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Grife italiana, famosa pela alfaiataria, faz lançamento mundial de sua primeira fragrância, que no 
Brasil chega pela RR.  
 
O Grupo MaxMara, italiano, está abrindo mundialmente uma nova frente de negócios. Depois de 
registrar vendas líquidas de € 1,2 bilhão em 2003, exclusivamente com o comércio de roupas e 
acessórios - estes representam 15% do faturamento -, anuncia a entrada no segmento de 
perfumaria e cosméticos, caminho natural seguido pelas principais grifes de luxo em todo o 
mundo.  
 
"O perfume traz publicidade para a marca. A consumidora, muitas vezes, não tem condições de 
comprar nossas roupas, mas pode ficar mais próxima delas com uma fragrância", comenta Luca 
Donnini, presidente mundial da MaxMara e vice-chairman da MaxMara Parfums, joint venture 
formada com a gigante Procter & Gamble para o lançamento da primeira fragrância da grife, que 
ficou famosa na década de 50 pela impecável alfaiataria de seus casados.  
 
A nova linha, além de um perfume feminino (com cana-de-açúcar na fórmula), é composta por 
outros quatro produtos para o corpo, o que deve fazer com que clientes mais jovens se 
aproximem da marca italiana. Este é justamente um dos objetivos da MaxMara, já que hoje sua 
consumidora, em geral, tem idade acima dos 30 anos. O investimento da empresa nesta nova 
empreitada, de acordo com o presidente, é de US$ 10 milhões.  
 
Donnini trabalha com a marca desde 1987 e já dirigiu grandes operações como filiais na Itália, 
Alemanha, Hong Kong e Japão. A fragrância MaxMara está sob a responsabilidade da 
Cosmopolitan Cosmetics, que faz parte da Procter & Gamble e detém ainda as marcas Gucci, 
Trussardi, Naomi Campbell, Gabriela Sabatini, Montblanc, Rochas, Dunhill, Escada e Anna Sui.  
 
No Brasil, no início, virá apenas a fragrância - os cremes ficam para uma segunda etapa. A RR 
Perfumes e Cosméticos foi a importadora escolhida para comprar e depois distribuir o perfume 
MaxMara no mercado local. O produto será vendido com exclusividade, de novembro a março de 
2005, apenas nas butiques MaxMara - duas em São Paulo e uma em Curitiba.  
 
A partir de março de 2005, o MaxMara Perfume será distribuído não mais que em 40 pontos-de-
venda no País, altamente selecionados, vale ressaltar. São três tamanhos de frasco: 40ml (R$ 
173), 70 ml (R$ 257) e 90 ml (R$ 318).  
 
"Com o tempo a consumidora vai encontrar nosso lançamento num número maior de lojas." Para 
divulgar a fragrância MaxMara por aqui, haverá uma campanha para revistas, com a possibilidade 
de um filme ir para a TV paga. A propaganda estréia no dia 9 de dezembro, primeiro na Itália, 
França, Bélgica, Espanha e Alemanha. "Em seguida, começamos a apresentação em outros 
mercados", diz Donnini.  
 
Composição do faturamento  
 
Segundo Donnini, a tendência é que em dois anos o Grupo MaxMara tenha 40% de seu 
faturamento baseado em acessórios e em perfumaria e cosmético. "No Brasil, este percentual 
deve ser ainda maior, já que o número de lojas de roupas é bem mais restrito. Serão vários 
pontos-de-venda para o perfume e muitas lojas multimarcas já comercializam nossos óculos, por 
exemplo", diz o executivo.  
 
"Os resultados no Brasil só não são melhores pela burocracia de importação", diz Donnini, 
referindo-se ao ranking MaxMara, no qual o País se encontra praticamente entre os últimos 
colocados.  



 
Um dos fatores que dificultam as vendas no mercado local, explica, é a ausência de lojas de 
departamento no estilo luxo. "No México temos sete pontos-de-venda. Em quantidade, vendemos 
o dobro naquele país. O Chile também nos oferece esta opção", conta o presidente. Na América 
Latina, o Grupo MaxMara está presente ainda no Peru e na Argentina. "As vendas na Europa estão 
bastante estabilizadas. Neste ano, os mercados que mais cresceram foram o chinês e o russo, 
cerca de 30%." Em razão da desvalorização do euro frente ao dólar, Donnini diz que a empresa 
deve finalizar este ano com os mesmos ganhos de 2003.  
 
O Grupo MaxMara conta com a grifes MaxMara, Marina Rinaldi (tamanhos grandes), Export Max, 
Max & Co., Peny Black e Marella. Apenas as três primeiras estão à venda no Brasil. "Nossa cliente 
tem um perfil muito característico. Sua idade é acima dos 30 anos e, agora, com o perfume, 
poderemos atrair até mesmo a compradora de perfil mais jovem", diz acreditar Donnini. A grife 
está presente no Brasil há sete anos. 80% do volume de venda são produzidos na Itália. "O 
restante distribuímos entre Hungria, Romênia e Polônia", conta o executivo. 
 
O Grupo MaxMara até hoje pertence à família fundadora, não se constituindo uma empresa de 
capital aberto. A marca foi lançada na moda em 1951. O fundador foi Achille Maramotti. A 
primeira coleção já tinha como principais características cortes limpos, com modelos inspirados no 
estilo francês, sem deixar de lado o prestígio italiano. A colaboração de fotógrafos ajudaram para 
o crescimento da imagem marca. Hoje, o capital da companhia nas mãos dos irmãos Luigi, Maria 
Ludovica e Ignazio Maramotti.  
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