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Pontapé inicial acontece com a divulgação de novo perfume masculino. A italiana 
Versace reconhece que o Brasil tem potencial para gastar com produtos de luxo. E não 
quer ficar atrás de outras gigantes da moda, que também estão no ramo de 
cosméticos e perfumaria, como Christian Dior e Chanel, além de Lancôme, que só atua 
no segmento de beleza e, vale lembrar, é uma das marcas premium mais consumidas 
no País. O lançamento de seu novo perfume, o Versace Man, acontece por aqui em 
novembro, cercado por uma campanha publicitária de criação mundial, a qual traz 
estampada o rosto do modelo brasileiro Bruno Santos. "Chegamos a considerar a vinda 
de Santo Versace ao Brasil para ajudar na promoção da marca", comenta o diretor-
geral da Giver Profumi, Ferdinando Silva Coronel. 
 
A Giver Profumi foi fundada em 1988 e distribui perfumes, produtos de maquilagem e 
para a pele, das marcas Versace e Versus (mais jovem, lançada em 1990), em escala 
mundial. Em 1998, a Versace Holding comprou os diretos de produção e venda dos 
perfumes Versace da Yves Saint Laurent. Para fortalecer e intensificar ainda mais as 
relações entre os perfumes e os produtos de moda, os escritórios da companhia estão 
no distrito fashion de Milão. Santo Versace é o presidente do grupo, com 30% das 
ações, e Donatella Versace, a vice-presidente, tem 20% da companhia. O restante é 
controlado pela sobrinha de Gianni Versace, o fundador, morto em 15 de julho, em 
Miami, Flórida. 
 
A ação de apresentação do Versace Man - perfume que terá preço de R$ 277 (50 ml) - 
para o mercado brasileiro inclui anúncios em revistas e material para ponto-de-venda. 
"Queremos divulgar mais a marca no País, deixá-la realmente em evidência", diz 
Coronel, que, aliás, veio ao Brasil para dar o pontapé inicial nesse processo. Segundo o 
executivo, a Giver Profumi (que tem 75% da ações nas mãos da família e o restante 
com um investidor) responde hoje por um faturamento anual de € 130 milhões. O 
restante dos negócios da Versace (roupas, acessórios e artigos para casa) foi 
responsável, em 2002, por uma movimentação de € 450 milhões. 
 
A distribuição dos produtos da Giver Profumi no Brasil é feita pela Vizcaya - que até 
pouco tempo se chamava Mextra. Por aqui, são vendidos perfumes e cosméticos da 
marca, o que inclui uma linha de maquiagem. Os produtos de tratamentos (cremes) 
foram lançados na Europa há dois anos. "Estamos esperando um momento mais 
oportuno para colocarmos essa linha no mercado brasileiro", diz Coronel. Somente o 
processo de importação leva em média quatro meses. O imposto que cada perfume 
deve pagar fica a critério de uma avaliação da Receita Federal: líquidos com até 10% 
de concentração da fragrância pagam 10% de IPI. Acima de 10%, a taxa desse 
imposto é de 40%. 
 
Esse "momento oportuno" inclui ainda um trabalho melhor nas lojas nacionais que 
comercializam produtos de luxo. "Temos sempre que considerar o conceito premium 
da marca, por isso não são todos os pontos-de-venda que estão aptos a vender 
Versace", diz o executivo da Giver Profumi. "O Brasil já é seguramente o principal 
mercado na América Latina para a Versace, mas poderia ser ainda maior." 
 
De acordo com o diretor, em países europeus, por exemplo, os perfumes e cosméticos 
representam de 15% a 20% das vendas dos produtos de higiene e beleza. Já no Brasil, 
esse índice não passa de 5%. "É preciso que as redes de lojas no Brasil se 



aperfeiçoem." Por aqui, a marca está presente em cerca de 200 pontos-de-venda. Na 
Itália, são 1,2 mil lojas, 1,7 mil na França e 350 nos Estados Unidos. 
 
Naquele país, informa o executivo, o conceito é diferente. O consumidor, quase 
sempre, encontra seu perfume numa grande rede. Na Europa e no Brasil - onde a 
marca tem ainda uma butique exclusiva, com um pouco de cada linha - predominam 
as pequenas lojas. Do total de negócios da Giver Profumi, 12% estão concentrados na 
Itália e 22%, nos Estados Unidos, os únicos países em que a empresa cuida da 
distribuição. Os outros 66% estão em outros países, com produtos vendidos por meio 
de importadores. 
 
"Estamos rediscutindo formas de a Versace ter maior rentabilidade no País, o que já 
queremos conseguir com as ações de marketing que faremos para o lançamento do 
Versace Man. Além disso, a parceria com o lojista é fundamental para criarmos essa 
exposição que tanto buscamos", diz Coronel. As ações para divulgar o novo produto 
começaram na Europa, em junho, e foram seguindo durante todo o segundo semestre 
pelos principais mercados. 
 
Com base na experiência da Giver Profumi, Coronel informa que a Espanha é o país 
onde se mais consome maquiagem. "Apesar de não vendermos produtos nessa linha, 
sabemos que Brasil e Argentina sãos os países em que mais as mulheres lavam o 
cabelo", conta o diretor. Base, na linha de maquiagem, tem grande mercado nos 
Estados Unidos. França e Itália são os campeões nas vendas de batom e sombra. No 
Brasil, 90% das vendas de produtos de maquiagem são para olho e boca. 
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