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Quatro anos atrás, Andreas Gembler estava se recolhendo para levar uma vida tranqüila na 
Suíça. Então a Bacardi o chamou. O ex-diretor-presidente da Philip Morris International havia 
se aposentado poucos anos antes, por razões de família, e não estava procurando um novo 
emprego. 
 
Ele também nunca tivera nenhum contato com a Bacardi - a destilaria com sede nas Bermudas 
e controlada pela sétima geração de descendentes de seu fundador, o cubano Don Facundo 
Bacardi y Maso -, a não ser o fato de ser um apreciador do rum produzido por ela, que ele 
gosta de beber com Coca-Cola. Mas quando a Bacardi o convidou a se juntar a seu conselho de 
administração em 2003, como um de três diretores independentes, o empresário alemão 
percebeu que poderia ser útil. 
 
Era a primeira vez que diretores sem nenhuma relação direta com a destilaria eram nomeados 
para seu conselho. Então, em 2005, pouco depois da Bacardi se ver sem diretor-presidente, 
após o pedido de demissão inesperado de Javier Ferran, a companhia convidou Gembler para 
assumir o posto. 
 
O executivo de 63 anos é uma escolha segura para a Bacardi: como alguém de fora, ele pode 
continuar acima das disputas políticas internas. A história da destilaria é assolada por feudos 
internos, com membros da família brigando uns com os outros pelo controle. Ela possui mais 
de 500 acionistas, todos eles membros da família. 
 
Gembler, presidente desde 2005, adota normas da Sarbanes-Oxley dos Estados Unidos para 
melhorar imagem 
 
Os Bacardi deixaram Cuba em 1960, depois de terem o patrimônio confiscado pelo governo de 
Fidel Castro. Após um breve período nas Bahamas, eles estabeleceram a nova sede nas 
Bermudas e desde então vêm tentando recuperar o que lhes foi tomado. 
 
Gembler está em um elegante hotel de Londres, seu comportamento é calmo e ele se veste de 
maneira conservadora. Não tem medo de dar uma pausa para pensar antes de falar e 
responde as perguntas de maneira direta. "Meu estilo é transparente. Eu tenho a porta aberta 
e acredito ser um bom ouvinte." 
 
Ele também é o administrador global perfeito, tendo começado sua carreira em uma empresa 
alemã que negociava tabaco na África, Grécia e Turquia, passando depois para a BMW na 
Grécia, antes de entrar para a Philip Morris. Nesta última, ele trabalhou por 30 anos, atuando 
em várias regiões do mundo no desenvolvimento de acordos de licenciamento para a produção 
dos cigarros Marlboro no leste europeu e administrando a 7-Up International a partir de Nova 
York, antes de ela ser vendida para a PepsiCo. 
 
As razões da nomeação de Gembler para o principal cargo da Bacardi se tornam claras 
enquanto ele explica o que considera seus principais pontos fortes, "Conhecimento 
organizacional e estrutural", e enumera as tarefas cumpridas desde que assumiu como dire-
tor-presidente. "Combinamos todas as operações e todas as fábricas sob uma única cabeça; 
temos planos de três anos; estabelecemos uma função de marketing central; e temos uma 
imagem para as marcas principais", enumera. 
 
Conforme Gembler diz educadamente, a Bacardi está tentando se tornar "um pouco mais 
profissional". Ela decidiu até mesmo se enquadrar às normas contábeis da lei Sarbanès-Oxley 
dos Estados Unidos, embora como companhia fechada não seja obrigada a fazer isso. 
"Acreditamos que esta é a melhor maneira de operar e administrar uma empresa", diz ele. 
 
A Bacardi tem um bom motivo para melhorar sua imagem corporativa: ela poderá algum dia 
tentar abrir o capital, embora Gembler afirme que a companhia não tem planos para isso no 
momento. 



O que ela quer de uma maneira mais imediata é mostrar ao governo da Suécia que seria um 
par de mãos seguro para um dos ativos mais valorizados do país: a marca de vodca Absolut. 
 
 
O governo sueco vai privatizar a Vin & Sprit, a estatal que controla a vodca e a Bacardi espera 
que ela seja colocada à venda (o governo não decidiu ainda quando ou como a privatização vai 
ocorrer). 
 
Se a Absolut for vendida para a Bacardi, o grupo das Bermudas superaria a Pernod Ricard, 
tornando-se a segunda maior fabricante de destilados do mundo, atrás apenas da Diageo. 
"Somos a terceira maior do mundo e nosso objetivo é ser a número dois", diz Gembler. 
 
Ele acredita que o fato de a Absolut ser considerada um símbolo nacional deve levar o governo 
sueco a considerar o que os potenciais compradores poderiam fazer com a marca. "O governo 
provavelmente olhará para outras questões, que não apenas preço." 
 
Gembler diz que trabalhar hoje na Bacardi é como estar de volta à Philip Morris na década 70, 
quando ele ajudava a desenvolvera grupo de tabaco. "Contratar pessoas,construir uma 
organização, construir uma estrutura... Foi o período mais excitante para a companhia." Além 
da reestruturar algumas de suas operações, a Bacardi está reorganizando seu portfólio, tirando 
de produção as bebidas "prontas para beber", como a Bacardi Breezer, que estiveram na moda 
no fim da década de 90, mas que de lá para cá perderam força. 
 
Empresa quer mostrar ao governo sueco que seria uma boa compradora para a marca de 
vodca que é símbolo nacional 
 
A Bacardi quer se concentrar nos destilados mais sofisticados, como a chamada vodca "super-
premium" 42 Below, da Nova Zelândia, recentemente adquirida. 
 
A empresa já foi muito dependente de sua marca de rum, a segunda maior marca de destilado 
"premium" do mundo, depois da vodca Smirnoff. Dois anos atrás, o rum Bacardi respondia por 
metade das vendas. Mas depois de uma série de aquisições (nos últimos dez anos ela comprou 
o whisky DeWar, o gin Bombay Sapphire e a vodca Grey Goose), o rum hoje responde por 
cerca de 37% das vendas. O Martini responde por 25%. Gembler diz que a Bacardi poderá 
'crescer para outros tipos de destilados e que gostaria de ter uma marca de conhaque e uma 
americana de whisky, aproveitando a alta popularidade da categoria. 
 
Apesar de seu apreço pela estrutura, Gembler quer que a Bacardi mantenha um espírito 
empresarial. Ele diz que as organizações se tornam mais analíticas na medida em que 
amadurecem. "Nós provavelmente somos menos analíticos e mais agressivos; cometemos 
erros, obviamente, más você aprende com seus erros", observa. 
 
Um mercado em que ele quer ser agressivo é a China, onde a Bacardi emprega hoje 300 
pessoas. "Estamos construindo uma organização enorme na China, para aproveitar o 
crescimento econômico daquele país". No ano passado, a Bacardi transferiu sua sede na Ásia 
de Hong Kong para Xangai e investiu pesadamente em suas marcas Dewar's, Grey Goose e 
Bacardi. 
 
Gembler passou os últimos 18 meses viajando quase que ininterruptamente "para conheceras 
pessoas". De fato, para um homem que optou por uma vida mais tranqüila depois que deixou 
seu último emprego, ele parece ter paixão suficiente pela Bacardi para permanecer no 
comando por algum tempo. "Eu adoro a família", afirma eIe.(Traduçáo de Mario Zamarian) 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 28 mar. 2007. Tendência & Consumo, p. B4 
 
 


