
o filme Perfume de Mulher 
(1992). há um diálogo entre o 
protagonista, interpretado por 
Al Pacino, e uma bela jovem 

— e que antecede a famosa cena da 
dança de tango. 

— Sinto um perfume no ar. Não me 
diga qual é. Sabonete Ogilvie Sisters. 

— Incrível! 
— Minha função é ser incrível. 
— É o sabonete que usei! Vovó me 

deu no Natal. 
Cego. o personagem de Al Pacino 

sentiu no ar um perfume que lhe cha-

mou a atenção e o fez imaginar como 
seria a sua dona. É com esse universo 
de sensações que lida o perfumista, pro
fissional que inventa os aromas não só 
de perfumes mas de ambientes a cosmé
ticos e produtos de limpeza. É uma pro
fissão em ascensão no Brasil, que supe
rou os Estados Unidos como o maior 
mercado consumidor de perfumaria fina 
do mundo, ramo que engloba perfumes 
e colônias. "O brasileiro é o que chama
mos de sense seeker (caçador de senti
dos). Ele adora cheirar, perfumar-se e 
seduzir. As brasileiras usam perfume até 
para dormir", diz Lucia Lisboa, chefe 
para a América Latina da centenária ca
sa suíça Givaudan. 

É um trabalho que tem a paciência 
como marca registrada. O perfumista pre
cisa de dez anos para guardar na memória 
o odor das 6000 matérias-primas — na
turais e sintéticas — utilizadas na com
posição das novas fragrâncias. O proces
so de criação leva de um mês a um ano e 
exige dezenas de testes. A fórmula inicial 
de uma fragrância requer a combinação 
de cerca de dez ingredientes, mas esse 
número pode chegar a oitenta substâncias 
até o produto final. 

O perfumista deve conhecer todas as 
matérias-primas para que possa equili
brá-las como flores em um buquê. Nem 
todas são agradáveis. As chamadas notas 
animalizadas, por exemplo, podem apre
sentar um perfume fecal. O mítico Cha-
nel N° 5 leva uma dose mínima de uma 
dessas matérias-primas malcheirosas, a 
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civeta. Originalmente retirada 
das glândulas sexuais de uma 
espécie de gato selvagem da Etió
pia, a civeta hoje é desenvolvida 
em forma sintética e utilizada 
para transmitir um ar sensual às 
fragrâncias. Além de equilibrar 
odores, o perfumista precisa do
sar o custo das matérias-primas, 
que pode variar de 5 000 a 70 000 
dólares o quilo. Existem varie
dades de rosas cuja essência é 
produzida na proporção de 1 l i 
tro para 5 toneladas de pétalas 
colhidas manualmente e em ho
rários específicos do dia. 

Embora a maioria dos pro
fissionais da área seja graduada 
em química, não existe formação obri
gatória para quem quer ser perfumista. 
"A perfumaria é mais uma arte do que 
uma ciência. Ela é essencialmente sub
jetiva", afirma o francês Thierry Bes-
sard. perfumista da suíça Firmenich e há 
quinze anos trabalhando no Brasil. 
"Quem tem noções de química entende 
melhor o processo de composição, que 
é feito de forma intuitiva. Mas você não 
precisa da formação para criar", comple
ta. É obrigatório, no entanto, trabalhar 
nas empresas do setor, pois são elas que 
detêm o conhecimento — não existem 
escolas para formar perfumistas no Bra
sil. Os talentos mais promissores são 
enviados a centros especializados no ex
terior, como a renomada École de Parfu-
merie de Versalhes, onde Bessard se 
formou. "'Na Europa, a escola oferece a 
base necessária. Mas é ao longo do tem
po e com bastante treinamento que o 
profissional descobre se possui ou não a 
capacidade para criar. E como estudar 
música: você pode até tocar algo. mas 
criar uma sinfonia é outro assunto." 

O perfumista experiente é capaz de 
montar a primeira versão de uma nova 
fragrância usando apenas a memória, 
imaginando como será o resultado da 
mistura dos ingredientes selecionados. 
Ou seja: resfriados não impedem um 
perfumista de criar, mas podem atrapa
lhar, dependendo da etapa de criação. 

Para fazer um nariz "cansado" esquecer 
uma fragrância e passar para outra, há 
variadas técnicas. "Cheirar a própria pe
le é muito comum", conta o argentino 
— radicado no Brasil — Heman Figoli. 
perfumista da Givaudan. E dá até para 
usar perfume. "O sistema olfativo se 
concentra nos aromas diferentes daque
les aos quais está habituado", esclarece. 

Isso ajuda a explicar o fato de que mui
tos perfumistas, especialmente na Fran
ça, são fumantes. O país é a pátria da 
perfumaria e reúne o maior número de 
profissionais: 300 de um total estimado 
em 1000 no mundo. No Brasil traba
lham 46 perfumistas. de acordo com 
pesquisas recentes. É um grupo seleto, 
mas que tem tudo para crescer. 
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Text Box
Fonte: Veja, São Paulo, ano 45, n. 13, p. 124-126, 28 mar. 2012. 




