
O rei da vodca
A saga da família Smirnov e a construção de um império

Linda Himelstein

“Um livro atemporal, que entretém, informa e inspira 
 qualquer um com espírito empreendedor  

a correr atrás de seus sonhos.” 
Publishers Weekly

A partir de uma extensa pesquisa em documentos históricos, registros 
e entrevistas, a jornalista Linda Himelstein conta a história por trás da 
vodca Smirnoff, uma das bebidas mais populares do mundo. 

O rei da vodca combina elementos de história da Rússia e da economia 
mundial para narrar a saga de superação e tragédia de Piotr Smirnov 
– ex-servo de uma pequena aldeia russa do século XIX que conseguiu 
se libertar e construir um verdadeiro império. 

Em seu relato, a autora dá vida a um herói complexo: empresário  
ambicioso e ousado, mas também um patriarca religioso e conser-
vador, que soube como poucos enfrentar desafios profissionais e  
pungentes dramas pessoais.

Com tino excepcional para os negócios e criador de estratégias de  
marketing absolutamente originais, Smirnov aproveitou uma épo-
ca de ouro na política russa, tornou seu produto popular e a marca  
conhecida internacionalmente. Esse império improvável enfrentou, no  
entanto, sérios obstáculos: a cruzada por sobriedade apoiada por  
grandes nomes como Tchekhov, Tolstoi e Dostoievski, o monopólio  
estatal do comércio de vodca e todo o caos da Revolução Bolchevique.

Do glamour da corte do czar aos famosos martínis dos filmes de  
James Bond, o livro percorre dois séculos de intensas transformações 
na Rússia e mostra o que aconteceu com o legado de Smirnov depois 
de sua morte – as brigas familiares que levaram ao declínio da em-
presa, até ela ser adquirida por uma gigante do setor, e as marcas na  
cultura russa deixadas pelo rei da vodca.

LINDA HIMELSTEIN trabalhou no Wall Street Journal e em outros  
periódicos cobrindo o cenário político e econômico america-
no. Como editora de assuntos jurídicos na Business Week, ajudou a  
revista a ganhar o National Magazine Award. Fascinada pela história 
da família Smirnov, dedicou quatro anos à pesquisa para recriá-la em 
detalhes.
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Indicado para o James Beard Award

“A vívida crônica  
do surgimento de um negócio.  

Himelstein, jornalista veterana,  
constrói um texto fluente,  

destilando assuntos complexos 
 de forma clara e agradável.”

The Wall Street Journal


