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Perfil da Empresa

Resumo do Desempenho de 2008

Vevey

Indicadores de Desempenho
A Nestlé desenvolveu o seguinte conjunto de indicadores de desempenho
para estabelecer um ponto de partida a partir do qual avaliar e comunicar
a Criação de Valor Partilhado nas áreas de Nutrição, Saúde e Bem-Estar.
			

Localização da sede
da Empresa, na Suíça

109,9
10,4
456
mil milhões mil milhões

Número de fábricas

Volume de vendas total
do Grupo, em CHF

1866

Ano em que foi fundada 		
a Empresa

Vendas Nestlé Nutrition,
em CHF

18,0
283 000
mil milhões

Número de colaboradores

84

Número de países onde a
Empresa tem operações

Lucro líquido, em CHF

Fábricas da Nestlé por Continente, 2008

Colaboradores da Nestlé por zona geográfica, 2008

Europa 165

Europa 33,3%

Américas 168
(América do Norte 92, América Central
e América do Sul 76)

Américas 38,7%
Ásia, Oceânia e África 28,0%

Ásia, Oceânia e África 123
(Ásia 79, Oceânia 18, África 26)
Fonte: Nestlé

Fonte: Nestlé

Volume de vendas total do Grupo (CHF milhões)
Receitas do Grupo antes de juros e impostos (CHF milhões)
Vendas, negócio Nestlé Nutrition (CHF milhões)
Produtos a Preços Populares1: Europa (volume de vendas, CHF milhões)2
Produtos a Preços Populares1: Américas (volume de vendas, CHF milhões)2
Produtos a Preços Populares1: Ásia, Oceânia e África (volume de vendas, CHF milhões)2
Produtos renovados por questões de nutrição ou saúde (número de produtos renovados)3
Aumento de ingredientes nutritivos ou de nutrientes essenciais (número de produtos renovados)3
Redução de sódio, açúcares, ácidos gordos trans, gorduras totais
ou corantes artificiais (número de produtos renovados)3
Redução nos ácidos gordos trans (toneladas): Dezembro 2003 – Fevereiro 2007
Redução no açúcar (toneladas): Janeiro 2003 – Dezembro 2006 – e a Dezembro 2007
Redução no sal (toneladas): Abril 2005 – Dezembro 2006 – e a Dezembro 2007
Produtos que satisfazem ou excedem os critérios de caracterização do perfil nutricional
definido pelo “Nutritional Foundation” (% de vendas)4
Produtos com o Compasso Nutricional Nestlé no rótulo (% de vendas; referência GRI5 PR36)
Produtos (% vendas) na UE com rotulagem VDR na frente da embalagem (79% em todo o mundo;
referência GRI5 PR37)
Comercialização de fórmulas infantis (número de auditorias internas; referência GRI5 PR7)
Comercialização de fórmulas infantis (número de auditorias externas; referência GRI5 PR7)

2007

2008

107 552
10 649
8 434
212
3 517
1 722
6 445
2 603

109 908
18 039
10 375
782
1 910
2 707
6 254
3 068

3 842
34 200
204 000
5 000

3 186
n/a3
290 000
6 800

n/a
95

67
98

45
9
1

88
16
2

Produtos a Preços Populares (PPP’s) destinados às populações com baixos rendimentos
A definição de vendas de PPP’s foram alinhadas pelas nossas 3 zonas em 2008. Para uma explicação completa consulte www.nestle.com/csv/inaction/ppp
Com base nos relatórios de aproximadamente 75% das equipas de desenvolvimento de produtos a nível mundial. 		
A maior parte da redução de ácidos gordos trans foi atingida em 2007 enquanto que a melhoria da densidade nutricional foi alcançada em 2008.
4
Âmbito da avaliação 2008: 50% do volume total de vendas de alimentação e bebidas;
Consulte www.research.nestle.com/Science+in+Action/NestleNutritionalProfiling para mais detalhes sobre o Nutritional Foundation
5
Global Reporting Initiative
6
Excluindo: café, chá ou água, produtos direccionados a profissionais, ofertas de chocolate ou alimentos para animais de companhia.
7
Com base em relatórios apenas para a União Europeia. Mundialmente: 79% das vendas;
Em ambos os casos, excluindo: café, chá ou água, produtos direccionados a profissionais, ofertas de chocolate ou alimentos para animais de companhia.
Salvo em caso de indicação expressa em contrário, os indicadores de desempenho apresentados referem-se ao ano de calendário findo a 31 de Dezembro de 2008.
1
2

Vendas e crescimento orgânico por categoria de produto
Categoria
de produto

Bebidas líquidas e em pó
Nestlé Waters
Produtos lácteos e gelados
Nestlé Nutrition
Fonte: Nestlé

Vendas
(mil milhões de CHF)

Crescimento
orgânico

18,885
9,589
20,561
10,375

12,8%
–1,6%
9,2%
7,7%

Categoria
de produto

Refeições pré-preparadas
e bases culinárias
Confeitaria
Pet Care (alimentos para
animais de estimação)
Produtos farmacêuticos
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Vendas
(mil milhões de CHF)

Crescimento
orgânico

18,117
12,370

6,1%
8,0%

12,467
7,544

12,1%
8,8%

Para uma lista completa de indicadores de desempenho chave actualizados, referentes a outras áreas da nossa actividade,
queira por favor consultar o Relatório de Gestão em anexo ou visite-nos em www.nestle.com/csv

Destaques 2008
Soluções de base científica para
as necessidades nutricionais

1,98 mil milhões
Total de investimento em Investigação e Desenvolvimento, em CHF

5 000

Colaboradores da Nestlé Research
disseminados por 26 Centros de Investigação e Desenvolvimento Nestlé em
todo o mundo (Alimentação e Bebidas)

Prevenção da obesidade
e controlo de peso

36 milhões

Doses de vegetais adicionadas à alimentação nos EUA desde 2007 através da iniciativa “Twice the Veggies”
da Lean Cuisine

1,36 milhões

Perda de peso registada pelos clientes da Jenny Craig, expressa em Kg

21 milhões

2,5 milhões

Investimento em Centros de I&D 		
na China, em CHF

Número de pessoas abrangidas pelos
programas de prevenção da obesidade EPODE

Melhorar a qualidade dos
produtos e dietas alimentares

Satisfazer os requisitos nutricionais de grupos com necessidades específicas

5 mil milhões

Valor das vendas de produtos que
contêm Benefícios Activos de Marca
(BAB’s) em CHF.

19 mil milhões

Cubos de caldo Maggi enriquecidos
com iodo vendidos, anualmente, na
África Central e Ocidental.
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10,4 mil milhões
Vendas da Nestlé Nutrition, em CHF

8%

Melhoria do desempenho dos atletas
através do Benefício Activo de Marca
C2Max

Maior consciencialização,
conhecimento e compreensão
sobre a nutrição

9,1 milhões

Número de pessoas abrangidas pelas iniciativas e programas educativos da Nestlé

79 353

Colaboradores formados nos primeiros
18 meses de implementação do programa de formação sobre nutrição NQ.

Melhorar a nutrição nos países
em desenvolvimento

5 milhões

Toneladas de leite adquirido junto dos
distritos leiteiros em 29 países em 2007

30 milhões

Montante de empréstimos de microcrédito concedidos pela Nestlé aos
agricultores, em CHF

11 milhões

Número previsto de consumidores
com baixos rendimentos a utilizar produtos lácteos Nestlé, fortificados e a
preços acessíveis, até final de 2011.
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A Criação
de Valor Partilhado:
Mensagem do Presidente

Um objectivo comum
O Presidente Peter
Brabeck cumprimenta
os colaboradores na
nova fábrica da Nestlé
em Feira de Santana,
no estado da Baía no
nordeste brasileiro,
em 2007.

A Criação de Valor Partilhado é um princípio básico da
estratégia empresarial e afigura-se fundamental para o
nosso sucesso global enquanto organização. Por Criação de
Valor Partilhado entendemos que de modo a gerar sucesso
empresarial a longo prazo, temos de criar valor, simultaneamente, para os nossos accionistas e para a sociedade.
Se não formos bem sucedidos na criação de valor para os
nossos accionistas, tal significa que não estaremos a servir
as centenas de milhares de investidores, essencialmente
contribuintes para poupanças-reforma e fundos de pensões, que contam com a Nestlé para lhes proporcionar um
rendimento fiável que constitui a base da sua prosperidade
económica e social. Se, por outro lado, não formos capazes
de criar valor para a sociedade, tal significa que não estaremos a servir as necessidades públicas e dos consumidores,
afectando assim negativamente o interesse pela compra dos
nossos produtos.
É esta intenção de servir a sociedade através da nossa
empresa, que acreditamos ser parcialmente responsável
pelo elevado nível de fidelização e motivação, bem como
pela baixa rotação dos nossos 283 000 colaboradores. Isto
é extremamente importante para o êxito das nossas operações.
Pretendemos ir além dos princípios de conformidade e
sustentabilidade. Uma empresa deverá não somente cumprir as leis, mas também as mais rigorosas normas de comportamento organizacional, tal como são ditadas pelos códigos de conduta, por documentos como o Pacto Global das
Nações Unidas e outros compromissos por nós assumidos.
Isto é fundamental e não negociável. Uma empresa deverá,
igualmente, agir de uma forma sustentável do ponto de vista
ambiental, operando de maneira a proporcionar a satisfação
das necessidades actuais sem contudo comprometer os
recursos do planeta disponíveis para utilização e benefício
das gerações futuras. Mas o papel ímpar a ser desempenhado pela empresa reside na criação de valor; isto é, de
forma a desenvolver uma empresa bem sucedida a longo
prazo, teremos que ir além da conformidade e da sustentabilidade e criar, verdadeiramente, valor para a sociedade.
A nossa primeira prioridade é, evidentemente, proporcionar valor aos nossos consumidores e a Nestlé tornou-se
na Empresa Líder Mundial na área da Nutrição, da Saúde
e do Bem-Estar através do valor nutricional oferecido. E é
isso que temos feito desde 1867, altura em que Henri Nestlé
inventou o primeiro produto, à base de leite e cereais, capaz

de ajudar a sobrevivência de crianças, idosos e enfermos.
Mas nós vamos além do valor para o consumidor e,
quando tal se enquadra num contexto empresarial a longo
prazo, desejamos criar valor também para os agricultores,
para os nossos colaboradores, para os pequenos empresários e para as comunidades nas quais estamos presentes.
Estamos convictos de que esta perspectiva de longo prazo
é o que nos distingue de muitas outras empresas e que tem
sido claramente uma vantagem competitiva, em particular
nos países em desenvolvimento.
Mas não nos acomodamos com o nosso desempenho
actual e estamos constantemente em busca de novas formas de servir, como é o caso dos nossos Produtos a Preços
Populares, os quais se destinam aos que se encontram na
base da pirâmide de rendimentos.
Espero que o presente relatório vos seja útil para a compreensão daquilo que tentamos realizar no domínio da Criação de Valor Partilhado enquanto empresa, e permanecerei
ao dispor para responder a quaisquer questões que entendam colocar após a leitura do mesmo.
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Peter Brabeck-Letmathe
Presidente do Conselho de Administração da Nestlé S.A
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A Criação de Valor
Partilhado e a Nutrição:
Mensagem do CEO

Perspectivas locais
O CEO, Paul Bulcke,
no decorrer de uma
visita ao Gana, em
2008.

Uma das funções primordiais de CEO é garantir que a sua
empresa é gerida de forma coerente com os seus princípios
empresariais básicos. Creio que uma das minhas responsabilidades é a de assegurar que o comportamento da empresa está em
consonância com os seus princípios corporativos empresariais.
Tal fará com que os nossos 283 000 colaboradores estejam
unidos em torno de uma estratégia, persigam os mesmos objectivos e partilhem a mesma cultura de desempenho baseada nos
princípios enunciados.
Como um pilar do sucesso empresarial, a Nestlé acredita
que deverá gerir as suas operações em conformidade com os
mais elevados padrões da prática comercial e as mais rigorosas
normas no que diz respeito à sustentabilidade ambiental. Estes
encontram-se contemplados nos nossos Princípios Corporativos
Empresariais da Nestlé e respectivos documentos de políticas e
procedimentos.
No entanto, o objectivo da Nestlé consiste em ir além da sustentabilidade e criar efectivamente valor, quer para a sociedade
quer para os seus accionistas. Eis aquilo em que se traduz a Criação de Valor Partilhado. A Nestlé tem três áreas de focalização no
que toca à criação de valor – nutrição, água e desenvolvimento
rural – e que são vitais, tanto para o sucesso da empresa como
para a satisfação das necessidades sociais mais prementes. Destas três áreas, a nutrição é a principal área na qual a Nestlé gera
valor para a sociedade e constitui a base essencial à criação de
valor para os accionistas.
Desde a sua fundação na Suíça, há mais de 140 anos, a Nestlé
alcançou um crescimento rentável a longo prazo, ao proporcionar produtos altamente nutritivos que protegem e melhoram
a saúde dos seus consumidores. Como resultado, a Nestlé é
hoje a maior empresa na área da Nutrição, Saúde e Bem-Estar
à escala mundial, cuja dimensão ultrapassa a das duas concorrentes que se lhe seguem, no sector dos produtos alimentares e
das bebidas, consideradas conjuntamente. Todos os dias, cerca
de 1 bilião de pessoas compra produtos Nestlé. Ainda assim,
deveremos ter em mente que, apesar de a Nestlé ser um nome
mundialmente reconhecido no seio das famílias, os produtos
Nestlé representam apenas pouco mais de 2% das embalagens
de produtos alimentares e bebidas vendidas em todo o mundo.
Ao completar o meu primeiro ano na qualidade de CEO da
Nestlé, é com um enorme prazer que vos apresento o nosso
primeiro Relatório sobre a Criação de Valor Partilhado na Nestlé
que aborda especificamente o tema da nutrição. Neste relatório
estão documentados os diversos esforços e iniciativas da Nestlé
no sentido de ajudar uma vasta camada da população mundial a

satisfazer as suas necessidades alimentares e a seguir uma dieta
equilibrada. Espero que, à medida que forem lendo este relatório,
adquiram a noção de que a Nestlé é uma empresa que se rege
pelos seus princípios corporativos mas também pela ciência da
nutrição. Muito do crescimento da Nestlé deve-se ao facto de
termos, na nossa empresa, a maior organização privada de investigação e desenvolvimento em nutrição a nível mundial.
Deveremos ainda relembrar que, embora o nosso propósito
seja o de ajudar os consumidores a seguir uma dieta mais saudável e mais nutritiva, e apesar de os nossos produtos alimentares
serem consumidos praticamente por todos os estratos sociais
na economia monetária, existem ainda camadas significativas
da população mundial que vivem fora da economia monetária e
que nós não alcançamos com os nossos produtos. O desenvolvimento económico, nomeadamente nas zonas rurais, é a chave
para melhorar a nutrição destas populações que se encontram
na base da pirâmide. A Nestlé tem vindo a contribuir para o
desenvolvimento económico ao longo de várias décadas, principalmente através do trabalho empreendido com os agricultores
e através das cerca de 456 fábricas implantadas nas zonas rurais,
metade das quais se situam em países em desenvolvimento. A
Nestlé iniciou as suas operações nos países em desenvolvimento
durante os anos vinte, começando com pequenos produtores
de leite a fim de incrementar a sua produtividade e rendibilidade,
proporcionando-lhes assistência técnica gratuita, concedendo
empréstimos de microcrédito e construindo infra-estruturas
rurais. Hoje, a Nestlé colabora directamente com cerca de 600
000 agricultores a nível mundial, e foram já apoiados por esta via
milhões de agricultores na sua escalada para sair da pobreza. A
Nestlé e os agricultores prosperam em conjunto, particularmente
no sector da produção do leite, do café e do cacau.
É meu desejo que o presente relatório vos inspire e incentive
a transmitir-nos melhores formas através das quais possamos
ajudar as populações em todo o mundo a elevar a qualidade das
suas dietas alimentares e, por conseguinte, melhorar a sua saúde
e o seu bem-estar, sendo que, ao fazê-lo, estaremos igualmente
a expandir o nosso negócio e a aumentar a rentabilidade dos
accionistas.
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Paul Bulcke
CEO da Nestlé S.A
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O estado da nutrição no mundo
Da autoria do Dr Kraisid Tontisirin e do Dr Pattanee Winichagoon

O contexto mundial no qual a Nestlé opera vem influenciar as nossas iniciativas na área da Nutrição, Saúde e
Bem-Estar, pelo que colaboramos com um vasto leque
de peritos quando se trata de desenvolver estratégias
para responder às necessidades nutricionais. Aqui, o
Dr. Tontisirin e o Dr. Pattanee Winichagoon debatem os
principais problemas de nutrição que o mundo enfrenta
actualmente.
Um cenário mundial complexo
Boa nutrição ou bem-estar nutricional – ou “segurança nutricional” como também é conhecida – são os termos aplicados
nas situações em que as pessoas podem ter acesso e consumir
uma quantidade suficiente de alimentos com uma qualidade
nutricional adequada e com segurança, e em que estes são
utilizados pelo organismo para suprir todas as necessidades
de macronutrientes e micronutrientes. Por conseguinte, a
segurança nutricional, que vem na continuidade da segurança
alimentar, está relacionada com a acessibilidade e a distribuição
de alimentos, a higiene alimentar e o saneamento ambiental, a
água limpa para consumo e, ainda, com a protecção e a promoção dos cuidados de saúde fundamentais, tais como a saúde
materna e infantil e a imunização.
Nas últimas décadas, a ciência nutricional demonstrou
claramente a importância da alimentação na saúde e no bem-estar geral. Uma alimentação correcta proporciona uma boa
imunidade para a prevenção de infecções por vírus e bactérias;
estimula o desenvolvimento cognitivo e a capacidade de aprendizagem; melhora o desempenho físico e aumenta a produtividade no trabalho. A sobrenutrição conduz ao excesso de peso,
à obesidade e a doenças crónicas relacionadas com a alimentação (tais como hiperlipidemia, tensão arterial elevada, diabetes,
doenças cardiovasculares e cancros). O termo “má nutrição”
foi durante muito tempo utilizado erroneamente, para designar
deficiências nutricionais devidas a distúrbios prevalecentes relacionados com a subnutrição e a pobreza. A recente epidemia
mundial de sobrenutrição afectou largamente as populações
de países desenvolvidos e em desenvolvimento, atravessando
todas as classes socioeconómicas. Assim sendo, o panorama
alimentar do século XXI afigura-se mais complexo do que o das
décadas anteriores. Muitos países enfrentam actualmente os
desafios inerentes à “dupla incidência da má nutrição” (DBM),
i.e., a coexistência da subnutrição e da sobrenutrição dentro de
um mesmo grupo populacional ou até da mesma comunidade,
do mesmo agregado familiar ou do mesmo indivíduo.
4

Depois de alguns progressos
esperam-nos grandes desafios
A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a
Agricultura (FAO) e a Organização Mundial de Saúde (OMS)
prepararam conjuntamente a Conferência Internacional sobre
Nutrição (CIN), em 1992, a fim de obter um compromisso por
parte dos países membros e da comunidade mundial para com
os objectivos e as estratégias que visavam prevenir e controlar a
má nutrição. Este esforço e, subsequentemente, outras acções
concertadas a nível mundial tiveram como resultado a diminuição da subnutrição infantil e das carências de micronutrientes
e, em certa medida, também da má nutrição materna, durante
as duas últimas décadas. No entanto, as recentes estimativas
da FAO mostram que mais de 840 milhões de pessoas continuam em situação de “insegurança alimentar” – uma condição
avaliada mediante o acesso e a disponibilidade de energia alimentar para satisfazer os requisitos da população. Cerca de 20
milhões de bebés registaram um baixo peso à nascença (LBW)
(<2500g), o que é indicativo da subnutrição materna durante o
período de gestação. O LBW é um factor de risco significativo
para a subnutrição pós-natal e, consequentemente, para um
fraco desempenho físico e cognitivo. É igualmente um factor de
risco considerável no que respeita ao posterior desenvolvimento
de doenças crónicas relacionadas com a alimentação. Casos
de nanismo ou atraso no crescimento, e de défice de peso,
continuam a ocorrer nos países em desenvolvimento, afectando respectivamente 178 milhões de pessoas e 140 milhões
de crianças com menos de cinco anos de idade. Anualmente,
morrem cerca de 5 milhões de lactentes e crianças com menos
de cinco anos devido a causas que, directa ou indirectamente,
estão relacionadas com a má nutrição. A crise alimentar agrava
igualmente a situação em países onde existe uma permanente
escassez de meios de desenvolvimento, tal como acontece em
África, e nalgumas regiões da Ásia e da América Latina.
As carências de micronutrientes atingiram 2 mil milhões
de pessoas no mundo inteiro, e em especial nos países em
desenvolvimento. As deficiências de vitamina A, ferro e iodo
encontram-se entre as mais comuns com relevância para a
saúde pública, estando estas na origem de uma funcionalidade diminuída, assim como da morbidez e da mortalidade.
Recentemente, as deficiências de zinco, folato e vitamina D
surgiram em alguns países como problemas de saúde pública.
Estes aspectos contribuem significativamente para a incidência de doenças e para a pressão económica. Por exemplo, as
deficiências de vitamina A e zinco foram estimadas em 9% nos
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«As preocupações com a
nutrição e a segurança
alimentar envolvem as
populações que não
têm acesso a alimentos
que satisfaçam as suas
necessidades, quer seja
por questões de acessibilidade física ou económica, enquanto que
a “dupla incidência de
má nutrição” implica a
coexistência da subnutrição e da sobrenutrição dentro dos mesmos
grupos populacionais,
agregados familiares,
ou até nos mesmos
indivíduos, como é o
caso das pessoas que
sofrem de obesidade e
anemia.»

Dr. Kraisid Tontisirin,
PhD, Professor Emérito,
Universidade de Mahidol, Tailândia

Assista à entrevista na íntegra
em www.nestle.com/csv/stories

chamados Anos de Vida Ajustados por Incapacidade (AVAI, do
inglês DALY) referentes a doenças infantis em todo o mundo.
Embora as deficiências de ferro e de iodo representem apenas
0,2% dos AVAIs em crianças, a nível mundial, as consequências
nefastas em termos do desenvolvimento cognitivo e da capacidade de aprendizagem foram já sobejamente identificadas. A
deficiência de ferro como principal causa de anemia contribui
em larga medida para a mortalidade materna nos países menos
desenvolvidos, especialmente na Ásia do Sul e África. No seu
conjunto, os efeitos prejudiciais das carências de micronutrientes continuam a fazer-se sentir, revestindo-se de grande peso
na saúde e na capacidade humana em muitos dos países em
desenvolvimento.
No outro extremo, temos 1,6 mil milhões de adultos em todo
o mundo com excesso de peso, de entre os quais 400 milhões
são obesos. Mais de 70% destas pessoas com excesso de peso
e obesidade pertencem às classes socioeconómicas médiabaixa. O sinal alarmante é o rápido aumento da obesidade infantil, que actualmente afecta 20 milhões de crianças com menos
de cinco anos de idade. Prevê-se que, em 2015, o número de
pessoas com excesso de peso tenha ascendido aos 2,3 mil
milhões e que a obesidade seja uma realidade na vida de 700
milhões de pessoas. 60% das mortes estarão, pois, associadas
a diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares e cancros
de certos órgãos. 80% destas mortes ocorrerão nos países em
desenvolvimento. Os dados epidemiológicos revelaram ainda
que o baixo peso à nascença constitui um factor de risco significativo para o desenvolvimento, a longo prazo, de obesidade e
outras doenças crónicas relacionadas com a alimentação.
Em suma, os actuais desafios que nos são colocados pelos
alimentos e pela nutrição relacionam-se com a dupla incidência
de má nutrição, designada por DBM, ou seja, a ocorrência conjunta de subnutrição e sobrenutrição, que é hoje um fenómeno
comum nos países em desenvolvimento com um rápido crescimento económico. A subnutrição e a sobrenutrição não podem
ser consideradas como desafios inteiramente dissociáveis, visto
que em ambas as situações, a má nutrição começa, em parte,
na vida intra-uterina. Além disso, a nutrição é o elo entre os
alimentos e a saúde, operando num contexto socioeconómico,
cultural e político de uma comunidade, e que é ainda influenciado pela globalização. A abordagem da má nutrição deverá
ser feita horizontalmente englobando diversos sectores (agricultura, saúde, educação, desenvolvimento, comércio, finanças),
ao nível comunitário, em todos os níveis da infra-estrutura administrativa e ao nível das políticas adoptadas.
Nutrição, variações demográficas 			
e desafios socioeconómicos
O sucesso do planeamento familiar e os melhoramentos na
prestação dos cuidados de saúde desde os anos 80 trouxeram
uma variação importante dos perfis demográficos de diversos
países em desenvolvimento – padrão este que é partilhado
com os países desenvolvidos. A redução da mortalidade em
lactentes e crianças de tenra idade, bem como uma maior
esperança de vida, resultaram numa proporção crescente de
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1
Desafios da
má nutrição
A pobreza é uma das
principais causas
subjacentes à insegurança alimentar e
nutricional, contribuindo para a má
nutrição nos países
em desenvolvimento.
1

3

2

2
Maior longevidade
Uma maior esperança
de vida, em especial
nos novos países
industrializados,
significa que terá que
ser atribuída mais
atenção às necessidades nutricionais e aos
cuidados de saúde
dos mais velhos.
3
Sobrenutrição
A recente epidemia
mundial de obesidade
e doenças crónicas
relacionadas com a
alimentação, tais
como tensão arterial
elevada, diabetes e
doenças cardiovasculares, afectou as
populações de países
desenvolvidos e
em desenvolvimento,
incluindo todas as
classes socioeconómicas.
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O panorama alimentar do século XXI afigura-se mais complexo do que nas décadas anteriores. Muitos países enfrentam actualmente
os desafios inerentes à “dupla incidência da
má nutrição” (DBM), i.e., a coexistência da
subnutrição e da sobrenutrição dentro de um
mesmo grupo populacional ou até da mesma
comunidade, do mesmo agregado familiar ou
do mesmo indivíduo.

cidadãos mais velhos, em especial nos países recentemente
industrializados. Assim, as necessidades nutricionais e de cuidados de saúde irão alterar a sua percentagem de focalização nos
recursos aplicados em programas destinados a mães e crianças
jovens, para passar a canalizar uma maior percentagem de
assistência à população em envelhecimento, a fim de promover
um estilo de vida saudável e prevenir a incapacidade precoce ou
a morte.
A pobreza tem sido uma das principais causas subjacentes
à insegurança alimentar e nutricional, contribuindo para a má
nutrição e, de uma maneira geral, para um fraco desenvolvimento. A ignorância sobre nutrição, bem como a falta de
conhecimentos e de práticas adequadas no tratamento dispensado pelas mães aos bebés e crianças pequenas, são aspectos
que persistem tanto nas camadas populacionais tradicionais
como nas economicamente evoluídas. Além disso, as infecções
comuns e as doenças infecciosas emergentes, nomeadamente
as doenças diarreicas, as infecções do tracto respiratório e as
infestações por parasitas continuam a registar uma elevada incidência nos países com um baixo índice de desenvolvimento. As
infecções emergentes, VIH/ SIDA, a tuberculose reemergente
relacionada com o VIH ou independente deste, e a malária afectam um grande número de pessoas em muitos países da África
e parte da Ásia. As guerras civis colocam ainda mais entraves
ao desenvolvimento da capacidade humana e agravam a situação alimentar em vários países de fraco desenvolvimento.
Os recentes avanços nas áreas das tecnologias, dos transportes e das comunicações permitiram realizar a ligação entre
as diferentes partes do mundo num curto espaço de tempo, e
a chamada “globalização” teve um impacto visível na cadeia
do sistema alimentar, desde a produção dos alimentos até ao
seu armazenamento, processamento e distribuição. A isto
acrescenta-se a proliferação de supermercados cujos canais de
distribuição vieram aumentar a disponibilidade de alimentos,
apesar de a sua qualidade e segurança continuarem a exigir
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bons sistemas de controlo e garantia de qualidade. A publicidade e o marketing dos produtos alimentares exerce uma forte
influência sobre a disponibilidade e a escolha dos mesmos,
modificando eventualmente a cultura alimentar de muitas sociedades tradicionais. O aumento do consumo de alimentos com
maior teor de gorduras e de açúcares é um fenómeno global.
A urbanização está a ocorrer rapidamente em muitos dos países em desenvolvimento, e a um ritmo muito mais acelerado
do que o que se verificou nos países ocidentais ao longo do
século passado. Além disso, as populações das zonas urbanas
caracterizam-se por um estilo mais sedentário, quer no que toca
às suas condições de vida e de trabalho, quer nas suas actividades de lazer. As alterações daí provenientes em termos dos seus
hábitos alimentares e das suas actividades físicas têm vindo a
tornar-se cada vez mais evidentes, conduzindo assim à sobrenutrição e às doenças crónicas relacionadas com a alimentação.
Nos finais de 2007 e durante os primeiros seis meses de
2008, o custo da produção alimentar sofreu um aumento em
consequência de uma triplicação do preço dos fertilizantes
e de uma duplicação do preço dos transportes que, por sua
vez, resultou numa subida nos preços da gasolina. Os países
produtores de géneros alimentares reagiram de imediato com
a adopção de políticas comerciais de curto prazo, tais como os
embargos à exportação de arroz, a fixação de preços mínimos
à exportação, o aumento dos preços mínimos de compra, o
aumento dos subsídios à produção agrícola, a redução das
tarifas de importação para os cereais essenciais de consumo
corrente, a venda de reservas de arroz a preços subsidiados
ou o desbloqueio das reservas públicas. Estas intervenções
regulamentares poderão ter distorcido o mercado e os preços
dos alimentos. Embora se trate ainda de especulações, a subida
dos preços dos alimentos poderá levar as famílias a mudar
os seus padrões de aquisição e consumo alimentar. Comprar
menos alimentos de origem animal e menos frutas e vegetais,
saltar refeições, alterar os métodos de confecção e reduzir a
qualidade dos suplementos alimentares para crianças são os
ajustes ou estratégias mais prováveis para lidar com a crise no
seio dos agregados familiares ditos inseguros no que respeita à
segurança alimentar. A perspectiva é a de um aumento da subnutrição infantil e das deficiências em micronutrientes entre as
crianças, mulheres e outros grupos vulneráveis.
A crise alimentar que assolou o mundo no início de 2008,
tendo-se verificado uma redução da produção de alimentos e
do abastecimento de cereais, encontra-se associada a alterações climáticas e a uma crescente procura de biocombustíveis
(de milho, mandioca, açúcar, óleo de palma), a par com a subida
dos preços do petróleo. O resultado foi dramático e provocou
um aumento acentuado dos preços dos alimentos. A procura
crescente de cereais nos países com um rápido desenvolvimento económico ultrapassou a produção alimentar, resultando
assim em menores reservas alimentares e numa volatilidade
dos preços acrescida. A produção cerealífera mundial caiu
cerca de 3,6% em 2005, e piorou em 2006 com uma quebra de
6,9% devido às recentes secas que afectaram países conhecidos por serem outrora auto-suficientes na produção de cereais.
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Assistiu-se, portanto, a uma escalada dos preços dos alimentos
entre 2007 e 2008, tendo mais de 60% do aumento ocorrido
durante o primeiro semestre de 2008. As reservas de cereais
atingiram então o seu nível mais baixo. A tendência de aumento
dos preços foi observada quer nos alimentos essenciais (cereais
e legumes) quer nos alimentos não essenciais (óleos, vegetais,
carne e produtos lácteos, etc.). Estima-se que um aumento de
25% nos preços dos alimentos tenha resultado numa redução
de 10% no poder de compra, com a classe mais pobre a gastar
mais de metade do seu rendimento em alimentação.
Evolução nas descobertas científicas
e realizações tecnológicas
Os desenvolvimentos da ciência e da tecnologia durante as últimas décadas ocasionaram diversas mudanças no domínio do
conhecimento alimentar e nutricional. A ciência agrícola contribuiu para um aumento do abastecimento de alimentos através
de uma produção alimentar mais eficaz, quer do ponto de vista
quantitativo, quer qualitativo. Enquanto a “revolução verde”
aumentou em larga medida o fornecimento de cereais essenciais, a biofortificação tem sido parte integrante dos esforços
actualmente envidados no sentido de aumentar o teor e a disponibilidade dos micronutrientes. Os recentes avanços envolvem
o recurso a técnicas de melhoramento de plantas tradicionais
e mapeamento genético; a identificação de espécies com elevado teor de micronutrientes (tais como ferro e zinco no arroz) a
partir de bancos de genes; e a utilização da engenharia genética
para obter o teor de carotenóides melhorado característico do
“arroz dourado”. Estão em curso os testes de biodisponibilidade
destes produtos biofortificados, de modo a assegurar a biodisponibilidade dos referidos micronutrientes. Embora envoltos em
controvérsia nalguns países, os OGM têm sido utilizados com
sucesso na redução da necessidade de utilização de insecticidas e pesticidas, bem como na melhoria da tolerância das plantas aos solos pobres e ao stress hídrico.
Foram aplicadas diversas técnicas de processamento e conservação alimentar a fim de melhorar a qualidade nutricional
dos alimentos. A fortificação dos alimentos, uma estratégia
comportamental menos exigente, foi introduzida a nível mundial com o objectivo de aumentar o aporte de micronutrientes
de importância reconhecida para a saúde pública. Um outro
tipo de fortificação, que inclui os ácidos gordos e os aminoácidos, foi igualmente popularizado pelos sectores comerciais
relativamente a produtos de valor acrescentado. Além disso,
as práticas melhoradas na criação de gado, a promoção das
actividades de jardinagem e a qualidade acrescida das proteínas
de origem vegetal (tal como a composição dos aminoácidos),
assim como os aspectos sensoriais (aroma, textura), contribuíram para aumentar as fontes de alimentos proteicos. Têm
vindo a ser desenvolvidos os substitutos de gorduras e hidratos
de carbono (produtos não refinados, hidratos de carbono não
calóricos, sucedâneos de gorduras e açúcares) utilizados em
produtos alimentares comercializados e que são promovidos no
âmbito da gestão do excesso de peso, da obesidade e de outras
doenças crónicas relacionadas com a alimentação. Os prebió8

Os objectivos nutricionais somente poderão
ser atingidos através da conjugação de esforços multifacetados com a capacitação das
pessoas envolvidas e requerem programas de
cariz alimentar/nutricional e não nutricional. A
experiência dos países bem sucedidos dita-nos
que, como parte do lançamento e do apoio à
manutenção de programas vocacionados para
a melhoria do bem-estar nutricional, é necessário gerir os desafios de uma forma holística e
aguardar durante um período de tempo razoável
até poder avaliar os seus impactos.

ticos e probióticos continuamente desenvolvidos, que afirmam
melhorar a saúde intestinal, revelaram-se agora eficazes para
diminuir a diarreia e reforçar o sistema imunitário.
Por último, o desenvolvimento e as inovações na tecnologia
e nas ferramentas de avaliação no domínio da nutrição contribuíram para a realização de análises mais completas (nutrientes
e outros ingredientes funcionais) da composição dos alimentos.
A OMS introduziu um novo padrão referencial do crescimento
para uma avaliação nutricional simplificada e outras ferramentas de monitorização, tendo disponibilizado vários kits de teste
local da segurança alimentar e desenvolvido um sistema de
garantia da qualidade alimentar. Estas ferramentas são cruciais
no momento de avaliar a situação e as tendências, podendo
eventualmente proporcionar instrumentos mais simples para
avaliação do impacto das políticas e dos programas orientados
para o problema da má nutrição.
Nutrição mundial e sensibilização da opinião pública
A subnutrição é amplamente reconhecida devido aos seguintes
factores:
• o movimento mundial para a nutrição que foi altamente
publicitado no decurso das últimas 2 a 3 décadas;
• a documentação sobre programas de grande envergadura e
que foram bem sucedidos;
• a recente cobertura dos meios de comunicação social sobre
a crise alimentar.
Infelizmente, paralelamente à redução da subnutrição, vários
são os países “em transição” que se deparam com o crescente
problema da obesidade e das doenças crónicas relacionadas
com a alimentação. Foi já reconhecido e determinado o papel
que a alimentação e o exercício físico desempenham na prevenção e no controlo destes problemas. No entanto, o desafio
reside em converter o conhecimento adquirido através da investigação realizada numa política de maior consciencialização,
e implementar medidas de prevenção e controlo. Impõe-se,
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urgentemente, a criação de campanhas específicas e programas públicos de actuação (modelos das melhores práticas e o
seu efeito sobre a nutrição e a actividade física). Não obstante
a importância de uma maior divulgação destes problemas
emergentes, deveremos estar cientes da subnutrição existente
nalgumas camadas da população e dos problemas recorrentes
relacionados com a recente crise alimentar. Por conseguinte, a
prevenção e o controlo da DBM terão que ser estrategicamente
planeados, de maneira a abarcar os problemas de ambos os
extremos do espectro da má nutrição.
Políticas e programas de abordagem
da dupla incidência de má nutrição
Apesar da relevância da boa nutrição para o capital humano e
o desenvolvimento nacional, fazer a preconização da nutrição
no quadro da tomada de decisões políticas tem sido uma tarefa
árdua para muitos países em desenvolvimento. Os objectivos
nutricionais somente poderão ser atingidos através da conjugação de esforços multifacetados com a capacitação das pessoas
envolvidas e requerem programas de cariz alimentar/nutricional
e não nutricional.
A experiência dos países bem sucedidos dita-nos que, como
parte do lançamento e do apoio à manutenção de programas
vocacionados para a melhoria do bem-estar nutricional, é
necessário gerir os desafios de uma forma holística e durante
um período de tempo razoável, avaliar os seus impactos. As
principais intervenções, para o sucesso da prevenção e do controlo da má nutrição, incluem:
• melhorar a eficácia da produção alimentar e garantir um fornecimento de alimentos seguros e nutritivos aos consumidores e aos mercados;
• fortificação, distribuição e comercialização dos alimentos e
acesso à alimentação pelos mais pobres, que são aqueles
com mais probabilidades de ter uma má nutrição;
• suplementos alimentares e dietéticos (ao nível energético,
proteico, vitamínico e mineral) destinada a grupos de alto
risco ou a pessoas em situações de emergência;
• regulamentação e fiscalização alimentar a fim de garantir a
qualidade e a segurança dos alimentos;
• comportamento alimentar e cultura nutricional – comunicação e instrução pública;
• apoio e protecção a grupos vulneráveis (incluindo uma “rede
de segurança” para grupos desfavorecidos);
• serviços de saúde básicos – saúde materna e infantil (prestação de cuidados pré-natais, promoção e monitorização do
crescimento, vacinação) e assistência médica básica;
• melhor abastecimento de água, saneamento e higiene;
• programas de exercício físico em vários ambientes, tais
como escolas, locais de trabalho e instituições.

1
Agricultura
Sustentável
Melhorar a produtividade agrícola implica
a preservação dos
recursos naturais,
a expansão das infra-estruturas rurais e
uma maior capacidade de gerar e difundir o conhecimento.
2
Alimento
ou combustível?
Uma crescente procura de biocombustíveis de culturas de
milho, açúcar e óleo de
palma contribuiu para
uma menor produção
alimentar e uma subida
acentuada dos custos
dos alimentos no início
de 2008.

1, 2

3
Alimentação
essencial, fornecimento instável
A procura crescente
de cereais nos países
com um rápido
desenvolvimento económico ultrapassou a
produção, resultando
num menor acesso
a esses produtos e
numa maior volatilidade dos preços.

3

Implementação Estratégica
Programas comunitários integrados, que contem com a participação das pessoas, são essenciais para uma cobertura
completa de todos os grupos. Foram já implementados, com
sucesso, programas comunitários de grande amplitude ao
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nível local (distritos e outras divisões administrativas de menor
dimensão) na Tailândia, Indonésia, Vietname e China, entre
outros. Um elemento fundamental é o empenho nacional – elaborando estratégias para melhorar a alimentação e definindo
a nutrição como um objectivo de desenvolvimento. Embora
as infra-estruturas possam não estar prontamente disponíveis
na maioria dos países em desenvolvimento, a optimização e a
institucionalização dos respectivos recursos de maneira a que
estes se adaptem aos contextos locais mostraram ser viáveis e
eficazes. Ao nível das comunidades, as acções empreendidas
deverão incluir os serviços básicos, a mobilização massiva, e
medidas/esforços mútuos para chegar a todas as camadas da
população no âmbito da prevenção da DBM. Os factores chave
para o sucesso passam, assim, pela disponibilização de serviços
sociais básicos, o envolvimento e a participação dominante
da comunidade, uma cobertura adequada da população, uma
intervenção orientada para metas específicas e o desenvolvimento de competências a todos os níveis.
A melhoria da produtividade agrícola e a redução da fome
no mundo implicam uma agricultura sustentável e um desenvolvimento rural. Algumas das principais actividades são: o
desenvolvimento e a preservação dos recursos naturais, a
expansão da infra-estrutura rural, e o reforço da capacidade de
gerar e difundir o conhecimento. O acesso à alimentação pelos
mais carenciados através de “redes de segurança” deverá,
pois, ser garantido. As intervenções destinadas a aumentar a
disponibilização e acessibilidade de alimentos para as classes
mais pobres poderão incluir a produção alimentar, as actividades passíveis de gerar rendimentos e os programas de redes de
segurança, de modo a proporcionar às famílias mais carenciadas o acesso directo e o consumo de alimentos adequados. A
educação alimentar e nutricional deverá englobar o fomento de
boas práticas na agricultura, no fornecimento de alimentos e na
nutrição, devendo ser implementada por meio de serviços agrícolas, de saúde e de ensino, bem como de outros sistemas de
desenvolvimento. Poder-se-á realizar uma abordagem da cadeia
alimentar a fim de garantir o fornecimento de alimentos seguros
e nutritivos para os consumidores e para o comércio, devendo
as intervenções ter lugar nos diferentes níveis de gestão e em
diferentes pontos da cadeia alimentar.
Sistemas eficazes para o controlo alimentar deverão encontrar-se alicerçados em leis e regulamentos adequados aplicáveis
à alimentação, assim como numa boa gestão e supervisão do
sector alimentar. É necessário criar serviços laboratoriais e de
inspecção para realizar o controlo dos produtos alimentares nos
mercados e a recolha de dados epidemiológicos relativos a surtos de intoxicação alimentar. Deverão, ainda, ser aplicadas abordagens baseadas no risco e no direito à alimentação, de modo a
assegurar o acesso generalizado a uma alimentação adequada
em quantidade e em qualidade.
As acções/estratégias de cariz alimentar para a prevenção e
controlo da DBM incluem a garantia da segurança alimentar, o
fornecimento de alimentos nutritivos e seguros para os consumidores, bem como a comunicação com as populações e a instrução das mesmas no que respeita a alimentação, dieta e nutri10

ção. Para minimizar as deficiências de micronutrientes, poderá
ser necessária uma intervenção nutricional directa e específica,
tal como é o caso dos suplementos alimentares, dos programas
sobre alimentação e dos alimentos enriquecidos.
Devido à estreita relação existente entre a alimentação e as
infecções, a prestação de cuidados de saúde primários e de
serviços de saúde básicos, e o acompanhamento médico, são
componentes fundamentais para o sucesso de um programa
de nutrição. Os indicadores nutricionais podem ser utilizados
para a definição de objectivos e a monitorização dos impactos.
Outras medidas de saúde pública essenciais são as seguintes:
a educação sobre saúde/nutrição, a vacinação, o fornecimento
de água limpa, a lavagem frequente das mãos e o saneamento
básico, a vermifugação conforme for necessário, mosquiteiros
para camas tratados com insecticidas (nas regiões afectadas
pela malária), o tratamento da malária e de outras doenças
vulgares. Adicionalmente, o controlo do consumo de tabaco,
a promoção do exercício e da actividade física, e os cuidados
domésticos e comunitários serão também componentes importantes na prevenção e controlo das doenças crónicas relacionadas com a alimentação.
Alianças e parcerias: sector público e privado
O objectivo das parcerias públicas e privadas deveria ser a
segurança alimentar e nutricional para todos – ou seja, as pessoas deveriam estar física ou economicamente aptas a aceder,
consumir e utilizar alimentos seguros e nutritivos, conduzindo
assim a um bem-estar nutricional ao longo de todo o ciclo de
vida humana.
As parcerias públicas e privadas poderão começar pelo
diálogo, criando confiança e responsabilidade para produzir e
fornecer uma variedade de alimentos e dietas mais saudáveis
para os consumidores. Tais parcerias serão um excelente meio
a partir do qual se pode dar lugar à comunicação e à educação
alimentar e nutricional, facultando aos consumidores toda a
informação factual e credível sobre nutrição de que estes necessitam para comprar e seguir uma alimentação equilibrada, com
vista a uma vida mais activa e saudável. É possível conceber
muitos outros projectos de cooperação ou actividades que
visem melhorar a nutrição no seio dos grupos populacionais vulneráveis que são alvo da dupla incidência da má nutrição. Essas
medidas poderão incluir o enriquecimento em vitamina A, ferro
e outros micronutrientes essenciais, promovendo as refeições
nas escolas e os programas de actividade física no meio escolar,
os projectos comunitários no sector agro-alimentar, e tudo isto
em associação com o recrutamento de profissionais a fim de
gerar rendimentos, preservar o ambiente e melhorar a nutrição.
A criação de competências aos vários níveis da formulação do
projecto e da implementação do programa deverá ser reforçada
pela instrução e formação; “Aprender, Fazendo” poderia ser a
componente chave de uma tal parceria, a qual, por sua vez, conduziria a um desenvolvimento sustentável.
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Acerca deste relatório
As nossas principais
áreas de focalização
A Nestlé compromete-se a
comunicar abertamente o seu
desempenho e o seu progresso,
bem como a desenvolver essa
comunicação de maneira a que
reflicta os tópicos de maior relevância para a Nestlé e as respectivas partes interessadas. Desde
o nosso primeiro Relatório sobre
a Criação de Valor Partilhado, O
Conceito de Responsabilidade
Social Corporativa da Nestlé conforme Implementado na América
Latina, em 2005, procedemos
ao desenvolvimento da nossa
comunicação e avaliação formal,
e ampliámos o nosso conhecimento acerca dos muitos aspectos envolvidos. Em resultado
disto, identificámos três prioridades a longo prazo, as quais
julgamos serem vitais para o
crescimento do valor em ambas
as suas vertentes, i.e., para o
accionista e para a sociedade:
• Nutrição: criar produtos
alimentares e bebidas mais
nutritivos, de melhor sabor e
acessíveis para os consumidores de todos os escalões de
rendimentos;
• Água: assegurar a sua disponibilidade para a nossa
operação, salvaguardando
e melhorando o acesso das
populações a água potável,
particularmente nas regiões
desfavorecidas;
• Desenvolvimento rural: investir em operações junto de
fornecedores e consumidores
nos mercados emergentes,
a fim de marcar a nossa presença no mercado e melhorar
as condições de vida das
comunidades rurais no seu
conjunto.

A nossa comunicação
Tencionamos publicar um Relatório abrangente sobre a Criação
de Valor Partilhado (CSV) de dois
em dois anos. Em anos alternados, começando em 2008 com o
presente documento, abordaremos de forma mais aprofundada
uma das três áreas de focalização acima mencionadas. Esta
publicação é dedicada à primeira
de entre elas – a nutrição – e
descreve a abordagem da Nestlé
relativamente a produtos de valor
nutricional superior aos dos nossos concorrentes, o que contribui
favoravelmente para o bem-estar
dos consumidores e para o
desempenho financeiro da Nestlé. Poderá encontrar uma síntese
informativa sobre a Criação de
Valor Partilhado, incluindo no que
se refere à gestão ambiental e à
saúde e segurança no trabalho,
no nosso Relatório de Gestão
referente a 2008 e também em
www.nestle.com/csv

compreensão acerca da nutrição
e dos benefícios associados aos
produtos da Nestlé. Por fim, falaremos da forma como ajudamos
a satisfazer as necessidades
mais básicas dos consumidores
em termos de disponibilização
de alimentos nutritivos a preços
acessíveis e de como, com esta
nossa actividade empresarial
central, contribuímos para o
desenvolvimento rural.

Âmbito do Relatório
Salvo em caso de indicação
expressa em contrário, a informação constante do presente
relatório abrange o ano de
calendário que termina a 31 de
Dezembro de 2008 relativamente
à operação da Nestlé no sector
dos produtos alimentares e
bebidas. O seu conteúdo foi verificado pela Bureau Veritas, cuja
declaração de garantia poderá
ser encontrada na página 71.
Como parte do desenvolvimento
contínuo da nossa abordagem
à Criação de Valor Partilhado,
iremos ponderar a possibilidade
de alargar o âmbito das nossas
Assista a um pequeno vídeo onde comunicações.

se explica a forma como o conceito
de Criação de Valor Partilhado
é colocado em prática na nossa
Empresa em
www.nestle.com/csv/stories

Conteúdo do Relatório
Começamos por analisar o papel
desempenhado pela ciência na
nossa abordagem.
Em seguida, analisamos a
forma como melhoramos as
dietas de qualidade através dos
nossos produtos, apoiando a
gestão de peso e respondendo
às necessidades alimentares
específicas de determinados grupos de consumidores. Faremos
ainda referência à forma como
comunicamos com os nossos
consumidores, colaboradores,
e com a comunidade em geral,
a fim de aumentar o conhecimento, a consciencialização e a
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Para uma lista completa de indicadores de desempenho chave actualizados, referentes a outras áreas da
nossa actividade, queira por favor
consultar o Relatório de Gestão em
anexo ou visite-nos em
www.nestle.com/csv

Desafios chave
Ao longo deste relatório, e em
resposta ao feedback obtido das
partes interessadas externas à
empresa, chamamos a atenção
do leitor para temas, problemáticas e desafios relacionados com
a Criação de Valor Partilhado
através da nutrição.
Objectivos de Desenvolvimento do Milénio e Princípios
do Pacto Global das Nações
Unidas
Os Princípios Corporativos
Empresariais da Nestlé englobam os dez Princípios do Pacto

Global das Nações Unidas
(UNGC) sobre Direitos Humanos,
Trabalho, Ambiente e Corrupção.
Contribuímos também para os
Objectivos de Desenvolvimento
do Milénio (MDG) das Nações
Unidas, os quais visam uma
mudança positiva e sustentável.
Embora neste documento
não sejam feitas referências
específicas aos progressos
alcançados relativamente aos
Princípios do Pacto Global das
Nações Unidas, são aqui citados
diversos exemplos de acções
que contemplam os princípios
relacionados com os Direitos
Humanos, em especial na secção sobre a Conformidade com
o Código da OMS (pág. 44) e
na secção intitulada Melhorar a
Nutrição nos Países em Desenvolvimento (a partir da pág. 60).
O parágrafo intitulado Aumentar
o Conhecimento sobre Nutrição
no Local de Trabalho (pág. 54)
tem também alguma relevância
no que respeita aos Princípios
Laborais.
Dos MDG das Nações Unidas, é dado claramente maior
destaque ao objectivo 1 (Reduzir
a pobreza extrema). São feitas
referências a este ponto ao
longo do relatório, e mais concretamente na secção intitulada
Melhorar a Nutrição nos Países
em Desenvolvimento (a partir
da pág. 60). No entanto, as informações relativas aos MDG no
que diz respeito à saúde materna
e à mortalidade infantil, são fornecidas na secção sobre Satisfazer os Requisitos Nutricionais
de Grupos com Necessidades
Específicas, que começa na
página 38.
Poderá encontrar uma tabela
mais abrangente, que mostra
exemplos dos nossos progressos face a todos os Princípios
do Pacto Global e Objectivos de
Desenvolvimento do Milénio das
Nações Unidas, no Relatório de
Gestão da Nestlé relativo a 2008.
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Soluções de base científica
para as necessidades nutricionais (págs. 14 - 21)

Melhorar a qualidade dos
produtos e dietas alimentares (págs. 22 - 29)

Prevenção da obesidade
e controlo de peso

A Nestlé é uma empresa líder
mundial no domínio da ciência
da nutrição, na medida em
que dispõe da maior organização privada, a nível mundial,
dotada de competências de
investigação nutricional. Em
2008, a Nestlé investiu cerca
de CHF 1,98 mil milhões nos
seus 26 centros de investigação, tecnologia e desenvolvimento, bem como na sua vasta
rede de alianças externas.
Estamos, nomeadamente, a
expandir a nossa presença
na China, com novos investimentos no Centro de I&D já
existente em Xangai e com
um novo Centro de I&D da
Nestlé em Pequim. Quando se
encontrar totalmente operacional, este novo centro, inaugurado em Outubro de 2008,
fará ascender a mais de 100
o número de técnicos e cientistas da Nestlé Research na
China, permitindo-nos estudar
detalhadamente os ingredientes tradicionais chineses e os
seus potenciais benefícios
para a saúde, nos produtos da
Nestlé.

Pela natureza dos seus produtos,
a Nestlé deseja dar um contributo
importante para a melhoria da qualidade das dietas alimentares e da
saúde das populações. Nessa perspectiva, temos vindo a trabalhar no
sentido de reduzir as quantidades
de açúcar, sal e gordura nos nossos produtos, ao mesmo tempo
que conservamos o seu sabor,
valor nutritivo e segurança alimentar. Por exemplo, foram eliminadas
290 000 toneladas de açúcar dos
nossos produtos entre Janeiro
2003 e Dezembro 2007. Somos
igualmente a maior empresa mundial na fortificação de alimentos,
adicionando micronutrientes tais
como ferro, vitaminas e minerais
indispensáveis a uma boa saúde.
De modo a responder à má nutrição em termos da falta de micronutrientes, que é generalizada nos
países em desenvolvimento, a
Nestlé está a disponibilizar a sua
gama de produtos de leite Nido em
formatos acessíveis, e a fortificá-los para combater as deficiências
de micronutrientes mais comuns
em cada mercado. Decorridos três
anos, estima-se que terão sido
abrangidos com estas medidas
11 milhões de consumidores em
todo o mundo.

Um dos aspectos da abordagem multifacetada da Nestlé
para a prevenção da obesidade
e o controlo do peso é o desenvolvimento de marcas líderes,
tais como a Lean Cuisine da
Stouffer’s, nos Estados Unidos. Com base num controlo
das porções e nos limites de
teor calórico, os snacks e as
refeições congeladas da Lean
Cuisine proporcionaram, aos
americanos, doses extra de
vegetais e doses de cereais
integrais.
A Nestlé Waters pretende oferecer bebidas de baixas calorias ou com zero calorias, em
substituição de bebidas mais
calóricas, e numa embalagem
prática e segura. O sistema de
perda de peso da Jenny Craig,
na América do Norte e na Austrália, ajuda todos aqueles que
desejam perder peso, através
de um aconselhamento e de
refeições com um teor calórico
limitado.

Consulte as páginas 18 e 21 para mais
informações sobre a forma como temos
vindo a reforçar o nosso empenho no
desenvolvimento de produtos e na inovação com uma base científica, na China.
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Consulte a página 28 para saber mais
acerca da inovação e renovação das
nossas resceitas.

(págs. 30 - 37)

Consulte as páginas 32 - 34 para
mais informações sobre o impacto
significativo da Lean Cuisine na dieta
americana.
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Satisfazer os requisitos
nutricionais de grupos com
necessidades específicas

Maior consciencialização,
conhecimento e compreensão sobre nutrição

(págs. 38 - 47)

(págs. 48 - 59)

A Nestlé encontra-se na vanguarda no fornecimento de soluções de nutrição para pessoas
com necessidades específicas.
Presente em mais de 100 países,
a Nestlé Nutrition produz alimentos e cereais infantis altamente
nutritivos, que são cruciais para
um bom crescimento e desenvolvimento. A Nestlé está empenhada em apoiar a amamentação
como sendo a melhor opção na
fase inicial da vida das crianças
mas, para as mães que não amamentam, fabricamos fórmulas
infantis da mais alta qualidade
como alternativa aos substitutos
correntemente utilizados, tais
como leite gordo de vaca ou
amido e água. A Nestlé Nutrition
fabrica igualmente produtos de
nutrição energética (Performance
Nutrition) para desportistas e produtos destinados a pessoas com
determinadas patologias. A nutrição clínica (Healthcare Nutrition)
é também uma parte importante
da nossa actividade, satisfazendo
assim as necessidades de doentes hospitalizados, bem como de
residentes em lares e casas de
repouso, 50% dos quais foram
considerados mal nutridos.

O objectivo da Nestlé é permitir que os seus consumidores
estejam aptos a fazer escolhas inteligentes na sua dieta
alimentar e no estilo de vida
adoptado. Através de um vasto
leque de programas de intervenção e educação comunitária, a Nestlé ajudou um número
estimado em cerca de 9,1
milhões de consumidores, em
todo o mundo, a compreender
melhor a importância da nutrição, da alimentação saudável e
do exercício físico.
Uma intervenção precoce em
matéria de alimentação poderá
ser decisiva para o desenvolvimento de crianças saudáveis,
razão pela qual muitas das nossas acções são direccionadas
para as escolas.

Consulte a página 40 para ficar a
saber como o conhecimento especializado da Nestlé está a apresentar
soluções nutricionais essenciais para
os idosos e os enfermos.

Consulte a página 52 para mais
pormenores acerca dos programas de
educação nutricional em que a Nestlé
é organizadora, patrocinadora ou
participante, a nível mundial.
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Melhorar a nutrição nos
países em desenvolvimento (págs. 60 - 69)
Para além de ser a maior fonte
de fortificação alimentar em
micronutrientes, a nível mundial, a Nestlé desenvolveu uma
estratégia comercial conscienciosa, de modo a chegar até
aos que se encontram mais
abaixo na base da pirâmide de
rendimentos, através dos seus
Produtos a Preços Populares.
Estes produtos oferecem um
valor nutricional superior a
preços reduzidos, e são frequentemente disponibilizados
por meio dos novos canais de
distribuição porta-a-porta.
O envolvimento substancial
da Nestlé no domínio do
desenvolvimento rural tem um
impacto profundo na nutrição,
quer para os agricultores, colaboradores e fornecedores que
integram a cadeia de valor da
Nestlé, quer para os consumidores aos quais são disponibilizados alimentos nutritivos.

Consulte a página 62 para ficar a
saber mais sobre o impacto que os
nossos produtos lácteos fortificados
estão a ter na saúde pública, considerando os consumidores de baixos
rendimentos dos países em desenvolvimento.
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Um claro líder
O Centro de Investigação da Nestlé em Lausanne faz parte da maior
rede mundial privada
de investigação em
nutrição. Ver pág. 16.

Soluções de base científica
para as necessidades
nutricionais
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Necessidade nutricional

Resposta da Nestlé

Criação de Valor Partilhado

Produtos alimentares e
bebidas de elevada qualidade com benefícios para a
saúde e valor nutricional.

Amplas competências
de investigação e desenvolvimento, focalizadas
nos avanços nutricionais
de produtos alimentares
e bebidas, bem como no
papel que a nutrição pode
desempenhar na saúde e
no bem-estar, e um programa dinâmico de lançamento de produtos novos e
reformulados.

Produtos de elevado valor
nutricional e qualidade,
com benefícios comprovados para a saúde e o
bem-estar dos consumidores, aliados a um aumento
da quota de mercado da
Nestlé e a uma maior rentabilidade para os nossos
accionistas.
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Liderança em investigação e
desenvolvimento

«Uma das principais
responsabilidades do
NRC é a de prever as
necessidades nutricionais e os alimentos do
futuro. A alimentação
irá continuar a evoluir
e a assumir contornos
cada vez mais personalizados. A Nestlé
Research trabalha
com o intuito de dar
resposta às necessidades dos consumidores
de todas as faixas etárias, tanto no presente
como no futuro.»

1,98 mil milhões
Investimento global na Nestlé Research,
em CHF

Alicerçada na ciência
A história dos 142 anos da Nestlé teve início
com uma inovação baseada na ciência –
um cereal infantil que salvou a vida a uma
criança. Desde então, a Nestlé tem vindo
a desenvolver alimentos e bebidas com
valor nutricional e benefícios para a saúde
e o bem-estar dos consumidores – desde
os lactentes até aos idosos, e desde as
pessoas que se encontram na sua máxima
condição física até às que estão debilitadas
ou doentes.
O crescimento da Nestlé no campo das
novas soluções de nutrição, saúde e bemestar assenta na maior organização mundial
privada de I&D em nutrição, composta
por cerca de 5.000 colaboradores. Somos
igualmente a maior editora de informação
sobre nutrição para cientistas e formámos
parcerias externas com o intuito de nos proporcionar a mais ampla exposição possível
à I&D e à ciência.
Em 2008, investimos CHF 1,98 mil
milhões em Investigação Nestlé. Este
número, que é o mais alto da indústria,
subiu para mais do dobro durante a última
década.
Nestlé Research –
a nossa rede mundial de I&D
A Nestlé Research é uma rede mundial de
26 centros de investigação, tecnologia e
desenvolvimento*. O seu âmbito e alcance
são únicos.
O Centro de Investigação da Nestlé
(NRC), um dos principais núcleos de investigação a nível mundial vocacionados para
o estudo da alimentação, nutrição, saúde,
qualidade e segurança, dedica-se à investigação de base que é depois transformada
em processos e produtos inovadores através dos Centros de Tecnologia de Produtos
(PTC’s), que aplicam o seu conhecimento
especializado a categorias de produtos
específicas, e dos Centros de I&D, que
trabalham em estreita ligação com o NRC e
os PTCs a fim de satisfazer as necessidades
* I&D Alimentação e Bebidas
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regionais e dar o seu contributo para os Grupos de Aplicação locais.
Esta rede global é enriquecida por um
sistema de “inovação aberta”, que acelera
o processo de investigação em cada etapa
da plataforma de investigação e desenvolvimento, desde a pesquisa básica até à aplicação do produto, mediante investimentos
numa série de instituições de investigação e
empresas fornecedoras.
Existem ainda 280 Grupos de Aplicação
nos mercados, de modo a assegurar que
os resultados do programa de investigação
da Nestlé são adaptados para satisfazer as
preferências e as necessidades específicas
dos consumidores locais.
Leia mais em
www.nestle.com/nestleresearch

Harmonização do nosso
conhecimento especializado
As nossas cinco redes especialistas no
mundo – focalizadas na qualidade e segurança, nutrição, preferências organolépticas, ciência alimentar, e matérias-primas e
ingredientes – asseguram que os resultados
da Nestlé Research sejam facilmente interpretados e comparados entre os vários
negócios, e rapidamente traduzidos em
inovações de produtos.
O nosso Centro de Tecnologia Empresarial, na
Suíça, também apoia a Nestlé Research mediante
um alinhamento dos sistemas operacionais
em todas as nossas unidades empresariais.

Professor Peter van Bladeren,
Responsável da Ciência e
Investigação da Nestlé

Assista à entrevista na
íntegra em
www.nestle.com/csv/stories

Investimento na Nestlé Research, 1999–2008
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1
Cultura de
Investigação
Os probióticos
representam uma
área primordial
para a Nestlé
Research. Com mais
de 25 anos de experiência na pesquisa de
probióticos, os cientistas da Nestlé são
os pioneiros de aplicações diferentes e
inovadoras.
2
Avançar no
conhecimento
A Nestlé Research
faz a ponte entre
nutrição, metabolismo e saúde, através
de uma abordagem
integrada e abrangente. Os cientistas
utilizam ensaios
clínicos com humanos
que os ajudam a
compreender aspectos relacionados com
controlo de peso,
desempenho e
regulação energética.
3
Atenção
ao pormenor
Os cientistas da
Nestlé utilizam a
microscopia
electrónica,
equipada com um
sistema que capta
imagens digitais,
para examinar as
ínfimas microestruturas dos alimentos e
melhorar quer os seus
aspectos sensoriais,
quer as suas propriedades nutricionais.

1
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Fomentar a perícia na investigação 		
para o futuro

742 milhões
Investidos através de fundos de capital de
risco em novas empresas relacionadas com
a nutrição, em CHF

Sistemas empresariais integrados proporcionam-nos uma referenciação em tempo
real, estabelecendo claras responsabilidades, com a tomada de decisões eficazes
e a capacidade de reproduzir as melhores
práticas nas nossas unidades empresariais,
de maneira a adaptar as definições e as
ferramentas comuns aos mercados locais
sempre que necessário.
Fazer da nutrição
a nossa escolha de eleição
Centrar as nossas actividades nos consumidores é crucial para a Criação de Valor Partilhado, dado que os produtos alimentares
e bebidas vendidos diariamente – mais de 1
bilião – precisam de evoluir a fim de satisfazer as preferências variáveis dos consumidores, para uma melhor nutrição e saúde
pessoais, para se adequarem aos seus
estilos de vida agitados ou para corresponderem aos sabores que aqueles apreciam.
Muitos são os factores que influenciam
actualmente as escolhas dos consumidores, desde atitudes e hábitos até questões
demográficas e socioeconómicas, motivo
pelo qual a Nestlé investe num programa
mundial de estudo do consumidor para
aprofundar o nosso conhecimento e transformar a informação obtida em soluções
expressivas e orientadas para o cliente.
A Nestlé reconhece que as dietas saudáveis terão que ser agradáveis de modo a
poderem ser mantidas, mas nem sempre
é fácil combinar o sabor com a nutrição
num mesmo produto. Todavia, ao investir
na renovação e inovação contínuas, poderemos melhorar quer o sabor, quer o valor
nutricional dos produtos, através do nosso
processo de teste único 60/40+. Este programa tem dois objectivos:
• preferência de pelo menos 60% dos
consumidores num teste de sabor
através de uma “prova cega”, por comparação com os produtos dos nossos
principais concorrentes;
• uma “mais-valia” nutricional complementar, com base nos critérios recomen18

dados pelas autoridades de saúde de
renome mundial, e o papel que o produto
tem na dieta alimentar e nas prioridades
de saúde pública locais.
Poderá encontrar mais informação sobre
a forma como se determina a “mais-valia”
nutricional na secção intitulada “Perfil nutricional” na página 26.
Embora o programa seja aplicado a
todas as nossas categorias de produtos
alimentares e bebidas, maximizamos o seu
impacto direccionando-o em especial para
os produtos novos e para aqueles que são
os nossos campeões de vendas. Em 2008
apenas – o quarto ano do projecto - foram
testados, melhorados ou confirmados,
produtos correspondentes a um volume de
vendas de CHF 13,6 mil milhões, fazendo do
60/40+ o maior programa orientado para a
nutrição alguma vez desenvolvido na indústria de produtos alimentares e bebidas.
Uma visão local
Com operações de fabrico situadas nas
proximidades dos nossos mercados,
temos uma forte presença local, o que
nos permite estar em melhor posição
para satisfazer as necessidades nutricionais de uma forma adequada e adaptar
as nossas reformulações de produtos às
preferências de paladar locais.
Na China, mais de 98% dos produtos
vendidos pela Nestlé são fabricados localmente. Reforçámos o nosso compromisso
a longo prazo, no país, colaborando com
diversas instituições académicas e investindo RMB 100 milhões (CHF 21 milhões)
em dois Centros de I&D: a nossa delegação
já existente em Xangai, e uma outra em
Pequim, inaugurada em Outubro de 2008.
A Nestlé é a primeira empresa ocidental de
produtos alimentares e bebidas a criar, na
China, um Centro de I&D à escala global,
que se dedica simultaneamente à investigação de base e ao desenvolvimento de
produtos. Esta nova delegação, que eventualmente elevará o número de colaboradores
da Nestlé Research na China para mais de

100, permitir-nos-á alargar os nossos conhecimentos acerca dos ingredientes tradicionais chineses, o que pode ser igualmente
vantajoso para os produtos ocidentais.
Uma cultura de inovação aberta
Tradicionalmente, a maior parte das inovações
bem sucedidas da Nestlé são provenientes
da sua própria rede de investigação e, em
muitos casos, surgiu de intercâmbios fecundos entre os negócios Nestlé. A utilização de
probióticos na nutrição infantil foi adoptada
nos nossos produtos lácteos para crianças em
crescimento e adultos, ao mesmo tempo que
a investigação no domínio da nutrigenómica
(os efeitos, para a saúde, das relações moleculares entre a nutrição e os genes) conduziu ao
desenvolvimento de um produto veterinário da
Purina para cães com osteoartrite.
Ao longo dos últimos anos, evoluímos de
uma empresa de “commodities”, movida
pela tecnologia, para uma empresa mundial
de Nutrição, Saúde e Bem-Estar, movida
pela ciência. Atendendo ao crescente ritmo
e aprofundamento dos desenvolvimentos
científicos, torna-se impossível para uma
empresa controlar cada área de interesse
científico ou desenvolver uma massa crítica
de especialização científica interna, pelo que
recorremos a terceiros para nos ajudarem
a proporcionar uma maior, melhor e mais
célere inovação e implementação.
No final de 2006, a Nestlé adoptou o
modelo de “inovação aberta” a fim de
agilizar o processo de investigação, reconhecendo várias fontes importantes de inovação: universidades e academias, centros
de investigação independentes, pequenas
empresas em fase de arranque, empresas
de biotecnologia e outros fornecedores.
Fundos de capital de risco
Através do nosso Nestlé Growth Fund,
canalizámos CHF 742 milhões para o investimento, em novas empresas promissoras a
operar no sector da saúde, do bem-estar e
da nutrição. Ao apoiarmos novas empresas
ou empresas jovens a crescer, a gerar prosperidade e - segundo as nossas melhores
expectativas - a desenvolver produtos ou
processos inovadores, esperamos reforçar a
nossa posição competitiva e complementar
as nossas próprias competências internas de
investigação e desenvolvimento em nutrição
de base científica.
Relatório 2008 sobre a Criação de Valor Partilhado
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Unidades empresariais da Nestlé Research

Prova de sabor
Consumidores
participam no
programa Nestlé
60/40+ no Centro
de Investigação
da Nestlé.

Localização dos Centros de Investigação e Desenvolvimento em alimentação e bebidas da Nestlé

Nas Américas
n Centros de Tecnologia
de Produto
Marysville, Ohio,
Estados Unidos;
	St. Joseph, Missouri,
Estados Unidos;
St. Louis, Missouri,
Estados Unidos.
l Centros de Investigação 		
e Desenvolvimento
	Fremont, Michigan,
Estados Unidos*;
	Minneapolis, Minnesota,
Estados Unidos;
Queretaro, México;
Solon, Ohio, Estados Unidos.
	*A partir de Janeiro 2009, Fremont
tornar-se-á um PTC.

Na Europa e Médio Oriente
s Centro de Investigação 		
da Nestlé
Lausanne, Suíça
n Centros de Tecnologia 		
de Produto
Beauvais, França;
Konolfingen, Suíça;
Lisieux, França;
Orbe, Suíça ;
Singen, Alemanha ;
Vittel, França;
York, Reino Unido.
l Centros de Investigação 		
e Desenvolvimento
Amiens, França
Orbe, Suíça;
Rzeszow, Polónia
Sansepolcro, Itália
Sderot, Israel
Tours, França;
Welwyn, Reino Unido.

Na Ásia e Oceânia
l Centros de Investigação 		
e Desenvolvimento
Pequim, China;
Rutherglen, Austrália;
Xangai, China;
Singapura, Singapura.
Para uma listagem completa
de todas as instalações de I&D
da Nestlé e as suas áreas de
especialização, queira por favor
consultar:
www.nestle.com/
nestleresearch
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Colaborações externas

300

Acordos de colaboração com universidades
e centros de investigação

tema “Nutrição e Desempenho”, desde a
intervenção precoce, passando pelo pico
máximo de desempenho até ao envelhecimento saudável. Pela primeira vez,
realizou-se um Simpósio Internacional
sobre Nutrição em Pequim. O foco deste
evento inaugural, que data de Outubro
de 2008, foram os desafios nutricionais
da China moderna.
Leia mais em
www.nestle.com/nestleresearch

Transpor a ciência para a prática
Inovação – traduzir uma invenção num
produto ou negócio – envolve a articulação da Nestlé Research com uma série
de outras funções, tais como marketing,
fabricação, cadeia de aprovisionamento
e vendas. Não menos importante, o
departamento de Normas Alimentares
deverá também assegurar que qualquer
novo produto ou processo está em conformidade com todas as normas relativas
às questões de saúde e segurança, e
até mesmo com todas as imposições de
carácter cultural e religioso, antes de ser
dado início ao seu desenvolvimento. Em
particular, os cientistas da Nestlé estão
empenhados na conversão nutricional,
um processo bidireccional que consiste
em converter quer a ciência laboratorial
emergente, quer as preferências, necessidades e aspirações do consumidor, em
programas de investigação que irão trazer futuros benefícios ao consumidor.
Um dos desafios que se nos colocam
na área das ciências nutricionais, alimentares e da vida, reside na identificação
dos ingredientes activos contidos em
substâncias alimentares complexas e na
determinação da forma como aqueles
poderão ser utilizados para obter benefícios específicos para a saúde. Não
existe uma abordagem do tipo “fórmula
única para todos”; cada produto tem o
seu próprio equilíbrio entre o impulso da
ciência e a atracção do mercado. A inovação nos produtos culinários é movida
pelos desejos subjectivos e sensoriais
dos consumidores, que diferem frequentemente consoante a região, enquanto
nos sectores como os da nutrição clínica
ou das fórmulas infantis, são satisfeitas
necessidades metabólicas e fisiológicas
genéricas por meio de mais soluções de
base científica.
20

Colaboração externa
Através de, aproximadamente, 300
acordos de colaboração com universidades e centros de investigação, a Nestlé
partilha há muito, com outras entidades,
os riscos inerentes ao desenvolvimento
e à implementação de projectos que se
revelaram bem sucedidos. O NRC criou
parcerias de investigação com o The
Broad Institute do MIT e Harvard, o Imperial College de Londres e a Université Descartes de Paris, entre outros, e patrocina
anualmente vários estudantes ao nível
do doutoramento, titulares de bolsas de
estudo de pós-graduação, bem como
estagiários e formandos.
Estão também activos três cátedras
em Nutrição da Nestlé. Duas destas, na
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, formam conjuntamente o maior
programa mundial de investigação sobre
a relação entre a nutrição e o desenvolvimento cerebral, enquanto a terceira,
afecto ao Instituto Nacional de Medicina
Genómica do México, se dedica a explorar a nutrigenómica – a forma como os
genes influenciam as necessidades nutricionais e a predisposição para doenças
relacionadas com a alimentação, tais
como a obesidade e a diabetes.

Conselho de Nutrição da Nestlé:
a orientação da nossa estratégia
nutricional
O Conselho de Nutrição da Nestlé (NNC),
criado em 1978, é composto por cientistas em nutrição independentes externos, cujo nome é internacionalmente
reconhecido, que analisam as questões
actuais e emergentes relacionadas com
a nutrição, aconselham os quadros superiores da direcção acerca do seu impacto
nas políticas e na estratégia nutricional
de longo prazo da Nestlé, dando ainda o
seu contributo fundamental para futuras
inovações. Na última década, o NNC
analisou temas tais como a diabetes e a
obesidade infantil, e ajustou as políticas
da Nestlé à redução dos níveis de ácidos
gordos trans, sal e açúcar nos alimentos,
e ao enriquecimento dos seus produtos
em ferro e outros nutrientes.

Simpósio Internacional 		
sobre Nutrição da Nestlé
Desde 2004, tem sido realizado anualmente o Simpósio Internacional sobre
Nutrição da Nestlé (NINS) no NRC, em
Lausanne. Mais de 650 peritos internacionais, incluindo alguns laureados
com o Prémio Nobel, reúnem-se para
apresentar e debater questões sobre
saúde e nutrição, e delinear as directrizes
de investigação para o futuro. No quinto
simpósio, organizado em Outubro de
2008, os representantes exploraram o
Relatório 2008 sobre a Criação de Valor Partilhado

«O trabalho que será
realizado em Pequim
representará um
contributo significativo para o programa
global de I&D em
nutrição e ciência alimentar da Nestlé. A
inauguração, que hoje
tem lugar, é por isso
um marco extremamente importante não
apenas para a I&D da
Nestlé, mas também
para os nossos consumidores na China e no
mundo inteiro.»

1

2

Segunda delegação
Zhang Jinjing, ViceDirector da Divisão de
Coordenação da
Segurança Alimentar,
da Agência NorteAmericana de
Medicamentos e
Produtos Alimentares
(FDA) (o segundo
da direita), e Lin
Fusheng, Chefe Distrital de Haidian, Pequim
(o terceiro da
esquerda), juntam-se a Paul Bulcke (o
quarto da esquerda) e
a outros dignitários na
inauguração do novo
Centro de I&D em
Pequim, a segunda
divisão de investigação da Nestlé na
China.

Construir competências locais
O novo Centro de I&D,
localizado no Parque
de Protecção Ambiental (EPP) de Pequim,
dotado de tecnologia
de ponta, será o
núcleo central
da Nestlé para o
desenvolvimento
de produtos e a qualidade e segurança
alimentar na região.
3
Um futuro brilhante
Um cientista na
fábrica piloto do Centro de I&D de Pequim.
Em 2009, mais de 100
funcionários da Nestlé
Research, baseados
na China, irão ajudar-nos a satisfazer
a crescente procura
nacional de produtos
alimentares de alta
qualidade.

1, 2

3
Werner J. Bauer,
Vice-Presidente Executivo,
Director Tecnológico,
Responsável pela Inovação,
Tecnologia, Investigação e Desenvolvimento da Nestlé na inauguração do novo Centro de I&D em
Pequim, em Outubro 2008.

Assista à entrevista 		
na íntegra em
www.nestle.com/csv/stories
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Soluções de base científica para as necessidades nutricionais
Melhorar a qualidade dos produtos e dietas alimentares
Prevenção da obesidade e controlo de peso
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Melhorar a nutrição nos países em desenvolvimento

Melhorar a qualidade
dos produtos e
dietas alimentares
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Em busca da
“medalha de ouro”
Chefes de cozinha
no PTC de Singen,
Alemanha, criam
uma sopa de brócolos
que será a referência
“Gold Standard”
aquando do desenvolvimento de uma
equivalente Maggi
para comercialização.

Necessidade nutricional

Resposta da Nestlé

Criação de Valor Partilhado

Alimentos que sejam
activos na manutenção de
uma boa saúde, contribuam
para uma dieta equilibrada
e complementem um estilo
de vida saudável.

Melhorar o perfil nutricional
de todas as nossas
categorias de produtos,
através da reformulação
dos produtos e da sua
fortificação em nutrientes,
e promover a alimentação
diversificada, equilibrada,
e o consumo moderado.

Os consumidores
beneficiam de produtos
com baixo teor de
componentes críticos
para a saúde pública,
e enriquecidos com
vitaminas, minerais e
outros nutrientes.
Por sua vez, os benefícios
desenvolvidos pela Nestlé
Research, clinicamente
demonstrados e concebidos
para melhorar a saúde e o
bem-estar, proporcionam
um maior volume de vendas
e a expansão do mercado
da Nestlé, a par com um
valor sustentado para os
seus accionistas.
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Superar as deficiências nutricionais

19 mil milhões

Cubos de caldos Maggi enriquecidos com
iodo são vendidos anualmente na África
Central e Ocidental

Satisfazer as necessidades 		
de micronutrientes
A prevalência da má nutrição no
campo dos micronutrientes
Talvez surpreendentemente, a má nutrição
em termos de micronutrientes propagou-se
tanto pelas regiões industrializadas como
pelas regiões em desenvolvimento e pode
afectar indivíduos de todas as faixas etárias,
encontrando-se em situação de maior risco
as crianças e as mulheres em idade fértil. A
nível mundial, as três formas mais comuns
de má nutrição em micronutrientes dizem
respeito às carências de ferro (que afectam
2 mil milhões de pessoas), de iodo (1,9 mil
milhões) e de vitamina A (250 milhões de
crianças em idade pré-escolar). As deficiências de zinco, cálcio e vitamina D também
contribuem substancialmente para a incidência de doenças a nível mundial, embora
seja difícil quantificar a escala e o impacto
Consequências para a saúde das deficiências mais comuns de micronutrientes
Ferro

Anemia/ Resistência e desempenho físico e cognitivo diminuídos/
Fraca resistência a doenças infecciosas/ Risco acrescido de mortalidade materna e infantil

Vitamina A Graves deficiências visuais/ cegueira em crianças/ Risco acrescido de
doenças graves ou mortalidade,
especialmente de diarreias e 		
sarampo
Iodo

Disfunção da tiróide, hipotiroidismo e bócio/ Atraso irreversível do
funcionamento ou desenvolvimento neurológico/ Fertilidade diminuída/ Mortalidade perinatal e infantil
acrescida

Zinco

Dermatite/ Problemas de crescimento nas crianças/ Diarreias/
Perturbações mentais/ Infecções
recorrentes

Cálcio

Fraco teor e densidade mineral
óssea/ Risco acrescido de osteoporose

Vitamina D Risco acrescido de raquitismo
em crianças/ Risco acrescido de
osteomalacia (amolecimento dos
ossos) em adultos
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dessas doenças.
A má nutrição em micronutrientes tem
muitos efeitos adversos na saúde humana,
nem todos estes sendo clinicamente evidentes (ver tabela acima), e estima-se que
seja responsável por mais de 7% da incidência de doença a nível mundial. Segundo
a Organização Mundial de Saúde, cerca
de 800 000 mortes por ano (1,5% do total
anual) podem ser atribuídas a carências de
ferro, e um número semelhante devido à
falta de vitamina A. Mesmo os níveis deficitários moderados têm profundas implicações para a saúde pública, produtividade e
desenvolvimento económico.
São seguidas três abordagens principais
no combate à má nutrição em micronutrientes:
• assegurar o consumo de uma dieta equilibrada e adequada em cada nutriente
– infelizmente, isto está longe de ser
alcançado em todo o mundo, dado que
exige o acesso universal a alimentos e
hábitos alimentares apropriados;
• suplementação farmacêutica – tratamento urgente e de curto prazo, com o
recurso a vitaminas em comprimidos,
injecções, etc;
• fortificação – uma solução de longo
prazo que pode administrar os nutrientes
a grandes segmentos da população sem
implicar mudanças radicais nos padrões
de consumo alimentar.
Dar resposta às deficiências locais
através da fortificação
A fim de melhorar a base nutritiva em toda
a nossa carteira de produtos, procedemos a uma redução na quantidade dos
nutrientes que têm um efeito negativo para
a saúde quando consumidos em excesso,
e adicionámos ingredientes alimentares e
nutrientes que são necessários à manutenção de uma boa saúde. No entanto, a
Nestlé irá utilizar somente os alimentos que
são de consumo regular pelo consumidor
visado, e apenas nos casos em que tal for-

tificação se mostre relevante. Tal requer, frequentemente, um trabalho desenvolvido em
colaboração com as autoridades de saúde
locais para determinar qual o melhor veículo
e qual a fortificação que é efectivamente
necessária.
Uma investigação exaustiva sobre como
melhorar a capacidade do organismo de
absorver e utilizar os principais micronutrientes (biodisponibilidade) permite à Nestlé optimizar os seus efeitos nutricionais positivos
para o grupo-alvo de consumidores, como é
o caso dos leites fortificados em nutrientes
seguros, facilmente disponíveis e em formatos acessíveis às populações locais nos
mercados emergentes. O Nido Essentia, por
exemplo, foi desenvolvido pelo Centro de
Investigação da Nestlé e pelo nosso Centro
de Tecnologia de Produto em Konolfingen,
na Suíça, com base em dados relativos a
deficiências nutricionais divulgados pelas
autoridades de saúde locais. Com a venda
a retalho por apenas CHF 0,30 por cada
dose individual, pretende-se fornecer 0,7 mg
de ferro e 10,4 mg de vitamina C por dose,
integrando-os na dieta alimentar das populações da África Ocidental, a começar pela
Guiné. O forte reconhecimento da marca
entre os consumidores cria igualmente
oportunidades para gerar rendimentos para
os muitos vendedores do Nido.
Leia mais acerca da fortificação em
micronutrientes dos produtos lácteos da
Nestlé destinados aos consumidores com
baixos rendimentos, na página 62.r
iDesafio chavei

Identificar os desequilíbrios
nutricionais
Os consumidores, nos diversos países,
têm diferentes “lacunas” nutricionais
mas, muitas vezes, não estão cientes da
sua possível carência em determinadas
vitaminas ou minerais importantes. Por
conseguinte, o primeiro passo fundamental é ter uma noção concreta dos
verdadeiros desequilíbrios nutricionais
de grupos específicos de consumidores
nos mercados de rendimentos inferiores,
para que os benefícios nutricionais certos
possam chegar às pessoas certas e da
maneira correcta; isto exige frequentemente uma colaboração com as autoridades governamentais e de saúde locais.
Concebemos, ainda, um pacote de
Relatório 2008 sobre a Criação de Valor Partilhado

ferramentas de fácil utilização para nos
ajudar a compreender a percepção que
os consumidores, nos mercados emergentes, têm acerca das suas próprias
necessidades nutricionais.
iDesafio chavei

Fortificação segura e eficaz
A nossa maior preocupação em termos
de segurança alimentar, uma área à
qual se aplicam rigorosos procedimentos de controlo de qualidade, é
especialmente direccionada para as
vitaminas A e D dada a existência de
uma diferença relativamente pequena
entre as doses diárias recomendadas
e os limites superiores de consumo
que são considerados seguros. Assim,
quaisquer elementos adicionados aos
nossos produtos deverão ser facilmente
absorvidos e não afectar o sabor, o odor
e o aspecto do veículo alimentar.
No entanto, a ciência por detrás do
equilíbrio entre o sabor e o valor nutricional é algo complicado. O ferro é particularmente difícil de adicionar a muitos
dos produtos sem detrimento do sabor,
visto que actua como um catalisador
para certas reacções indesejadas no
produto alimentar. Portanto, qualquer
valor nutricional conseguido por meio
da adição de ferro a um produto terá
que ser cuidadosamente ponderado
em relação ao paladar, e tudo isto sem
comprometer a segurança alimentar.
O NRC, em conjunto com hospitais
universitários, levou a cabo uma série
de estudos a fim de determinar qual
a melhor forma de adicionar ferro aos
cereais infantis para reduzir o risco de
deficiências de ferro em crianças de
tenra idade. Ficou demonstrado que
o fumarato ferroso, uma forma de
ferro que oferece segurança e com
efeitos mínimos ao nível do sabor e
da coloração, é muito bem absorvido.
Consequentemente, os cereais infantis
da Nestlé são agora fortificados com
fumarato ferroso sempre que possível.
Contudo, nalguns produtos que contêm fruta, como por exemplo bananas,
verifica-se uma alteração da cor quando
é adicionado o fumarato ferroso e, por
esse motivo, recorre-se à fortificação
com outra fonte de ferro.
Melhorar a qualidade dos produtos e dietas alimentares

1-3
Os pilares
da fortificação
Para ajudar a combater as deficiências de
iodo, que provocam
graves problemas de
desenvolvimento
físico e mental nas
crianças, nos países
em desenvolvimento,
os cubos de caldo
Maggi da Nestlé,
são fabricados com
sal enriquecido com
iodo. Em 2008, a
Nestlé vendeu mais
de 100 000 toneladas
de caldo enriquecido
em iodo, tornando-o
no principal veículo
alimentar de iodo.
Este número inclui 19
mil milhões de cubos
Maggi e comprimidos
vendidos em toda a
África Central e Ocidental, onde as
deficiências de iodo
são predominantes.

1, 2

3
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Nutrição baseada na ciência

5 mil milhões

Valor de vendas de produtos que contêm
Benefícios Activos de Marca (BAB’s), 		
em CHF

Melhorar a saúde através 		
dos Benefícios Activos de Marca
A Nestlé oferece igualmente aos seus
consumidores uma variedade de produtos dotados de Benefícios Activos
de Marca (BABs). Estes componentes
alimentares fisiologicamente activos
são incorporados nas nossas principais
categorias de alimentos e bebidas, de
modo a proporcionar benefícios complementares para a saúde, cientificamente
comprovados, que vão além do sabor e
do teor de nutrientes naturais dos produtos propriamente ditos.
Até agora, foram já desenvolvidos
15 BABs individuais que estão a ser utilizados em centenas de produtos para
melhorar a saúde do aparelho digestivo,
reforçar o sistema imunitário, auxiliar
no controlo de peso, estimular o desenvolvimento físico e mental, e apoiar um
processo de envelhecimento saudável.
Exemplos disso são o Calci-N, para dentes e ossos mais fortes, o leite Nido, e
o Prebio-1 para uma boa digestão, em
leites e produtos da gama HealthCare
Nutrition.
Para além de proporcionarem uma
vantagem competitiva, os BABs adicionam valor e incrementam os lucros da
Nestlé. Em 2008, o volume de vendas
dos produtos com BABs ascendeu a
CHF 5 mil milhões, o que corresponde
a um aumento de 21% em comparação
com o ano anterior.
Satisfazer as necessidades 		
para um equilíbrio nutricional
Equilíbrio alimentar e consumo
moderado
Cada alimento e bebida pode ter um
efeito positivo, dependendo da etapa da
vida, do estilo de vida e do momento de
consumo, mas a Nestlé está firmemente
convicta de que as necessidades nutricionais devem ser conciliadas com um equi26

líbrio alimentar e um consumo moderado,
de acordo com muitas directrizes alimentares nacionais. Estes dois pontos essenciais de uma dieta saudável e equilibrada
ajudam a prevenir as carências e a evitar
os excessos. Fomentamos igualmente
a prática de exercício físico adequado
através dos valores da nossa marca, bem
como das iniciativas comunitárias de educação e sensibilização (ver pág. 52).
Perfil nutricional
A Nestlé fabrica e vende uma vasta
gama de produtos em todo o mundo,
e precisa de um sistema rigoroso para
analisar os seus vários perfis nutricionais.
Até ao momento, não existe um sistema
de caracterização nutricional universal,
pelo que a Nestlé desenvolveu o seu sistema próprio.
Cada tipo de produto alimentar ou
bebida é avaliado tendo por referência
o seu próprio conjunto de critérios, os
quais são regularmente actualizados
em função das recomendações para a
saúde pública emitidas pela OMS e pelo
Instituto de Medicina dos EUA. Estes critérios baseiam-se no seguinte:
• o papel desempenhado pela categoria
do produto numa dieta saudável e
equilibrada;
• factores críticos para a saúde, tais
como as calorias, o sódio e o açúcar, e
os aspectos nutricionais positivos, tais
como a fibra alimentar adicionada;
• limites máximos ou mínimos, nos
casos em que o consumo possa ser
excessivo (por ex., o teor de gordura
presente em biscoitos) ou em que
os factores nutricionais tendem a ser
insuficientes (por ex., cálcio);
• tamanho da dose individual, tendo
em conta a etapa da vida, o estilo de
vida, e o método de preparação e consumo.
Ao respeitar os nossos critérios de perfil

nutricional, os produtos são considerados como satisfazendo as premissas do
Nestlé Nutritional Foundation® e podem
ser vistos como uma escolha adequada
no contexto de uma dieta saudável e
equilibrada para a maioria das pessoas,
mesmo quando consumido regularmente. Pelo contrário, outros produtos
precisariam de ser contrabalançados
com outras escolhas caso fossem consumidos frequentemente; por exemplo,
utilizar frequentemente snacks salgados
requer moderação no consumo de
outras fontes de sal.
Os critérios do Sistema de Caracterização do Perfil Nutricional da Nestlé
aplicam--se a todas as categorias de
produtos Nestlé, excluindo as categorias
altamente regulamentadas tais como as
fórmulas infantis, áreas específicas como
a Performance Nutrition e a HealthCare
Nutrition, e os produtos desenvolvidos
por “joint-ventures”, aos quais se aplicam outras abordagens e valores de
referência distintos.
Para mais informações sobre o
método de aplicação do perfil nutricional
aos nossos processos de inovação e
renovação de produtos, queira por favor
consultar a secção referente à nossa
ferramenta 60/40+, intitulada “Fazer da
nutrição a nossa escolha de eleição”, na
página 18.
Inovação e renovação de receitas
Revemos continuamente o teor nutritivo
dos nossos produtos e, sempre que possível, optimizamos o seu valor nutricional
através da inovação e da renovação nas
receitas, em consonância com as nossas
directrizes empresariais de reformulação
nutricional (ver abaixo).
As directrizes para a redução da quantidade de componentes sensíveis para
a saúde pública, nos nossos produtos,
têm-se mostrado bastante eficazes.
Entre 2003 e 2007, reduzimos a nossa
utilização de açúcar em 17%, não obstante o facto de as nossas vendas terem
registado um aumento de 22% durante o
mesmo período.
Cereais Integrais
A nossa abordagem de inovação e
renovação das receitas é baseada em
Relatório 2008 sobre a Criação de Valor Partilhado

1–3
Melhorar a saúde,
criando riqueza
Os vendedores em
Conakry, na Guiné,
auferem rendimentos
com a venda do Nido
Essentia, um leite
fortificado para dar
resposta às carências
de ferro e vitamina C
existentes nas regiões
da África Ocidental.
Melhor pelo design
Os Benefícios Activos
de Marca (BABs) da
Nestlé, que proporcionam benefícios para a
saúde, clinicamente
comprovados, para
além daqueles que se
encontram naturalmente nos alimentos,
incluem o Calci-N
para dentes e ossos
mais fortes, e o
Prebio-1 para a saúde
digestiva.

1

2, 3

Melhorar a qualidade dos produtos e dietas alimentares
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Melhorar o valor nutricional

6 254

Produtos renovados por questões 		
de nutrição ou saúde, em 2008

primeiro lugar na redução dos componentes susceptíveis de afectar a saúde
pública e na adição de micronutrientes
benéficos. No entanto, inclui também
adicionar componentes alimentares considerados positivos para a saúde. Por
exemplo, foi demonstrado que uma dieta
rica em cereais integrais ajuda a manter
um peso saudável e diminui o risco de
doenças cardíacas, diabetes e cancro,
e por isso todos os cereais de pequenoalmoço da Nestlé contêm cereais integrais. Os Shredded Wheat são feitos
exclusivamente de trigo integral, que é
também uma fonte importante de vitaminas, minerais e fitonutrientes.
Veja uma apresentação para ficar a saber
mais sobre a Cereal Partners, fabricante
dos Shredded Wheat e outros cereais para
pequeno-almoço da Nestlé com cereais
integrais, em
www.nestle.com/csv/stories

Alteração nas vendas e na utilização 		
de açúcar (referente a 2003)
130%
115%
100%
85%
70%
2003
Vend as

2004

2005

2006

2007

Utilización de azúcar

iDesafio chavei

Até onde podemos ir?
Embora tenhamos directrizes que se
destinam a reduzir o teor de sal, açúcar e ácidos gordos trans nos nossos
produtos, aqueles estão naturalmente
presentes nas matérias-primas alimentares. Isto faz com que seja tecnicamente impossível eliminá-los por
completo. Enquanto envidamos todos
os esforços no sentido de minimizar
a sua presença, impõe-se ainda que
nenhuma alteração afecte a segurança do produto, nem as características de sabor preferidas pelos nossos
consumidores.
Nalgumas categorias de produtos, esses níveis foram já reduzidos
praticamente até ao máximo exequível, tal como no caso dos caldos em
que diminuímos significativamente o
teor de sal sem reduzir o seu sabor.
É pouco provável que mais reduções
permitissem obter uma vantagem
nutritiva complementar e, perante
uma característica de sabor reduzido, serão os próprios consumidores que terão, possivelmente, a tendência de adicionar sal. Da mesma
forma, a eliminação completa das
gorduras nos nossos produtos não
é desejável, não apenas devido a
questões de sabor mas também por-

que o organismo tem necessidade
de alguma gordura alimentar por
razões de metabolismo e de absorção das vitaminas A, D, E e K.
O consumo fora de casa: restaurantes, local de trabalho e instituições
A nossa perspectiva do que é ser um
líder mundial em soluções de valor acrescentado na área da Nutrição, Saúde e
Bem-Estar é extensível ao mercado da
alimentação fora de casa – um segmento
avaliado em CHF 750 mil milhões e com
um potencial significativo de crescimento rentável.
A Nestlé Professional, o nosso negócio de consumo fora do lar é o fabricante
líder mundial para a indústria da restauração através de:
• produtos com um valor nutricional
intrínseco;
• BABs e produtos enriquecidos, vocacionados para determinados gruposalvo;
• aplicação do Compasso Nutricional
da Nestlé nas embalagens dos produtos;
• um conceito de “tudo incluído” proporcionado pelo NutriServices, centros de atendimento e formação em
nutrição para clientes;
• uma revista trimestral com o nome de
NutriPro, destinada aos mercados e à
indústria;
• Centros de Ensino da Nestlé Professional dedicados a chefes de cozinha
e gerentes de restaurantes.
Pretendemos duplicar as nossas vendas
anuais de CHF 6 mil milhões no espaço
de 10 anos, centrando a nossa actuação
no segmento das bebidas de marca,
quentes e frias, não gasosas, bem como
nas soluções de produtos culinários.

Progressos face às políticas da Nestlé relacionadas com a nutrição (até ao final de 2007)
Objectivo da Política

Progresso

Ácidos gordos trans

Reduzir para <1% do total
de energia (~3% gorduras)

34.200 toneladas eliminadas entre
Dezembro 2003 e Fevereiro 2007

Sal

Reduzir em cerca 25% ao longo de 5
anos (se superior a 100 mg/100 Kcal)

6.800 toneladas eliminadas entre
Abril 2005 e Dezembro 2007

Açúcar

Reduzir em cerca de 5%
ao longo de cinco anos

290.000 toneladas eliminadas entre
Janeiro 2003 e Dezembro 2007

Gorduras saturadas

Reduzir as gorduras totais em 3%,
ou as gorduras saturadas em 1%,
ao longo de três anos

Nova política a ser emitida
no início de 2009
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1–3
Massas confeccionadas
com menos gordura
Os cozinheiros no Centro
de I&D da Nestlé, em
Singapura, desenvolveram massas instantâneas
com baixo teor de sal e
gordura, que satisfazem
dois requisitos divergentes dos consumidores:
o desejo de comer de
uma forma saudável sem
perder o sabor apetitoso
e estaladiço que tanto
apreciam. O processo
de fabrico das massas
Tastylite da
Maggi envolve uma
técnica de produção com
secagem ao ar, utiliza um
concentrado natural
de “sabor estaladiço” e
substitui uma parte do
sódio com a adição de
outros ingredientes.
Menos sal
A Herta reduziu já
o teor de sal das suas
salsichas de porco,
de 2 g para 1,8 g
por cada 100g, em harmonia com os Objectivos
de Redução de Sal até
2010, estabelecidos pela
Autoridade de
Regulamentação Alimentar (Food Standards Agency - FSA) do Reino Unido,
publicados em 2006.

1

2, 3

Cereais integrais
Desde 2003, a Cereal
Partners Worldwide,
a nossa joint-venture
50/50 com a General
Mills Inc., adicionou 2,2
mil milhões de doses
extra de cereais integrais
à sua gama de produtos
em todo o mundo.
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Soluções de base científica para as necessidades nutricionais
Melhorar a qualidade dos produtos e dietas alimentares
Prevenção da obesidade e controlo de peso
Satisfazer os requisitos nutricionais de grupos com necessidades específicas
Maior consciencialização, conhecimento e compreensão sobre nutrição
Melhorar a nutrição nos países em desenvolvimento

Prevenção da
obesidade e controlo
de peso

30

Frutífero
Uma nutricionista e
uma aluna durante um
workshop de arte culinária em Béziers, França,
onde a Nestlé apoia a
abordagem bem sucedida da EPODE ao nível
do ensino prático sobre
nutrição. Ver pág.36.

Necessidade nutricional

Resposta da Nestlé

Criação de Valor Partilhado

Serviços e produtos
alimentares que contribuam
activamente para o controlo
e a perda de peso de uma
forma segura e saudável.

A nossa própria empresa
vocacionada para a gestão
de peso, a Jenny Craig,
e o apoio a programas de
prevenção de obesidade,
com particular ênfase
nas iniciativas de âmbito
escolar, destinadas às
crianças.

Os consumidores
beneficiam de produtos
com baixas calorias, doses
de refeições com as
porções controladas e um
vasto leque de iniciativas
anti-obesidade que, por
sua vez, geram uma
expansão do mercado,
uma fidelização à marca e
um crescimento lucrativo
para a Nestlé e os seus
accionistas.
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Combater a obesidade nos EUA

36 milhões

Doses de vegetais adicionados à dieta
alimentar nos EUA, desde 2007, através
da iniciativa “Twice the Veggies” da
Lean Cuisine

Controlo e perda de peso
Orientação sobre as porções
A Nestlé acredita firmemente na importância de aconselhar devidamente os
consumidores acerca do tamanho das
porções com vista a um consumo equlibrado. Isto está em linha com as directrizes da Autoridade para a Saúde sublinhando a necessidade de moderação de
alguns alimentos e ingredientes, enquanto
assegura a variedade e o consumo razoável de outros alimentos e ingredientes. As
directrizes alimentares vindas de todas as
partes do Mundo, bem como de estudos
realizados com consumidores, ajudam
a Nestlé, a definir tamanhos de porções
apropriados para a inovação, renovação
e comunicação de produtos. Tamanhos
apropriados de porções e a presença de
vários tipos de alimentos e bebidas na
dieta alimentar representam também
princípios chave no sistema de caracterização do Perfil Nutricional da Nestlé.
O papel da água no controlo de peso
Com os refrigerantes gaseificados a
representarem 6,5% da ingestão de
calorias na dieta americana em 2002, o
papel desempenhado pela água engarrafada como meio de proporcionar uma
alternativa que é não apenas saudável,
mas também cómoda, está a ser o foco
das atenções dos meios académicos e
profissionais de saúde. A Nestlé Waters
continua a realizar e a solicitar estudos de
investigação aprofundada sobre a potencial ligação entre o consumo de água e o
controlo de peso, de que são exemplo os
dois estudos conduzidos pelo Professor
Barry Popkin da Escola de Saúde Pública
da Universidade da Carolina do Norte.
O primeiro, que examinou a base de
dados do III Estudo Nacional da Análise
Nutricional e da Saúde nos EUA, revelou
que as pessoas com um consumo de
água mais elevado eram também as que
32

adoptavam dietas mais saudáveis: consumiam menos calorias, menos refrigerantes, e menos snacks doces ou salgados.
Um estudo subsequente avaliou 311
pessoas que seguiam diferentes dietas
para perda de peso, ao longo de um ano,
e uma vez mais se verificou que as dietas
que incluíam um consumo relativamente
elevado de água, comparativamente à
percentagem de bebidas calóricas, estavam associadas de forma positiva à perda
de peso.
A conclusão retirada destas duas
investigações é a de que beber mais água
pode constituir uma alternativa eficaz na
diminuição da ingestão de bebidas calóricas e poderá ajudar a evitar o consumo
excessivo de calorias que, em última análise, é a principal causa da obesidade.
Outras opções de bebidas
Nos últimos 25 anos, assistiu-se a um
aumento acentuado, na dieta mundial, do
consumo de adoçantes calóricos, nomeadamente nos refrigerantes com gás.
Nos Estados Unidos, entre 1965 e 2002,
o aporte médio de energia nas bebidas
Ingestão diária de calorias provenientes de
bebidas gaseificadas, por adultos nos EUA,
entre 1965 e 2002
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Fonte: Duffey KJ e Popkin BM (2007). Mudanças nos
padrões de consumo de bebidas entre 1965 e 2002.
Obesidade (Silverspring) Nov;15 (11):2739-47.

aumentou em cerca de 222 calorias por
pessoa, por dia, (108 calorias) com quase
metade provenientes de bebidas com
adoçantes calóricos. Em muitos outros
países do globo se constatam mudanças
semelhantes a estas.
Como parte de uma dieta equilibrada,
a água mostrou ser a melhor escolha
enquanto bebida para os consumidores
que procuram uma hidratação saudável.
No entanto, em resposta à necessidade
de dispormos de variedade no nosso
consumo de alimentos e bebidas, a Nestlé Waters empenha-se em desenvolver
marcas que satisfaçam as preferências de
paladar dos consumidores assim como as
suas necessidades nutricionais e funcionais, paralelamente a uma restrição das
calorias.
Para aqueles que desejam mais sabor,
as águas minerais com sabor e baixas
em calorias são consideradas uma opção
atractiva e mais saudável do que as
bebidas adocicadas com elevado teor
calórico. O teor de açúcar em todos os
produtos fornecidos pela Nestlé Waters
tem vindo a diminuir continuamente,
reflectindo um ajuste adequado entre o
sabor e o teor calórico.
Lean Cuisine: 				
uma alternativa mais saudável
A Nestlé reconheceu há muito uma
potencial procura, por parte dos consumidores, de refeições com um teor calórico
limitado aliado a um excelente sabor.
Em resposta a esta realidade, a Nestlé
introduziu a marca Lean Cuisine nos EUA,
em 1981, apresentando assim aos consumidores deste país uma alternativa mais
saudável do que a sua gama de refeições
congeladas da Stouffer´s. Proporcionando
simultaneamente sabor e nutrição, através de mais de 100 entradas, pizzas e
pratos congelados, a Lean Cuisine tornouse uma das principais marcas da Nestlé
nos EUA, posicionando-se em segundo
lugar entre os produtos dietéticos. Esta é
também vendida no Canadá, no México e
na Austrália.
A designação comercial Lean Cuisine
é considerada pela Agência Norte-Americana de Medicamentos e Produtos Alimentares (FDA) como constituindo uma
declaração do seu teor nutricional, pelo
Relatório 2008 sobre a Criação de Valor Partilhado

«A Nestlé Waters ajuda
constantemente a
sublinhar e a fomentar
a compreensão acerca
da importância da
água e da hidratação
para uma boa saúde.»

Uma clara 		
vantagem
A água mineral
natural Contrex ajuda
mulheres conscienciosas em relação
à sua saúde, e que
estão atentas às calorias consumidas, para
manterem um nível
saudável de cálcio, o
qual poderá ser
afectado por um
menor consumo de
produtos lácteos.

1
Ideias revigorantes
No Culinarium (cozinha experimental)
do Centro de I&D
da Nestlé em Solon,
EUA, o cozinheiro
Mark Morton (à esquerda) mostra a
Mike Laur, especialista em tecnologia
da alimentação, a
importância dos
ingredientes frescos
num novo produto da
Lean Cuisine.
2
A degustação
Os colaboradores da
Nestlé, em Solon,
testam os produtos
acabados de sair da
linha de produção da
Lean Cuisine.

Florence Constant,
Directora para o Desenvolvimento
da Nutrição, da Nestlé Waters

1, 2
3
Cortar calorias
Uma consumidora
ajuda a manter a sua
dieta saudável,
adicionando produtos
Lean Cuisine à sua
lista de compras
semanais.

3
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Mudar vidas através do controlo de peso

1,36 milhões

Peso perdido pelos clientes da Jenny Craig
em 2008, em Kgs

Nestlé cresce com o sucesso de produtos
como a Lean Cuisine os quais cumprem
os padrões definidos por organizações
como a Cliníca Cleveland para pacientes
na área da nutrição.
Assista a um filme sobre os produtos Lean
Cuisine em
www.nestle.com/csv/stories

que todos os produtos desta gama deverão conter uma quantidade inferior a 10 g
de gorduras, dos quais 4,5 g ou menos de
gorduras saturadas, e menos de 95 mg
de colesterol por 100g e por Quantidade
Recomendada por Consumo. Os produtos da Lean Cuisine contêm, ainda, entre
150 e 410 calorias.
Campanhas, iniciativas e parcerias
America On the Move: A Lean Cuisine
patrocina o Pacote de Ferramentas Profissionais para os Cuidados de Saúde
que foi desenvolvido pela Fundação
America On the Move (AOM), uma organização americana sem fins lucrativos,
dedicada à saúde e ao bem-estar. Este
pacote de ferramentas proporciona aos
profissionais de saúde toda a informação
e as ferramentas de que precisam – tais
como fichas informativas e podómetros
– para ensinar e motivar os seus pacientes a darem 2000 passos extra por dia e
cortarem 100 calorias da sua alimentação diária. A parceria é promovida em
eventos como a conferência anual da
Associação Dietética Americana (ADA)
e através de palestras com o Dr. James
Hill, o fundador internacionalmente reconhecido da AOM.
Produce for Better Health: A Lean Cuisine
respondeu à necessidade, dos consumidores, de adicionar mais vegetais saborosos às suas dietas com o lançamento
das variedades “Twice the Veggies” Spa.
Muitas destas proporcionam duas doses
completas de vegetais em cada entrada.
A Lean Cuisine associou-se à iniciativa
“Fruits & Veggies – More Matters” da
Fundação Produce for Better Health
(PBH), porque acreditamos no fomento
de um consumo acrescido de frutas e
vegetais para uma melhor saúde. A mensagem da campanha, promovida através
de retalhistas, fornecedores, educadores
34

e profissionais de saúde, está a ser igualmente inserida no Compasso Nutricional
da Nestlé. Em resultado da reformulação de produtos, foram adicionadas 36
milhões de doses extra de vegetais à dieta
americana, através dos produtos Lean
Cuisine, desde 2007.
Best Life Diet: A Lean Cuisine orgulha-se de se aliar ao fisiologista de renome,
personal trainer e autor da Best Life Diet,
Bob Greene, na sua missão de ajudar as
mulheres a concretizar mudanças duradouras no seu estilo de vida para melhorar a saúde. O programa tripartido, que
teve a sua origem na ideia de que comer
representa um dos grandes prazeres da
vida e que pode ser combinado com o
atingir de objectivos de perda de peso,
envolve a actividade física sem significar
um “treino desportivo”, a eliminação da
ingestão emocional ou compulsiva de
comida, e a adopção de práticas que ajudam a calcular as porções saudáveis de
alimentos sem contar as calorias. A Lean
Cuisine dispõe de 85 variedades às quais
foi atribuído o selo de qualidade Best
Life, tornando mais fácil do que nunca,
para cada um, fazer algo de positivo
para si próprio (“Do Something Good for
Yourself®”).
A Lean Cuisine 				
e os cuidados com a saúde
Apesar de a Lean Cuisine ser uma escolha
alimentar para o dia-a-dia, o seu contributo no que respeita ao equilíbrio nutricional e ao controlo das porções é visto
com bons olhos por grande parte dos
membros da comunidade dos serviços de
saúde. Os nutricionistas da Cleveland Clinic, uma clínica médica no Ohio que integra a assistência médica com as vertentes
de investigação e educação, forneceram
o ano passado 248 000 doses de Lean
Cuisine aos seus pacientes. A liderança da

Uma gestão de peso personalizada:
Jenny Craig
Visto que a gestão de peso constitui um
desafio multifacetado, requer igualmente
uma solução multifacetada como a da
Jenny Craig, uma empresa especializada
no controlo de peso personalizado. Tendo
sido adquirida pela Nestlé Nutrition em
2006, a Jenny Craig espera conseguir
mudar vidas mediante a sua abordagem
daqueles que são os três aspectos vitais
para uma perda de peso eficaz:
• Alimentação – promover uma relação
saudável com os alimentos, bem como
com o consumo de produtos alimentares com calorias e porções controladas;
• Corpo – um programa personalizado
de exercício físico;
• Mente – uma abordagem equilibrada
da existência, desenvolvida com base
na motivação e no aconselhamento
pessoal que é proporcionado por 3500
consultores em aproximadamente 700
centros ou através do atendimento
telefónico do call-centre Jenny Direct e
da informação publicada on-line.
A componente nutricional reflecte as
recomendações efectuadas pelas principais organizações de saúde, incluindo as
Directrizes Alimentares para os Americanos, publicadas em 2005, e as Doses Diárias de Referência emitidas pelo Instituto
de Medicina em 2002.
A investigação conduzida pela Universidade da Califórnia, em San Diego,
mostra que apenas a Jenny Craig viabiliza,
com sucesso, uma perda de peso de
8% decorridos seis meses, redução essa
que é mantida após um ano. Esta perda
de peso ultrapassa a taxa de 7% identificada pela investigação internacional que,
quando combinada com um exercício
moderado, diminui em 58% o risco de
diabetes de tipo 2.
Leia mais em
www.jennycraig.com
Relatório 2008 sobre a Criação de Valor Partilhado

«As minhas duas ferramentas preferidas são
os podómetros para
a actividade física
e as refeições com
porções controladas
para evitar a alimentação excessiva. Por
isso, estou entusiasmado com a aliança
criada entre a America
On The Move e a Lean
Cuisine. A investigação sugere que
quanto mais alimentos
colocarmos no prato,
mais nós comemos.
Com a Lean Cuisine,
come-se tudo, ficase satisfeito, e ponto
final.»

1, 2
Jogar à bola
Jovens participantes
mantêm-se activos
no workshop da
Milo In2Cricket, em
Sydney, Austrália.
3
A equipa perfeita
Adam Gilchrist (à
esquerda), jogador de
críquete e embaixador
da Milo In2Cricket,
acredita que o Milo
complementa o
programa na perfeição.
“Centra-se na
alimentação saudável
e numa dieta equilibrada”, afirma, “promove
um estilo de vida
saudável, e estimula
as capacidades de
integração social como
o trabalho de equipa,
a confiança e a auto-estima.”
Assista à entrevista com Adam Gilchrist na íntegra em
www.nestle.com/
csv/stories

1, 2

3

Professor James O Hill,
PhD, Professor de Pediatria e
Director do Centro de Nutrição Humana da Universidade do Colorado

Assista à entrevista na
íntegra em
www.nestle.com/csv/stories
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Iniciativas comunitárias

2,5 milhões

Pessoas abrangidas pelo EPODE, um
programa que atinge 167 cidades em
França, 30 cidades-piloto em Espanha
(sob o nome “THAO Salud Infantil”) e 8 na
Bélgica (como “Viasano”)

O papel da actividade física
Saúde e Bem-Estar encontram-se inevitavelmente associados a um estilo de vida
activo mas, enquanto empresa do sector
alimentar, a Nestlé exerce apenas uma
influência limitada neste campo. Contudo,
estamos em condições de impulsionar
certas marcas com a finalidade de fomentar estilos de vida activos, desde o plano
de actividade física da Jenny Craig até à
nossa bebida de chocolate e malte Milo,
conhecida como “a bebida desportiva
dos futuros campeões”. Enriquecido com
Actigen-E, uma combinação de vitaminas
e minerais concebida para optimizar a
extracção de energia dos alimentos, Milo
destaca-se em muitas iniciativas, desde
o Gana até à Malásia, que incentivam os
estudantes a participar numa actividade
física. Milo é ainda um interveniente
importante do cenário desportivo na
Austrália, lado a lado com associações
nacionais que incentivam as crianças a
enveredar pelo críquete e pelos desportos
de inverno.
Investigação em curso
O NRC está a realizar uma investigação
sobre a fisiologia e a psicologia do apetite
e da saciedade, e contribuiu com as suas
conclusões para o projecto DiOGenes
(Dieta, Obesidade e Genes). Este estudo
quinquenal pan-europeu, que envolve 34
parceiros do universo industrial e académico, visa identificar as interacções existentes entre a dieta e os genes que estão
associadas a alterações do peso corporal.
Apoiar programas de prevenção
da obesidade
A prevalência global da obesidade, particularmente entre as crianças, aumentou
drasticamente durante os últimos 20
anos. Devido às suas múltiplas causas, é
frequentemente necessária uma abordagem multi-sectorial, englobando iniciati36

vas de âmbito escolar e comunitário de
grande amplitude. A Nestlé desenvolveu
ou patrocinou uma boa parte desses
programas de educação e intervenção,
muitos dos quais através de escolas.
Leia mais acerca destes programas em
www.nestle.com/csv/education

jecto da Rede EPODE pan-europeia (EEN),
entre 2007 e 2010, cujo objectivo é viabilizar a implementação de programas de
intervenção comunitária semelhantes ao
EPODE em várias regiões da Europa. Ao
desenvolver as directrizes para o envolvimento político, a avaliação científica, as
parcerias públicas e privadas, o trabalho
em rede e o marketing social, e ao partilhar as melhores práticas, a EEN irá contribuir para os objectivos da UE relativos à
promoção de estilos de vida e dietas mais
saudáveis e do exercício físico, bem como
à prevenção da obesidade e de outras
doenças crónicas.
iDesafio chavei

A Nestlé França apoiou um programa
de educação nutricional de longo prazo
(Fleurbaix Laventie Ville Santé) em duas
aldeias situadas no norte de França,
desde 1992. Os resultados mostraram
que as crianças tinham agora mais
conhecimentos sobre nutrição e que a
obesidade infantil não havia aumentado
substancialmente, enquanto que nas
cidades de “controlo” os números tinham
duplicado.
Em 2004, o projecto desenvolveu-se
sob a alçada do EPODE (Ensemble, Prévenons l’Obésité Des Enfants / “Juntos,
Vamos Prevenir a Obesidade Infantil”),
um programa de intervenção comunitária destinado à prevenção da obesidade
infantil, que a Nestlé França continua a
apoiar. O programa transmite um incentivo à actividade física regular, promovendo grupos com o lema “a pé para a
escola” e dietas saudáveis, através de
posters, fichas informativas, newsletters,
workshops e menus. Desde então, o programa EPODE foi alargado a 167 cidades
em França, 30 cidades em Espanha (sob a
bandeira “THAO Salud Infantil” e apoiado
pela Nestlé Espanha) e oito na Bélgica
(como “Viasano”). Cobre, actualmente,
uma população de 2,5 milhões de pessoas em toda a Europa. Estão também a
decorrer discussões sobre este tema noutros países europeus, tais como a Grécia,
e ainda na Austrália e no Canadá.

Projectos com múltiplas
partes interessadas
A Nestlé colabora com organismos
nacionais e internacionais de saúde
pública na tentativa de reduzir a incidência mundial da obesidade. O valor
do apoio vindo de outras instituições,
ou das parcerias com elas criadas tais como órgãos estatais, escolas,
ONGs ou autoridades locais – na
apresentação de soluções de envolvimento comunitário não pode ser
subestimado. Todos nós temos papéis
cruciais, e por vezes diferentes, a
desempenhar. Para lidar com os desafios relacionados com conflitos de interesses, ao mesmo tempo que damos
lugar à Criação de Valor Partilhado para
a sociedade, bem como para a Nestlé
e os seus parceiros, é necessária uma
total transparência, regras claras e
uma boa governação. Somente assim
poderão os diferentes intervenientes,
no contexto de uma abordagem multisectorial, respeitar plenamente as funções, as responsabilidades e as áreas
de especialização de cada um.

Rede EPODE Europeia
Com o apoio da Comissão Europeia, a
Nestlé canalizou EUR 525 000 para o proRelatório 2008 sobre a Criação de Valor Partilhado

«Os parceiros são
essenciais ao EPODE.
Aqui em Béziers
dependemos muito
dos professores para
que o programa seja
um sucesso. O apoio
de um variado grupo
de outros parceiros
também é essencial:
médicos, enfermeiros,
e, é claro, as crianças.
À data, ainda não
trabalhámos directamente com parceiros
nacionais como a
Nestlé mas ficaríamos encantados de o
fazer de forma a respeitarmos os termos
de relacionamento
do programa que são
para nós muito importantes”.

1–3
Um investimento
saudável
A Nestlé França
contribui anualmente
com EUR 250 000
para o programa EPODE
“Juntos, Vamos Prevenir
a Obesidade”, que segue
uma abordagem, prática
e integrada, da alimentação saudável em muitas
cidades francesas. Além
disso, a Nestlé Espanha
está a investir EUR 126
000 num programa
equivalente, denominado THAO em 2008, e a
Nestlé S.A. atribuiu
EUR 525 000 ao projecto
trienal da rede EPODE
pan-europeia.

1, 2

3

Monique Valaize,
Vice-presidente da Câmara,
encarregada do pelouro da saúde,
Béziers, França

Assista à entrevista 		
na íntegra em
www.nestle.com/csv/stories
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Soluções de base científica para as necessidades nutricionais
Melhorar a qualidade dos produtos e dietas alimentares
Prevenção da obesidade e controlo de peso
Satisfazer os requisitos nutricionais de grupos com necessidades específicas
Maior consciencialização, conhecimento e compreensão sobre nutrição
Melhorar a nutrição nos países em desenvolvimento

Nutrição para
todas as idades
A nutricionista Zakia
El Yaagoubi oferece
produtos nutritivos
Davigel aos residentes
do lar Estamounets, 		
em Couisa, França. 		
Ver págs. 40 e 41.

Satisfazer os requisitos
nutricionais de grupos com
necessidades específicas
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Necessidade nutricional

Resposta da Nestlé

Criação de Valor Partilhado

Requisitos nutricionais
muito específicos,
consoante a etapa da vida e
o estilo de vida, incluindo os
dos lactentes, das crianças,
dos idosos, de pessoas com
determinadas patologias e
em convalescença, e dos
atletas.

A actividade da Nestlé e
a sua capacidade de I&D,
a maior a nível mundial,
estão focalizadas nas
necessidades nutricionais
específicas, conduzindo
ao desenvolvimento de
produtos e serviços de base
científica e com metas bem
definidas, que oferecem
vantagens funcionais que
ajudam os consumidores a
terem vidas mais longas e
saudáveis.

Um vasto leque de grupos
de consumidores que
vêem as suas diferentes
necessidades nutricionais
serem satisfeitas, servindo
de trampolim para o
crescimento rentável
da Nestlé nas áreas da
nutrição infantil, da nutrição
clínica, do controlo de peso
e da nutrição ligada ao
desempenho.
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Liderança em Nutrição, Saúde e Bem-Estar

10,4 mil milhões
Vendas da Nestlé Nutrition, em CHF

Nestlé Nutrition
A Nestlé Nutrition é um negócio integrado, à escala mundial, que se focaliza
na aplicação da ciência e da tecnologia
para formular produtos de eficácia clinicamente comprovada, para pessoas
com necessidades nutricionais específicas. Embora o sabor seja importante,
a dinâmica subjacente a estes produtos
especializados é a de proporcionar vantagens funcionais que satisfaçam as
necessidades nutricionais de cada um,
dando resposta a condições específicas
e ajudando as pessoas a viverem uma
vida mais plena, longa e saudável.
As pessoas que atravessam diferentes
etapas da vida e situações – incluindo os
bebés e crianças, os idosos, indivíduos
com determinadas patologias e em recuperação, atletas de resistência, pessoas
proactivas em busca de uma boa saúde
e aquelas que pretendem controlar o seu
peso – poderão ter requisitos nutricionais
muito específicos. A Nestlé Nutrition
aumenta a qualidade de vida dos nossos
consumidores ao desenvolver produtos
inovadores, de base científica, bem
como serviços que satisfazem essas
necessidades específicas.
Presente em mais de 100 países e
contando com a colaboração de 20 000
colaboradores, a Nestlé Nutrition é composta por quatro unidades empresariais:
• Infant Nutrition: ajudando lactentes e
crianças pequenas a crescerem e a
tornarem-se adultos saudáveis, através da alimentação para bebés e das
fórmulas infantis (ver pág. 42);
• HealthCare Nutrition: produtos
vocacionados para os idosos, e para
pessoas em convalescença e que
enfrentam determinadas patologias
(ver pág. 40);
• Performance Nutrition: promovendo
um desempenho físico e mental
óptimo para atletas e pessoas extre40

mamente activas (ver pág. 42);
• Weight Management: programas
personalizados de controlo de peso
que ajudam os consumidores a perder
peso e a mantê-lo (ver pág. 34).
Satisfazer necessidades
nutricionais específicas
A HealthCare Nutrition, a segunda maior
empresa internacional de nutrição clínica, tem por objectivo transformar o
papel desempenhado pela nutrição no
contexto dos cuidados de saúde, proporcionando soluções de nutrição especializadas com benefícios comprovados para
a saúde e que aumentam a qualidade
de vida de doentes e consumidores que
sofrem de determinadas patologias.
Riscos nutricionais nos idosos
Devido à acentuada diminuição das
doenças infecciosas ao longo dos últimos cinquenta anos, há mais pessoas
em todo o mundo a viverem mais tempo,
pelo que, em 2050, cerca de 30% dos
indivíduos nos países industrializados
terão mais de 65 anos de idade. No
entanto, o aumento simultâneo das
doenças crónicas está a elevar o risco
da má nutrição. Até 50% dos residentes
em casas de repouso e até 70% dos
doentes idosos internados em hospitais
encontram-se mal nutridos. Os custos
da má nutrição para a saúde excedem
actualmente os da obesidade.
A má nutrição conduz a um declínio
da independência devido à fraqueza
física e à perda de massa muscular, o
que está frequentemente na origem de
quedas e fracturas. Aproximadamente
metade de todos os doentes idosos com
fracturas da anca tem uma má nutrição,
enquanto aqueles que são extremamente mal nutridos têm três vezes mais
probabilidades de contraírem infecções.
A Nestlé Nutrition dispõe de uma

ferramenta destinada a identificar pessoas idosas mal nutridas ou aquelas que
estão em risco de entrar num estado
considerado de má nutrição, através da
sua ferramenta de análise e avaliação
clínica, designada por Mini-Nutritional
Assessment (MNA® - Mini-Avaliação
Nutricional). A MNA é fácil de utilizar,
demora menos de quatro minutos até
estar concluída, e é recomendada por
organizações nacionais e internacionais.
A Nestlé Nutrition oferece ainda marcas
de suplementos nutricionais de administração oral, tais como o Resource que
proporciona uma solução nutricional
talhada à medida das necessidades
específicas dos idosos.
Leia mais em
www.mna-elderly.com

Problemas gastrointestinais
em crianças
Traumatismos, cirurgias e distúrbios
como a fibrose quística, a doença de
Crohn e a pancreatite podem deixar os
doentes com problemas gastrointestinais
(GI), tais como inflamação, dificuldade
de absorção, refluxo ou vómito. Isto tem
como consequência um risco acrescido
de má nutrição e perda de peso, pelo
que muitos doentes com perturbações
do funcionamento gastrointestinal
precisam de fórmulas que possam ser
facilmente administradas por meio de
um tubo.
Para além das versões destinadas aos
adultos, foram concebidas várias formulações Peptamen Junior para crianças de
1 a 10 anos de idade. Estes são à base
de péptidos de soro de leite, tornando-os
mais fáceis de absorver e com menos
probabilidades de desencadear o refluxo
e o vómito. Uma outra solução da Nestlé,
a Modulen IBD, é também utilizada para
promover a cura, reduzir a inflamação e
apoiar o crescimento nos portadores da
doença de Crohn.
Boost Kid Essentials é o nome da nova
bebida completa, do ponto de vista nutricional, que é fornecida em embalagens
próprias para crianças e proporciona
uma cultura probiótica inovadora e de
reforço do sistema imunitário, com Lactobacillus reuteri Protectis, para ajudar
as crianças a manterem-se saudáveis.
Relatório 2008 sobre a Criação de Valor Partilhado

«Especializámo-nos na
identificação de insuficiências precoces em
termos de mobilidade,
actividade diária e funcionamento cognitivo
do idoso. Ao detectar
estas alterações numa
fase muito precoce,
estamos em condições de prever o
risco de queda de um
indivíduo e apresentar medidas de intervenção personalizadas
que ajudam a evitar
complicações. Com
os suplementos alimentares, poderemos
reforçar ainda mais
estas intervenções.»

1

3

A prevenção
em 1º lugar
Um paciente preenche o formulário do
Mini-Nutritional
Assessment (MNA),
como parte de um
programa de avaliação nutricional
para identificar, numa
fase precoce, as
pessoas em risco de
má nutrição.

A ciência da saúde
Uma investigação
notável, como aquela
que é realizada por
cientistas no PTC
da Nestlé em Konolfingen, na Suíça,
é necessária para
apoiar as afirmações
de carácter médico
dos nossos produtos,
bem como para conquistar a confiança
dos consumidores
nesses produtos.

2
Alimento para
o cérebro
O chefe de cozinha,
Hervé Pintonello,
prepara produtos
ricos em proteína e
cálcio, da Davigel,
para os residentes do
lar Estamounets
em Couisa, França.

1, 2

3

Professor Reto Kressig,
Director da Clínica Universitária
Geriátrica, Hospital Universitário
da Basileia

Assista à entrevista 		
na íntegra em
www.nestle.com/csv/stories
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Nutrição desportiva de base científica

8%

Melhoria do desempenho de atletas com
o Benefício Activo de Marca C2Max

Este probiótico é agradável de beber
e foi clinicamente comprovado que
diminui significativamente o período
de doença e a gravidade da diarreia
aguda. As Boost Kid Essentials são
ainda uma fonte de vitaminas e minerais essenciais, incluindo vitamina C, E
e selénio, proteína de alta qualidade e
antioxidantes.
Ajudar os doentes a manterem-se
fortes na sua luta contra o cancro
Surgem anualmente, em todo o
mundo, mais de 10 mil novos casos de
cancro, um número que se prevê que
aumente para os 15 milhões até 2020.
O cancro e os respectivos tratamentos
esgotam as reservas nutricionais do
organismo, e os efeitos secundários
das terapias – náuseas, perda de apetite, diarreia, e alterações do olfacto
e do paladar – levam frequentemente
a uma ingestão alimentar reduzida e
a uma fraca digestão e absorção dos
nutrientes. 80% dos doentes de cancro
desenvolvem uma má nutrição clínica,
o que constitui um risco potenciador
de uma resposta diminuída ao tratamento, de mais efeitos secundários e
menor qualidade de vida.
As soluções nutricionais oferecidas
pela Nestlé Nutrition para apoiar os
doentes de cancro durante o seu tratamento incluem suplementos de administração oral, enriquecidos quanto ao
seu teor proteico e energético, como é
o caso do Resource 2.0, Clinutren HPHC
e Boost High Protein. Estes são especialmente concebidos para manter os
níveis de energia e a massa muscular,
apoiar o sistema imunitário e minimizar
a perda de peso. As bebidas com sabor
a fruta, tais como a Clinutren Fruit e a
42

«No primeiro evento
de triatlo, obtém
uma satisfação pessoal mesmo que não
termine entre os primeiros 100. Mas se
desejar chegar perto
do topo, terá de vê-lo
como uma ciência da
mesma forma que o vê
como um desporto.»

Boost Breeze são também mais apelativas, para certos doentes, do que os
suplementos sob a forma de batidos.
Satisfazer necessidades
nutricionais específicas: 		
actividade física e desportiva
A Performance Nutrition é mais
pequeno especializado nas necessidades nutricionais dos praticantes de
desportos competitivos.
Entre uma série de produtos que
inclui barras energéticas, bebidas desportivas, geles e suplementos proteicos, voltámos a lançar, em 2007, uma
das nossas principais gamas de produtos, PowerBar, com o inovador PowerBar Performance System, em três
passos, concebido com a finalidade de
proporcionar a nutrição adequada para
cada fase do desempenho desportivo:
• Energise (Energizar): com nutrientes
apropriados para conferir energia
antes do treino;
• Refuel (Reabastecer): com hidratos
de carbono e electrólitos para estimular a energia durante a competição;
• Rebuild (Reconstituir): com hidratos
de carbono, proteínas e fluidos para
ajudar, no período pós-actividade, a
reparar os músculos, a repor o glicogénio e a rehidratar.
Os produtos “Refuel”, concebidos para
ajudar os atletas de competição a atingir o seu pico máximo de desempenho,
são particularmente vocacionados
para as modalidades que exigem uma
enorme resistência como os triatlos
“Homem de Ferro”. A barra energética PowerBar inclui uma combinação
específica de hidratos de carbono
de glicose e frutose contida no BAB

Faris Al-Sultan,
Vencedor do triatlo “Homem-deFerro” por cinco vezes e antigo
campeão mundial “Homem-deFerro”
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1
Viver melhor
com a diabetes
A Sondalis Diabetes 		
é uma dieta líquida
completa para uma
administração entérica da alimentação
em pessoas que
vivem com 		
hiperglicemia.
2
Equipa de elite
PowerBar
A PowerBar patrocina
atletas que têm um
impacto positivo na
sua modalidade, bem
como 1000 eventos
desportivos por ano.
Energizar, 		
reabastecer,
reconstituir
A barra energética
PowerBar inclui o
BAB C2MAX,
uma combinação
específica de hidratos
de carbono de glicose
e frutose, com provas
dadas ao nível do
aumento do desempenho em 8%.

1
3
A protecção da
amamentação
O leite materno é o
melhor alimento para
os bebés, e todas
as mães aptas a
amamentar 		
deverão fazê-lo.

2
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C2MAX, a qual mostrou impulsionar o
desempenho em 8%.
Satisfazer as necessidades 		
de substitutos do leite materno
A protecção da amamentação
No seu Memorial of the Nutrition of
Infants, publicado pouco tempo depois
de a Nestlé ter sido fundada, Henri
Nestlé declarou que o leite materno é a
escolha natural para alimentar um bebé,
e que todas as mães aptas a amamentar
deverão fazê-lo. A Nestlé defende o aleitamento materno como a alimentação
exclusiva durante tanto tempo quanto
possível, ao que se segue a adição de
suplementos alimentares seguros e apropriados, juntamente com uma continuação da amamentação.
Nas embalagens e nos rótulos das
nossas fórmulas infantis, informamos
também os consumidores e os profissionais de saúde acerca das vantagens e
da qualidade superior do leite materno,
e realizamos uma ampla distribuição de
material educativo a favor do aleitamento
materno.
A função dos nossos produtos 		
de fórmulas infantis
No mundo actual, milhões de mulheres
continuam a recorrer a substitutos do
leite materno que são perigosos para
os seus filhos, nomeadamente aqueles
que se apresentam sob a forma de leite
gordo de vaca, amido e água, água de
arroz, e água de açúcar. A Nestlé pretende substitui-los pelo único produto
reconhecido pelas Nações Unidas e a
OMS como sendo um substituto, seguro
e nutritivo, do leite materno: a fórmula
infantil.
A Nestlé instituiu sistemas de gestão
abrangentes de modo a garantir que a
sua fórmula infantil é vendida e comercializada de uma forma responsável e em
conformidade com as disposições cons44

tantes do Código da Organização Mundial de Saúde relativo à Comercialização
dos Substitutos do Leite Materno.
Como requisito mínimo, a nossa
Política de Comercialização da Fórmula
Infantil assegura a nossa adesão e respeito pelas normas governamentais em
vigor em todos os países. Para além
disso, com o intuito de proteger as crianças nos países com fracas condições de
saneamento e uma elevada mortalidade
infantil, nós somos a primeira empresa a
implementar voluntariamente o Código
da OMS, na íntegra, em todos os países
em desenvolvimento, e mesmo naqueles
em que não existe ainda uma implementação nacional.
Os alimentos para bebé e os cereais
infantis da Nestlé (ver página 46) não
são comercializados nem rotulados,
em nenhum país, como substitutos do
leite materno. Somos a única empresa
a aplicar, voluntariamente e unilateralmente o Código da OMS nos países em
desenvolvimento, no que se refere às
fórmulas para início e seguimento, assim
como também somos a única empresa
a comercializar os alimentos para bebé
e os cereais infantis, nos países em
desenvolvimento, somente após os seis
meses.
iDesafio chavei

Assegurar a conformidade
com o Código da OMS
Enquanto fabricante de alimentação
infantil, a Nestlé assume a sua responsabilidade no que toca a assegurar
que as suas práticas de comercialização se encontram rigorosamente
em conformidade com o Código.
Para além da ampla distribuição do
documento oficial do Código, desenvolvemos uma série de mecanismos
internos destinados a garantir sistematicamente essa conformidade.
Estes incluem:
• a emissão de instruções detalhadas
sobre a implementação do Código;
• a formação, educação e avaliação
abrangentes dos colaboradores;
• um esquema de mediação interna
que permite aos colaboradores
chamar a atenção para questões de
conformidade, de uma forma confi-

dencial e anónima;
• um programa de auditorias independentes regulares, levadas a cabo por
terceiros;
• auditorias internas realizadas, anualmente, em até 20 países.
Conheça os resultados das mais recentes
auditorias em
www.babymilk.nestle.com

Levamos muito a sério as acusações
feitas por grupos de campanha em relação a violações do Código da OMS sobre
a Comercialização de Substitutos do
Leite Materno, dado estarmos dispostos
a tudo fazer para que as nossas práticas
de comercialização respeitem efectivamente o Código. Sempre que chegam
ao nosso conhecimento quaisquer alegações suficientemente concretas para
que lhes possa ser dado seguimento,
procedemos a uma investigação completa. Os resultados destas investigações
mostram que as reais violações são
extremamente raras e, em geral, são
devidamente corrigidas ainda antes de
conhecermos a alegação. As nossas práticas foram analisadas por vários líderes
eclesiásticos, analistas da ética de investidores, governos e líderes de opinião, a
nível mundial, tendo todos eles dado um
feedback positivo. A questão reside aparentemente numa diferença de opinião
em relação ao âmbito e à aplicação do
Código – alguns grupos de campanha
fazem a sua interpretação num sentido
mais lato, enquanto que nós acreditamos que o Código, tal como o seu nome
indica, diz respeito aos substitutos do
leite materno.
Leia um resumo dos factos apurados em
www.babymilk.nestle.com

Estimular as bactérias 		
intestinais boas nas crianças
O leite materno é uma fonte de probióticos e, em particular, de bifidobacterias.
Estas bactérias “boas” são transmitidas
à criança durante a amamentação, “educando” assim o sistema imunitário e
reduzindo o risco de infecções e alergias.
Para as crianças que não são amamentadas, reforçar as fórmulas infantis com
probióticos irá estimular o desenvolvimento de bactérias saudáveis na microRelatório 2008 sobre a Criação de Valor Partilhado

flora intestinal. A Nestlé está entre as primeiras marcas que utilizaram probióticos
nas fórmulas infantis, de modo a que estas
se aproximassem tanto quanto possível
dos benefícios trazidos pelo leite materno.
iDesafio chavei

Alergia à proteína do leite de vaca
Para além de fornecer todos os nutrientes de que o bebé precisa, o leite
materno contém vários compostos
bioactivos que reduzem naturalmente
a sensibilidade aos alérgenos e aumentam a tolerância às proteínas estranhas.
Contudo, se não for possível usufruir
do leite materno, a fórmula à base de
leite de vaca é, muitas vezes, a primeira
proteína “estranha” encontrada por um
bebé que não é amamentado, e a alergia às proteínas do leite de vaca (APLV)
é a alergia alimentar mais comum nos
recém-nascidos. Evitar por completo
o leite de vaca é relativamente simples
no caso de bebés que recebem o leite
materno, mas em lactentes que não
são amamentados, são necessários os
substitutos apropriados para prevenir
ou lidar com a APLV. Existem duas
soluções hipoalergénicas:
• Prevenção da alergia: Inúmeros estudos realizados por especialistas independentes demonstraram já que o
facto de alimentar os bebés, que não
são amamentados, com fórmulas parcialmente hidrolisadas (FPH) durante
os primeiros meses de vida diminui
o risco de desenvolver alergias, visto
que a proteína que aquelas contêm
foi decomposta em “peptídeos”, os
quais apresentam uma menor probabilidade de desencadear uma reacção
alérgica. Foi clinicamente comprovado que as fórmulas parcialmente
hidrolisadas, tais como a NAN H.A. 1
e a NAN H.A. 2 da Nestlé, reduzem o
risco de desenvolver alergias até cerca
de 50% em bebés com elevado risco,
assim como diminuem, numa percentagem semelhante, os problemas
de pele provocados por alergias nos
bebés com menos de dois anos;
• Tratamento da alergia: para controlar
a APLV ou a intolerância a qualquer
outra proteína em crianças não amamentadas, é necessário recorrer a

1
Assimilar 		
conhecimento
Funcionários da
Nestlé Indonesia
participam num
briefing sobre o Código da OMS, na sua
sede em Jacarta.
2, 3
Conformidade
com o Código
Auditores da Bureau
Veritas falam com o
representante da
Nestlé para os assuntos do Código da
OMS, na Indonésia,
e verificam os produtos de fórmulas
infantis na loja.

1, 2

3
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probiótica Bifidus BL. Isto é benéfico para
todas as crianças, mas em particular
para os bebés nascidos de cesariana que
têm uma microflora intestinal reduzida.
O lançamento mundial destes produtos
será concluído durante o ano de 2009.

fórmulas especiais que garantam a
eliminação total da sensibilidade à
proteína. As fórmulas extensamente
hidrolisadas (EHFs) são praticamente
isentas de alérgenos, na medida
em que a proteína nelas contida é
decomposta em fragmentos muito
pequenos que não provocam uma
reacção imunitária. Tais fórmulas
foram disponibilizadas durante décadas, mas o seu custo de produção
era tradicionalmente elevado e o seu
sabor amargo. Os especialistas da
Nestlé superaram ambos os desafios
ao apresentar soluções alimentares
eficazes em termos de custos e que
são especialmente concebidas para
controlar a hipersensibilidade e intolerância alimentar, tais como a Alfaré
e a Althéra, cujo sabor melhorado
também contribui para uma alimentação a longo prazo e para a adesão
ao produto.
Fórmulas infantis 			
para bebés nascidos de cesariana
O número de bebés que nascem por
cesariana tem vindo a aumentar em todo
o mundo, com taxas que atingem os
30% na Europa Ocidental e Estados Unidos, e os 70 a 80% em algumas regiões
da América Latina e da Ásia. Os bebés
nascidos de partos de cesariana, geralmente sob condições estéreis, não possuem a microflora que iria inicialmente
colonizar o intestino durante um parto
normal, tornando-os assim mais propensos a alergias e infecções intestinais.
A Nestlé é, actualmente, a única
empresa a produzir fórmulas para lactentes em início de vida, especialmente concebidas para os bebés nascidos de cesariana. As fórmulas NAN 1 e NAN H.A. 1
da Nestlé contêm o BAB Protect Start™
Excel, que cria uma protecção de bifidobactérias no intestino através da cultura
46

Satisfazer necessidades
específicas: suplementos 		
alimentares para lactentes
A partir dos seis meses de idade, o leite
materno poderá não ser o suficiente para
cobrir os requisitos nutricionais e energéticos do bebé. Nesta fase, o bebé poderá
também começar a ingerir suplementos
alimentares não líquidos, que ajudam ao
crescimento, ao desenvolvimento cerebral e à criação de defesas naturais.
Estudo sobre a alimentação 		
de lactentes e crianças
As pesquisas revelam que a exposição
regular a uma variedade de sabores e
alimentos nos primeiros anos de vida
– até mesmo nas fases pré-natal e de
amamentação – pode influenciar de
forma positiva as preferências da criança
e os seus futuros hábitos alimentares.
Em 2008, a Nestlé Nutrition realizou um
Estudo sobre a Alimentação de Lactentes e Crianças, designado por FITS –
Feeding Infants and Toddlers Study, com
crianças até aos quatro anos de idade.
Este teve por base um estudo anterior,
realizado pela Gerber em 2002, que analisava os hábitos alimentares e a ingestão
de nutrientes de mais de 3000 lactentes
e crianças, com idades compreendidas
entre os 4 e os 24 meses, nos Estados
Unidos. Para além do baixo consumo
de gorduras saudáveis ou de fibras, e da
ingestão excessiva de sal, os resultados
deste estudo foram os seguintes:
• cerca de 25% dos bebés entre os 19
e os 24 meses não consumiam frutas
ou vegetais;
• as batatas fritas eram o vegetal de
consumo mais frequente em crianças
entre os 15 e os 18 meses;
• 46% das crianças com 7 a 8 meses
consumiam sobremesas, doces ou
bebidas adocicadas.
Ao partilhar os resultados do Estudo
sobre a Alimentação de Lactentes e
Crianças com os pais e os pediatras, a

Gerber continua a cumprir a sua função
enquanto empresa líder no sector da alimentação para lactentes e crianças nos
EUA, desenvolvendo ainda soluções de
nutrição personalizadas.
“Começar Saudável, 			
Permanecer Saudável”
Acreditamos que cada etapa do crescimento de uma criança tem associados
requisitos nutricionais e calóricos únicos,
pelo que contemplámos este conhecimento no nosso plano de alimentação
integrado. Ao assegurar que as nossas
fórmulas infantis e suplementos alimentares contêm os mais recentes desenvolvimentos no domínio da nutrição,
os lactentes e as crianças aprendem a
gostar de diferentes sabores à medida
que vão crescendo, e estes bons hábitos
alimentares podem constituir a base da
sua saúde e do seu bem-estar no futuro.
Assista a um pequeno filme sobre a 		
forma como a Gerber Baby Foods trabalha
com os pais e os nutricionistas para desenvolver novos produtos, utilizando ingredientes naturais de qualidade e produzidos
localmente, em
www.nestle.com/csv/stories
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1, 2
Um mercado
de crescimento
Jovens consumidores
testam os mais recentes produtos da Gerber. A investigação
apoia a iniciativa
“Começar Saudável,
Permanecer Saudável” da Gerber, que
ajuda os pais a incutir
hábitos alimentares
saudáveis aos seus
filhos.

1, 2

3
Embalagem
“Smart”
O boião “amigo do
ambiente” para a
gama NaturNes
da Nestlé é fácil de
segurar, resistente
e próprio para ir ao
micro-ondas, e vem
com uma tampa
substituível.

3

Saiba mais sobre a
nossa remodelação
da embalagem do
NaturNes, tendo em
mente o consumidor
e o ambiente, em
www.nestle.com/
csv/stories
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Soluções de base científica para as necessidades nutricionais
Melhorar a qualidade dos produtos e dietas alimentares
Prevenção da obesidade e controlo de peso
Satisfazer os requisitos nutricionais de grupos com necessidades específicas
Maior consciencialização, conhecimento e compreensão sobre nutrição
Melhorar a nutrição nos países em desenvolvimento

Brincadeira de crianças
Duas de entre os milhares
de crianças em idade
escolar, no Peru, que estão
a aprender o que é uma alimentação saudável, de uma
forma divertida, através do
programa “Crecer Bien” da
Nestlé. Ver pág. 52.

Maior consciencialização, 		
conhecimento e compreensão
sobre nutrição
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Necessidade nutricional

Resposta da Nestlé

Criação de Valor Partilhado

Maior consciencialização
e conhecimento sobre nutrição, para que os consumidores possam fazer escolhas bem informadas, e os
funcionários da Nestlé possam, também eles próprios,
agir como verdadeiros
representantes de estilos
de vida saudáveis.

As iniciativas da Nestlé
incluem uma rotulagem
nutricional clara na embalagem, a participação em
programas educativos e
de intervenção, uma quantidade significativa de
informação sobre nutrição
disponibilizada ao público
on-line, esquemas de bemestar no local de trabalho,
e a colaboração com organismos públicos de saúde,
órgãos governamentais e
outras instituições que trabalham em prol das dietas
alimentares e dos estilos de
vida mais saudáveis.

Ao receberem informação
nutricional, os consumidores estão em posição de
fazer as suas próprias escolhas saudáveis, e adquirem
um maior conhecimento
acerca da importância de
uma alimentação saudável e do exercício físico,
ao mesmo tempo que os
nossos colaboradores
usufruem de uma melhor
alimentação, mais oportunidades de actividade
física e maior conhecimento
nutricional. A combinação
de todos estes aspectos
aumenta a produtividade e
melhora o ânimo, fortalece
a nossa reputação junto das
comunidades científica, da
saúde e da administração
pública, e cria oportunidades para um crescimento
lucrativo.
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Informação nutricional clara e prática

98%

Percentagem de produtos Nestlé
abrangidos pelo Compasso Nutricional
Nestlé

Ampliar o conhecimento dos consumidores e da sociedade sobre nutrição
Estamos plenamente conscientes do
nosso papel no contexto de uma comunicação responsável com os consumidores, e em especial com as crianças,
razão pela qual todas as empresas Nestlé
deverão respeitar o disposto nos Princípios de Comunicação com o Consumidor da Nestlé, antes de quaisquer outras
leis aplicáveis.
Como parte integrante das nossas
responsabilidades globais, estamos empenhados em utilizar uma rotulagem clara
na embalagem e de fácil leitura para os
consumidores (ver abaixo). Participamos
igualmente em programas sobre educação nutricional de âmbito local, regional
e nacional (página 52), e ajudamos os
nossos funcionários a viverem de forma
mais saudável a sua vida, bem como a
tornarem-se representantes da saúde
e do bem-estar, ao serviço da nossa
empresa (página 54). A colaboração com
organismos de saúde pública, governos e
outras entidades que se dedicam à construção de uma sociedade mais saudável,
impulsiona ainda mais a nossa reputação
enquanto empresa líder mundial na área
da Nutrição, da Saúde e do Bem-Estar (ver
página 57). Poderá encontrar, também, de
material informativo diverso sobre nutrição na nossa página na Internet.
Compasso Nutricional Nestlé
A embalagem é o meio ideal para fornecer
aos consumidores uma informação nutricional clara e prática, na medida em que
esta é dada a conhecer ao utilizador no
momento da compra, da preparação ou do
consumo.
Mas, enquanto prosseguem os debates
acerca da melhor abordagem em termos
da rotulagem de produtos alimentares, a
Nestlé introduziu o Nestlé Nutritional Com50

pass®, uma tabela informativa impressa
na embalagem que fornece aos consumidores dados nutricionais importantes e de
fácil compreensão, habilitando-os assim
a tomar decisões informadas no que se
refere aos alimentos que consomem.
O Compasso Nutricional da Nestlé é
composto por quatro elementos:
• uma tabela de nutrientes normalizada,
na qual se indicam as quantidades por
100 g, por dose e em percentagem da
Dose Diária Recomendada (ver mais
adiante);
• um quadro “É Bom Saber” onde se
explicam os ingredientes ou nutrientes do produto, tais como o teor de
gordura, açúcar, fibra ou cálcio;
• um quadro “É Bom Lembrar” com
sugestões para uma utilização responsável do produto e a sua função dentro
de uma alimentação diária equilibrada;
• um quadro “É Bom Falar” com os
dados de contacto e os links de
acesso aos serviços de apoio ao consumidor, websites e outros materiais
informativos.
Em Dezembro de 2008, o Compasso Nutricional da Nestlé era já exibido nas embalagens de produtos que representaram 98%
do nosso volume de vendas global em
todo o mundo. Tencionamos manter esse
nível, apesar da elevada taxa de novos
produtos a serem lançados, e idealmente
atingir os 100%.

e expansão. Determinar o sucesso de
iniciativas globais, como é o caso do
Compasso Nutricional Nestlé, implica
tempo e uma utilização intensiva dos
recursos. Os estudos de mercado são
também dispendiosos e poderiam
ser julgados não imparciais se fossem
realizados pela Nestlé, mas é pouco
provável que outros grupos pertencentes aos diversos sectores da indústria
estejam dispostos a conduzir tais
estudos. Todavia, em Junho de 2007, a
Nestlé encomendou, a uma sociedade
de consultoria independente, a realização de um estudo sobre a percepção
dos consumidores relativamente ao
Compasso Nutricional Nestlé em 11
países, através de inquéritos presenciais e on-line. Quase metade (45%)
dos inquiridos eram conhecedores do
Compasso Nutricional Nestlé, o qual
foi também classificado acima das normais tabelas nutricionais apresentadas
nas embalagens.
Doses Diárias Recomendadas
Os nutricionistas da Nestlé colaboram
com várias partes interessadas, no âmbito
do desenvolvimento do Compasso Nutricional Nestlé, de forma a assegurar a sua
relevância permanente. Na Europa, por
exemplo, aquele está a ser adaptado de
modo a apresentar uma tabela completa
das Doses Diárias Recomendadas (DDR)
relativamente aos “8 grandes” elementos
(ver abaixo). Esta é a política da Nestlé e
é indispensável quando se afirma algo
sobre saúde ou nutrição relativamente a
um produto; apenas nos casos em que
não é feita qualquer afirmação dessa
natureza ou em que não existe espaço
suficiente, poderão ser listados unicamente os ‘4 grandes’.
Principais nutrientes

iDesafio chavei

Aferir o sucesso do Compasso
Nutricional da Nestlé
Aferir os progressos alcançados face
à nossa promessa de fornecer aos
consumidores uma informação nutricional clara e prática na embalagem, é
uma tarefa considerável, mais não seja
porque a nossa carteira mundial de
produtos está em constante evolução

Os “4 grandes” energia, hidratos de carbono,
proteínas e gorduras
Os “8 grandes” energia, hidratos de 		
carbono, proteínas, lípidos,
açúcares, gorduras saturadas,
saturadas, sódio e fibras

As DDRs foram desenvolvidas pela
CIAA (Confederação das Indústrias AgroAlimentares da União Europeia) como
parte integrante do seu esquema de
Relatório 2008 sobre a Criação de Valor Partilhado

1
Defender 		
uma posição
Uma funcionária da
Nestlé fala sobre o
Compasso Nutricional
Nestlé com um delegado, na Congresso
da Associação
Dietética Americana,
que teve lugar em
Chicago, EUA, em
Outubro de 2008.
1

2

2
É bom falar
O Ernährungsstudio
da Nestlé fornece
informação sobre
nutrição on-line e
presta um serviço de
aconselhamento
telefónico aos
consumidores na
Alemanha.
3
Apontar na
direcção certa
O Compasso Nutricional Nestlé é agora
exibido em quase
todas as embalagens
dos nossos produtos,
a nível mundial.

3
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Intervenção nutricional à escala mundial

9,1 milhões

Pessoas abrangidas pelas iniciativas 		
e programas educativos da Nestlé.

rotulagem nutricional voluntária, informando os consumidores da quantidade
de calorias e de outros nutrientes essenciais contida numa porção do produto
alimentar, a qual é estipulada tendo por
referência os requisitos diários médios de
um indivíduo para uma dieta equilibrada.
A tabela de DDR, que está patente em
88% dos nossos produtos na Europa
desde o final de 2008, é complementada
com uma breve informação, na frente
da embalagem, sobre o teor energético
por cada dose e o seu contributo para a
ingestão diária de calorias recomendada,
enquanto uma seta remete o consumidor
para o Compasso Nutricional Nestlé mais
completo e “orientado para a acção”, na
parte de trás da embalagem.
Apoio a programas educativos
A Nestlé organiza, patrocina ou participa
em muitos programas educativos de
âmbito comunitário em todo o mundo,
que ajudam os consumidores a adquirir
uma maior compreensão acerca da
importância da nutrição, da alimentação saudável e do exercício físico. Uma
intervenção nutricional precoce poderá
reforçar a saúde da criança, bem como
as suas capacidades de aprendizagem
e a produtividade, e é por esse motivo
que grande parte da nossa atenção é
direccionada para as escolas. Poderá
encontrar abaixo uma selecção resumida
destes programas.
Leia mais em
www.nestle.com/csv/education

Europa: A Nestlé France Fondation
d’Entreprise foi criada em Setembro de
2008 a fim de incentivar as famílias, em
França, a adoptarem hábitos alimentares
saudáveis para uma saúde e um bemestar duradouros. Dirigida por um comité
multidisciplinar, esta Fundação irá conceder subsídios de apoio à investigação
52

sobre os aspectos biológicos, sociais e
humanos da alimentação, e atribuir os
prémios “Gold Nest” às iniciativas que se
destacam em quatro categorias (saúde;
actividade física; sabor e prazer; e educação).
Leia mais em
www.fondation.nestle.fr

Ásia: Em associação com o leite em pó
Bear Brand, a campanha “Laki sa Gatas”
(“Crescer com Leite”), lançada nas Filipinas, centra-se na educação nutricional
das crianças nas escolas públicas, e
respectivas mães e professores. A campanha, financiada por entidades governamentais e agências vocacionadas para
a nutrição, e apoiada por Vilma Santos,
a Governadora e actriz bem conhecida,
envolve mais 1 milhão de alunos com
idades compreendidas entre os 6 e os 8
anos, oriundos de cerca de 2300 escolas
nacionais, incitando outras delegações
da Nestlé a aplicarem este mesmo programa com as marcas locais.
Oceânia: Para ajudar os professores a
incutirem nos seus alunos os benefícios
de um estilo de vida equilibrado e habilitar estes últimos a tornarem-se campeões dentro ou fora do campo desportivo,
a Nestlé colaborou com o Instituto
Australiano do Desporto (AIS) e o Millennium Institute of Sport & Health da Nova
Zelândia no desenvolvimento da iniciativa “Get the AIS into the classroom” (o
AIS dentro da sala de aula), que consiste
numa variedade de recursos gratuitos
para crianças entre os 10 e os 13 anos.
América Latina: Lançada como uma ferramenta educativa inovadora numa das
regiões mais pobres do Peru, a “Crecer
Bien” (“Crescer bem”) utiliza exercícios
teóricos e práticos para ensinar a nutrição e a higiene às crianças nas escolas,

e para fomentar os hábitos alimentares
saudáveis. O programa irá contribuir para
reduzir a má nutrição entre as crianças
pequenas, bem como para o crescimento físico e o desenvolvimento mental
em crianças entre os 3 e os 8 anos. Os
professores participantes manifestaram
o seu entusiasmo pelo envolvimento dos
pais, tendo-se revelado também fundamental para o sucesso do “Crecer Bien”
o envolvimento de nutricionistas, professores, psicólogos e especialistas em
técnicas de desenvolvimento infantil.
América Latina: No Brasil, foram cerca
de 1 180 000 as crianças, dos 5 aos 14
anos, que beneficiaram do nosso programa Nutrir, o qual foi criado e desenvolvido para prevenir a má nutrição e a
obesidade em crianças e adolescentes
de famílias com baixos rendimentos, e
abranger directamente as suas comunidades. Contando com a colaboração de
1400 voluntários da Nestlé que dedicam
116 000 horas por ano à educação nutricional, o programa Nutrir assenta em três
pilares – o trabalho voluntário, as alianças
com as universidades, e o governo local
– e inclui dois projectos importantes relacionados com qualificações profissionais
na área da gastronomia e do combate à
obesidade. Desde então, este esquema
já foi alargado ao México e à Colômbia,
onde foi implementado um programa
Nutrir virtual.
Marketing e publicidade responsável
Os princípios relativos a uma comunicação adequada com os consumidores
fazem parte integrante dos Princípios
Corporativos Empresariais da Nestlé
desde que foram publicados, pela primeira vez, em 1999. Tendo sido revistos
e reforçados por três vezes desde então,
estes Princípios constituem pontos de
referência necessários para todos os
profissionais de marketing e agências de
publicidade. Adicionalmente, a Nestlé
elaborou directrizes de modo a garantir
a conformidade em todas as comunicações estabelecidas com os consumidores, e participa em iniciativas da indústria
entre as quais se inclui um programa,
à escala europeia, cujo objectivo é avaliar a conformidade com os Códigos
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«Os nossos estudantes
já evoluíram
muito desde que
experimentaram o
programa “Healthy
Thai Kids” Eles
gostaram do
programa, mudaram os
seus comportamentos
e melhoraram a sua
saúde. Agora, fazem
escolhas alimentares
mais nutritivas,
praticam mais
exercício e estão aptos
a aprender mais.»

1–3
Crescer bem,
Continuar bem
Até à data, o programa “Crecer Bien”
(“Crescer bem”)
da Nestlé no Peru
permitiu já a 5000
crianças aprender
mais sobre nutrição,
com os seus pais,
utilizando uma série
de puzzles, jogos e
exercícios alcançando
25 000 pessoas.

Siriwan Chantanasanon,
Directora e Professora Assistente,
Assumption Convent School,
Banguecoque, Tailândia
1
Veja a entrevista 		
na íntegra em
www.nestle.com/csv/stories

2
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O programa Nutrir no Brasil

116 000

Horas por ano, dedicadas pelos
voluntários da Nestlé

de Conduta para as Comunicações de
Marketing sobre Produtos Alimentares e
Bebidas na esfera industrial.
A fiscalização é uma parte intrínseca
dos vários compromissos e iniciativas da
indústria. A Aliança Europeia das Normas
Publicitárias realizou um exercício de
monitorização com anúncios de produtos
alimentares e bebidas não alcoólicas.
Este baseou-se no enquadramento e no
Código Consolidado da CCI, bem como
nos critérios nacionais de auto-regulamentação. A Nestlé registou uma conformidade de 100%, visto que todas os
84 anúncios da Nestlé cumpriram os respectivos códigos de conduta. No global,
a conformidade das restantes empresas
de alimentação e bebidas registou-se nos
96%. Além disso, desde 2005, a Aliança
Europeia de Normas Publicitárias tem
vindo a fiscalizar a publicidade das empresas do sector alimentar.
Leia mais em
www.nestle.com/csv/marketing

Publicitar produtos 		
mais saudáveis para as crianças
Como é compreensível, a atenção tem
estado essencialmente focada nas políticas publicitárias dirigidas às crianças, e a
indústria dos produtos alimentares e de
bebidas tem feito progressos significativos, expandindo e reforçando os seus
processos de auto-regulamentação em
todo o mundo e adoptando o Quadro da
Câmara de Comércio Internacional relativo à Publicidade Responsável de Produtos Alimentares e Bebidas Não Alcoólicas,
que foi actualizado em Outubro de 2006
de maneira a abranger todas as formas
de comunicação publicitária, incluindo as
que utilizam os meios digitais.
A comunicação e a publicidade responsável dirigida às crianças foi, desde
sempre, contemplada nos Princípios de
54

Comunicação com o Consumidor da
Nestlé, que se destinam a incitar à moderação, aos hábitos alimentares saudáveis
e à actividade física, sem pôr em causa a
autoridade dos pais ou gerar expectativas
irrealistas de popularidade ou sucesso.
Face às crescentes preocupações com a
obesidade infantil, a Nestlé reforçou estes
Princípios, em Julho de 2007, com a inclusão de duas disposições importantes, a
serem integralmente implementadas em
todos os países até ao final de 2008:
• nenhuma actividade de marketing ou
publicidade será dirigida a crianças
com menos de 6 anos;
• a publicidade para crianças entre os 6
e os 12 anos de idade deverá restringirse a produtos com um perfil nutricional
que ajude as crianças a terem uma
alimentação saudável e equilibrada,
incluindo uma clara indicação dos
limites no que se refere a ingredientes
como o açúcar, o sal e a gordura.
Termos de Compromisso e Iniciativas
Até ao momento, a Nestlé aderiu a cinco
iniciativas voluntárias, de supervisão
independente, sobre publicidade responsável de produtos alimentares e bebidas,
de âmbito nacional e regional. Enquanto
signatária dos termos de compromisso
“EU Pledge” e “Thai Pledge”, bem como
das Iniciativas Publicitárias de Produtos
Alimentares e Bebidas para Crianças no
Canadá, nos Estados Unidos e na Austrália, participamos nas acções da indústria
que visam apoiar e promover a boa nutrição e um estilo de vida saudável. A Nestlé
dos EUA subscreveu o “US Pledge” em
Julho de 2008, e os termos de compromisso na Europa, na Tailândia e na Austrália ganharam vida em Janeiro de 2009.
Leia mais em
www.nestle.com/csv/pledges

Aumentar o conhecimento sobre
nutrição no local de trabalho
Integrado na iniciativa “Trabalhar Para
o Bem-Estar” do Fórum Económico
Mundial (parte da Estratégia Global da
OMS relativa a Alimentação, Actividade
Física e Saúde), um dos principais princípios operacionais da Nestlé é cuidar das
suas pessoas. A saúde dos funcionários
é a chave para uma estrutura sã, mas a
epidemia emergente de doenças não
transmissíveis, tais como as doenças
cardiovasculares, a diabetes e a obesidade, que são em larga medida uma
consequência da má alimentação, e o
sedentarismo e o consumo de tabaco,
diminuem a produtividade e geram
custos associados. O local de trabalho
poderá ser um meio eficaz para albergar
as estratégias de prevenção, devido ao
número de pessoas e à quantidade de
tempo envolvida. Não existem “reparações rápidas” e as pessoas deverão
assumir a responsabilidade pelos seus
próprios comportamentos mas, se dotados dos incentivos e das ferramentas
adequadas, os empregadores poderão
exercer uma influência positiva.
Programas de bem-estar 		
no local de trabalho
A Nestlé tem vindo a incorporar o bemestar no local de trabalho há várias
décadas, permitindo aos nossos 283 000
colaboradores representarem mais eficazmente a mensagem da nossa empresa.
Disponibilizamos alimentos e bebidas
nutritivos nos nossos restaurantes para os
colaboradores, trabalhamos no sentido
de ampliar os conhecimentos dos colaboradores sobre nutrição através de acções
de formação, conferências e demonstrações de culinária, incentivando-os ainda a
manterem-se fisicamente activos.
Mais de 40 empresas Nestlé organizam programas de bem-estar, incluindo
o programa “Wellness4Me” (Bem-Estar
para Mim) na nossa sede em Vevey, na
Suíça. Este programa engloba as seguintes vertentes:
• Estilo de vida activo: existe um número
crescente de clubes desportivos e de
lazer gratuitos e subsidiados, tendo
sido concluído um novo Centro de
Bem-Estar, que actua como um núcleo
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de mobilização da empresa para as
questões de nutrição e bem-estar;
• Alimentação saudável: Todas as
opções disponíveis no restaurante
dos colaboradores têm em atenção a
contagem de calorias, sendo oferecidas alternativas de baixo teor calórico
e nutricionalmente equilibradas. Um
terço dos colaboradores que fazem
uso do restaurante escolhe as suas
refeições de entre as sugestões saudáveis apresentadas no menu Plaisir de
l’equilibre (menos de 500 kcal), sendo
fornecidas 450 000 peças de fruta e
1,4 milhões de garrafas de água, por
ano, gratuitamente;
• Medicina preventiva: Os colaboradores
beneficiam de vacinas contra a gripe,
consultas de saúde do viajante, programas de gestão de peso e um plano
para deixar de fumar. A iniciativa apelidada de Corps a Coeur, implementada
desde 1993, faz um rastreio a cerca de
1000 colaboradores, de três em três
anos, quanto aos níveis de colesterol,
glicemia e índice de massa corporal,
mostra que a saúde dos colaboradores
da Nestlé tem vindo a melhorar ao
longo do tempo.
Formação em nutrição 			
para os colaboradores
A nutrição é algo que diz respeito a todas
as pessoas no seio da Nestlé, e cultivar a
aprendizagem contínua é uma componente essencial numa empresa de Nutrição, Saúde e Bem-Estar. Para apoiar este
objectivo, introduzimos, em 2007, um programa de formação sobre nutrição para
os colaboradores que foi lançado à escala
global durante o ano de 2008.
O programa denominado Quociente
Nutricional (NQ) tem por finalidade alargar os conhecimentos dos funcionários
e dar-lhes a confiança necessária para
que possam aplicá-los tanto na sua vida
pessoal como profissional. O pacote de
ferramentas NQ é composto por manuais e apresentações para os formadores e materiais de aprendizagem para os
formandos; estes incluem exercícios práticos, módulos interactivos em CD-ROM
e vídeo, e um questionário on-line para
avaliar os conhecimentos antes e depois
da sessão de formação. O pacote de fer-

1,2
O melhor da classe
Em colaboração com
o Instituto Australiano
do Desporto, a Nestlé
desenvolveu recursos
de aplicação na
sala de aula, para
incentivar as crianças
a realizarem o seu
potencial, quer ao
nível académico,
quer desportivo.
3
Uma imagem
de saúde
Formando nutricionistas, cozinheiros
e professores nas
escolas, e fornecendo
materiais pedagógicos para as aulas, o
Nutrir, um programa
educativo sobre
alimentação da Nestlé
Brasil, contribui para a
prevenção da má nutrição e da obesidade
nas crianças.

1, 2
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Formação em nutrição para os
colaboradores

79 353

Colaboradores que frequentaram a
formação em nutrição NQ nos primeiros
18 meses do programa

ramentas inclui ainda materiais relativos
a campanhas de sensibilização, que são
adaptados às línguas, culturas e prioridades de saúde locais.
Formação NQ
(Julho 2007 – Dezembro 2008)
Europa e Rússia

28%

América do Norte e América do Sul

43%

Ásia, África e Oceânia

24%

Sede da empresa e instalações da Nestlé
Research™

5%

Os números representam a percentagem do número
total de colaboradores formados pelo NQ por localização geográfica

Apesar das condicionantes de tempo
e das variações inevitáveis do interesse
individual, foram quase 80 000 os colaboradores que aderiram à formação NQ
nos seus primeiros 18 meses de existência. Embora os progressos do seu
conhecimento sobre nutrição sejam calculados a partir de pontuações obtidas
em questionários anteriores e posteriores às sessões de formação, está ainda
por avaliar a aplicação concreta deste
conhecimento alargado nas vidas dos
colaboradores. No entanto, o feedback
informalmente obtido indica que o conteúdo e o formato do NQ são práticos e
aplicáveis.
Leia mais em
www.nestle.com/csv/NQ
iDesafio chavei

Avaliar a eficácia do programa
Embora o número de funcionários
vacinados contra a gripe, as ausências por motivo de doença e as
taxas de rotação de pessoal sejam
já indicativos, a avaliação formal dos
programas de âmbito empresarial é
bastante difícil de realizar e, nalguns
países, muitas vezes os dados não
são obtidos devido a limitações de
custos ou por uma questão de priva56

cidade dos doentes. A importância
da confidencialidade e discrição
torna a avaliação complexa, e os
diferentes territórios assumem posturas variáveis no que se refere à
privacidade, não obstante ter sido
genericamente acordado que os
resultados individuais não serão
identificados ou isolados. Por conseguinte, aferir devidamente a eficácia
dos nossos programas de bem-estar
no local de trabalho – aqueles que
são direccionados para doenças
específicas e com abordagens comportamentais gerais focalizadas nas
opções de estilo de vida – é ainda
um desafio a ser estudado para que
possa ser vencido.
Assista a um filme que mostra o
programa NQ da Nestlé no Japão em
www.nestle.com/csv/stories

Cooperação com as comunidades
médica e científica
Durante mais de 60 anos, a Nestlé
Nutrition contribuiu para a educação
nutricional continuada das profissões
médicas e científicas, com 3600 delegados médicos a fornecerem aos clínicos,
enfermeiros e dietistas todo o material
informativo, bem como os produtos
e os serviços, para ajudarem os seus
pacientes.
O núcleo desta partilha de informação, e desta actividade educativa e
formativa, é o Nestlé Nutrition Institute
(NNI), uma rede de comunicação multidisciplinar que fomenta a “Ciência para
uma Melhor Nutrição”. O NNI fornece,
aos profissionais de saúde as mais
recentes informações e ferramentas
nutricionais, apoiando a investigação
na área da nutrição pediátrica, clínica e
desportiva.
O NNI é, além disso, a maior editora

de informação sobre nutrição a nível
mundial; entre as suas 3000 publicações incluem-se obras como os Annales
Nestlé e The Nest para profissionais de
saúde na especialidade de pediatria, e
o Clinical Nutrition Highlights, um jornal
científico para médicos nutricionistas.
Encontra-se também disponível um
conjunto de outros materiais em formato impresso, em CD ou em DVD,
enquanto o site do NNI proporciona o
acesso a uma biblioteca médica e científica on-line, ferramentas educativas,
workshops e informação sobre os próximos eventos agendados. O site tem
mais de 40 000 membros registados,
os quais podem aceder a informação
cada vez mais personalizada, através de
blogs, salas de chat, newsletters para os
membros e áreas VIP.
Leia mais em
www.nestlenutrition-institute.org

Ao longo dos últimos 25 anos, o
NNI organizou mais de 100 workshops
e simpósios a nível mundial, que reuniram os mais importantes nomes
do universo clínico e científico, tendo
ainda concedido mais de 500 bolsas
de estudos de pós-graduação a jovens
pediatras, paramédicos e cientistas que
se preparavam para abraçar carreiras
na área da saúde materna e infantil
e da nutrição, ou no quadro de uma
especialização clínica, em parceria com
instituições cuidadosamente seleccionadas.
Desde 2005, o NNI tornou-se numa
rede global de mais de 20 centrais
regionais, dotadas dos seus próprios
conselheiros médicos e científicos.
Além disso, o NNI construiu uma preciosa rede de mais de 500 líderes de
opinião que prestam serviço nos diversos comités consultivos do Instituto.
Cooperação com a comunidade
de política e saúde pública
As preocupações relacionadas com
a crescente incidência de doenças
não transmissíveis estão a levar os
governos e outras autoridades a considerarem planos de acção preventiva
e de reabilitação, a fim de reduzir a
obesidade, melhorar a alimentação
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e incentivar o exercício físico. Estes
incluem recomendações dirigidas ao
sector privado, emanadas da Organização Mundial de Saúde e da Comissão
Europeia (ver abaixo), e várias plataformas governamentais a nível nacional
(página 58).
Organizações Internacionais
A Nestlé, na sua qualidade de membro da CIAA – a Confederação das
Indústrias Agro-Alimentares da União
Europeia – foi desde logo uma apoiante
da Estratégia Global da OMS relativa a
Alimentação, Actividade Física e Saúde.
O Presidente da Nestlé, Peter BrabeckLetmathe, participou na primeira mesaredonda de directores executivos organizada pela OMS sobre esta temática,
e a Nestlé tem participado activamente
no Grupo de Trabalho da Indústria, sob
a égide da OMS, dando o seu contributo para os progressos alcançados.
Em Maio de 2008, Paul Bulcke e outros
executivos dos quadros superiores da
direcção de sete empresas internacionais de produtos alimentares e bebidas
assumiram um compromisso global
com o Director-geral da OMS, delineando as medidas a serem tomadas em
cinco áreas principais: composição
e disponibilização de produtos; informação nutricional aos consumidores;
marketing e publicidade para crianças;
promoção do exercício físico e de estilos de vida saudáveis; e parcerias. Esta
é uma base a partir da qual poderemos
avançar na implementação da Estratégia Global da OMS.
Mais de metade da população adulta
na maioria dos Estados-membros da UE
é considerada obesa, da mesma forma
que um número de crianças estimado
em 22 milhões. O custo económico das
doenças relacionadas com a obesidade
é igualmente substancial – calculado
pela OMS como representando entre
2% a 8% dos custos com os serviços
de saúde na UE, consoante o país. E
porque não existe uma causa única,
também não existem soluções simples,
razão pela qual foi criada, pela Comissão Europeia em Maio de 2005, a
Plataforma Europeia em matéria de Alimentação, Actividade Física e Saúde.

1
Alimentar a mente
A formação do NQ
proporciona a todos
os funcionários a
oportunidade de
aprender mais sobre
nutrição de uma
forma participativa,
desde módulos de
e-learning até sessões
presenciais, como
aquelas que são
realizadas na fábrica
de Rorschach da
Nestlé, na Suíça.
2, 3
O foco na		
alimentação
O Centro WellNes
em Vevey, Suíça, inaugurado em Janeiro
de 2009, é o novo
núcleo empresarial
de nutrição, saúde e
bem-estar.
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Nestlé Nutrition Institute

Mais de 500

Bolsas de estudos de pós-graduação
concedidas nos últimos 25 anos

A Plataforma da UE alberga o sector
agrícola, bem como os fabricantes, retalhistas, fornecedores de catering, empresas publicitárias, ONGs, profissionais
de saúde e autoridades públicas, a fim
de coordenar a luta contra a obesidade
e os problemas de saúde que lhe estão
associados, à escala europeia. O leque
significativo de actividades relacionadas
com a Plataforma inclui a rotulagem, o
marketing e a publicidade alimentar, a
reformulação de produtos, a alteração do
tamanho das porções, e a promoção de
estilo de vida saudáveis.
A Nestlé faz parte de um dos membros fundadores desta Plataforma da
UE, a CIAA (Confederação das Indústrias
Agro-Alimentares da União Europeia), e
é membro corporativo da AIM, a Association des Industries des Marques (Associação das Indústrias de Marcas Europeias), na qual estão representados 1800
fabricantes de produtos de consumo de
marca, em 22 países. Com a AIM, esperamos melhorar a saúde dos cidadãos
europeus, ao proporcionar escolhas alimentares equilibradas e fomentar estilos
de vida saudáveis.
Leia mais em
http://ec.europa.eu

Após vários meses de um contributo
proactivo para o seu crescimento no seio
da indústria, em Abril de 2008, a Nestlé
tornou-se num dos 54 signatários fundadores da Carta da AIM relativa às Marcas
para a Saúde e o Bem-Estar. Impulsionando a confiança do consumidor nas
nossas marcas para promover a saúde
o bem-estar, as iniciativas abrangem a
inovação e o desenvolvimento de produtos, o aconselhamento do consumidor, a
educação e a formação.
Leia mais em
www.ciaa.be e www.aim.be
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Plataformas nacionais para a nutrição
A importância da dieta alimentar e da
nutrição no combate às doenças não
transmissíveis e a prevalência da obesidade originaram uma resposta política
acrescida ao nível nacional. A Nestlé
apoia vários planos e plataformas abrangentes para a nutrição, de entre as quais
citamos abaixo alguns exemplos.
Malásia: O Plano de Acção Nacional para
a Nutrição na Malásia II (NPANM II) é um
plano-quadro com a duração de 10 anos,
em vigor até 2015, para integrar as actividades relacionadas com a nutrição em
todo o território nacional. O seu objectivo
é elevar o bem-estar nutricional do povo
malaio e dar resposta à crescente incidência de doenças não transmissíveis,
relacionadas com a alimentação, tais
como a obesidade e a diabetes. A Nestlé
apoiou as iniciativas do NPANM II, fortificando os produtos mais importantes
com os nutrientes cujo aporte é geralmente deficitário, reduzindo os nutrientes susceptíveis de afectar a saúde, fornecendo materiais educativos para uma
maior sensibilização do consumidor, e
formando funcionários e estudantes.

Saudável” através de produtos que se
qualificam para o seu “Símbolo da Escolha Saudável”, uma parceria destinada a
promover os hábitos alimentares saudáveis na cadeia de supermercados NTUC
FairPrice e numa série de palestras,
demonstrações de culinária e artigos
promocionais.
Leia mais em
www.nestle.com/csv/singapore

Brasil: O governo brasileiro coordenou
o “Programa Nacional de Alimentação
Escolar” durante mais de 50 anos, com
34,5 milhões de crianças a beneficiarem
das refeições nas escolas em 2008. O
programa educativo sobre alimentação
“Nutrir” da Nestlé Brasil, cujo propósito
é prevenir simultaneamente a má nutrição e a obesidade entre as crianças de
famílias com baixos rendimentos, apoia
o projecto ministrando formação a
nutricionistas, professores e cozinheiros
nas escolas, assim como fornecendo
materiais educativos para utilização nas
aulas.
Leia mais em
www.nestle.com/csv/nutrir

Leia mais em
www.nestle.com/csv/malaysia

Singapura: Como parte dos seus esforços no sentido de melhorar a saúde
pública no Sudeste Asiático, a parceria
estratégica da Nestlé Singapura com
a Fundação do Coração de Singapura
passa pelo apoio à campanha intitulada
“Ame o Seu Coração”, enquanto a gama
de produtos Omega Plus é apresentada
como sendo o leite preferido para uma
boa saúde cardíaca e óssea, com o
logótipo da Fundação. A Nestlé colabora
igualmente com o Conselho para a Promoção da Saúde (HPB) fomentando o
princípio da “Alimentação Saudável, Vida
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«Em 2008, desejávamos
alcançar um
segmento mais vasto
da comunidade;
desejávamos levar a
cabo mais actividades
que pudessem ser
benéficas para a
população. Solicitámos
o apoio do tecido
empresarial e foi
com muita satisfação
que recebemos uma
excelente ajuda
por parte da Nestlé
Malásia, contribuindo
para o enorme êxito
do Mês da Nutrição na
Malásia em 2008.»

Dr. Tee E. Siong,
Presidente, Sociedade de Nutrição
da Malásia

1
Objectivos comuns
Segundo afirma o
Sr. Lam do Conselho
para a Promoção da
Saúde em Singapura,
“A nossa colaboração
com a Nestlé é uma
parceria de longo
prazo, e a sua
ajuda, ao oferecer
opções mais saudáveis para os consumidores, vai ao encontro
da nossa missão
de promover hábitos
alimentares saudáveis
em Singapura”.
2, 3
Jovens e activos
O Milo, um entre
vários produtos da
Nestlé que exibem o
Símbolo da Escolha
Saudável, é “a bebida
desportiva dos futuros campeões” em
Singapura e muitos
outros países.

1, 2

3

Assista à entrevista 		
na íntegra em
www.nestle.com/csv/stories
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Soluções de base científica para as necessidades nutricionais
Melhorar a qualidade dos produtos e dietas alimentares
Prevenção da obesidade e controlo de peso
Satisfazer os requisitos nutricionais de grupos com necessidades específicas
Maior consciencialização, conhecimento e compreensão sobre nutrição
Melhorar a nutrição nos países em desenvolvimento

Melhorar a nutrição
nos países em 			
desenvolvimento

60

Disponível e acessível
Uma consumidora em
Kuala Lumpur (Malásia)
compra o Nespray
Cergas, Produtos a
Preços Populares
enriquecido em ferro,
cálcio e vitaminas.
Ver pág. 62.

Necessidade nutricional

Resposta da Nestlé

Criação de Valor Partilhado

Acesso a alimentos nutritivos e de baixo custo, especialmente nas economias
mundiais emergentes.

Iniciativas que permitam
disponibilizar alimentos
nutritivos e acessíveis para
os consumidores de baixos
rendimentos em todo o
mundo, apoiar a agricultura
sustentável e os programas
de desenvolvimento rural
mediante a prestação de
assistência técnica, a formação e a concessão de
empréstimos de microcrédito, ao que se acrescenta
o financiamento da investigação sobre como melhorar
a nutrição das populações
mais pobres do mundo,
através da Fundação Nestlé.

Os consumidores com os
mais baixos rendimentos
podem ter acesso a produtos
alimentares e bebidas nutritivos. Os agricultores dispõem
da formação e da motivação
de que necessitam para
aumentar a sua produtividade, o que se repercute nos
seus rendimentos e, por sua
vez, as suas comunidades
usufruem de mais oportunidades de emprego e desenvolvimento económico.
A Nestlé beneficia ao assegurar o acesso a matériasprimas de elevada qualidade,
cultivando um relacionamento mais próximo com
as comunidades, atraindo
novos consumidores para as
suas marcas e aumentando
o seu crescimento e rentabilidade, gerando um retorno
financeiro adequado para
todos os seus accionistas.
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Tornar acessível a boa nutrição

300

Iniciativas de PPP’s a nível mundial

Satisfazer as necessidades nutricionais
de grupos com baixos rendimentos
Produtos a Preços Populares (PPP)
A fim de colocar cada vez mais produtos nutritivos ao alcance dos grupos
com os mais baixos rendimentos, a
nossa iniciativa dos Produtos a Preços Populares (PPPs) foi alvo de uma
enorme expansão. A chave para atingir
este objectivo consiste na aplicação de
novas tecnologias alimentares e nutricionais, assim como novos modelos de
distribuição, de modo a oferecer produtos seguros que proporcionam um valor
nutricional a um custo reduzido.
Para fazer chegar os nossos produtos
às localidades onde habitam os nossos
consumidores, a iniciativa de Entrega
Directa na Loja (DSD), implementada
em vários países da Ásia e América
Latina, distribui os PPP’s directamente
aos pequenos comerciantes, com
agentes locais que utilizam carrinhas
e motocicletas para se deslocarem às
zonas rurais. Noutros países, aumentamos a nossa penetração no mercado
e a disponibilidade de produtos por
intermédio dos distribuidores locais,
que vendem para pequenos estabelecimentos familiares ou directamente
aos consumidores nos mercados de
rua e centros comunitários, bem como
noutros eventos “sociais”. Sendo, por
vezes, apoiados por microcréditos,
estes canais locais incluem 1700 carrinhos Nescafé móveis na Tailândia, 3000
“carrinhos” de venda de café na África
Ocidental e 4000 distribuidores porta-aporta no Brasil.
Em 2008, o número de países que
fazia o seguimento do desempenho dos
seus PPP’s aumentou, passando de 37
para 70, e foram postas em marcha mais
de 300 iniciativas diferentes, gerando um
crescimento orgânico de 27%.
62

Vendas de PPP’s a nível mundial, em 2008
Milhões de CHF
Europa

782

Américas

1.910

Ásia, Oceânia e África

2.707

A definição das vendas PPP foram alinhadas pelas nossas
3 zonas em 2008. Para uma explicação completa por favor
consulte www.nestle.com/csv/inaction/ppp.

A Criação de Valor Partilhado 		
na sociedade
O valor criado pelos nossos PPP’s
estende-se para além do acesso a produtos nutritivos a preços acessíveis e
reflecte-se noutros aspectos da sociedade. Utilizando as redes locais de fabrico
e distribuição, poderemos criar oportunidades de emprego directas e indirectas
para operários, agentes, intermediários,
fornecedores e distribuidores, o que irá
impulsionar o desenvolvimento económico da região e aumentar as competências através da formação. A contratação
local proporciona ainda aos fornecedores
um rendimento regular proveniente de
um mercado fiável e um aconselhamento
técnico gratuito por meio de redes, como
é o caso dos distritos leiteiros da Nestlé
(ver pág. 64).
Melhorar a nutrição com os PPPs
Com uma proporção significativa dos
consumidores das economias emergentes a sofrerem as consequências das deficiências em micronutrientes essenciais,
tais como ferro, zinco, iodo e vitamina A
(ver pág. 24), adicionar micronutrientes
de baixo custo aos nossos PPP’s poderá
ajudar a colmatar as carências predominantes, a preços acessíveis.
Nomeadamente, aqueles que auferem
os mais baixos rendimentos não têm
poder de compra suficiente para aumentar o seu consumo de alimentos essen-

ciais, tais como os cereais, carne, peixe,
aves e ovos, mais ricos em micronutrientes, mas o leite – sendo naturalmente rico
em cálcio e um bom veículo de fortificação em micronutrientes – constitui uma
forma viável e duradoura de proporcionar
nutrientes a grandes segmentos da população. Por conseguinte, a Nestlé investiu
CHF 30 milhões por ano na investigação
de produtos à base de leite e com estabilidade de armazenamento, através do
Centro de Investigação da Nestlé e do
nosso Centro de Tecnologia de Produtos
em Konolfingen, na Suíça.
Nido: a fortificação dos PPP’s 		
em acção
Uma gama em particular, a dos produtos
lácteos que se apresentam sob várias
designações comerciais, tais como
Nido, Ninho, Nespray, Klim, Bear Brand e
Ideal, foi desenvolvida de modo a conter
as quantidades necessárias de energia
calórica, proteínas e micronutrientes para
crianças em fase de crescimento, tornando-os produtos desejados por muitos
consumidores. Mas, de maneira a fazê-los
chegar até aos consumidores de baixos
rendimentos sem comprometer a sua
qualidade nutricional, a Nestlé está a disponibilizar estes leites em formatos acessíveis para as populações locais nos mercados emergentes. Estes produtos são
também enriquecidos com ferro, zinco,
vitamina A e outros micronutrientes, conforme o que mais se adequar à população
alvo e de acordo com as carências predominantes em cada região.
Lançamento dos leites fortificados 		
e acessíveis da Nestlé

Nido

Argentina, Bangladesh, Chile,
Marrocos, Paquistão, África do Sul

Nespray

Singapura

Klim

Colombia

Gloria

Argélia

Sunshine

Ilhas do Pacífico
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1
Impulsionar o
desenvolvimento
económico
Os PPPs proporcionam frequentemente
novas oportunidades
de emprego para as
populações locais,
como sejam os operários, os agentes e os
distribuidores. Aqui,
vemos os supervisores de qualidade,
numa fábrica na
Malásia, a testar o
Nespray Cergas, um
leite fortificado
2
Uma solução ideal
Milhares de distribuidores “Até Você”, no
Brasil, fazem a entrega porta-a-porta
do leite fortificado
Nestlé Ideal, aumentando a nossa penetração no mercado e
gerando rendimentos.

1, 2

3

3
Mais nas lojas
A dona de um estabelecimento, na Malásia,
mostra orgulhosamente os produtos
PPP da Maggi que ela
vende.
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Construir competências

30 milhões

Valor dos empréstimos de microcrédito
concedidos pela Nestlé aos agricultores,
em CHF

No final de 2006, a gama de leites
acessíveis já estava presente em 10
mercados; as mais recentes estimativas
sugerem que, dentro de três anos, estes
produtos fortificados irão estar ao alcance
de 11 milhões de pessoas em 50 países
em todo o mundo, tendo sido já identificados novos mercados.
No México, um terço das crianças
sofre de anemia, e muitas das crianças
com menos de cinco anos não têm um
aporte suficiente de zinco na sua dieta
alimentar. Só no sector do mercado das
populações com baixos rendimentos, o
Nido tem potencial para chegar até mais
de 6 milhões de crianças de entre os 14,3
milhões com idades compreendidas entre
1 e 6 anos. Calculamos que, até 2010, mais
de 700 000 consumidores terão adquirido
o Nido Rindes Diario, um leite enriquecido
com ferro, zinco e vitamina A.
Da mesma forma, a anemia por deficiência de ferro está presente em muitas
zonas do Brasil e constitui também um
problema de saúde pública com um peso
significativo na Indonésia, afectando 8
milhões (40%) de crianças com menos
de cinco anos de idade. Em ambos os
países, o leite Ideal, enriquecido em ferro,
tem estado disponível no mercado desde
2005, altura em que se tornou acessível a
1,8 milhões de consumidores no Brasil e
outros 400 000 na Indonésia.
Outros produtos lácteos fortificados
incluem o Nespray (Malásia e Sri Lanka),
Klim (Caraíbas), Nido Esencial (América
Central) e Nido Essentia (África Central e
Ocidental). Adicionalmente, a Bear Brand,
nas Filipinas, foi fortificada de modo a dar
resposta às carências de ferro, cálcio e
vitamina A nas crianças, desde 1978. A
região do Magreb no Norte de África, que
abrange Marrocos, Argélia, Tunísia e Mauritânia, onde as deficiências de ferro, vitamina A e iodo existem em graus variáveis,
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irá em breve beneficiar de produtos lácteos
fortificados a preços acessíveis.
Veja como a Nestlé está a dar resposta à má
nutrição em termos da falta de micronutrientes, nos países em desenvolvimento, disponibilizando os seus produtos de leite fortificado
Nido em formatos acessíveis. Saiba mais em
www.nestle.com/csv/stories

Desenvolvimento rural
O envolvimento da Nestlé com os produtores agrícolas e as fábricas rurais tem um
impacto substancial sobre os rendimentos, e portanto sobre o estado de nutrição, de um grande número de pessoas
nas zonas rurais.
O empenho da empresa em colaborar
directamente com os agricultores com
vista ao desenvolvimento rural afigura-se
vital para a sua estratégia comercial, permitindo-lhe assegurar um fornecimento
estável, seguro e de alta qualidade de
matérias-primas agrícolas. Isto é particularmente verdadeiro no que refere aos
nossos dois principais ingredientes, o leite
e o café, mas também se aplica a outras
culturas importantes. Os nossos 771
agrónomos e 7784 consultores agrícolas
contam com oito décadas de experiência
para prestar a 594 223 agricultores, em
todo o mundo, um serviço de aconselhamento e de assistência técnica gratuito, a
par com CHF 30 milhões de empréstimos
concedidos em regime de microcrédito.
Ao adaptar a nossa abordagem sistemática para servir os países em desenvolvimento a nível mundial, estamos a contribuir para a redução da pobreza e para
uma melhor nutrição em grande escala,
dando assim lugar a um êxito empresarial
duradouro e significativo.
A nossa cadeia 				
de fornecimento agrícola
Aproximadamente dois terços das matérias-primas que adquirimos anualmente

são provenientes de produtores agrícolas e
unidades transformadoras nos mercados
emergentes. Em 2008, o custo com matérias-primas ascendeu aos CHF 22,5 mil
milhões, o que representou um aumento
de CHF 1,6 mil milhões comparando com
2007.
Com cadeias de fornecimento de curta
distância, baseadas nas fontes de abastecimento, de fabrico e de consumo locais,
encontramo-nos em condições de assegurar o fornecimento de matérias-primas de
alta qualidade, reduzir os custos de distribuição e fabricar produtos a preços razoáveis que irão contribuir para uma nutrição
melhorada. Quase todas as unidades de
produção da Nestlé estão situadas nas
proximidades dos fornecedores agrícolas
nas zonas rurais, localizando-se cerca de
metade destas nos países em desenvolvimento. Estas fábricas são autênticos catalisadores para o desenvolvimento rural, com
cerca de 2,4 milhões de pessoas a obterem os seus meios de subsistência a partir
da nossa cadeia de fornecimentos.
Para reforçar as nossas próprias e
já rigorosas, normas de cariz social e
ambiental, lançámos um novo Código
do Fornecedor. Este é aplicável a todos
os fornecedores, pelo que 120 000 de
entre os 165 000 fornecedores da Nestlé
receberam já o Código actualizado, tendo
preenchido as condições de notas de
encomenda ou contratos que têm por
referência o Código do Fornecedor. A
conformidade é gerida através da autoavaliação dos fornecedores e, ainda, de
auditorias realizadas por terceiros.
Leia o nosso Código do Fornecedor em
www.nestle.com/suppliers

O modelo de Distrito Leiteiro 		
da Nestlé
Desde a sua fundação, em 1866, como
uma pequena empresa de fabrico de leite
em pó e cereais para crianças, o leite tem
sido o cerne da actividade da Nestlé e, tal
como mostrado acima, continua a ser de
longe a matéria-prima agrícola mais importante para a nossa operação. Actualmente,
o leite representa 11% do negócio Nestlé
de alimentação e bebidas.
De modo a garantir um fornecimento
estável e de elevada qualidade, assim
como para ajudar a combater a pobreza
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e a melhorar a nutrição, a Nestlé adaptou
o Modelo de Distrito Leiteiro suíço, introduzido no século XIX, à exploração leiteira
das regiões em desenvolvimento nos
vários pontos do globo.
O modelo de distrito leiteiro envolve:
• criar centros de recolha de leite, ao
nível distrital, dotados de sistemas de
pagamento, métodos de controlo da
segurança e qualidade, equipamento
de pesagem electrónica e tanques de
refrigeração;
• proporcionar gratuitamente, aos agricultores, uma formação e um aconselhamento técnico especificamente
direccionados para a criação e produção animal, a fim de elevar a qualidade e
a quantidade do seu leite;
• melhoramentos ao nível das normas de
segurança e qualidade alimentar;
• prestar serviços veterinários, desde o
tratamento médico até à inseminação
artificial;
• criar redes de transporte e infra-estruturas;
• pagar a pronto e em numerário aos agricultores;
• conceder anualmente aos agricultores,
se necessário, cerca de CHF 30 milhões
de empréstimos de microcrédito.
O resultado foi uma melhoria radical no
rendimento dos pequenos produtores
leiteiros, que se traduziu, em 2007, por 5
milhões de toneladas de leite adquirido
junto das fontes de abastecimento locais,
através dos distritos leiteiros.

1, 2
Parcerias
de fornecedores
Apoiando os produtores de café da Costa
Rica, do Vietname
e outras regiões em
expansão, podemos
contribuir para
assegurar um fornecimento estável
para o nosso café de
qualidade superior, o
Nespresso AAA, e
outras marcas de
café.
3
Assistência e
aconselhamento
A engenheira agrónoma, Mélanie Bayo,
ensina técnicas de
produção sustentável
de cacau e outras das
melhores práticas
agrícolas, numa exploração de demonstração, na Costa do
Marfim.

1, 2

3

Distritos leiteiros em todo o mundo
A experiência da Nestlé na área da instalação de pontos de recolha, da formação
ministrada aos agricultores e da introdução de tecnologias mais avançadas foi,
até hoje, replicada em 29 países (Região
da Europa: França, Alemanha, Suíça,
Espanha, Reino Unido; Região das Américas: Brasil, Canadá, Chile, Colômbia,
Equador, Jamaica, México, Nicarágua,
Panamá, Peru, Trinidade, Estados Unidos
da América, Venezuela; Região da Ásia,
Oceânia e África: Austrália, China, Egipto,
Índia, Indonésia, Marrocos, Paquistão,
África do Sul, Sri Lanka, Uzbequistão,
Zimbabué), e mais recentemente em
Erguna, Mongólia Interior, China. Em
cada um dos casos, a Nestlé prosperou,
assim como a comunidade.
Melhorar a nutrição nos países em desenvolvimento

65

Apoiar a agricultura sustentável

32

Mercados cobertos pelos programas da
Iniciativa para a Agricultura Sustentável
da Nestlé

Distritos leiteiros em acção
Índia: A unidade fabril de tratamento do
leite da Nestlé, em Moga, no norte da
Índia, foi inaugurada em 1959, e desde
então a base de fornecedores aumentou
dos iniciais 4600 agricultores, que produziam 2000 toneladas de leite, para 100
000 agricultores em 2600 aldeias e que
produzem mais de 300 000 toneladas. Os
acampamentos dirigidos pelos Serviços
Agrícolas da Nestlé fomentam a interacção entre os agricultores e, com o intuito
de realizar a partilha das mais recentes
informações técnicas, realiza-se um concurso anual de produtividade leiteira no
Open Day organizado pela Nestlé para os
Agricultores, e o Programa de Desenvolvimento das Mulheres da Aldeia já deu
formação a 30 000 mulheres produtoras
de leite. A fábrica de Moga arrancou também com outros projectos comunitários,
tais como a construção de instalações de
água potável em 85 escolas de aldeias,
beneficiando mais de 33 000 estudantes,
para além dos programas de plantação de
árvores e o financiamento de uma clínica
para o tratamento da tuberculose.
Moga tem hoje uma qualidade de vida
significativamente superior à de outras
zonas nas suas proximidades, e o maior
poder de compra dos agricultores locais
permitiu igualmente uma franca expansão do mercado para os produtos da
Nestlé, apoiando assim a nossa solidez
económica.
Indonésia: A primeira fábrica da Nestlé,
em Waru, Java Oriental, realizou em
Maio de 1975 o seu primeiro abastecimento junto das cooperativas de leite.
Actualmente, a Nestlé Indonesia adquire
diariamente 480 toneladas de leite fresco
(141 milhões de toneladas por ano) a 27
cooperativas.
Paquistão: A Nestlé investe mais de USD
180 milhões por ano na aquisição de leite
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no Paquistão, e USD 3 milhões em operações de abastecimento de leite, assistência técnica e agrícola, e formação para
agricultores. Através dos locais de entrega
de leite situados em 2000 aldeias, os mais
de 135 000 produtores fornecem quase
meio milhão de toneladas de leite, por
ano, às duas fábricas da Nestlé, incluindo
a maior unidade fabril de admissão de
leite da Nestlé, em Kabirwala. Em virtude
de uma parceria com o Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento,
foi ainda ministrada formação a 4000
mulheres no domínio da criação de gado.
China: Quase 24 000 agricultores em Heilongjiang, no nordeste da China, entregam
o seu leite fresco a 78 centros de recolha,
e a Nestlé injecta aproximadamente USD
200 milhões por ano na economia local,
através de serviços e salários, impostos e
pagamentos relativos à produção de leite.
Colômbia: a Nestlé é a terceira maior
compradora de leite na Colômbia, onde
os nossos dois distritos leiteiros produzem
anualmente 226 000 toneladas. Pagamos
cerca de USD 5 milhões por mês a 4000
produtores locais, para além de outras 10
000 pessoas que, na região, colaboram na
cadeia de fornecimento de leite enquanto
ordenhadores, trabalhadores rurais, transportadores e comerciantes.
Fique a conhecer projectos específicos em
www.nestle.com/csv/stories

Programas multisectoriais
Embora tenhamos um contacto directo
com mais de 600 000 agricultores, reconhecemos o facto de que não dispomos
de todas as respostas. Assim sendo,
procuramos aumentar o nosso impacto
mediante a cooperação com outros
intervenientes importantes no contexto
do desenvolvimento rural, conforme se
mostra abaixo.
Em conjunto com a Danone e a Uni-

lever, a Nestlé fundou, em 2002, a Plataforma da Iniciativa para a Agricultura
Sustentável (SAI). Os seus 26 membros
têm como objectivo incentivar as boas
práticas agrícolas e implementar os
princípios da sustentabilidade na agricultura dominante em mais de 30 países, por intermédio de seis grupos de
trabalho (cereais, café, leite, fruta, batatas e vegetais, e água e agricultura).
Leia mais em
www.saiplatform.org

Damos igualmente o nosso contributo no quadro de parcerias público-privadas, de que é exemplo a acção
conjunta empreendida pela Nestlé
Pakistan e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD),
na formação de 4 000 mulheres como
consultoras agrícolas. Estas prestam
assistência técnica e aconselhamento
sobre saúde animal, criação de gado
e produção de forragens a produtoras
de leite nas zonas rurais do Paquistão,
ajudando-as assim a elevar a qualidade
e o valor do leite que fornecem, o que
por sua vez favorece a economia local.
Esta estreita colaboração com os
agricultores cria oportunidades de diferenciação também ao nível dos produtos, como é o caso dos ingredientes de
qualidade superior necessários para o
café Nespresso AAA e das especialidades como o gengibre e o cacau equatoriano no gelado Mövenpick Classic. Estes
podem ainda acrescentar algum peso a
campanhas de marketing relacionadas
com determinadas causas, tais como
o apoio da Häagen-Dazs à investigação
acerca da diminuição do mel de abelhas disponível. Para mais informações,
queira por favor consultar o relatório de
Gestão apenso ao presente documento.
A Nestlé é também um membro
fundador da Associação do Código
Comum para a Comunidade do Café
(4C), cuja meta é alcançar uma maior
sustentabilidade no sector do café.
Redução das toxinas 			
nos cereais e nos legumes
Atendendo à sua importância para a
nossa actividade, procedemos ao lançamento de um projecto com a duração
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de três anos e que visa reduzir os níveis
de contaminação por micotoxinas nos
cereais e nos legumes (feijão, ervilha,
etc) na Costa do Marfim, no Gana e na
Nigéria, onde cerca de 59% dos cereais
estão contaminados. Espera-se, pois,
uma melhoria de 60%, a qual deverá ser
conseguida mediante a recolha de dados
exactos; estratégias de redução das
toxinas, desenvolvidas em cooperação
com os parceiros nacionais de consultoria agrícola; a intensificação do diálogo
entre as partes interessadas através dos
meios electrónicos e de uma newsletter;
e a formação na área da gestão e da criação de competências.
Os principais beneficiários serão
os 3000 agricultores que irão receber
formação, para além de um preço mais
alto pelas matérias-primas não contaminadas. As empresas, bem como os
comerciantes retalhistas e grossistas do
sector alimentar, ficarão também mais
conscientes das implicações para a
saúde advenientes dos produtos contaminados com micotoxinas, enquanto os
cerca de 150 milhões de pessoas que,
no conjunto dos três países, se estima
que estejam actualmente expostas à
aflatoxina (uma micotoxina natural)
terão acesso a uma dieta mais saudável.
O esquema será ainda introduzido no
Zimbabué, no Quénia e noutros países
em que os problemas decorrentes das
micotoxinas são igualmente conhecidos. A Nestlé irá ter acesso a cereais e
legumes de melhor qualidade, o que é
particularmente importante no caso dos
seus cereais de pequeno-almoço, um
negócio em rápida expansão na região,
onde as marcas mais acessíveis, tais
como os Golden Morn (Nigéria), Cerelac
(Costa do Marfim) e Cerevita (Gana), têm
uma forte procura.

1
Uma operação
desde a raiz
A erva nativa da
Colômbia, brachiaria,
é a garantia de que as
vacas no nosso distrito leiteiro de Caquetá
continuam a proporcionar um fornecimento fiável de leite
de alta qualidade.
2, 3
Um relação directa
Os produtores locais
levam o seu leite para
os centros de recolha
dos distritos de Moga,
na Índia, e Erguna,
na Mongólia Interior,
China, onde aquele
é testado, pesado e
armazenado.
1, 2

3

Leia mais em
www.nestle.com/csv/agriculture
Assista a uma breve apresentação sobre
o projecto patrocinado pela Nestlé que está
a ajudar a melhorar a produção de leite nas
zonas rurais do Paquistão em
www.nestle.com/csv/stories
Veja como o nosso modelo de distrito
leiteiro veio apoiar o desenvolvimento de
agricultores na fábrica Erguna, na Mongólia
Interior, na China,
www.nestle.com/csv/stories
Melhorar a nutrição nos países em desenvolvimento

67

Criação de conhecimento 		
em investigação sobre nutrição 		
e promoção da saúde
A Fundação Nestlé para o Estudo
dos Problemas de Nutrição 		
no Mundo
A Fundação Nestlé para o Estudo dos
Problemas de Nutrição no Mundo foi
criada em 1966 para assinalar o centenário da Nestlé. A Fundação, com sede
em Lausanne, na Suíça, é independente
da empresa Nestlé do ponto de vista
financeiro e operacional, mas tem vindo
também, nos seus moldes próprios e há
mais de 40 anos, a Criar Valor Partilhado
ao nível da investigação em nutrição.
A formação de competências focalizada e orientada para a área da nutrição
e da medicina conduz a mudanças de
comportamento e de estilo de vida e,
consequentemente, a uma melhor saúde
e um maior bem-estar, mesmo que sem
uma alteração nos rendimentos. O principal objectivo da Fundação consiste em
iniciar e apoiar estudos de investigação
sobre nutrição humana, que sejam de
grande relevância para a saúde pública
nos países com fracos recursos.
Presentemente, a Fundação dedica a
sua actividade a quatro áreas chave de
investigação:
• nutrição materna e infantil, incluindo
as questões da amamentação e dos
suplementos alimentares;
• desequilíbrios e deficiências em
macro- e micro-nutrientes;
• a interacção entre infecção e nutrição:
• educação sobre nutrição e promoção
da saúde.
São igualmente consideradas outras
áreas de investigação, na medida em que
abordem os problemas de má nutrição
nas regiões em desenvolvimento.
As actividades da Fundação desenrolam-se em mais de 30 países com baixos
níveis de rendimentos na Ásia, África
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e América Latina. Actualmente, estão
em curso projectos de investigação um
pouco por todo o mundo, de A a Z. Por
vezes, isto é literalmente assim, como
por exemplo no que se refere aos micronutrientes. Neste contexto, apenas uma
abordagem baseada na alimentação, a
par com melhoramentos na higiene e no
acompanhamento médico, poderá solucionar os problemas da má nutrição de
uma forma sustentável.
A Fundação privilegia uma abordagem baseada na alimentação para
resolver os problemas da má nutrição,
recorrendo aos alimentos produzidos
localmente: um projecto, no Uganda,
está a pesquisar a utilidade do amaranto
no estado de nutrição das crianças em
idade escolar, enquanto um outro, na
Indonésia, tem por objecto o alimento
local ideal para proporcionar uma ingestão máxima de vitamina C, a fim de
melhorar a biodisponibilidade do ferro.
Ainda um outro estudo, a decorrer na
China, procura esclarecer quais são os
requisitos de iodo durante a gravidez,
uma questão que até aqui havia sido
negligenciada.

ser utilizado em mais de 10 países com
baixos rendimentos. A Criação de Valor
Partilhado começa, efectivamente, pela
partilha do conhecimento.
Leia mais acerca da Fundação Nestlé para
o Estudo dos Problemas de Nutrição no
Mundo, em
www.nestlefoundation.org e
www.enlink.org

O poder do conhecimento: 		
a iniciativa enLINK
Em 2003, a Fundação lançou a iniciativa
enLINK para impulsionar a transferência
de conhecimento para os países com
baixos níveis de rendimento. A biblioteca
digital do enLINK na Internet (www.
enlink.org) permite um acesso gratuito
aos textos completos dos mais recentes
jornais científicos e a manuais de nutrição e medicina para indivíduos que frequentam as universidades dos países de
baixos rendimentos. Proporcionando um
complemento “tridimensional” à biblioteca digital, o módulo de ligação à biblioteca móvel laranja do enLINK é o único
deste tipo no mundo. Este módulo do
enLINK contém mais de 30 000 páginas
de informação importante sobre nutrição, onde estão contempladas as últimas
edições de manuais, brochuras e directrizes em medicina e nutrição. O módulo
encontra-se disponível nas versões
reduzida e alargada – ambas contendo
informação prática, “pronta-a-utilizar”.
No final de 2008, o módulo estava já a
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«Eu cultivo milho,
amendoim e soja,
e sei que as boas
práticas que me
foram ensinadas irão
ajudar-me a ter mais
produtividade. Se eu
puder separar o bom
milho daquele que
não serve, poderei
consumi-lo com
a minha família, e
isso permite-me ter
uma vida saudável
e receber também
um bom preço no
mercado.»

1–3
A melhor parte
da cultura
O milho cultivado em
Tamale, no norte do
Gana, é utilizado para
a produção local de
cereais de pequenoalmoço, bem como
para o consumo das
famílias dos agricultores. Os agricultores
aprendem a melhorar
a qualidade das suas
culturas com a ajuda
de agrónomos, tais
como Klutse Kudomor, que trabalha
para a Nestlé na África Central e Ocidental
(imagem 3, segundo a
partir da esquerda).

1, 2

Morou Mohammed,
Agricultor nas proximidades
deTamale, no norte do Gana

3

Assista à entrevista 		
na íntegra em
www.nestle.com/csv/stories
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Orientação e desafios
para o futuro
Estratégia de base da Nestlé
A estratégia da Nestlé relativamente à nutrição, à saúde e ao
bem-estar encontra-se hoje já bem definida, e a progressiva
expansão no processo de implementação desta estratégia
assenta no nosso discernimento de que a consciência nutricional e o desejo de alcançar uma melhor saúde e bem-estar
irão, cada vez mais, ditar as escolhas dos consumidores. A
nossa estrutura global continua a ser representada pelos
Princípios Corporativos Empresariais da Nestlé, os quais vão
evoluindo e se adaptam a um mundo em constante mutação,
bem como pelo nosso Código de Conduta Empresarial.

a criação de valor partilhado para os accionistas, através do
valor nutricional criado para as populações com baixos rendimentos, tem ainda muito potencial a ser explorado.

A preocupação para o futuro: 				
a segurança alimentar e os recursos hídricos
Ao longo dos últimos 140 anos, a Nestlé não apenas sobreviveu aos conflitos armados regionais e mundiais, a sérias
recessões económicas e catástrofes ambientais, como
também se adaptou de forma bem sucedida às mudanças
na conjuntura externa. Ao fazê-lo, tornou-se na empresa de
Expansão contínua das soluções de base científica
Nutrição, Saúde e Bem-Estar mais avançada a nível mundial.
Dispondo da maior organização privada no domínio das com- Do mesmo modo, a Nestlé terá que satisfazer os próximos
petências de investigação em alimentação e nutrição a nível
desafios mundiais que afectam os alimentos e a nutrição.
mundial, com a sua expansão em países como a China, e com
Registaram-se melhorias substanciais na redução da má
um forte vínculo entre a investigação e as soluções de produnutrição ao longo dos últimos 40 anos, em larga medida
tos, a Nestlé continuará a criar um novo valor nutricional e a
devido à revolução ecológica e ao desenvolvimento econótrazer benefícios para a saúde, em toda a sua gama de produ- mico, diminuindo a pobreza e aumentando o poder de comtos. Para isto contribuem, ainda, a nossa estrutura de investipra de géneros alimentares.
gação aberta e o relacionamento estabelecido com cerca de
Todavia, a Nestlé, enquanto empresa, preocupa-se com
300 instituições científicas em todo o mundo. A metodologia
o facto de termos assistido recentemente a um período de
60/40+, descrita acima neste relatório, é uma ferramenta
aumento dos preços na alimentação. Estamos também
importante na prossecução deste objectivo e a sua aplicação
seriamente preocupados com a probabilidade de esta “crise
irá conhecer novos desenvolvimentos.
alimentar” se transformar numa crise mundial de longo
prazo no que toca à água e aos alimentos, durante os anos e
Fomentar o interesse dos consumidores – 			 décadas que se seguirão. Caso se permita que tal aconteça,
haverá graves consequências quer para a sociedade, em
Nutrição, Saúde e Bem-Estar
especial nos países em desenvolvimento, quer para o nosso
É também de esperar que a Nestlé continue a alargar a sua
negócio.
oferta de serviços ao consumidor, proporcionando inforEnfrentamos também o grande desafio que é a escassez
mação e aconselhamento através de formas inovadoras e
da água, o qual se tornou já evidente em várias partes do
que ajudem os consumidores a usufruir de uma dieta mais
mundo e que, se não for devidamente solucionado, irá resulnutritiva, conducente a níveis mais elevados de saúde e bemtar numa insuficiência alimentar permanente e numa insegu-estar. Ambicionamos não apenas acompanhar a tendência
rança nutricional profunda. Isto é o resultado das alterações
para uma crescente procura de dietas alimentares de qualiclimáticas, da incorrecta gestão dos recursos hídricos e da
dade por parte dos consumidores, mas também, e sempre
que possível, dirigir as atenções do consumidor no sentido da crescente procura de alimentos que decorre do aumento da
população e do desenvolvimento económico.
nutrição, da saúde e do bem-estar.
O problema da segurança alimentar e nutricional é uma
questão vital para a Nestlé, e requer a colaboração de todas
A estratégia para a base da pirâmide
as partes interessadas.
A Nestlé empenhou-se igualmente na sua estratégia para a
Embora a Nestlé seja optimista em relação ao futuro, ten“base da pirâmide de rendimentos”, através dos Produtos
cionamos trabalhar com outras entidades importantes, com
a Preços Populares, os quais continuaremos a desenvolver
vista à modificação de políticas e à tomada de medidas que
a fim de proporcionar um maior leque de produtos com
sejam passíveis de evitar a ocorrência de tais crises. Estareum valor nutricional acrescido e a preços inferiores aos dos
mos, portanto, prontos a colaborar com todos aqueles que
produtos semelhantes no mercado. Esta estratégia apenas
partilhem das mesmas preocupações que nós.
começou a tirar partido de um mercado que é tão vasto, e
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Garantia de Independência –
Declaração sobre os Resultados
Preliminares
Introdução
A Bureau Veritas foi contratada
para conferir uma garantia externa
às partes interessadas da Nestlé
S.A. (Nestlé) no que respeita ao
seu Relatório sobre a Criação de Valor Partilhado 2008: Necessidades
nutricionais e dietas de qualidade (o
Relatório de Nutrição). A elaboração do Relatório de Nutrição é
da exclusiva responsabilidade da
Nestlé. O nosso objectivo é proporcionar às partes interessadas uma
garantia razoável relativamente à
exactidão e à fiabilidade da informação que consta do Relatório de
Nutrição.
Âmbito e metodologia
O âmbito da garantia incluiu a
análise de:
1. Actividades levadas a cabo pela
Nestlé ao longo do período a
que se refere o Relatório, i.e.,
Janeiro 2008 a Dezembro de
2008;
2. Análise limitada da informação
proveniente de parceiros
externos sobre a determinação
da materialidade e reuniões das
partes interessadas;
3. Análise da informação relativa
a questões, respostas, dados
de desempenho e estudos de
caso da Nestlé, bem como a
sistemas subjacentes para gerir
tais dados e informações e;
4. Uma avaliação piloto da implementação da Criação de Valor
Partilhado relativa a políticas e
processos ao nível dos mercados;
Como parte do âmbito definido,
a Bureau Veritas empreendeu as
seguintes acções:
• Entrevistas aos quadros superiores da direcção na sede da
Nestlé;
• Revisão de processos para
identificação e compilação de
informação relevante, conteúdos de relatórios e dados de
desempenho das operações do
Grupo a nível global;
• Verificação dos dados de
desempenho e da informação
factual inserida no Relatório de
Nutrição;
• Uma visita à Nestlé na África

do Sul para rever o alcance e a
implementação dos programas
a nível do mercado bem como
os processos relacionados.
Resultados preliminares
Com base no trabalho por nós
desenvolvido, somos da opinião
que o Relatório de Nutrição:
• Inclui informação que é credível, compreensível e claramente apresentada;
• Fornece uma descrição razoável
acerca das principais actividades e do seu desempenho ao
longo do período a que se refere
o Relatório;
• Demonstra um relato material
cujos temas relatados são percebidos como os mais urgentes
em relação à dieta;
• Demonstra uma melhoria
desde o último relatório pela
inclusão de um texto sobre os
temas mais pertinentes e os
desafios que a Nestlé enfrenta. Informação adicional é
fornecida que permite ao leitor
compreender melhor as respostas da Nestlé face aos desafios;
• É inclusivo no que diz respeito à
comunidade científica e pública
no domínio da saúde uma vez
que o público alvo deste Relatório é exactamente este, e para
quem a resposta da Nestlé é
clara e compreensível.
Avaliação piloto da implementação da política nos mercados
Nestlé
Uma avaliação piloto da implementação da política nos mercados
Nestlé indica que o posicionamento Nutrição, Saúde e Bem-Estar
é bem compreendido e que os
principais programas e políticas reportados neste relatório tais como
o 60/40+, o Nutrition Foundation
(NF) e os Produtos a Preços Populares (PPPs) estão a ser implementados tendo em conta o mercado e
seguindo as orientações da sede.
As evidências de conformidade
são reportadas de forma completa
na declaração de garantia independente em www.nestle.com/csv.
As principais áreas de melhoria
são reportadas na declaração de
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garantia independente em
www.nestle.com/csv.
Considerações e limitações
Foi excluída do âmbito do nosso
trabalho a informação relativa a:
• Actividades exercidas fora do
período definido no relatório;
• Declarações de intenção ou de
compromisso relativamente a
medidas a serem tomadas no
futuro;
• Declarações de opiniões, convicções e/ou ambições;
A nossa certificação não é extensível à informação disponível
no Relatório de Nutrição que diz
respeito à consulta de endereços
electrónicos.
A nossa análise foi realizada
com o intuito de proporcionar
uma garantia razoável mais do
que absoluta, e acreditamos que o
âmbito supracitado nos concedeu
uma base razoável para tecermos
as nossas conclusões. Esta declaração independente de resultados
preliminares não deverá servir os
propósitos de detecção de todos
e quaisquer erros, omissões ou
declarações incorrectas.
Poderá obter informação mais
detalhada acerca das conclusões
desta análise de garantia independente, das principais áreas
apontadas para fins de introdução
de melhoramentos, das considerações e limitações, assim como
da independência, imparcialidade
e competência da Bureau Veritas,
na nossa declaração publicada na
íntegra em www.nestle.com/csv.

Declaração de independência,
imparcialidade e competência
A Bureau Veritas é uma empresa
independente de serviços profissionais especializada em consultoria de gestão nos domínios
da qualidade, saúde, segurança,
social e ambiental bem como
da respectiva conformidade,
contando no seu historial com
180 anos de experiência na
prestação de serviços de garantia
independente e tendo registado,
em 2007, um volume de negócios
anual de EUR 2,1 mil milhões.
A Bureau Veritas implementou um código de ética que visa
assegurar que todos os seus colaboradores mantêm os mais elevados padrões no seu quotidiano
profissional. Somos particularmente vigilantes na prevenção de
conflitos de interesse. Estamos
convictos que a nossa atribuição
de garantia não origina quaisquer
conflitos de interesse.
Competência: a nossa equipa
de certificação que completou
este trabalho para a Nestlé tem
um conhecimento alargado sobre certificação em matérias do
ambiente, sociais, da saúde, da
segurança, da informação ética,
dos sistemas e processos e conta
com mais de 20 anos de experiência neste domínio combinada
com uma excelente compreensão das boas práticas em termos
de reporte da responsabilidade
corporativa e certificação.

Bureau Veritas UK Ltd.,
Londres, Fevereiro 2009
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