
O francês Pierre Pringuet é um homem magro e ativo, de olhos rápidos e
luminosos. Fala com energia, em várias línguas, como o espanhol e o

inglês, além do francês, naturalmente. Aos 58 anos, esse engenheiro especia-
lizado em mineralogia é o primeiro CEO da companhia parisiense de bebi-
das Pernod Ricard que não tem o sobrenome impresso no rótulo das marcas
da casa. Empresa familiar, a Pernod Ricard é a segunda maior indústria de
bebidas do mundo, atrás apenas da britânica Diageo. Alcançou a posição em
2005, com a aquisição da Allied Domecq. Comprar para crescer é a fórmula da
Pernod Ricard para se manter no topo, e Pierre Pringuet tem um papel decisi-
vo nessa estratégia. Sua última cartada foi a incorporação, no ano passado, da
Vin & Sprits, empresa sueca detentora da vodca Absolut, por 5,6 bilhões de eu-
ros. Além do crescimento nesse mercado, Pringuet mirou o charme da mar-
ca e a postura criativa de mercado que a sueca Absolut possui no mundo todo.
Assessor do ministro da Agricultura francês na década de 80, Pringuet in-
gressou na Pernod Ricard em 1987 e galgou postos na hierarquia da empresa,
então liderada pelo herdeiro Patrick Ricard, a quem sucedeu como presidente.
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A empresa surgiu há 30 anos, de-
pois da fusão entre a Pernod e

a Ricard, duas fabricantes de pastis,
bebida destilada anisada tipicamen-
te francesa. Com sede em Paris, onde
trabalham apenas 150 funcionários,
a Pernod Ricard emprega cerca de 20
mil pessoas, em 112 fábricas distribuí-
das por mais de 70 países, três delas no
Brasil. Entre julho de 2007 e julho de
2008 - antes, portanto, da aquisição da
Absolut -, faturou 6,6 bilhões de euros.

Abocanhar marcas ícones e geren-
ciá-las com total autonomia local tem
dado bons resultados para a Pernod
Ricard. Com a compra da Seagram, em
2001, da Allied Domecq, em 2005, e
da Vin & Sprits, em setembro de 2008,
negócios que somam um desembol-
so de cerca de 20 bilhões de euros em
sete anos, a empresa viu seu fatura-
mento crescer de 1,7 milhão de euros,
em 2000, para 8 bilhões de euros por
ano atualmente, segundo Pringuet.
A compra da Absolut deve servir
para reforçar a presença da empresa
nos Estados Unidos, onde são ven-
didas cerca de 5 milhões de garrafas
da vodca premium por ano. A marca
foi cobiçada pela empresa americana
Fortune Brands, pela Bacardi e por
um grupo controlado pela família
sueca Wallenberg. Mas a Pernod Ri-
card levou a melhor na disputa pela
Vin & Sprit, uma companhia esta-
tal, controlada pelo governo sueco.

Adquirir marcas para crescer não
é privilégio ou uma idéia exclusiva da
Pernod Ricard. Ocorre que fusões em-
presariais muitas vezes são seguidas
por períodos turbulentos de rearranjo
e acomodações, dos quais as marcas
nem sempre emergem incólumes. E
pode estar aí a diferença da Pernod
Ricard. Em entrevista a Época NE-
GÓCIOS, Pierre Pringuet disse que
seu modelo de compra prioriza a total



descentralização. "Isso significa que a
equipe original da empresa comprada
permanece responsável pelas marcas.
Continua sendo a encarregada de de-
senvolver o grupo naquele país. Esse
modelo nos ajudou muito com as com-
pras que fizemos, como Seagram, Chi-
vas, Martell e outras marcas locais", diz
Pringuet. "Também foi útil para a fu-
são com a Allied Domecq, com as mar-
cas Ballantine's e Malibu." No caso da
Absolut, a empresa Vin & Sprit perma-
neceu com a responsabilidade pelo ge-
renciamento da marca em todo o mun-
do. "Ela vai comandar, por exemplo, a
nova campanha 'In a Absolut World' e
todas as promoções", afirma Pringuet.
Para Gilles Bogaert, presidente da sub-
sidiária brasileira da Pernod Ricard,
esse modelo de negócios descentrali-
zado é a chave do sucesso da empresa.
"Quando compramos uma empresa
como a Vin & Sprits, por exemplo, in-
tegramos a marca Absolut sem rom-
per a empresa. A Absolut é da Suécia
e ficou na Suécia, o management está
lá. Eles faziam o marketing e ainda o
fazem", afirma Bogaert. "O que muda
é que agora a distribuição da Absolut
em cada país se faz por meio da rede
da Pernod Ricard, que é muito forte.
Temos mais de 70 filiais no mundo.
Antes a Absolut era distribuída por
terceiros, como no caso do Brasil."

Ou seja, vale a velha máxima de
não alterar o time que está ganhando
- afinal, se a marca é valiosa é por-
que foi bem construída e consolidada.
Mexe-se, sim, na ponta da entrega fi-
nal ao consumidor, o que parece ser a
chave da longevidade dessa poedeira
de ovos bilionários. Pringuet exem-
plifica o funcionamento desse modelo
de negócio no aspecto produtivo. "A
produção da Absolut representa 25%
da colheita de trigo da Suécia. Seria
mais barato comprar o trigo na Fran-

ça, ou em outro país, mas mesmo sem
ter nenhuma obrigação contratual,
nossa decisão foi manter a origem do
trigo. Outro aspecto fundamental da
estratégia da Absolut é o slogan 'Sin-
gle Source Vodka', que vamos manter."

Assim, o gerenciamento global es-
tratégico da marca, a imagem institu-

cional e as campanhas publicitárias são
definidas pelo proprietário original de
cada produto, e a filial local tem autono-
mia para oferecer propostas específicas
de abordagem para cada mercado. "Não
se pode vender vodca premium da mes-
ma maneira nos Estados Unidos, na
França, no Brasil e na China", diz Prin-
guet. "Vamos utilizar o conhecimento

de  mercado  da  filial de cada país, que é,
naturalmente, a especialista. Mas a pla-
taforma global de comunicação da mar-
ca, a estratégia de preço, tudo isso tem de
ter uma coerência e o mesmo objetivo."

O crescimento orgânico da Pernod
Ricard tem sido de 7% a 8% ao ano, em
média, desde o ano 2000, descontadas
as injeções anabolizantes causadas pe-
las aquisições. Bogaert, o presidente da
filial brasileira, participou da compra
da Absolut e afirma que o crescimento
das marcas adquiridas também passa
a ser muito mais rápido depois de sua
inclusão ao grupo Pernod Ricard. "O
know-how e a rede de distribuição do
grupo permitem fomentar o crescimen-
to depois da compra", afirma Bogaert.
E a crise financeira mundial? Pode
atrapalhar os planos de crescimento
da Pernod Ricard? O diretor de geren-
ciamento da empresa, Michel Board,
minimiza os efeitos da crise sobre o
desempenho imediato das empresas
de bebidas de luxo, embora admita
que deverão, sim, ser afetadas. "É cla-
ro que há uma crise no consumo, e é
claro que isso nos afeta, mas acho que
hoje é melhor vender bebidas que car-
ros, não?", diz Board, em tom irônico.

Então, serão as crises bons mo-
mentos para a venda de bebidas? Com
a palavra, Pierre Pringuet: "Desafor-
tunadamente, não. Mas estamos numa
boa situação". Segundo Pringuet, o
que conta é a força das marcas. "Os
consumidores são leais e há grande
valor simbólico em relação às marcas
fortes. Um consumidor de Chivas 18
anos, por exemplo, um produto caro,
pode, em momentos de crise, beber
menos Chivas 18 anos. Mas não vai
beber uísque barato, porque signifi-
caria mudar o status social, e isso não
é aceitável", diz. Segundo cálculos da
Pernod Ricard, uma garrafa de Chivas
é vendida a cada segundo no mundo.
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