

Crescimento orgânico + 7,2%

Crescimento interno real + 6,0%

Margem de lucro operacional de negociação subjacente 18,5%

Margem de lucro operacional de negociação subjacente – 10 pontos-base

Margem de lucro operacional de negociação 17,9%

Margem de lucro operacional de negociação + 20 pontos-base

– Crescimento orgânico de 7,2%: RIG de 6,0%; Precificação de 1,2%.

– A Europa Ocidental teve um crescimento orgânico de um dígito 

médio com forte RIG e precificação ligeiramente positiva.

– A Europa Central e Oriental apresentou crescimento orgânico de 

dois dígitos, com forte RIG e precificação positiva.

– Oriente Médio, Norte da África, Turquia e Israel relataram alto 

crescimento orgânico de um dígito, com uma contribuição 

equilibrada de RIG e precificação.

– A margem de lucro operacional de negociação subjacente diminuiu 

10 pontos-base para 18,5%.

O crescimento orgânico atingiu 7,2%, com forte RIG de 6,0% 

suportado por volume e mix. Os preços aumentaram 1,2%, com 

precificação de 2,5% no quarto trimestre. As alienações líquidas 

reduziram as vendas em 2,2%, em grande parte relacionadas com a 

alienação do negócio de charcutaria Herta, parcialmente 

compensadas pelas aquisições da Mindful Chef e Lily’s Kitchen. O 

câmbio impactou negativamente as vendas em 0,6%. As vendas 

relatadas na Zona EMENA aumentaram 4,5% para CHF 21,1 bilhões.

A Zona EMENA apresentou um alto crescimento orgânico de um 

dígito, atingindo o nível mais alto da última década. O crescimento foi 

apoiado pela evolução contínua do portfólio para categorias e canais 

de rápido crescimento, bem como pela inovação. Todos os mercados 

registaram um crescimento positivo, com fortes desenvolvimentos de 

vendas liderados pelo Reino Unido, Rússia, Itália e França. A Zona 

continuou a ver ganhos de participação de mercado amplos, 

principalmente para alimentos para animais de estimação, café, 

culinária ambiente e refrigerada.

Por categoria de produto, Purina PetCare registrou crescimento de 

dois dígitos liderado pelas marcas premium Gourmet, Felix e Purina 

Pro Plan, além de produtos veterinários. O crescimento foi forte em 

todos os canais, principalmente no e-commerce e nas lojas 

especializadas em animais de estimação. As vendas combinadas nas 

novas plataformas de crescimento Tails.com, Lily's Kitchen e Terra 

Canis aumentaram cerca de 40%. As vendas de café cresceram a 

uma alta taxa de um dígito, sustentadas pelo forte impulso de Nescafé

e Starbucks
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domésticos. A Nestlé Professional registrou um forte 

crescimento de dois dígitos, ajudado por uma maior 

recuperação nos canais “out-of-home”, com destaque para o 

café. O setor de águas apresentou um alto crescimento de um 

dígito, liderado pela S.Pellegrino, bem como Nestlé Pure Life

no Oriente Médio e Norte da África. As vendas em confeitaria 

cresceram a uma taxa média de um dígito, lideradas pelo 

KitKat. Culinária reportou baixo crescimento de um dígito, com 

alta base de comparação para Maggi. As vendas em Garden 

Gourmet e Mindful Chef continuaram a crescer a uma taxa de 

dois dígitos. Garden Gourmet Vuna, a alternativa à base de 

plantas para o atum lançada recentemente, teve uma forte 

demanda. A Nutrição Infantil apresentou crescimento positivo, 

com ganhos contínuos de fatia de mercado, apesar das 

menores taxas de natalidade no contexto da pandemia.

A margem de lucro operacional de negociação subjacente da 

Zona diminuiu 10 pontos-base. A inflação de custos e o 

aumento dos investimentos em crescimento mais do que 

compensaram a alavancagem operacional e o mix de 

produtos.

Zona EMENA

Em milhões de CHF.

2020 2021 Proporção de vendas 

(%)

RIG 

(%)

OG 

(%)

Europa Ocidental 12 909 13 532 64,0%

Europa Oriental e Central 3 547 3 858 18,3%

Oriente Médio e Norte da África 3 770 3 738 17,7%

Bebidas em Pó e Líquidas 5 239 5 706 27,0%

Água 1 967 1 982 9,4%

Produtos lácteos e sorvete 849 772 3,7%

Pratos prontos e auxílios culinários 3 473 3 242 15,3%

Confeitaria 3 038 3 222 15,2%

PetCare 3 786 4 363 20,7%

Nutrição e Ciências da Saúde 1 874 1 841 8,7%

Total de vendas 20 226 21 128 + 6,0% + 7,2%

Lucro operacional de negociação subjacente 3 766 3 903 18,5%

Lucro operacional de negociação 3 575 3 772 17,9%

Adições de capital 1 432 1 537 7,3%
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Zona Ásia, Oceania e África Subsaariana (AOA)

Vendas CHF 20,7 bilhões

Crescimento orgânico + 4,2%

Crescimento interno real + 3,5%

Margem de lucro operacional de negociação subjacente 21,8%

Margem de lucro operacional de negociação subjacente + 40 pontos-base

Margem de lucro operacional de negociação 11,9%

O crescimento orgânico foi de 4,2%, com RIG de 3,5%. A 

precificação foi de 0,8%, aumentando para 2,2% no quarto trimestre. 

Os desinvestimentos líquidos tiveram um impacto negativo de 3,9%, 

em grande parte relacionado ao desinvestimento dos negócios de 

leite de amendoim Yinlu e mingau de arroz enlatado na China. O 

câmbio reduziu as vendas em 0,4%. As vendas relatadas na Zona 

AOA permaneceram inalteradas em CHF 20,7 bilhões.

Margem de lucro operacional de negociação – 960 pontos-base

A zona AOA registrou crescimento orgânico de um dígito médio em um 

ambiente econômico difícil com contínuos lockdowns regionais.

– Crescimento orgânico de 4,2%: RIG de 3,5%; Precificação 

de 0,8%.

– A China apresentou baixo crescimento orgânico de um 

dígito, com base em RIG positivo e precificação 

ligeiramente positiva.

– O Sudeste Asiático teve um crescimento orgânico 

positivo, com RIG positivo e precificação 

ligeiramente negativa.

– O sul da Ásia registrou crescimento orgânico de dois 

dígitos, com forte RIG e precificação positiva.

– A África Subsaariana registrou crescimento 

orgânico de dois dígitos, liderado por forte RIG com 

precificação positiva.

– Japão, Coreia do Sul e Oceania tiveram crescimento 

orgânico médio de um dígito. O forte RIG foi parcialmente 

compensado por precificação ligeiramente negativa.

– A margem de lucro operacional de negociação subjacente 

diminuiu 40 pontos-base para 21,8%.

A Zona teve ganhos de participação de mercado em culinária, café e 

ração. Nutrição Infantil relatou perdas de participação de mercado.

A China teve um baixo crescimento de um dígito. A forte evolução das 

vendas na maioria das categorias foi parcialmente compensada por 

um declínio nas vendas de Nutrição Infantil, onde as iniciativas de 

recuperação continuaram. O maior contribuinte de crescimento foi 

Nestlé Professional, com vendas superiores aos níveis de 2019. Café, 

culinária e Purina PetCare registraram um forte crescimento de dois 

dígitos. Laticínios registraram um alto crescimento de um dígito, com 

um forte desenvolvimento nas vendas de produtos para 

envelhecimento saudável, particularmente alimentos funcionais 

certificados Yiyang para melhorar a imunidade e a mobilidade. A 

confeitaria registrou crescimento médio de um dígito, liderado pela 

forte demanda por chocolate wafer Shark.

Zona AOA

Em milhões de CHF.

2020 2021 Proporção de vendas 

(%)

RIG 

(%)

OG 

(%)

Mercados ASEAN 7 105 6 984 33,7%

Oceania e Japão 2 888 3 049 14,7%

Outros mercados asiáticos 8 394 8 073 38,9%

África Subsaariana 2 343 2 629 12,7%

Bebidas em Pó e Líquidas 5 969 6 308 30,4%

Água 405 270 1,3%

Produtos lácteos e sorvete 4 862 4 524 21,8%

Pratos prontos e auxílios culinários 2 667 2 973 14,4%

Confeitaria 1 739 1 909 9,2%

PetCare 673 747 3,6%

Nutrição e Ciências da Saúde 4 415 4 004 19,3%

Total de vendas 20 730 20 735 + 3,5% + 

4,2%

Lucro operacional de negociação subjacente 4 599 4 524 21,8%

Lucro operacional de negociação 4 466 2 477 11,9%

Adições de capital 941 1 065 5,1%
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O Sudeste Asiático teve um crescimento positivo, com vendas 

atingindo uma taxa média de um dígito no quarto trimestre, apesar 

das contínuas restrições de movimento. As vendas na Malásia 

cresceram a uma taxa média de um dígito, com crescimento amplo 

na maioria das categorias. As Filipinas e a Indonésia tiveram um 

crescimento negativo, tornando-se positivo no quarto trimestre, 

liderado por Nescafé e Bear Brand. A Indochina apresentou 

crescimento positivo, apesar da queda nas vendas de produtos para 

viagem e canais “out-of-home”.

O sul da Ásia registrou crescimento de dois dígitos, apoiado pela 

expansão da distribuição nas áreas rurais e pela continuidade do 

forte impulso do comércio eletrônico. O crescimento foi grande na 

maioria das categorias na Índia e no Paquistão, liderado por Maggi, 

KitKat, Nescafé e Nestlé Professional.

A África Subsaariana registrou crescimento de dois dígitos, com 

base em fortes desenvolvimentos de vendas para Maggi, Milo e 

Nescafé, principalmente para ofertas acessíveis.

O Japão registrou um alto crescimento de um dígito, liderado pelo 

café e Purina PetCare. As vendas na Coreia do Sul cresceram a 

uma forte taxa de dois dígitos, impulsionadas pelo café. A Oceania 

registrou crescimento positivo, com demanda robusta por Purina 

PetCare, KitKat e Maggi.

Por categoria de produto, o principal fator de crescimento foi o 

café impulsionado por novos lançamentos de produtos Nescafé e 

Starbucks. Culinária e Nestlé Professional apresentaram 

crescimento de dois dígitos. As vendas em confeitaria, sorvetes e 

Purina PetCare cresceram a uma alta taxa de um dígito. 

Laticínios reportaram um crescimento médio de um dígito, 

liderado pela forte demanda por leites premium e fortificados. A 

Nutrição Infantil teve um declínio nas vendas, com crescimento 

positivo fora da China no segundo semestre.

A margem de lucro operacional de negociação subjacente da 

Zona diminuiu 40 pontos-base. A inflação de custos e o mix de 

produtos mais do que compensaram a alavancagem operacional.
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Nespresso

Vendas CHF 6,4 bilhões

Crescimento orgânico + 8,8% Crescimento interno real + 8,2%

Margem de lucro operacional de negociação subjacente 23,0%

A margem de lucro operacional subjacente da Nespresso

diminuiu 60 pontos-base. O aumento dos investimentos em

crescimento mais do que compensou a alavancagem

operacional.

Margem de lucro operacional de negociação subjacente – 60 pontos-base

Margem de lucro operacional de negociação 22,7%

Margem de lucro operacional de negociação – 90 pontos-base

– Crescimento orgânico de 8,8%: RIG de 8,2%; Precificação 

de 0,6%.

– A margem de lucro operacional de negociação subjacente 

diminuiu 60 pontos-base para 23,0%.

O crescimento orgânico atingiu 8,8%, baseado em forte RIG 

de 8,2% e precificação de 0,6%. O câmbio impactou 

positivamente as vendas em 0,3%. As vendas relatadas na 

Nespresso aumentaram 9,1% para CHF 6,4 bilhões.

A Nespresso registrou alto crescimento de um dígito, 

moderando para uma taxa média de um dígito no segundo 

semestre, após uma alta base de comparação em 2020. O 

crescimento foi impulsionado pela adesão de novos 

consumidores, principalmente para o sistema Vertuo, dinâmica 

contínua no comércio eletrônico e uma recuperação em 

butiques e canais “”out-of-home”. A inovação contínua 

repercutiu fortemente entre os consumidores e lançamentos 

significativos de novos produtos incluíram a expansão das 

linhas World Explorations e Reviving Origins, bem como uma 

forte demanda por ofertas festivas de fim de ano.

Por geografia, as Américas e AOA registraram crescimento 

de dois dígitos. As vendas na EMENA cresceram a uma taxa 

média de um dígito. No geral, a Nespresso ganhou 

participação de mercado, com contribuições da maioria dos 

mercados.

Nespresso (a)

Em milhões de CHF.

2020 2021 RIG 

(%)

OG 

(%)

Total de vendas 5 885 6 418 + 8,2% + 

8,8%

Lucro operacional de negociação subjacente 1 392 1 475 23,0%

Lucro operacional de negociação 1 390 1 456 22,7%

Adições de capital 275 445 6,9%

(a) Ver Prefácio na página 46.
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Nestlé Health Science

Vendas CHF 4,8 bilhões

Crescimento orgânico + 13,5%

Crescimento interno real + 13,4%

Margem de lucro operacional de negociação subjacente 13,6%

Margem de lucro operacional de negociação subjacente – 290 pontos-base

Margem de lucro operacional de negociação 13,0%

Margem de lucro operacional de negociação + 300 pontos-base

– Crescimento orgânico de 13,5%: RIG de 13,4%; Precificação 

de 0,1%.

– A margem de lucro operacional de negociação subjacente 

diminuiu 290 pontos-base para 13,6%.

O crescimento orgânico foi de 13,5%, com forte RIG de 13,4% 

e precificação de 0,1%. As aquisições líquidas aumentaram as 

vendas em 33,2%, principalmente relacionadas às aquisições 

das principais marcas da The Bountiful Company, Vital 

Proteins, Zenpep e Aimmune. O câmbio impactou 

negativamente as vendas em 1,8%. As vendas relatadas na 

Nestlé Health Science aumentaram 45,0% para 

CHF 4,8 bilhões.

A Nestlé Health Science registrou crescimento orgânico de 

dois dígitos, com base em um forte desenvolvimento das 

vendas em 2020, com amplos ganhos de participação de 

mercado em todos os canais e mercados. O crescimento foi 

sustentado pelo impulso do e-commerce, inovação, expansão 

geográfica e forte execução na cadeia de suprimentos.

Consumer Care registrou crescimento de dois dígitos. 

Vitaminas, minerais e suplementos que dão suporte à 

saúde e ao sistema imunológico continuaram a ter uma 

forte demanda. O Vital Proteins quase dobrou suas 

vendas. A Garden of Life continuou com força total, 

impulsionada por lançamentos de novos produtos, 

como Dr. Formulated MD Protein para melhorar a saúde do 

coração e a imunidade. As vendas das marcas principais 

recém-adquiridas da The Bountiful Company cresceram a 

uma alta taxa de um dígito, lideradas por Nature's Bounty e 

Solgar. Os produtos para envelhecimento saudável 

registraram crescimento de dois dígitos, apoiados por Boost

na América do Norte.

A Medical Nutrition registrou um alto crescimento de um 

dígito, com uma demanda robusta por produtos de cuidados 

pediátricos Althéra, Alfaré e Alfamino, bem como por 

Compleat, uma fórmula nutricional abrangente de alimentação 

por sonda. O lançamento do Palforzia, o tratamento para 

alergia ao amendoim, foi impactado pela pandemia. No quarto 

trimestre, o produto começou a ter maior adesão nos EUA e 

também foi lançado no Reino Unido e na Alemanha.

Por geografia, as Américas e AOA registraram crescimento 

de dois dígitos. As vendas na EMENA cresceram a uma alta 

taxa de um dígito.

A margem de lucro operacional subjacente da Nestlé Health 

Science diminuiu 290 pontos-base, principalmente devido a 

investimentos na Palforzia, aumento das despesas de 

marketing voltadas para o consumidor e custos de integração 

pontuais relacionados à aquisição das principais marcas da 

The Bountiful Company.

Nestlé Health Science (a)

Em milhões de CHF.

2020 2021 RIG 

(%)

OG 

(%)

Total de vendas 3 326 4 822 + 13,4% + 13,5%

Lucro operacional de negociação subjacente 549 654 13,6%

Lucro operacional de negociação 534 628 13,0%

Adições de capital 4 833 6 594 136,8%

(a) Ver Prefácio na página 46.
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Principais riscos e incertezas

O Grupo adota um perfil de risco alinhado ao nosso propósito e 

estratégia de negócios. Nosso objetivo é criar valor de longo 

prazo por meio de um equilíbrio entre crescimento sustentável 

e eficiência de recursos. Nossa cultura e valores - enraizados 

no respeito a nós mesmos, aos outros, à diversidade e ao 

futuro - orientam nossas decisões e ações. Nossa abordagem 

de Criação de Valor Compartilhado ajuda a priorizar as áreas 

que maximizam a criação de valor para os acionistas e cultivam 

impactos sociais e ambientais positivos.

A estrutura de Gerenciamento de Risco Empresarial (ERM) do 

Grupo Nestlé foi projetada para avaliar e mitigar os riscos, a 

fim de minimizar seu impacto potencial e apoiar a realização 

do objetivo de longo prazo e da estratégia de negócios da 

Nestlé. Uma avaliação de cima para baixo é realizada em nível 

de Grupo uma vez por ano. Uma avaliação de baixo para cima 

ocorre em paralelo, resultando na agregação das avaliações 

de mercado individuais. Isso cria uma boa compreensão dos 

principais riscos da empresa, a fim de alocar a titularidade por  

conduzir ações específicas em torno deles e tomar as medidas 

relevantes para resolvê-los.

Além disso, a Nestlé se envolve com partes interessadas 

externas para entender melhor as questões que mais 

preocupam. A avaliação de materialidade 

(www.nestle.com/materiality) avalia o grau de preocupação das 

partes interessadas externas e o impacto potencial nos 

negócios. Isso ajuda a garantir que questões de sustentabilidade 

mais amplas sejam incorporadas aos riscos e oportunidades em 

consideração em toda a empresa.

As avaliações de risco e quaisquer ações de mitigação são de 

responsabilidade da gestão de linha individual. Se for 

necessária uma intervenção em nível de Grupo, a 

responsabilidade pelas ações de mitigação geralmente será 

determinada pelo Conselho de Administração. A avaliação 

anual de risco do Grupo é reportada anualmente ao Conselho 

de Administração, Comitê de Auditoria e Conselho de 

Administração. Mais detalhes sobre os processos de ERM

podem ser encontrados no Relatório de Governança 

Corporativa 2021.

Estamos comprometidos com a transparência e a ação sobre 

riscos e oportunidades relacionados ao clima. Como tal, 

alinhamos nossas divulgações de relatórios com as 

recomendações da Força-Tarefa sobre Divulgações Financeiras 

Relacionadas ao Clima (TCFD). Nossas divulgações alinhadas 

ao TCFD, incluindo nossa análise realizada em 2021, podem 

ser encontradas em www.nestle.com/tcfd- report.

A pandemia do COVID-19 e suas consequências continuam 

levando a profundas mudanças nos ambientes operacionais

60

em todos os nossos mercados. Os impactos de longo prazo 

permanecem difíceis de prever. O Grupo avaliou os potenciais 

impactos da pandemia e suas consequências em todo o nosso 

universo de risco e os fatores são reportados nos riscos 

relevantes aqui divulgados. O Grupo continua a monitorar e 

responder a essas áreas de maior risco no caso de quaisquer 

mudanças materiais.
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Principal risco Descrição Impacto em potencial Principais mitigações

Qualidade e 

segurança do

produto

Grande evento desencadeado por um 

problema sério de segurança 

alimentar, qualidade do produto ou 

outro problema de não conformidade 

relacionado 

ao produto

– Efeito negativo sobre a 

reputação e/ou marcas da Nestlé

– Falha em atender aos requisitos 

regulatórios em evolução

– Perda de confiança

– Penalidades e/ou multas

– Litígio

– Políticas, processos e controles

para garantir produtos de alta

qualidade, seguros e prevenção de

riscos à saúde

Preferências do 

consumidor

Falha em prever adequadamente 

a evolução das preferências do 

consumidor; 

falha em inovar produtos e marcas 

relevantes e competitivos; falha ao 

executar rapidamente

– Efeito negativo sobre a 

reputação e/ou marcas da 

Nestlé

– Falha em atingir metas de 

crescimento, perda de participação 

de mercado

Regulamento 

discriminatório

– Fortalecer o foco no consumidor 

do processo de inovação

– Aplicar conhecimentos científicos e 

nutricionais para melhorar a nutrição,

saúde e bem estar

–Melhorar a acessibilidade a alimentos seguros 

e acessíveis

– Aumento da regulamentação do 

setor e/ou categorias específicas

– Perda da confiança do 

consumidor no setor

– Limitações à comercialização

e distribuição

Percepções negativas 

prolongadas

sobre as implicações para a saúde 

das categorias de alimentos e 

bebidas processados

Concentração de clientes,

dinâmica de canal acelerando a 

pressão 

sobre distribuição, preços e comércio

– Focar no conhecimento científico e 

nutricional para melhorar a nutrição,

saúde e bem estar

– Políticas, incluindo Marketing Responsável

para crianças e

Marketing de Substitutos ao Leite Materno, 

implementadas

– Redução da distribuição de 

nossos produtos aos 

consumidores

– Capacidade restrita de 

precificar a margem de 

impacto

– Falha em atingir metas de 

crescimento, perda de participação 

de mercado

Gestão de clientes e

canais

Direitos 

humanos

Falha em identificar e/ou prevenir

violações de direitos humanos em

operações diretas e cadeia de

suprimentos estendida

(por exemplo, trabalho forçado,

trabalho infantil, jornada de 

trabalho, 

salários justos, etc.)

– Gerenciamento estratégico da relação

canais

– Acelerar capacidades digitais, 

expansão de e-commerce e comunicação 

online

– Efeito negativo sobre a 

reputação e/ou marcas da 

Nestlé

– Penalidades e/ou multas

– Contestações à licença de 

funcionamento – Contencioso

– Devida diligência em direitos humanos

– Programas de Fornecimento

Sustentável (por exemplo, Plano

Nescafé, Plano Nestlé Cacau, etc.)

– Políticas, processos e controles para 

respeitar e promover os direitos humanos

– Mecanismos de reclamação 

e gestão de consequências

Gestão da 

cadeia de 

suprimentos

Falha em garantir uma cadeia de 

abastecimento alimentar 

transparente, sustentável 

e resiliente

– Efeito negativo sobre a 

reputação e/ou marcas da 

Nestlé

– Penalidades e/ou multas

– Contestações à licença de 

funcionamento

– Geração de atividades de Regeneração 

para apoiar o avanço de sistemas alimentares 

regenerativos

– Programas de compras sustentáveis

para obter transparência e rastreabilidade nas 

principais matérias-primas

Mudança climática

eventos climáticos extremos, 

escassez de água e inundações e 

mudanças no uso da terra, incluindo 

desmatamento)

e transtornos transicionais (incluindo)

ações políticas, avanços tecnológicos,

sentimento do mercado)

interrompendo nossas operações e/ou

demanda do consumidor

– Interrupções de fornecimento

– Impactos da política (por 

exemplo, imposto de 

carbono, restrições de uso da 

terra, deslocamento de 

subsídios agrícolas, etc.)

nos custos operacionais

– Aumento da preocupação 

do consumidor e/ou 

das partes interessadas em 

relação ao clima

impactando a reputação

– Progresso do Roteiro Zero Emissões 

Líquidas da Nestlé, que está incluído 
no Relatório de Criação de 

Valor Compartilhado e Sustentabilidade,

e a resposta da Nestlé aos questionários 

do CDP

– Atividades de Regeneração de Geração

para apoiar o avanço

de sistemas alimentares regenerativos

– Publicação do relatótio TCFD Nestlé
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Principal risco Descrição Impacto em potencial Principais mitigações

Produto e embalagem

plástica

Gestão

suprimentos

Saúde e segurança

Não cumprimento da regulamentação atual 

ou futura sobre embalagens plásticas e/ou 

não cumprimento dos compromissos 

relacionados à embalagens e meio ambiente

– Embalagens específicas (por exemplo, 

plástico de uso único) e/ou elementos (por 

exemplo, canudos) tributados, proibidos 

e/ou excluídos

– Estigmatização de produtos, marcas e/ou 

categorias

– Falha em atingir metas de crescimento, 

perda de participação de mercado

– Efeito negativo sobre a reputação 

e/ou marcas da Nestlé

– Multas corporativas e/ou tributação sobre 

produtos/categorias

– Contestações à licença de 

funcionamento (por ex. acesso à 

água)

– Litígio

– Efeito negativo sobre a reputação 

e/ou marcas da Nestlé

– Penalidades e/ou multas

– Litígio

– Lesões ou fatalidades

– Doença ou acidente de trabalho

– Futuro sem resíduos: embalagens 

recicláveis ou reutilizáveis; novos 

materiais de embalagem; 

colaborações para impulsionar a penetração 

da  reciclagem; educar através da 

comunicação  da marca

– Instituto Nestlé de Ciências da 

Embalagem

– Iniciativas de longo prazo para promover 

comportamentos seguros e saudáveis

– Políticas e procedimentos de saúde e 

segurança

– Procedimentos em vigor para cumprir a 

legislação local de saúde e segurança

– Estratégia de Saúde dos Funcionários, 

incluindo #HealthyLives para conscientizar 

os funcionários 

sobre saúde, segurança e 

bem-estar

– Medidas de segurança adicionais no local 

em resposta ao COVID-19

Sistemas, segurança e 

privacidade

– Incapacidade de executar 

atividades operacionais

– Perda de informações confidenciais que 

afetam a reputação corporativa

– Perda de confiança do consumidor

– Penalidades e/ou multas

– Litígio

– Contingências e políticas em vigor 

para proteger hardware e software

– Programa de privacidade para proteção 

contra ameaças à segurança de dados e 

conformidade com um cenário regulatório 

em  Evolução

Interrupção da cadeia de 

suprimentos

Grande evento que afete o fornecimento de 

matéria-prima, transporte e/ou instalações de 

fabricação internas ou externas 

(por exemplo, escassez de produtos, greves, 

sanções, desastres naturais, surtos

de doenças, etc.)

– Impacto sobre a capacidade de garantir o 

fornecimento 

de produtos-chave, incluindo fornecimento, 

transporte para instalações operacionais 

e distribuição 

para clientes

– Aumento nos preços dos insumos e/ou 

custos de produção e distribuição

– Planos de continuidade de negócios e 

recuperação de desastres para os 

principais locais

– Gerenciamento ativo de risco de 

preço em commodities-chave

– Opções de fornecimento local e múltiplo

Escolhas estratégicas

de investimento – Exposições mais amplas para o Grupo 

– Aceitação de maior risco e

métricas de retorno

– As escolhas de investimento do Grupo 

estão alinhadas com a nossa estratégia e 

priorizadas com base no potencial de 

criação de valor em longo prazo
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Não cumprimento da legislação ou 

atendimento às expectativas em relação ao 

meio ambiente, incluindo impactos na 

biodiversidade, uso de recursos naturais, 

emissões atmosféricas e descargas de 

resíduos, etc.

Ameaça de ataques cibernéticos ou falha 

de sistemas internos e 

redes digitais podem prejudicar a confiabilidade, 

segurança e privacidade dos dados e/ou 

capacidade de operação

As escolhas de investimento evoluem ao 

longo do tempo e podem incluir  tecnologias 

emergentes; novos modelos de negócios; 

criação ou entrada em novas categorias;  

expansão geográfica

Não cumprimento dos regulamentos locais de 

saúde e segurança e/ou nutrir locais de trabalho 

seguros e saudáveis em todos os países onde a 

Nestlé opera

– Abordagem baseada no contexto para gestão 

de recursos hídricos

– Compromissos para melhorar 

a eficiência operacional (por exemplo, 

mudar para fontes de energia renováveis, 

redução de emissões 

atmosféricas, etc.)

– Participação da Nestlé no Grupo de 

Trabalho sobre Divulgações Financeiras  

Relacionadas à Natureza



Principal risco Descrição Impacto em potencial Principais mitigações

Transformações 

de negócios

Falha em transformações estratégicas, 

como projetos de gestão de mudanças 

em larga escala, reestruturações, 

fusões e aquisições, etc.

– Não realização dos benefícios 
previstos

– Deterioração de ativos
– Baixa moral e/ou engajamento 

dos funcionários

– As transformações recebem patrocínio 

executivo com metas alinhadas e 

níveis apropriados de recursos para 

apoiar a execução bem-sucedida

Engajamento do 

pessoal

Falha em atrair e reter funcionários 

qualificados e talentosos em um 

mercado competitivo e dinâmico

– Impactar negativamente nossa 
reputação corporativa

– Falha em equipar a força de trabalho 
com as habilidades para a era digital

– Falha em atingir metas de 
crescimento e lucro

Ética e conformidade

– Iniciativas em vigor para melhorar 
o equilíbrio de gênero e a 
diversidade cultural

– Estratégias de desenvolvimento para
lidar com as demandas de uma força
de trabalho em mudança

Falha em agir com integridade ou 

de maneira consistente com 

nosso propósito e valores

– Impactar negativamente nossa 
reputação corporativa e marcas

– Penalidades e/ou multas

– Litígio

– Os Princípios Corporativos de Negócios
e o Código de Conduta Empresarial da
Nestlé descrevem o compromisso do
Grupo com a integridade

– Programa e sistemas de conformidade, 
incluindo mecanismos de reclamação, 
em vigor

– Participação em grupos multissetoriais
para promover e defender o uso ético
de dados, incluindo IA, comércio
eletrônico e digital

Falha em cumprir e/ou atender às 
expectativas das partes 
interessadas em relação ao 

desempenho e relatórios 

não financeiros

Governança corporativa 

não financeira

– Impactar negativamente nossa 
reputação corporativa e marcas

– Penalidades e/ou multas

– Litígio

Fatores 

macrofinanceiros

Volatilidade e/ou choques repentinos que 

afetam macro fatores (por exemplo, 

moedas, taxas de juros, custo de capital, 

classificações de crédito, 

responsabilidades em matéria de pensões)

– Responsabilidade do Conselho de 
Administração apoiado pelo Comitê de 
Sustentabilidade

– Responsabilidade executiva fornecida pelo 
Conselho ESG e de Sustentabilidade

– Unidade de Estratégia e Implantação 
ESG dedicada

– Alinhamento com estruturas de 
relatórios não financeiros relevantes 
(por exemplo, GRI, SASB, TCFD, etc.)

– Intervenção do governo (por exemplo, 

controles de capital, controles de preços) 

que impactam as operações e o

desempenho não financeiro

– Acesso ao mercado de capitais

– Medidas adequadas de governança e 
mitigação de risco para gerenciar 
ativamente as exposições e as 

perspectivas de ativos e passivos 

de longo prazo

Fatores geopolíticos Instabilidade adversa e/ou 
incerteza (por exemplo, instabilidade 

política,guerras comerciais, pandemias 

ou surtos de doenças, riscos 

trabalhistas e/ou relacionados à 

infraestrutura)

– Redução na demanda do consumidor 
em todas as categorias e/ou canais

– Interrupção na capacidade da Nestlé de 
fazer negócios em um país ou região

– a interrupção da cadeia de suprimentos 

– Planos de monitoramento e continuidade 
ad hoc para mitigar conflito de eventos,

– Spreads geográficos e 
de categoria de produto em todo o grupo

representa uma proteção natural
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Fábricas

Américas (AMS)

Argentina 6

Bolívia 1

Brasil 12

Canadá 3

Chile 9

Colômbia 5

Cuba 3

República Dominicana 2

Equador 3

Guatemala 2

México 11

Nicarágua 1

Panamá 1

Perú 1

Trinidad e Tobago 1

Estados Unidos 58

Uruguai1

Venezuela 5

Europa, Oriente Médio e Norte da África 

(EMENA) Argélia 2

Bahrein 1

Bélgica 1

Bulgária 1

República Tcheca 3

Dinamarca 1

Egito 2

Finlândia 2

França 15

Alemanha 13

Grécia 2

Hungria 2

Irã 2

Irlanda 1

Israel 8

Itália 7

Jordânia 1

Líbano 2

Marrocos 1

Países Baixos 1

Polônia 5

Portugal 2

Catar 1

República da Sérvia 1

Romênia * 1

Rússia 6

Arábia Saudita 7

República Eslovaca 1

Espanha 10

Suécia 1

Suiça 10

Tunísia 1

Turquia 3

Ucrânia 3

Emirados Árabes unidos 4

Reino Unido 9

O número em preto após o 

país denota o número

de fábricas.

* Fábrica 

ociosa

Bebidas em Pó e Líquidas

Água
Produtos lácteos e sorvetes 

Nutrição e Ciências da Saúde

Pratos prontos e
auxílios culinários

Confeitaria

PetCare
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Ásia, Oceania e África Subsaariana (AOA)

Angola 1

Austrália 6

Bangladesh 1

Camarões 1

Costa do Marfim 2

Gana 1

Região da Grande China 23

Índia 8

Indonésia 3

Japão 3

Quênia 1

Malásia 6

Mianmar 1

Nova Zelândia 2

Nigéria 3

Paquistão 4

Papua Nova Guiné 1

Filipinas 5

Senegal 1

Singapujra 2

África do Sul 5

Sri Lanka 1

Tailândia 8

Vietnã 6

Zimbábue 1
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Governança Corporativa
e Conformidade
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Governança Corporativa

Nossa governança fornece a base para nossas muitas ações 

que levam à criação de valor sustentável. Continuamos a 

equilibrar a busca por crescimento de receita e resultados 

com eficiência de capital. Nossas inovações orientadas pela 

ciência e pelo consumidor atendem às necessidades em 

rápida mudança dos consumidores. Ao mesmo tempo, 

usamos nossa escala, recursos e experiência para criar valor 

compartilhado para todas as nossas partes interessadas.

Em 2021, estabelecemos nossos planos para apoiar e 

acelerar a transição para sistemas alimentares regenerativos 

de forma a proteger e restaurar o meio ambiente, melhorar os 

meios de subsistência dos agricultores e melhorar o bem-

estar das comunidades agrícolas. Esse compromisso está 

ligado aos nossos compromissos anteriores e ao propósito da 

nossa empresa de liderar 

Distribuição do capital social por geografia

Suiça 35,8%

Estados Unidos 33,5%

Reino Unido 5,7%

Alemanha 4,9%

Canadá 2,3%

Japão 2,2%

Luxemburgo 2,1%

Suécia 1,7%

Bélgica 1,6%

Austrália 1,2%

Outros 9,0%

o poder dos alimentos para melhorar a qualidade de vida de 

todos, hoje e nas próximas gerações.

Também continuamos nosso engajamento na ação 

climática, com o objetivo de reduzir pela metade nossas 

emissões de gases de efeito estufa até 2030 e atingir zero 

emissões líquidas até 2050. Na Assembleia Geral Anual de 

2021, nossos acionistas apoiaram fortemente nosso 

detalhado Roteiro Zero Emissões Líquidas.

Nosso diversificado Conselho de Administração está 

comprometido em supervisionar a direção de nossa 

empresa. Desde 2015, fortalecemos o Conselho de 

Administração por meio de onze novos diretores 

independentes com diversas experiências e conhecimentos 

diretamente relevantes para a Nestlé, por exemplo, em 

relação a sistemas de alimentos, alimentos e bebidas, 

digitalização e outros tópicos.

Continuamos a nos envolver com nossos acionistas por meio 

de nossos roadshows, reuniões com investidores e chamadas 

de analistas. Nossas Mesas Redondas do Presidente 

ocorreram virtualmente com investidores na Ásia, Oriente 

Médio, América do Norte, Suíça, Alemanha, Reino Unido, 

França e Holanda.

Em 2021, nosso Conselho criou um Comitê de 

Sustentabilidade separado e dedicado para aconselhar sobre 

todos os aspectos de nossa sustentabilidade ambiental e 

social. Em particular, o Comitê de Sustentabilidade 

supervisiona nossa resposta às mudanças climáticas, nosso 

programa de due diligence em direitos humanos e nossas 

estratégias para diversidade e inclusão.

Nosso Presidente e Comitê de Governança Corporativa 

revisa regularmente aspectos de nossa governança, bem 

como nossa gestão de ativos e passivos e outros tópicos de 

gestão de risco.
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Nosso Comitê de Nomeação, presidido por nosso Diretor 

Independente Líder, avalia a composição do Conselho de 

Administração, bem como seu desempenho, estrutura e 

planejamento de sucessão. Ele avalia os candidatos ao Conselho 

de Administração.

Nosso Comitê de Remuneração garante o alinhamento de 

nossos sistemas de remuneração com nossos valores, 

estratégias e desempenho. Em 2021, implementou um conjunto 

de KPIs relacionados a ESG para a Diretoria Executiva.

Nosso Comitê de Auditoria supervisiona auditorias internas e 

externas, relatórios financeiros, controles internos, conformidade 

e gerenciamento de riscos. Ele analisa relatórios sobre 

conformidade, fraude, gerenciamento de riscos corporativos e a 

avaliação anual de riscos do Grupo.

Reconhecemos que, para que nossa empresa seja bem-

sucedida ao longo do tempo e crie valor sustentável para os 

acionistas, também devemos criar valor para a sociedade. 

Nossa governança nos ajuda a encontrar o equilíbrio certo em 

nossa busca pela criação de valor sustentável em longo prazo.
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(1)

Conselho de Administração
da Nestlé S.A.

Conselho de Administração da Nestlé S.A.

em 31 de dezembro de 2021

Paul Bulcke

Presidente
U. Mark Schneider

Diretor Executivo

Henri de Castries

Vice-Presidente
Diretor Independente Líder Ex-

presidente e CEO da AXA 

Pablo Isla

Presidente Executivo, Inditex
Renato Fassbind

Vice-Presidente, Swiss Re AG 

Ann M. Veneman

Ex-Secretário, Departamento da

Agricultura dos EUA

e Diretor Executivo, UNICEF
Eva Cheng

Ex-Presidente e CEO, Amway

China & Sudeste da Ásia

Patrick Aebischer

Presidente Emérito do 

Instituto Federal Suíço de 

Tecnologia Lausanne (EPFL)

Kimberly A. Ross

Ex-CFO, Baker Hughes LLC, 

Avon Products Inc. e

Royal Ahold N.V.
Kasper Rorsted

CEO, adidas AG
Dick Boer

Ex-Presidente e CEO

Ahold Delhaize N.V.
Dinesh Paliwal

Ex-Presidente e CEO

Harman International

Industries Inc.
Hanne Jimenez de Mora

Co-fundador, grupo a-connect
Lindiwe M. Sibanda

Professor, University of Pretoria,

RSA

Peter Brabeck-Letmathe

Presidente Emérito
David P. Frick

Secretário do Conselho de Administração
EY

Auditores 

independentes
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(1) O prazo expira na data da Assembleia Geral 

Ordinária de 2022.

(2) Presidente e Comitê 

de Governança Corporativa.

(3) Comitê de Remuneração.

(4) Comitê de Nomeação.

(5) Comitê de Sustentabilidade.

(6) Comitê de Auditoria.

Para mais informações sobre o

Conselho de Administração, consulte o

Relatório de Governança Corporativa

2021.
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Paul Bulcke U. Mark Schneider Henri de Castries Pablo Isla

Renato Fassbind Ann M. Veneman Eva Cheng Patrick Aebischer

Kimberly A. Ross Kasper Rorsted Dick Boer Dinesh Paliwal

Hanne Jimenez de Mora Lindiwe M. Sibanda

David P. Frick

Secretário do Conselho 

de Administração
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Conselho
Diretivo da
Nestlé S.A. 

Conselho Executivo da Nestlé S.A.

em 31 de dezembro de 2021

1 U. Mark Schneider

Diretor Executivo

3

2 Laurent Freixe

EVP, CEO Zona Américas
3 Chris Johnson

EVP, CEO Zona Ásia, Oceania, 

África Subsaariana

4 Marco Settembri

EVP, CEO Zona Europa,

Oriente Médio e Norte da África
5 François-Xavier Roger

EVP, Diretor Financeiro
6 Magdi Batato

EVP, Operações
7 Stefan Palzer

EVP, Inovação e Tecnologia,

Pesquisa e Desenvolvimento
8 Béatrice Guillaume-Grabisch

EVP, Recursos Humanos

e Serviços Corporativos
9 Leanne Geale

EVP, Conselho Geral,

Governança Corporativa
e Conformidade

10 Bernard Meunier
EVP, Unidades de Negócios Estratégicos,

Marketing e Vendas
11 Greg Behar

EVP Adjunto, CEO,
Nestlé Health Science

12 Sanjay Bahadur
EVP Adjunto, Estratégia do Grupo

e Desenvolvimento de Negócios

13 David Rennie
EVP Adjunto, Marcas de Café 

Nestlé

4

7

2

5

EVP: Vice-Presidente Executivo

CEO: Diretor Executivo

Para mais informações sobre a 

Diretoria Executiva, consulte o 

Relatório de Governança Corporativa 

2021.
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1 13
10

9
11

12

8
6

Nossa sede de P&D para inovação em 

café em Orbe, na Suíça, é onde nossos 

especialistas desenvolvem produtos e 

sistemas inovadores em todas as 

marcas de café.
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Conformidade

A ética nos negócios e a conformidade são as bases de como 

fazemos negócios e as condições para a criação de valor 

compartilhado. Os nossos compromissos com a ética, 

integridade, justiça e autenticidade estão consagrados nos 

nossos Propósitos e Valores, nos Princípios Empresariais 

Corporativos e no Código de Conduta Empresarial da Nestlé.

Nosso abrangente Sistema de Gestão de Conformidade ajuda 

nossos funcionários e gerentes a fazer a coisa certa pelo motivo 

certo, enquanto protege e fortalece a reputação da Nestlé.

Nosso Conselho de Administração e nossa Diretoria Executiva 

supervisionam e promovem boas práticas em toda a empresa.

O gerenciamento de linha é sustentado por nossa função 

dedicada de Conformidade Corporativa, que fornece orientação e 

liderança funcional, bem como por todas as outras funções 

envolvidas em nosso programa de Conformidade, baseado em 

riscos e princípios. Nosso Comitê de Conformidade do Grupo 

garante uma evolução contínua da nossa Estrutura de Garantia 

Integrada. Os Diretores e Comitês de Conformidade do Mercado 

garantem uma abordagem consistente em todo o Grupo e ajudam 

a identificar as prioridades locais em termos de conformidade.

Em 2021, foi alcançado um aumento significativo no número de 

treinamentos obrigatórios sobre temas como os Princípios 

Corporativos de Negócios ou o Código de Conduta Empresarial 

da Nestlé. Durante o ano, mais de 900 000 módulos foram 

concluídos.

Nosso roteiro de TI permite conformidade por meio de novas 

ferramentas automatizadas. Isso facilita uma gestão eficaz do 

nosso Sistema de Gestão de Conformidade.

Monitoramos a conformidade por meio de nossas funções 

corporativas, nossa função de auditoria interna e nossos auditores 

externos. Por meio de nosso programa CARE, avaliamos 

regularmente aspectos específicos de nossa conformidade social 

com a ajuda de auditores externos independentes. Um novo ciclo 

começou em 2021, com foco renovado nos direitos humanos.

Em 2021, lançamos nosso novo canal de denúncias para dúvidas 

e preocupações relativas a não conformidade, Speak Up, que 

substitui o sistema interno de relatórios do IRS e o sistema 

externo Tell Us. Esse sistema é operado de forma independente 

por terceiros para garantir a confidencialidade. Isso nos permitiu 

abordar 2.475 preocupações de funcionários e partes 

interessadas externas. Todas as reclamações são investigadas e 

ações corretivas são tomadas conforme necessário. A análise de 

tendências nos permite focar no monitoramento dos principais 

riscos, na qualidade das decisões de gerenciamento de 

consequências e nos planos de ação de melhoria. Reclamações 

fundamentadas
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nos ajudou a abordar questões como abuso de poder e/ou 

assédio moral/bullying, práticas trabalhistas, discriminação e 

assédio, assédio sexual, fraude e não conformidade com o 

Código da OMS. Cento e trinta e três funcionários tiveram que 

deixar nossa empresa e 6 prestadores de serviços foram 

demitidos como resultado de incidentes de não conformidade.

A nossa cultura de Conformidade ajuda a criar valor 

sustentável para todas as partes interessadas e a fazer da 

Nestlé uma força para o bem.

Revisão Anual Nestlé 2021



Informações do acionista

Listagem na bolsa de valores
Em 31 de dezembro de 2021, as ações da Nestlé 

S.A. estavam listadas na SIX Swiss Exchange, 

Zurique (código ISIN: CH0038863350).

American Depositary Receipts (código ISIN:

US6410694060) representando as ações da

Nestlé S.A. são oferecidos nos EUA pelo

Citibank, N.A., Nova York.

Sedes Registradas

Nestlé S.A.

Avenue Nestlé 55

CH-1800 Vevey (Suiça)

tel. +41 (0)21 924 21 11

Nestlé S.A. (Share Transfer Office) 

Zugerstrasse 8

CH-6330 Cham (Suiça)

tel. +41 (0)41 785 20 20

Para informações adicionais, entre em contato

Nestlé S.A.
Relações com Investidores

Avenue Nestlé 55

CH-1800 Vevey (Suiça)

tel. +41 (0)21 924 35 09

e-mail: ir@nestle.com

Quanto à informação relativa ao registo de ações 

(registos, transferências,

dividendos, etc.), entre em contato:
Nestlé S.A. (Share Transfer Office) 

Zugerstrasse 8

CH-6330 Cham (Suiça)

tel. +41 (0)41 785 20 20

fax +41 (0)41 785 20 24

e-mail: shareregister@nestle.com

A Revisão Anual está disponível online
como PDF em inglês, francês e alemão. A 

demonstração de resultados consolidada, o 

balanço patrimonial e a demonstração de fluxo 

de caixa também estão disponíveis como 

arquivos Excel.

www.nestle.com

7 de abril de 2022

155ª Assembleia Geral 

Ordinária

8 de abril de 2022

Último dia de negociação com direito a dividendos 

11 de abril de 2022

Data ex-dividendo

13 de abril de 2022

Pagamento dos dividendos

21 de abril de 2022

Números de vendas nos três meses de 2022

28 de julho de 2022

Resultados do semestre de 2022

19 de outubro de 2022

Números de vendas nos nove meses de 2022

16 de fevereiro de 2023

Resultados do ano de 2022

20 de abril de 2023

156ª Assembleia Geral Ordinária

© 2022, Nestlé S.A., Cham e Vevey 

(Suiça)

O Relatório Anual contém declarações 

prospectivas que refletem as opiniões e 

estimativas atuais da Administração. As 

declarações prospectivas envolvem certos 

riscos e incertezas que podem fazer com que 

os resultados reais sejam materialmente 

diferentes daqueles contidos nessas 

declarações

demonstrativos. Os riscos e incertezas 

potenciais incluem fatores, como condições 

econômicas gerais,

flutuações cambiais, produtos concorrentes,

e pressões sobre precificação.

e desenvolvimento regulatório

O Relatório Anual é publicado

em inglês, alemão e francês.
A versão em inglês é vinculativa 

quanto ao conteúdo.

As marcas em itálico são marcas 

registradas do Grupo Nestlé.
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