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Sucesso de sua linha nacional faz importadora mudar foco do negócio. A importância de uma 
marca pode ser maior do que o nome da própria empresa que a comercializa. Em alguns casos, 
ainda, pode se sobressair tanto a ponto de fazer até mesmo com que o nome da companhia-mãe 
seja aposentado. Esse é o caso da Mextra Cosméticos – segunda maior importadora de perfumes 
no País -, que abandonou o próprio nome e passa a atuar no mercado como Vizcaya, até então 
apenas uma linha de produtos desenvolvidos no Brasil. "As marcas que representamos, como 
Lancaster, Elizabeth Arden e Versace são fortes. Mas não existe um produto com o nome Mextra, 
diferentemente do que acontece com Vizcaya", explica o diretor da Vizcaya, Odilon Diniz.  

Com o desaparecimento da Mextra, a Vizcaya se torna uma importadora de 20 marcas premium 
de cosméticos e perfumaria (num total de seis grupos e 83 itens diferentes) e mantém os seus 
negócios como produtora nacional. "Hoje, vendemos 58 itens com a marca Vizcaya, sendo 32 de 
uso profissional (o que significa que são encontrados apenas nos salões de beleza). A meta é 
chegar ao fim do ano com cem itens, não contando os importados."  

Se no momento os negócios da Vizcaya são tão relevantes a ponto de aposentar o nome Mextra, 
a situação nem sempre foi assim. A Mextra foi criada em 1983 como importadora e exportadora. 
Com a abertura do mercado, no início dos anos 90, deixou de lado as vendas externas para 
apostar apenas na importação de perfumes top de linha. "Aí, veio a preocupação com a 
dependência da variação cambial. Em 1997 compramos a Vizcaya e em janeiro de 1998 demos 
início às operações com a nova empresa."  

O empresário conta que o primeiro passo foi unir a distribuição. "Passamos a usar os mesmos 
canais pelos quais vendíamos os importados." Outra operação foi acionada: uma parceria com a 
Unilever HPC/USA para distribuição da Brut (cosméticos para homens), a fim de ganhar escala. 
"Foi um acordo bom para os dois lados. A Unilever não tinha interesse em investir em Brut e nós 
ganhamos mais uma marca para caminhar com a Vizcaya." A parceria, segundo Diniz, foi boa até 
o início de 1999, quando houve a supervalorização do dólar. "Brut ficou cara demais e 
enfrentávamos ainda os concorrentes nacionais." O dólar também afetou os negócios da Mextra, o 
que acabou se refletindo em Vizcaya. Em 2000, no entanto, a empresa optou pela retomada. 
"Voltamos a apostar em Vizcaya, mas dessa vez com o foco mais acertado."  

Retomados os investimentos, com uma linha renovada, começou a fase de valorização da marca 
Vizcaya. Em 2002, comparando com 2001, houve um crescimento de quase 300% nos negócios. 
"Neste ano já estamos 50% acima da média", conta Diniz. Para reforçar a imagem de produto 
premium, foi fechada ainda uma parceria com a Oito Brasil, a qual já distribui produtos famosos e 
passou a vender também a linha profissional Natural Defense by Vizcaya. Para conseguir 
fortalecer a Vizcaya, Diniz fala que num primeiro momento foram investidos 37% da receita da 
empresa.  

Os produtos Vizcaya estão em 10 mil pontos-de-venda e, para aproveitar os contatos da antiga 
Mextra, o empresário já fala em exportação. O faturamento da companhia em 2002 (Vizcaya + 
Mextra) foi de R$ 40 milhões e para este ano a meta é chegar aos R$ 50 milhões. Disso, informa 
Diniz, 30% vêm dos produtos nacionais. "Para o próximo ano a idéia é de que a Vizcaya 
represente 50% do nosso faturamento e que os importados diminuam gradativamente a 
participação."  
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