
 
Bacardi comemora o auge de seu aniversário histórico de 150 anos com cápsula do tempo a ser 

aberta daqui a 50 anos 

-- Aniversário histórico comemorado e acolhido por milhões ao redor do mundo; prepara para o 
crescimento contínuo 

HAMILTON, Bermuda, 13 de dezembro de 2012 /PRNewswire/ -- A Bacardi Limited encerra a 
comemoração de um ano de seu 150o. aniversário com a criação de uma cápsula do tempo 
comemorativa para simbolizar a união, paixão e espírito pioneiro da marca de rum icônica e familiar da 
Companhia Bacardi. A cápsula do tempo age como uma fotografia viva da Companhia em 2012 e 
também traz mensagens dos atuais funcionários aos funcionários da Bacardi de 2062, daqui a 50, para 
homenagear o legado duradouro da Bacardi quando ela for aberta em seu aniversário de 200 anos. 

A cápsula de aço inoxidável de 6 pés x 1 pé (1,82 m x 0,30 m) personalizada, com uma tampa de granito 
e pedestal de cimento e registrada na Sociedade Internacional da Cápsula do Tempo, foi instalada na 
sede da Bacardi mundial em Bermuda, em um evento organizado pelo presidente Facundo L. Bacardi e 
o presidente e CEO Ed Shirley da propriedade familiar Bacardi Limited. Este evento histórico foi assistido 
por executivos e funcionários da Bacardi, autoridades do governo da Bermuda e outros dignitários. O 
pedestal, que é adornado com uma placa de bronze, está situado em frente à sede e recepciona os 
visitantes, uma vez que o icônico e inspirado edifício Mies van der Rohe é uma atração turística popular 
na ilha. 

"Todos nós da Bacardi, inclusive os nossos cerca de 6.000 funcionários, estamos honrados por 
compartilhar a nossa história e legado com os consumidores e clientes ao redor do mundo. Estamos 
igualmente emocionados ao ver tantas pessoas abraçando a história verdadeiramente única de uma 
marca, família e Companhia. Os consumidores realmente se conectam com a nossa herança, pois eles 
adoram a nossa autenticidade e compreendem o legado Bacardi que começou há 150 anos", disse 
Facundo L. Bacardi, tataraneto do fundador da Bacardi. "A pequena empresa que começou com uma 
marca em 1862 em Santiago de Cuba é hoje a maior empresa privada de bebidas destiladas do mundo, 
com um portfólio de alguns dos nomes mais invejáveis na indústria. Nossos rótulos de rum BACARDI, 
vodka GREY GOOSE, whisky escocês DEWAR's, gim BOMBAY SAPPHIRE, vermute e vinhos 
espumantes italianos MARTINI e tequila CAZADORES são alguns dos mais reconhecido e festejado do 
mundo." 

Os funcionários da Bacardi de todo o mundo selecionaram cuidadosamente lembranças com maior 
significado para eles neste ano histórico para a inclusão na cápsula do tempo. Entre os inúmeros itens 
que representam o ano de 2012 estão: 

 Fotografia da reunião extraordinária de cerca de 500 membros da família Bacardi, representando 
oito gerações, capturada em um momento único circundando o icônico logotipo do morcego da 
Bacardi na festa de 150 anos da família em Porto Rico 

 Medalha comemorativa homenageando o rum BACARDI como a "Bebida Destilada Mais 
Premiada do Mundo", uma honra alcançada com cerca de 600 prêmios pelo grande sabor, 
qualidade e inovação 

 Colagem de comunicações, embalagens, design e itens promocionais premiados, comemorando 
a marca e os 150 anos da Companhia 

 Carta escrita em um estilo de caracteres chineses antigos, lembrando a tradição de homenagear 
o patrimônio intemporal, pelos funcionários da China com mensagens pessoais ao lado de 
suas fotos 

 Bilhetes escritos à mão com mensagens inspiradoras de empregados alemães 

 A primeira propaganda de TV do rum BACARDI Big Apple no Brasil, um dos mercados de maior 
crescimento da Bacardi na América Latina 



 Propaganda do rum BACARDI marcando o aniversário em uma transmissão no painel eletrônico 
de 23 andares de altura na famosa Times Square de Nova York 

 Cabaça de armazenamento decorada africana, um importante símbolo cultural e social 
compartilhado entre amigos, no Quênia, um dos nossos mais novos mercados com a Bacardi 
continuando a se expandir 

 Um geodo de quartzo de origem vulcânica no Uruguai que se crê promover a concentração e 
exibir a energia positiva, importantes características na busca de ideias novas e criativas 

 Garrafa de BACARDI+ pronta para beber de um coquetel de pré-mistura com misturador lançado 
este ano na Ásia 

 Para colocar as coisas em perspectiva para aqueles que viverão em 2062, a empresa dos EUA 
criou um anuário com vários destaques sociais, políticos e econômicos de 2012, inclusive o 
custo de um galão de gasolina, lista de das músicas mais baixadas, manchetes nacionais 

 

A instalação da cápsula do tempo encerra uma comemoração extraordinária dos 150 anos da Bacardi, 
um marco que poucas empresas alcançam. Com raízes que remontam à sua fundação, em Santiago de 
Cuba, em 1862, Don Facundo Bacardi Masso foi pioneiro de inúmeros processos, padrões e inovações 
para criar a qualidade excepcional e a capacidade de mistura do rum BACARDI, muitos dos quais 
usados ainda hoje. Na verdade, há mais de 100 anos, o rum favorito do mundo inspirou bartenders a 
criar alguns dos coquetéis mais populares, incluindo o Mojito, Daiquiri e Cuba Libre. Em suma, o rum 
BACARDI ajudou a criar uma cultura de coquetel que perdura até hoje. 

Além de revolucionar o mundo das bebidas destiladas através da criação do rum, como o conhecemos 
hoje, a empresa Bacardi superou muitas adversidades, inclusive guerras, desastres naturais, falência, 
a Prohibition dos EUA e o confisco ilegal de seus ativos cubanos que resultou no exílio da Companhia, 
tudo isso se mantendo familiar. Em seguida, ela perseverou e subiu a novos patamares para se tornar a 
terceira maior empresa privada internacional de bebidas alcoólicas do mundo. O incrível ímpeto e 
resistência demonstram a capacidade da empresa de se adaptar, permanecer relevante e continuar a 
florescer em meio a enormes dificuldades. 

A comemoração do aniversário de 150 anos da Bacardi foi notável, com destaques que incluíram: 

 Centenas de festas de aniversário com a presença de consumidores e celebridades de todo o 
mundo 

 Camisetas e artigos de vidro decorados com imagens do icônico logotipo do morcego da Bacardi 
e propagandas antigas 

 Campanha de publicidade impressa, de TV e digital, que destacava o auge da era dos anos 
1950 do rum Bacardi 

 Criação magistral de uma garrafa decanter de edição limitada de US$ 2.000 como uma 
celebração do conhecimento e do trabalho artesanal em cada garrafa de rum BACARDI por 
oito master blenders da família Bacardi 

 "As Melhores Fábricas" da National Geographic® Channel que levou telespectadores de 166 
países à casa da BACARDI em Porto Rico para mostrar como a tradição familiar e a 
tecnologia se completam 

 Especiais pacotes de fim de ano das bebidas Bacardi agora disponíveis para compra 

 

"Nossa história e sucesso são exclusividades da Bacardi", disse Ed Shirley, presidente & CEO. 
"Ninguém mais pode reivindicar, ninguém mais tem uma herança tão incrível. A Bacardi existe há 150 
anos e, nesse tempo, tem revolucionado a indústria de bebidas destiladas, transformando o nosso rum 
de assinatura BACARDI no rum favorito mundial, bem como na bebida destilada mais premiada do 
mundo. Estamos orgulhosos da herança de nossa empresa de 150 anos, mas também animados para 



os próximos 150 anos. A Bacardi e suas marcas icônicas estão prontas para liderar a indústria de 
bebidas destiladas no século XXI e além. Espere por mais coisas interessantes que vão acontecer na 
Bacardi no ano que vem." 

Para saber mais sobre a Bacardi e sua herança de 150 anos, visite www.BacardiLimited.com/150. 

Ou, espere por 2062, quando a cápsula do tempo do aniversário em Bermuda for aberta para revelar 
seus segredos. 

Sobre a Bacardi Limited  
A Bacardi Limited é a maior empresa privada de destilados do mundo e produz e comercializa uma série 
de destilados e vinhos internacionalmente reconhecidos. Seu portfólio de marcas consiste de mais de 
200 marcas e rótulos, incluindo o rum BACARDI®, o rum favorito e mais premiado do mundo, a vodka 
GREY GOOSE®, líder mundial em vodka de excelência; o whisky escocês DEWAR'S®, o whisky 
escocês mais premiado e o mais vendido nos Estados Unidos; gim BOMBAY SAPPHIRE®, o gim de 
excelência de maior valor e crescimento do mundo; o vermute e vinhos espumantes MARTINI®, o líder 
mundial em vermutes e os vinhos espumantes italianos favoritos; CAZADORES®, a tequila 100% de 
agave azul de excelência número um do México e uma das tequilas premium mais vendidas nos Estados 
Unidos; a vodka ERISTOFF®, uma das marcas de vodka de maior crescimento do mundo; e outras 
marcas líderes e emergentes.  

Fundada em Santiago de Cuba em 4 de fevereiro de 1862 e de propriedade da família nas últimas sete 
gerações, a Bacardi emprega por volta de 6.000 pessoas, fabrica suas marcas em 27 instalações em 16 
mercados em quatro continentes e vende em mais de 150 países. A Bacardi Limited pertence ao grupo 
de empresas Bacardi, incluindo a Bacardi International Limited. http://www.bacardilimited.com/ 

Recursos multimídia via http://www.bacardimediacentre.com/ 
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