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Fragrâncias mais doces e intensas devem ficar para ambientes arejados, à noite  
 
Com a proximidade do verão, os narizes entram em alerta. É o momento de enfrentar aquele 
colega de escritório que insiste em exagerar no perfume, esquecendo que a ação do sol sobre 
os odores pode ser cruel. Mas não há motivo para pânico. A indústria de perfumaria mundial 
vive um momento de leveza nos aromas - uma boa notícia para quem vive num país tropical. 
Com cheiros mais suaves e bom senso na aplicação, é possível deixar sua "marca" no 
ambiente, sem espantar as outras pessoas.  
 
Para homens e mulheres, estão em alta fragrâncias que misturam flores e frutas. A diferença 
reside em "toques verdes" para elas e "orientais" para eles. Tanta novidade - a indústria 
mundial lança cerca de 900 novos perfumes por ano - pode confundir os consumidores sobre 
as regras do bom senso. "Perfume é feito para deixar cheiro na pele, não no ambiente. O ideal 
é que a pessoa só sinta o seu cheiro se chegar muito perto", diz a consultora de imagem Ana 
Cury.  
 
A regra, que vale para homens e mulheres, manda que, quanto menor e mais populoso for o 
espaço, menos perfume a pessoa deve usar. Conclui-se, então, que no ambiente de trabalho, 
o melhor é sempre exagerar "para menos".  
 
Outra sugestão de Ana é para as mulheres que querem passar credibilidade: "Recomendo usar 
os perfumes masculinos que, por si só, já transmitem essa ideia, além de serem mais sutis e 
combinarem melhor com o mundo corporativo." Além disso, diz ela, as fragrâncias masculinas 
costumam durar mais na pele. "Isso é importante porque perfume é algo que não se deve 
retocar, como fazemos com o batom." É proibido, durante o trabalho, passar no banheiro para 
reforçar a essência, sob o risco de empestear o ambiente. 
 
Para a diretora de marketing da divisão de perfumaria da L'Oréal, Cristina Conforto, o 
comportamento masculino em relação aos perfumes está mudando através dos jovens. "Para 
começar, eles querem maior variedade. Também apreciam os cheiros mais doces e sensuais", 
diz. Para atendê-los, a L'Oréal colocou no mercado recentemente a coleção The Big Pony, da 
Ralph Lauren, com quatro fragrâncias. Acima dos 30, diz Cristina, os homens costumam ser 
mais fiéis a uma fragrância. Um bom exemplo é o Acqua di Giò, da Giorgio Armani, lançada há 
mais de dez anos. Com aroma leve e "aquático", ele é um dos mais vendidos no mundo. 
 
A grife Dior aposta no peso dos clássicos para arrebatar os consumidores, homens e mulheres. 
Há cinco anos, a Dior - que possui seu próprio perfumista (François Demachy) e sua própria 
plantação de flores, em Grasse (França) - decidiu reduzir os lançamentos, para focar nos 
relançamentos de fragrâncias consagradas.  
 
Entre as novidades está uma versão comemorativa da fragrância feminina J'Adore, a J'Adore 
L'Or, que traz um buquê floral com notas de rosa de maio e jasmim. Como notas de fundo tem 
ainda baunilha do Taiti e toques de patchouli, ládano e âmbar. "Ele mantém a identidade da 
fragrância original, mas tem mais sensualidade", diz Ricardo Cosenza, superintendente de 
treinamento da Dior. "Para o ano que vem, planejamos o lançamento de uma nova versão do 
Fahrenheit, que foi um clássico masculino criado em 1988 pela Dior e até hoje é um dos mais 
vendidos no Brasil", diz Daniela Ota, gerente de marketing da Dior. 
 
Para a especialista em perfumes Renata Ashcar, o homem vive um momento de valorização da 
autoestima. "Ele está sabendo muito mais se perfumar". Entre os cheiros preferidos, estão os 
que trazem a madeira, as flores e as especiarias.  
 
É o caso, por exemplo, do perfume Kenzo Homme Wood, que traz acordes verdes frescos de 
menta, alecrim e manjericão, junto com toques amadeirados de pimenta preto, cedro e 
vetiver. Outro que confirma essa vertente é o Play, da Givenchy, cuja versão feminina acaba 
de entrar no mercado. O Play masculino possui notas de bergamota, mandarina, laranja 



picante, pomelo (ou grapefruit), madeira de amyris, pimenta-preta, flor de café, vetiver e 
patchuli.  
 
Segundo dados levantados pela Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, 
Perfumaria e Cosméticos (Abihpec), o Brasil é o terceiro maior consumidor de fragrâncias do 
mundo, depois de Estados Unidos e Japão. A indústria mundial lança cerca de 900 novos 
perfumes a cada ano, sendo 70% disso destinado às mulheres.  
 
Segundo a Abihpec, a indústria de perfumes e colônias, no Brasil, produziu mais de 275 
milhões de unidades, em 2009, o que corresponde a um valor superior a R$ 3,7 bilhões. O 
crescimento, em faturamento, com relação a 2008, foi de quase 16%. Já faz 15 anos que a 
indústria nacional cresce, em média, 10% ao ano. As importações também vêm crescendo. No 
acumulado de janeiro a outubro deste ano, o País importou US$ 78 milhões (FOB) de perfumes 
e colônias - um crescimento de 80% sobre o mesmo período de 2009. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 26, 27 e 28 nov. 2010, Empresas, p. B6. 


