
Japoneses receberão perfume pelo celular 
 
Os usuários de celulares no Japão poderão fazer downloads que vão além de música e vídeo. 
Está em fase de teste um serviço que permite baixar fragrâncias para relaxar ou começar o 
dia. 
 
Para testar o serviço telefônico de aromaterapia, a NTT Communications Corp pediu a 20 
pessoas para colocarem em seus quartos recipientes aromáticos equipados com sensores 
infravermelho, que captam sinais mandados pelo celular. 
 
Cada recipiente terá 16 essências aromáticas diferentes, de camomila a hortelã-pimenta. Eis 
como funciona: os donos do celular acessam o serviço de internet móvel da NTT DoCoMo e, ao 
baixar os dados, o telefone manda um sinal para o recipiente, que combina as essências e 
emite um perfume apropriado. 
 
Para que o dispositivo gere um aroma, o cliente baixa em seu celular uma aplicação específica 
que permite selecionar a "receita olfativa" desejada ou criar uma nova e enviá-la por 
infravermelho ao difusor.  
 
A ativação à distância do difusor também pode ser realizada pelo computador. No futuro, a 
NTT e sua sócia Symrise esperam que seus clientes possam baixar simultaneamente música, 
vídeo e odores. 
 
As 16 essências podem ser combinadas para se produzir 200 fragrâncias diferentes, que 
ajudam o usuário a se concentrar ou a dormir, de acordo com a NTT Communications, unidade 
especializada em soluções de internet da Nippon Telegraph and Telephone Corp. 
 
A fase de testes vai de 10 a 20 de abril e pode levar à comercialização do serviço, que se 
chamará Comunicação de Fragrância Móvel.  
 
Após usar os erviço por 10 dias, os usuários irão fazer parte de um grupo de discussão. A NTT 
usará então estas informações para determinar as preferências sobre quando, onde e como os 
usuários querem usar este serviço, além de saber suas opiniões sobre o design do aparelho 
que emite o perfume.  
 
"Se a demanda for grande, gostaríamos de disponibilizar o serviço em março do ano que vem", 
disse a porta-voz Yasuko Oka. Por ora, não foi fixado o preço do difusor com receptor 
infravermelho e a saída USB, mas a NTT informou que deve superar os US$ 195.  
 
A NTT Communications planeja testar um serviço que permitirá aos donos de celulares mandar 
arquivos com anexos perfumados e também anunciou que já está aceitando propostas de 
empresas japonesas que queiram desenvolver conteúdo e aplicativos para a versão comercial 
do serviço Mobile Fragrance Communication, incluindo ringtones, música e horóscopo 
combinado com fragrâncias. 
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