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Indústria investe em perfumes com cheiro de comida. No lugar de rosas e tabaco, entram 
groselha, algodão-doce, vinho tinto e chocolate amargo 
 
Se algum estranho de repente lhe der uma mordida, não se espante: isso é culpa de seu perfume. 
A indústria de cosméticos, que precisa periodicamente renovar o repertório de aromas, está 
abandonando os ingredientes clássicos, como flores, almíscar e madeira, em favor de outros que 
lembram alimentos. A mudança passa despercebida pela maioria dos consumidores, que ao 
cheirar uma fragrância avalia apenas se é ''boa'' ou ''ruim'', ou no máximo ''forte'' ou ''enjoativa''. 
Mas, para os especialistas que criam e testam as fórmulas dos produtos, é uma guinada e tanto. 
Hoje, quem aciona um spray de desodorante tem tanta chance de respirar toques de caramelo, 
chocolate amargo e abacaxi quanto os clássicos rosas e lavanda - destaques tradicionais entre os 
mais de 3 mil aromas usados pela perfumaria. 
 
A primeira causa para a indústria buscar fragrâncias em lugares inusitados - como uma horta - é 
que, hoje, quase tudo que sai de uma linha de produção tem aroma de alguma coisa. Quando 
carros, bonecas, roupas e até bolas de boliche saem de fábrica aromatizados, os velhos truques 
(lavanda, violetas e caixa de charutos) simplesmente não são mais suficientes para vender 
perfume. Por outro lado, os consumidores modernos, que podem comprar qualquer prato exótico 
congelado num supermercado, têm cada vez menos contato com os aromas naturais da comida. 
Assim, podem ser agradavelmente surpreendidos pelo perfume de uma cereja - uma vez que só 
conhecem a fruta em conserva. A idéia de utilizar comida como fonte de aromas não é tão exótica 
quanto pode parecer. Há tempos as adolescentes já conhecem produtos aromatizados com 
essências de tutti frutti ou morango. Na Antiguidade, ingredientes culinários hoje prosaicos, como 
alho, banana e orégano, já foram ä considerados afrodisíacos e utilizados com freqüência em 
cosméticos. A Mintel, uma empresa de consultoria sobre tendências da indústria, considera que os 
novos aromas artificiais de chocolate, que acabam de chegar ao mercado, devem se tornar um 
grande sucesso nos próximos anos. Outros candidatos ao sucesso são perfumes baseados em 
açúcar mascavo e canela. 
 
Uma característica da vida moderna ajuda a turbinar a venda desses perfumes. Pesquisas da 
indústria mostram que o cheiro de comida desperta nos compradores, especialmente do sexo 
feminino, uma sensação de segurança e tranqüilidade quase tão intensa quanto aquela provocada 
pelo consumo da própria comida - ou seja, não é necessário devorar uma caixa de bombons, 
basta cheirar como uma delas. Para consumidoras que passam o dia entre o trabalho estressante 
e o trânsito irritante, sair de casa emanando amoras selvagens de fato parece ter um efeito 
terapêutico. O recurso a esses perfumes reconfortantes surgiu com o movimento pela qualidade 
de vida, no fim dos anos 90, e foi adotado inicialmente por perfumarias artesanais, alternativas. 
Mas se tornou a tendência dominante nos Estados Unidos depois dos atentados de 11 de 
setembro de 2001. Segundo os fabricantes, a moda pegou especialmente entre as adolescentes e 
as mulheres que trabalham fora, e por isso sofrem com o pouco tempo para cuidar de si. Entre os 
homens, atraiu principalmente os jovens e urbanos, bastante preocupados com a aparência, o 
grupo que se convencionou chamar de metrossexuais. 
 
A maior parte dos perfumes do mundo é criada por meia dúzia de grandes laboratórios, que 
pesquisam e vendem as fragrâncias para as indústrias de cosméticos, alimentos, roupas e quem 
mais precisar. Napoleão Bastos Jr., perfumista-sênior da IFF, uma das grandes, criou para O 
Boticário o primeiro exemplar nacional do gênero, um perfume baseado nos vinhos argentinos. 
Como todos os representantes dessa safra de cosméticos, o cheiro do Malbec não é idêntico ao de 
uma taça de vinho, mas seus componentes aparecem ali, sutilmente insinuados. Do álcool de uva 
aos traços de barril de carvalho, passando pela beta-ionona, que caracteriza o buquê dos vinhos 
produzidos em altitude, está tudo lá.  
 



A onda do cheiro de comida só é possível graças à sofisticação da tecnologia de perfumes, nos 
últimos anos. Até uma década atrás era impossível atingir o atual grau de precisão no preparo das 
fórmulas aromáticas. Não basta apenas bater uma vitamina no liquidificador para criar um 
preparado com o aroma de frutas do bosque. Entre outras técnicas, os especialistas hoje usam 
um método conhecido como living. Os pesquisadores simplesmente engarrafam amostras da 
atmosfera de um lugar - por exemplo, o salão de um famoso hotel parisiense - e depois 
submetem-na a análises em espectrômetros de massa e aparelhos de cromatografia, para listar 
as substâncias que compõem os aromas do ambiente. Para fazer o Malbec, do Boticário, Bastos e 
seus assistentes ''emprestaram'' o ar da vinícola Chandon, em Mendoza, somado a perfumes de 
ervas do sul da França, numa pesquisa que consumiu cerca de US$ 200 mil. Lançamentos de 
multinacionais, criados para grandes mercados globais, consomem ainda mais - nesse caso, por 
causa de incansáveis testes com grupos de consumidores. ''Um perfume desse estilo passa por 
300 a 400 versões'', explica Bastos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   

ANGEL, de Thierry 
Mugler: pioneiro da 
tendência, um dos 
mais vendidos no 
Brasil, seu aroma-
base é de algodão-
doce 

MIAMI GLOW, de 
J-lo: sucesso nos 
EUA, tem aromas 
de maracujá, 
coco, groselha e 
flor de laranjeira  

L'INSTANT, de 
Guerlain: seus 
odores principais 
sugerem um 
coquetel de 
bergamota, limão 
siciliano e maçã 
verde 

 

 

 

 

MALBEC, de O 
Boticário: primeiro 
no Brasil dentro do 
novo estilo, tem 
aromas similares 
aos do vinho 
argentino 

212 SEXY, de Carolina 
Herrera: aromas de 
tangerina e pimenta 
rosa, com um toque 
de baunilha 

ROCKIN' RIO, de 
Escada: recém-
lançado na Europa, 
tem notas de 
tangerina, abacaxi, 
melão, pêssego e 
coco 
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