
O 'nariz' que ajuda as grifes de perfume 
Ellen Byron  
 
Há cerca de dez anos, Ann Gottlieb tentou fazer um seguro para o nariz. Mas depois de entrar 
em contato com seguradoras nos Estados Unidos e em Londres, descobriu que era impossível 
colocar um seguro em seu olfato. "No fim, não consegui o seguro porque não há uma maneira 
objetiva de medir os cheiros que não posso sentir", disse ela. 
 
Gottlieb, 67 anos, é o "nariz" profissional por trás de fragrâncias como a Obsession e a CK 
One, da Calvin Klein, e J'adore, da Christian Dior, e costuma agir como intermediária entre os 
estilistas e as grifes que criam os perfumes. Gottlieb, que abriu sua empresa em 1983, 
também ajuda a criar fragrâncias para produtos de higiene pessoal como as loções da Bath & 
Body Works e o desodorante Axe. 
 
Numa semana qualquer, Gottlieb pode usar seu nariz em até 60 loções de banho em seu 
chuveiro. Ela pode avaliar cinco fragrâncias diferentes em cada braço, sentindo cada uma delas 
rapidamente enquanto vai do pulso ao ombro. 
 
Um projeto de criação de fragrâncias geralmente começa identificando a sensibilidade do 
estilista ou da celebridade envolvida. Para preparar-se para sua primeira colaboração com o 
perfume Daisy, lançado em 2007 por Marc Jacobs, Gottlieb visitou as lojas do estilista para 
tocar as roupas, absorver suas cores e analisar suas formas. 
 
"Eu entendo qual é o clima, e aí o clima me diz quem é o público-alvo e qual deve ser o 
espírito da fragrância", diz ela. "Ele tem todos esses aspectos leves, vibrantes e divertidos em 
suas roupas que precisam ser interpretados nessa fragrância, mas ela também tem que ter um 
aroma de algo caro." 
 
As cores da embalagem sempre são escolhidas primeiro. No caso da Lola, lançada em 2009, 
Jacobs decidiu que a embalagem teria de incluir flores vermelhas e roxas. 
 
"As pessoas sentem os cheiros com o cérebro e com os olhos antes de os sentirem com o 
nariz", disse Gottlieb, que achou que uma combinação de roxo profundo e vermelho pedia um 
aroma quente e floral. O aroma deveria ter um toque de rosa, mas não muito, para não 
parecer coisa de velho. Sândalo, baunilha e âmbar deram calor às notas florais. 
 
Acreditando que seu nariz é mais sensível de manhã, Gottlieb acorda por volta das 5h15 todo 
dia. Para testar quanto uma fragrância dura, geralmente ela passa o perfume antes de dormir 
e julga o resultado quando acorda. 
 
Nas sessões de ginástica, que permitem que ela determine como a fragrância se dissipa à 
medida que ela transpira, Gottlieb faz testes informais com consumidores. "Minha professora 
de pilates tem um nariz muito bom, então quando testo algo também vejo o que ela acha", diz 
Gottlieb. 
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