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ANestlé Portugal vai investir no
reforço da produção das fari-
nhas de cereais das marcas Ce-
relac e Nestum para crescer no
mercado doméstico e na expor-
tação. Em declarações aos jor-
nalistas àmargemdo “Encontro
de inovação”, o director-geral
da filial portuguesa, Jacques
Reber, revelou que “a Nestlé
está agora a investir [na fábrica
de Avanca] no aumento da ca-
pacidade de produção das fari-
nhas de cereais para as marcas
Nestum e Cerelac”. Sem revelar
valores, por estar a respeitar o
‘silent period’ imposto pela
casa-mãe, a mesma fonte ga-
rante que são investimentos
“multimiionários”.

Jacques Reber justificou este

reforço de produção como facto
de o grupo “estar a desenvolver
o negócio da Cerelac e Nestum
em Portugal e também para
aproveitar oportunidades de
exportação”.

Jacques Reber escusou-se
ainda a revelar o volumede pro-
dução que irá sair das fábricas,
mas garantiu que os “de longo
prazo” terão impacto “no cres-
cimento de vendas e exportação
em torno dos 5%a 10%para este
segmento de negócio”. Ainda
assim, admitiu que, por ano, o
grupo investe uma média de 15
milhões de euros emPortugal.

O director-geral da empresa,
que conta com três unidades fa-
bris no País – Avanca, Porto e
Açores -, sublinhou ainda que
“com crise ou sem crise, a
Nestlé continua a investir em
Portugal, tanto na competitivi-

Nestlé Portugal investe no aumento
da produção de farinhas de cereais
Alimentação A meta é conquistar novas oportunidades de negócio para as marcas Cerelac e Nestum.

dade das fábricas que recebem
uma parte significativa”, como
também na produção dos novos
frascos para as bebidas de ce-
reais. A Nestlé “acredita no fu-
turo da Europa, mas também no

futuro e potencial do mercado
português”, sublinhou o gestor.

Numa altura em que mais de
40% dos consumidores admi-
tem experimentar um produto
novo, o director-geral da Nestlé

Portugal fez as contas e garante
que “cerca de 15% das vendas
resulta da inovação pura” com o
lançamento de novos produtos.
“A visão a longo prazo é manter
sempre onível de inovação entre
15% a 20%”, realçou Jacques
Reber. No entanto, o peso sobe
para 30% ao somar a inovação
com a renovação de gamas ou
categorias de produtos. Isto por-
que não se pode “deixar os pro-
dutos e asmarcasmorrer”.

Sobre a actividade de 2015, o
gestor referiu que até Março
“cresceu bem e Portugal regista
o maior crescimento da Europa
Ocidental para o grupo”. “Con-
tinuamos a ganhar quota de
mercado”, garante. A empresa
conta com 31,8% de quota de
mercado e já regista um cresci-
mento de 1%, enquanto o mer-
cado apenas cresce 0,7%.■

A Nestlé Portugal, dirigida por Jacques
Reber, fechou 2014 com vendas de 461,3

milhões de euros, dos quais 76,7 milhões têm
origem na exportação de produtos que saem

das fábricas de Avanca, Porto e Açores.
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