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O engenheiro químico Napoleão
Bastos, de 53 anos, desde menino
convive com aromas – o pai tinha
uma pequena indústria de sabão
em São Paulo – e há 30 anos se
dedica a criá-los. Eles são resulta-
do de muita pesquisa e da combi-
nação de mais de 600 elementos
químicos, que dão origem a uma
única e exclusiva fragrância.

Só que, ao contrário dos alqui-
mistas de antigamente, que mistu-
ravam produtos químicos, folhas,
madeiras e flores, Bastos cria fór-
mulas que surgem da mistura de
mais de 3 mil frascos onde estão
diferentes aromas, capazes de dar
origens a novos e a transmitir sen-
sações.

Foi assim que Bastos criou o
Malbec (masculino) e Carpe
Diem (feminino), sucessos de
venda de O Boticário, além do po-
pular desodorante Rexona, da
Unilever. E é assim que Bastos,
funcionário da gigante Internatio-
nal Flavors & Fragances (IFF),
ajuda essa empresa a faturar, glo-
balmente, US$ 1,9 bilhão por
ano, espalhando aromas e sabo-
res pelo mundo e acompanhando
o acelerado crescimento da indús-
tria de cosméticos, perfumaria e
alimentos.

A IFF, que criou as fragrâncias
de, entre outros, Polo Blue de Ral-
ph Laurent, Eternity de Calvin
Klein, Tresor de Lâncome, Prada
e Dior Pure Poison, enfrenta no
mercado global e no Brasil a Gi-
vaudan, a Firmenich e Symrise,
para ficar apenas no terreno das lí-
deres. Só essas 5 empresas che-
gam a movimentar mais de US$
6 bilhões por ano e não param de
investir em inovações, que se qua-
druplicam e até quintuplicam de
valor até chegar às mãos dos con-
sumidores.

Só o Brasil, onde as indústrias
de cosméticos, perfumaria e ali-
mentos estão em expansão, a in-
dústria que produz esses aromas
e sabores chega a faturar mais de
R$ 1,5 bilhão, incluindo as peque-
nas unidades, que ainda criam es-
ses aromas de forma artesanal, co-
mo faziam os alquimistas. As esti-
mativas são da Associação Brasi-
leira das Indústrias de Óleos Es-
senciais, Produtos Químicos Aro-
máticos, Fragrâncias, Aromas e
Afins (Abifra), que aposta no
crescimento do setor nos próxi-
mos anos.

É isso o que motiva o investi-
mento das líderes, especialmente
em pesquisas e na modernização
dos processos de produção, a

exemplo do “living”, que hoje
captura um aroma sem ser preci-
so cortar a flor, e o cataloga, des-
vendando a cadeia que compõe
um cheiro único, como por exem-
plo o odor de rosas. No passado,
os fabricantes de aromas e fra-
grâncias chegaram até a fechar
acordo com a Nasa para que astro-
nautas levassem rosas e anotas-
sem o tipo de aroma que estas exa-
lavam em condições extremas e
especiais. Um dos primeiros as-
tronautas a visitar a lua, John
Glenn, garantiu que o aroma da
rosa no espaço era de um frescor
impressionante. A corrida das em-
presas por novidades e inovações
parece não ter limites.

Nos últimos cinco anos, a IFF
investiu US$ 30 milhões no País,
modernizando unidades de produ-
ção e pesquisa – Taubaté (SP) e
Rio de Janeiro –, além do centro
de criação de Alphaville, em São
Paulo, onde Bastos desenvolve

fragrâncias. A empresa tem 300
funcionários e alguns com ativida-
des lúdicas, como Paula Ferrari
que, com dez outras, passa o dia
inteiro cheirando e dando notas
aos aromas, ou seja, anotando as
sensações que transmitem.

O diretor-geral da IFF no Bra-
sil, o argentino Dionísio Ferenc,
mais conhecido como Denis, diz
que o desafio da empresa é sem-
pre ter inovações para oferecer ao
mercado. Os aromas respondem
por 65% do faturamento, enquan-
to os sabores ficam com a outra fa-
tia. Ferenc tem orgulho de ter
uma carteira de clientes recheada
de marcas líderes e até concorren-
tes, como Ariel, da Procter &
Gamble, e Omo, da Unilever.
“As empresas e até o varejo des-
cobriram que o aroma é uma par-
te importante no processo de ven-
da. É ele que passa a sensação de
limpeza, frescor, maciez, feminili-
dade, masculinidade”.

Nessa corrida por vender sensa-
ções, a Givaudan, do Grupo Rho-
dia, que fatura mais de US$ 2 bi-
lhões por ano, comprou, em maio
de 2002, o segmento de aromas
da Nestlé, Food Ingredients Spe-
cialities (FIS), e de quebra passou
a fornecer aromas para a empre-
sa. A Givaudan, que criou fra-

grâncias como Boss Intense, Hi-
gher Energy de Dior, Armani Bla-
ck Code, Crystal Noir de Versace
e Eau de Merveilles de Hermés,
também tem registrado cresci-
mento. Mundialmente a Givau-
dan cresceu 4% no último ano, en-
quanto na América Latina esse

crescimento foi de dois dígitos,
sendo que em produtos de consu-
mo cresceu 36% e em perfumaria
fina, 15%, em relação a 2003. Os
executivos da empresa esperam o
mesmo crescimento este ano.

A área de alimentos que é im-
portante para as líderes é cheia de
segredos. O diretor-geral da IFF
no Brasil justifica: “Muitos sabo-
res são o segredo industrial de um
produto e não nos cabe revelá-
lo”. São os aromas e sabores de
bacon e cebola, por exemplo, que
levam o consumidor a comprar
um ou outro produto.

EM CASA
Outro sinal do crescimento do
mercado de aromas é ressaltado
pelas vendas de empresas como a
Reckitt Benckiser, dona de Bom
Ar, produto que vendeu mais de
5 milhões de unidades em 2004 e
tem uma fatia de 45,3% do merca-
do brasileiro de purificadores de

ar de ação instantânea e 20,9% do
mercado de ação contínua, onde
entram aqueles desodorizadores
de banheiro, por exemplo. De
acordo com o Instituto AC Niel-
sen, o mercado de purificadores
de ar girou R$ 95 milhões no ano
passado, dos quais 81,4% em pro-
dutos de ação instantânea. No mo-
mento, a Reckitt investe R$ 1,5
milhão em marketing para am-
pliar em 35% a participação do
mercado de purificadores de ar
de ação contínua com a linha
Bom Ar Fresh Sachet.

Desde que, 4 mil anos antes de
Cristo, na Idade da Pedra, o ho-
mem começou a jogar ervas nas
fogueiras, perfumando os ambien-
tes, especialmente para rituais, os
aromas se tornaram um importan-
te negócio. E são capazes de emo-
cionar, evocar lembranças e isso,
diz o diretor-geral da IFF, não
tem preço, embora a empresa ga-
nhe e muito com o filão.●
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SURPRESA: No dia 26 de novem-
bro, o jornal O Estado de S. Pau-
lo chegou aos leitores com chei-
ro de café. Nem precisava esfre-
gar o dedo sobre o anúncio da
rede de varejo Pão de Açúcar,
criado pela agência de publicida-
de Africa, para sentir o aroma.
Por trás da inovação, que trouxe
aroma de rosas, de carro novo,
pipoca, sabonete, está a Croma,
empresa criada em 1992 pela
empresária Vanice Zanoni, que
desenvolveu microcápsulas de
aroma, que colam na cor amare-
la e exalam cheiro.
“Quando começamos, importá-
vamos da Itália a tecnologia pa-
ra imprimir aromas, mas com o
câmbio, os custos ficaram eleva-
dos. Decidimos, então, desenvol-
ver tecnologia própria”, diz Vani-
ce, que também faz exalar aro-
mas em ambientes.
A empresária, que se orgulha de
ter levado cheiro de panetone,
da Bauducco para o cinema e as
redes de varejo, diz que o cheiro
é uma importante arma de mar-
keting: “Ele desperta sensações
e motiva o consumidor a tomar
decisões de compra, é por isso
que estamos constantemente
desenvolvendo aromas mais so-
fisticados, como o de carro no-
vo, um sucesso em revendedo-
ras”. C.F.
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Jornal com aroma
de café, carro velho
com cheiro de novo

‘É o aroma que
transmite a sensação
de feminilidade e
masculinidade’
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Marina Faleiros

O Brasil, desde os tempos de colô-
nia, sempre foi um grande exporta-
dor de metais e pedras preciosas.
A dinâmica deste mercado, no en-
tanto, vem mudando nos últimos
anos, e o País tem procurado focar
suas vendas em produtos acaba-
dos, que aproveitam mais a mão-
de-obra local e garantem maior
renda para o País. O resultado dis-
so é que, enquanto as exportações
de gemas brutas firam igual em
2003 e 2004, a venda externa de
jóias cresceu 37%, passando de
US$67,6milhões paraUS$93mi-
lhões, segundo o Instituto Brasilei-
ro de Gemas e Metais (IBGM).

Para impulsionar a abertura de
mercado para os produtos brasilei-
ros acabados, o IBGM e a Agên-
cia de Promoção de Exportações
(Apex) trabalham juntos há seis

anos para capacitar as empresas e
designers locais e promovê-los no
exterior. A atual participação dos
brasileiros na Beslan World,
maior feira de joalheria do mun-
do, que está acontecendo na Sué-
cia, já é um efeito disso. As duas
instituições investiram US$ 500
mil para garantir a presença dos
brasileiros no evento.

De acordo com Natália Salo-
mão, gerente de comunicação e
marketing do IBGM, a meta é que
as 13 empresas e 10 designers par-
ticipantes somem vendas acima
de US$ 2 milhões durante o even-
to. “É um trabalho de médio e lon-
go prazo, pois não é vindo uma
vezqueas empresas já fazemgran-
des negócios. Elas precisam com-
parecer diversos anos para con-
quistar a confiança do mercado”,
explica Natália.Conforme a geren-
te, a expectativa também é de con-
quistar novos mercados, como o
da Rússia e do Japão.

Umdos destaques da turma bra-
sileira no evento é o grupo de no-
ve designers que trabalha sob a
marcaJóias da Cor do Brasil e pro-
duz modelos chamados “de au-
tor”, com design exclusivo e cria-
ções mais elaboradas. A proposta
do grupo é trabalhar biomas do
País – como as florestas, caatinga
e cerrado – misturando ouro e pe-
dras preciosas a matérias-primas
inusitados, como madeira, capim-
dourado e sementes. “Valoriza-
mos materiais que poderiam ir pa-
ra o lixo com muita pesquisa da
cultura brasileira e das belezas na-
turais do País. Ao mesmo tempo,
estimulamos o mercado de traba-
lho nas comunidades onde encon-
tramos as matérias-primas a se-
rem usadas nas jóias”, diz Sandra
Sinicco, presidente do Grupo Ca-
sa e coordenadora da marca.

A designer Bettina Terepins
por exemplo, apostou no tema da
Amazônia e utiliza madeiras típi-

cas do País para fazer pulseiras de-
coradas com esmeraldas, diaman-
tes e ouro. “O que vai atrair o com-
prador de fora é o design inusita-
do. E o Brasil mostra que pode fa-
zer diferente do que a indústria já
faz. Nas minhas peças, por exem-
plo, o contraste da madeira chama
a atenção”, acredita.

Já o trabalho de Ruth Greco é
marcado pelas cores da Mata
Atlântica e, para isso, a designer
utilizou muitas pedras encontra-
das no Brasil em tom verde. “Dire-
cionamos a coleção não só para
vender o design ou a pedra, mas
sim um produto industrializado. O
mundoestádando muita importân-
cia à jóia bem projetada e o Brasil
é bem vistoneste aspecto”, diz Ru-
th. Ela ainda destaca que para se
fazer sucesso fora, não basta ape-
nas criatividade. É preciso ter pé
no chão: ou seja, fazer peças boni-
tas, mas com preços justos e com-
petitivos.●
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