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Criador de sucessos da perfumaria mundial faz a nova fragrância masculina da Natura, que traz 
na composição um resgate da natureza na era digital 
 
O espanhol Alberto Morillas não costuma usar perfumes para ir trabalhar já que, há 36 anos, ele 
passa suas 24 horas em função das fragrâncias. Aos 20 anos, Morillas cursava uma escola de 
Belas Artes em Genebra quando leu uma reportagem sobre o perfumista Jean Paul Guerlain e 
decidiu que seu ofício seria viver para as essências.  
 
Autodidata, em 71 ele começou a trabalhar na companhia suiça de perfumes e aromas Firmenich 
(fundada há 112 anos) e hoje é o nariz por trás de alguns dos maiores sucessos de venda da 
atualidade como o Flower by Kenzo, Blue da Bulgari, Pi de Givenchy e Acqua di Gio, da Armani e 
CK One. 
 
Foi esse perfil de criador sofisticado que levou a Natura a chamar Morillas para desenvolver sua 
nova fragrância, Atmos, a ser lançado em abril pela empresa. O nome - contração da palavra da 
atmosfera - faz referência ao clima sutil que um perfume deve criar ao redor de quem o usa.  
 
"Perfumes não devem invadir o espaço de ninguém, devem ser sentidos quando você se aproxima 
de alguém, e não quando você entra na sala", adverte Morillas sobre a etiqueta que rege os 
odores. Atmos é o 11º lançamento masculino da Natura e é um investimento que ganha impulso 
por uma pesquisa feita no final do ano passado que revelou que, para 12% da população 
masculina brasileira, independente de idade ou classe, a fragrância é o item mais importante 
entre os produtos de beleza. Hoje a Natura tem nesse segmento de fragrâncias e cosméticos uma 
participação de 30,9 % de mercado. 
 
Há dois anos, Morillas recebeu da empresa o encargo de dar forma a uma fragrância que falasse a 
um homem urbano que se relaciona com a tecnologia, mas que sente saudades da natureza. Para 
concretizar o briefing, ele idealizou uma sinfonia de odores composto por móleculas de água, 
notas cítricas que expressam o frescor da natureza, notas de pinho e sálvia, tons de madeira e 
notas que dão a sensação do "calor que se desprende das pedras quando aquecidas pelo sol". 
 
Como resultado Atmos tem um frescor sem ser frio - "um frescor aconchegante", como diz 
Morillas. Nos testes que antecederam a escolha final da essência, a fórmula do perfume não foi a 
primeira escolhida.  
 
"As pessoas têm a tendência a escolher primeiramente os cheiros que lhe são familiares, nós 
preferimos investir no risco", diz Viviana Kanô , gerente da categoria perfumes da Natura. Mas 
parece que a empresa acertou não só com os homens, mas com as mulheres. Refrescante e 
caloroso parece ser uma característica paradoxal que as consumidoras femininas aprovaram em 
Atmos. "Perfumes são maneiras de perenizar cheiros que vem e que vão", diz o perfumista. 
 
Valor: Como se pode dizer que uma fragrância é sofisticada? 
 
Alberto Morillas: Um perfume é mais sofisticado quando você consegue reconhecer as notas 
naturais que fazem parte dele. Torná-lo exclusivo, entretanto, depende da manipulação e 
interpretação dessas notas. 
 
Valor: Não importa para onde você vai, se encontra os mesmos perfumes. Daí que perfumes 
como os da linha Ekos da Natura são cheiros regionais e que tem chamado atenção (a linha abrirá 
uma loja em Paris).  
 



Morillas: Houve um momento em que o desejo das pessoas era por fragrâncias 100% 
globalizadas. Hoje, já se começa a valorizar as fragrâncias com tons regionais, mas note que elas 
já não são 100% regionais. Elas são feitas com alta tecnologia. Não são folclorizadas. 
 
 
Valor: Qual seria o apelo da Natura no mercado externo? 
 
Morillas: Acredito que mesmo quem não é brasileiro percebe a filosofia que existe por trás dos 
produtos da Natura, percebe um valor que vai além do produto. 
 
Valor: Existe uma moda entre os perfumes masculinos? 
 
Morillas: Para mim, quando algo está na moda é sinal que já foi. Estou buscando algo que ainda 
não aconteceu. Posso dizer entretanto que predomina uma moda por perfumes aquáticos, que 
lembram o mar e as ostras. 
 
Valor: É mais fácil fazer um cheiro feminino ou masculino? 
 
Morillas: Os códigos de criação femininos são mais evidentes, mas existe uma parte feminina 
dentro de todo perfume masculino e vice-versa. É a parte inconsciente do perfume. Um perfume 
masculino só tem sucesso quando agrada as mulheres e vice-versa. 
 
Valor: O que mais fascina você em um perfume?  
 
Morillas: Os perfumes têm origens muitos simples e origens instintivas. Quando não havia 
perfumes, o homem cortava laranjas e lavava as mãos no suco que se desprendia da fruta. Nos 
anos 50, depois da guerra na Europa, queimávamos madeiras e colocávamos numa tigela com 
pétalas de rosas, cravos e especiarias para dar cheiro gostoso às casas.  
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