
em frascos
Antes de se tornarem
instrumentos de sedução e
adorno, as fragrâncias estavam
relacionadas a rituais religiosos
l Por Violeta Marien l

A
história do perfume é tão an-
tiga quanto a do próprio ho-
mem. No Egito, ao mesmo
tempo em que era usado para

incensar os deuses, era uma das armas
de Cleópatra para atrair seus parcei-
ros. Para deuses ou humanos, o certo é
que existem registros históricos de sua
utilização em todas as culturas, desde
os tempos mais remotos. Mas, foi a
partir da invenção do alambique pe-
los árabes que foi possível destilar ma-
térias-primas, o que proporcionou um
grande avanço para a evolução da per-
fumaria industrial. Ao longo dos sécu-
los, o homem vem sempre buscando

novas fragrâncias, sempre ligado à sen-
sualidade primitiva e hábitos religio-
sos. Com o passar do tempo, os hábi-
tos profanos prevaleceram sobre os re-
ligiosos e os perfumes tornaram-se
instrumentos de sedução e de adorno
restritos à elite. Hoje a perfumaria uti-
liza um grande número de matérias-
primas diferentes, originárias do mun-
do inteiro, raras, de difícil obtenção e,
conseqüentemente, caras.

Mas, para a empresária Cristiana
Arcangeli, que há mais de vinte anos
atua na área de cosméticos, além do
custo alto de fabricação, o perfume
chega ao Brasil três vezes mais caro por

causa da grande quantidade de impos-
tos que incidem sobre a importação.
Em princípio, segundo ela, o perfume
importado não deveria ser um artigo
de luxo, mas ele acaba se tornando um
porque chega ao consumidor com um
preço proibitivo. "Existem dois gran-
des entraves ao pleno desenvolvimen-
to do mercado de perfumes no País: os
impostos e o comércio ilegal", diz ela.
E isso cria um círculo sem fim - como
o importador tem pagar 42% de I PI;
25 de ICM e 20% de II, o perfume fica
muito caro e é aí que atua o mercado
ilegal, falsificando produtos e venden-
do mais barato. E, porque é informal,
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é impossível medir o tamanho desse
mercado paralelo, mas ela afirma que
é intenso e daninho. "A redução dos
impostos eliminaria esses dois proble-
mas", acredita a empresária.

Enquanto isso não acontece, ela
vai tentando aumentar a base de con-
sumidoras desses produtos de grife.
Em abril passado passou a vender per-
fumes importados em algumas lojas
da Casas Bahia. Segundo Arcangeli es-
sa idéia de que produto caro é para eli-
te é totalmente equivocada. "Produto
caro é para quem pode pagar. Se é par-
celado ou não, não tem a menor im-
portância". Avessa a chavões, ela afirma
que hoje os produtos de luxo estão
mais associados a uma boa qualidade
de vida. O preço não é mais um dife-
rencial e a iniciativa de Cristiana com
a Casas Bahia é uma prova disso.

Sobre o público masculino ela con-
corda com a responsável pela grife Ar-
mani no Brasil, Patrícia de Gaia, quan-

do ela diz que o homem está desco-
brindo que ser vaidoso não diminui
sua sexualidade. Na Europa, as gran-
des marcas não estão lançando apenas
perfumes, mas linhas inteira de cos-
méticos para homens, inclusive alguns
itens de maquiagem.

Em uma outra tentativa de ampliar
sua base de consumidores Cristiana es-
tá lançando sua loja virtual, a www.-
phyta.com.br. O portal, único site com
link autorizado da Chanel Internacio-
nal, comercializará com exclusividade
marcas como Prevage, de Elizabeth Ar-
den, Éh Cosméticos - inclusive Edi-
ções Limitadas -, além de produtos as-
sinados por Cristiana.

Segundo ela, mercado de vendas
online cresceu 79% somente no pri-
meiro semestre de 2006 em compara-
ção com o mesmo período do ano pas-
sado. A área de cosméticos foi a que
mais cresceu, passando de 12% para
20% e a previsão é que o faturamento

este ano supere R$4 bilhões. A expec-
tativa de Cristiana é que esse domínio
supere 150 mil visitas/mês.

Vivendo no meio de perfumes, ela
diz que costuma ser fiel à marca que
usa porque acha que o perfume traduz
muito da personalidade de quem o usa.
"Uso a mesma marca, todos os dias,
por dois anos, em média, até me apai-
xonar por outro. Agora estou usando o
The Blanc, da Bulgari", diz essa mu-
lher que faz ginástica todos as manhãs,
há 12 anos porque acredita que isso
melhora a sua qualidade de vida.

Entre os lançamentos desta estação,
já estão disponíveis o Versace Bright
Crystal, um perfume transparente e lu-
xuoso que quer destacar a mulher exu-
berante, glamurosa e chie. Há também
o F by Ferragamo, o novo produto da
linha feminina de Salvatore Ferraga-
mo que mantém a tradição e o espíri-
to inovador da marca.

A marca Façonnable está lançando a
fragrância Façonnable Fem-
me enquanto Salvador Dali
traz a sua Eau de Rubylips,
uma nova fragrância sensual
e transparente.

Para os homens S.T.Du-
pont traz Noir, seu novo
perfume. Por mais de um
século, S.T. Dupont esteve à
frente das tendências do
luxo masculino. Da fabri-
cação das carruagens e car-
roças passou para o seu fa-
buloso isqueiro D.Link
com mensagens escondi-
das, depois foi a vez da pri-
meira caneta laqueada se-
guida pela mala DJ e ago-
ra... Noir, o mais novo per-
fume da'marca. i

Cristiana Arcangeli:
l esforços para ampliar a
* base de consumidores
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Text Box
Fonte: Forbes, ano 7, n. 144, p. 58-59, 14 nov. 2006.




