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A Acqua di Parma, símbolo da elegância italiana, chega ao Brasil, em três exclusivos pontos de 
venda 
 
Se você perguntar a um amante de ópera sobre a importância da cidade italiana de Parma, ele 
citará Giuseppe Verdi, que nasceu na região. Ao fazer a mesma pergunta a um cinéfilo, ele se 
lembrará do diretor Bernardo Bertolucci. Para um amante de perfumes, Parma é célebre por dar 
ao mundo um aroma, não o de presunto que leva o nome da cidade, mas o da Acqua di Parma. 
Com seus frascos de linhas retas e embalagens amarelas produzidas à mão, a grife masculina de 
perfumaria sempre teve a exclusividade com um traço da sua personalidade. 
 
A partir de hoje essa exclusividade é estendida ao Brasil. A fragrância com notas de limão 
siciliano, alecrim, lavanda da Toscana e rosa da Bulgária, além de sua linha de sabonetes, sais, 
óleos, after shave, talcos e velas começa a ser vendida na loja Brasif do aeroporto de Congonhas, 
na Brasif Arome da Daslu - ambas em São Paulo - e na Brasif do Leblon, no Rio. Serão os únicos 
três pontos de venda da grife de luxo na América Latina. 
 
A aterrisagem da Acqua di Parma é uma ação da divisão de perfumes e cosméticos do grupo 
LVMH, que tem o controle da marca, e que faz a administração de quatro outras famílias de 
fragrâncias: Dior, Givenchy, Guerlain e Kenzo. "É uma vinda estratégica que não será medida pelo 
volume de vendas. A Acqua é uma marca de estilo de vida forte, seletiva e pequena", diz Evelise 
Britto, diretora geral da divisão de perfumes e cosméticos da LVMH sobre a fragrância que fatura 
cerca de 6 milhões de euros por ano.  
 
A Acqua pisa no país na ponta dos pés, cuidado digno do segmento a que pertence, mas com 
ambição. "Focamos nossa distribuição em três lugares nos quais as pessoas já conhecem a marca, 
mas em três anos, a meta é estar em 20 pontos", diz Evelise. 
 
Não foi o crescimento dos perfumes da LVMH no país que estimulou a vinda da marca - eles 
mantém um crescimento estável de 2% ano - , mas sim a demanda por pelos produtos de beleza 
masculinos que tem crescido em torno de 20% nos dois últimos anos. Para quem não entendeu 
por que uma marca semi-desconhecida que estará à venda em três pontos no país ganha 
tamanho destaque, uma explicação: assim como os sapatos italianos, o perfume é um dos ícones 
da elegância daquele país. 
 
A história de Acqua di Parma começa em 1916 com uma pequena fábrica familiar que criou uma 
fragrância para aromatizar os lenços dos senhores. Na época, as colônias masculinas mais 
conhecidas eram as alemãs, caracterizadas por uma composição intensa, forte e complexa.  
 
A Acqua di Parma nasce para romper essa tendência aromática, com uma fragrância leve, ideal 
para ser usada pela manhã. Foi nos anos 50 que o produto ganhou notoriedade quando 
celebridades como Humphrey Bogart, Cary Grant, Lana Turner e Ava Gardner revelarem seu uso. 
No entanto, como é produzida em pequena escala, a Acqua di Parma permaneceu muito tempo 
como um segredo sofisticado entre os que tinham tempo e dinheiro para comprá-la em alguma 
lojinha da Europa 
 
Em 1993, a marca foi comprada em 50% pelo trio Diego della Valle - fundador da marca Tod's -, 
Luca di Montezemolo, dono da Ferrari e Paolo Borgomanero, dono da La Perla, e em 50% pelo 
grupo LVMH, maior conglomerado de luxo no mundo. A parceria deu início a um processo de 
expansão da linha de produtos da Acqua di Parma com derivações de novos aromas e uma versão 
casa, com velas aromáticas.  
 



Em 2002, a administração passou inteiramente para as mãos da LVMH e desde então, a marca 
tem crescido cerca de 20% ao ano. A grife, antes conhecida exclusivamente na Itália, tem hoje 
28% do seu faturamento vindo da Alemanha. Mas a distribuição segue seletiva. Como ser 
comprada pelo maior conglomerado do mundo e permanecer uma butique? Crescer sem ser 
banalizada? A Acqua continua sendo uma referência nestes quesitos - e continua com uma única 
loja própria no mundo, em Milão. 
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