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Grupo francês, a partir de hoje, assume integralmente as operações da empresa no Brasil  
 
A partir de hoje, o nome Seagram do Brasil desaparece do mapa dos negócios no País, para se 
tornar Pernod Ricard do Brasil - o grupo francês que adquiriu, em sociedade com o grupo britânico 
Diageo, as operações mundiais da Seagram por US$ 8,15 bilhões, em dezembro de 2001. No 
fechamento do negócio, o grupo ficou integralmente com as operações da Seagram do Brasil.  
 
Ontem, o presidente mundial da Pernod Ricard, Patrick Ricard, esteve em São Paulo para anunciar 
as mudanças, que prevêem ainda que a sede do grupo na América Latina ficará no Rio de Janeiro 
e a da divisão brasileira em São Paulo. O ex-gerente geral da Seagram do Brasil, Edmundo 
Bontempo, continua no mesmo posto na Pernod Ricard do Brasil, e o italiano Francesco Taddonio 
assume a presidência do grupo na América Latina.  
 
Hoje, o Brasil responde pela maior fatia dos negócios da Pernod Ricard na América Latina, e por 
um volume de 13% das suas vendas de aproximadamente 46 milhões de caixas de 9 litros cada 
de destilados, mais 17 milhões de caixas de vinho. A meta do grupo, que registrou vendas de 4,8 
bilhões no ano passado (crescimento de 6,1% em relação a 2001), disse Patrick Ricard ao Estado, 
é manter-se na segunda posição do mercado mundial, investindo em marcas globais e também 
nas marcas locais. O investimento em marketing do grupo neste ano é de US$ 800 milhões.  
 
Desse montante, uma fatia de 80% vai para o marketing de 12 marcas responsáveis por 80% do 
faturamento do grupo: Amaro Ramazzotti, Jacob's Creek, Havana Club, Jameson, Wyborowa, Clan 
Campbell, Pastis 51, Ricard, Wild Turkey, Chivas Regal, Martell e The Glenlivet. "O restante vamos 
dividir com marcas regionais, que dão volume às vendas onde atuamos."  
 
Ricard disse ainda que as bebidas produzidas só no Brasil, como os uísques Natu Nobilis e 
Passport, a vodca Orloff e o rum Montilla, também ganharão investimentos, dada a importância 
que têm no mercado, "especialmente porque estão compensando a queda na venda de 
importados". Mas, neste ano, "já está decidido, a prioridade será a marca Chivas Regal". O grupo 
também investirá no uísque Jameson, com o qual pretende disputar mercado com o Red Label, da 
Diageo.  
 
No Brasil, outra novidade: a marca de vinho Almadén, que a Seagram queria vender e estava 
andando de lado, será reforçada. A empresa já está plantando uvas em Santana do Livramento 
(RS) para produção de vinhos tintos, visando participar do aumento de vendas por conta da 
substituição de importações. 
 
O Estado de São Paulo - 7/3/2003 


