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COSMÉTICOS

Perfumistatentadesvendarfórmulassecretas
Com ajuda de equipamentos especiais, profissional descobre a maioria das matérias-primas

EFEITO–SegundoMarciaCarvalho, fundadoradaFator5, os contratipos fazemaspessoas ‘sesentirem importantes’

OPÇÃO-Turtelli, daPerfam:38mil revendedorasemaisdinheirodoquecomcarreiradeengenheiro

Fabricantes de contratipos têm crescimento vertiginoso, com estratégia voltada para as classes C e D

Para fazerumperfume inspira-
do em fragrâncias famosas, o
perfumistausaseusdonseapa-
relhoscomoocromatógrafo e o
espectrofotômetro. Com ajuda
desses equipamentos, o perfu-
mista consegue determinar a
maioria das matérias-primas
quefazempartedeumdetermi-
nado perfume. Cada perfume
pode ter entre 150 a 200 maté-
rias-primas,naturaisousintéti-
cas. São substâncias como ro-
sa, cravo, jasmim, lírio, frutas,
madeiras emusgos.
“Quantomais naturais os in-

gredientes, mais caros”, expli-
ca o químico Warley Dionísio,
responsável técnico pelamulti-
nacional de fragrâncias Bel-
may. Versões de perfumes
mais baratos usammais ingre-
dientes sintéticos.

Os perfumes são compostos
por notas de saída, nota de cor-
po e nota de fundo. A nota de
saída é a primeira impressão
que temosao cheirarumperfu-
me – é o odor dos elementos
maisvoláteisdafragrância,nor-
malmentebergamota,limão, la-
ranjaou lavanda.Duracercade
30minutos e responde por 15%
a 20% da composição do perfu-
me. A nota de corpo é a porção
intermediária, a personalidade
da fragrância. Esse odor dura
horas e suas matérias-primas
respondem por 50% a 60% da
composiçãodoperfume.Anota
de fundo é o residual, o cheiro
que fica apósumtempoprolon-
gado de evaporação do perfu-
me, sãoos chamados fixadores.
Parafazerumperfume,oquí-

mico junta as essências a álcool

e água destilada – e alguns ou-
tros elementos, em quantida-
des menores. As essências po-
dem ser de origem vegetal, co-
mo flores, eucalipto ou madei-
ras como sândalo. Podem tam-
bém ser de origem animal, co-
mooâmbar (quevemdocacha-
lote) e o almíscar (extraído dos
veados),ouseussubstitutossin-
téticos,mais ecológicos.
As concentrações variam.

Por exemplo, o extrato ou par-
fum tem 15% a 30% de concen-
traçãodeessênciaedurade12a
20 horas na pele. É omais caro.
O eau de parfum tem de 8% a
15% e dura de 6 a 8 horas, o eau
de toilette tem entre 4% e 8% e
durade4ha6heaáguadecolô-
niatementre3%e5%eficapou-
co tempo na pele. ● P.C.M.

Patrícia Campos Mello

Outro dia, a empresária Mar-
cia Carvalho foi à missa e sen-
tou-se ao lado de uma senhora.
“Estamos as duas usando An-
gel, hein?”, comentou a senho-
ra, toda orgulhosa, referindo-
seaofamosoperfumedeThier-
ry Mugler, que custa mais de
R$300emimportadoras.Mar-
cia sorriu, satisfeita. Na verda-
de, ela estava usando o 01 da
Fator 5, fábrica de perfumes
que ela fundou há 11 anos. O vi-
dro de 30ml do 01 custa R$ 25.
“Mas o cheiro é igualzinho”,
Marcia esclarece.
A Fator 5 é uma das princi-
pais empresas brasileiras a fa-
bricar“contratipos”.Oscontra-
tipos são fragrâncias inspira-
das em perfumes famosos. Ou,
como preferem os fabricantes
de contratipos, perfumes que
usam “referências olfativas”.
Eles são os equivalentes olfati-
vosdossimilaresderemédiose
sãohabituésdosprogramas fe-
mininosdaTV(comoo“Právo-
cê”,daapresentadoraIoneBor-
ges, na TVGazeta).
Parachegarao“cheiroigual-

zinho”, perfumistas usam uma
série de aparelhos que anali-
samoperfumeoriginal edeter-
minamquaissãosuasmatérias-
primas (ver abaixo). Daí, eles
chegam a fragrâncias pareci-
díssimas–nãopodemserexata-
mente iguais, senão é cópia.
As empresas de contratipos
usambatalhões de vendedores
porta-a-porta para oferecer
suas fragrâncias de “inspira-
ção”, todas batizadas com nú-
meros. Na Fator 5, o 17 lembra
oGabriellaSabatini, o 12 foi ins-
piradonoAzzaro.APerfam(de
Perfumes Famosos) e a Cazo
são outras grandes do setor.

PROPRIEDADE
Segundoo advogado especiali-
zado em propriedade intelec-
tual Eduardo Tibau, sócio do
Felsberg e Associados, vender
perfumes inspirados em fra-
grânciasnãoé ilegal,desdeque
aempresanãousecomopropa-
gandaonome(amarca)doper-
fume no qual se inspirou. “As
empresas não podemdizer que
operfumeé tipoChanel ouusar
a marca em impressos”, diz o
advogado. “Mas seelanão citar

amarca,nãotemproblema.”Se-
gundoTibau, funciona como os
fabricantes de similares de re-
médio, que lêem a bula e fazem
um medicamento com os mes-
mos ingredientes. “Como a fór-
muladoperfumeé secreta, eles
tentam fazer uma fragrância
parecida, mas não podem usar
amarca.”
A Fator 5 não pára de cres-

cer. Começou com apenas mil
revendedoras, e hoje tem 110
mil. Só para comparar, a Natu-
ra,umadasveteranasdomerca-
doporta-a-porta,tem483milre-
vendedoras no País.
Atualmente, a Fator 5 fabri-

ca 220 mil perfumes por mês.
Nocomeçode2007,vai inaugu-
rar sua nova fábrica em Arujá
(com projeto do super-arquite-
toRobertoLoeb),quetemcapa-
cidade para produzir 3milhões
de perfumes pormês.
Antes de fundar a Fator 5

comseumarido, Luciano,Már-
cia foi revendedora da Natura
durante11anos.AfábricadaFa-
tor 5 começou no quintal da ca-
sa deles, na VilaMatilde, na zo-
na leste de São Paulo.
Aempresa abandonoua pa-

lavra contratipos que, segun-
do Márcia, está sendo usada
de forma indiscriminada.

“Temgente que vende operfu-
me como se fosse o original e
issonãoéético”, afirma. “Eusó
vendoaverdade–querumAn-
gel, vai na loja de importados;
se quiser o 01, compra conos-
co.”Nocaso,adiferençadepre-
ços é tentadora. O Angel de 50
ml sai por R$ 400 na importa-
dora, enquanto o 01 de 60 ml
custa R$ 35.
Para Márcia, esses perfu-

mes são um sucesso porque fa-
zemaspessoas“sesentiremim-
portantes”. “A garota ganha
umsaláriodeR$600, comprao
perfume e fica com o mesmo
cheirodachefe–éumsonho,éo
perfumedoartista,daamigari-
ca.” O público alvo são as clas-
sesCeD.Mashátambémusuá-
rios da classe A e B, ela diz.
“Temgentequeguardaoperfu-
meoriginalparafestas,enquan-
to usa o Fator 5 no dia-a-dia.”
Amarcaestápresenteemto-

dos os Estados do Brasil e seus
perfumes já estão à venda até
em Angola. “Não tivemos pro-
blemas com as marcas origi-
nais”, diz Marcia. “Algumas
não gostam que as citemos co-
mo referência olfativa, como a
Chanel, e nós respeitamos.”

CRESCIMENTO
A Perfam é outra empresa de
contratiposque está crescendo
muito. O engenheiro Arnaldo
Lambertini Turtelli, presiden-
te da companhia, começou seu
negócioháquatroanos,emBau-
ru (SP).Hoje, aempresa tem38
mil revendedoras e escritórios
em várias cidades. Sua fábrica
emprega100pessoas.“Nãopos-
soreclamar–oquedemoreivin-
te anos para ganhar em enge-
nharia, ganhei em quatro anos
comperfumes.”
Turtelli compra as fragrân-

cias das multinacionais IFF e
Givaudan.Os preços vão deR$
22, a embalagem de 30 ml, até
R$ 42 pelo frasco de cristal
com50ml. “Não fomosproces-
sados, porque não usamos a
marcadeninguém.ACoca-Co-
la pode processar a Pepsi? A
Fanta pode processar a Suki-
ta?”, compara.
A Cazo teve crescimento

meteórico – com apenas 11me-
ses de existência, a marca já
tem10milrevendedores.Anto-
nio Andrade, presidente da
Aluah, proprietária da marca
Cazo, diz que seus perfumes
têm omaior índice de similari-
dade, maior concentração de
essência emais fixação (o chei-
ro dura mais). Atualmente,
eles oferecem 30 fragrâncias
diferentes e anunciam na TV
Gazeta, Band e Rede TV. ●

PROCESSO-Para fazerumperfume,oquímico juntaasessênciasaálcool e águadestilada

EDER AZEVEDO/AE - 13-04-2006

Produtos não podem
ser exatamente
iguais, para não
configurar cópia

TIAGO QUEIROZ/AE

O ‘parfum’, mais
concentrado,
chega a ficar 20
horas na pele

EDER AZEVEDO/AE- 13-04-2006
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devenderprevidência
Dificuldadeéconvencero
consumidorapagarhojepara
usufruirdepoisqPÁG.B12

ESCALAPB PB ESCALACOR COR

%HermesFileInfo:B-10:20060417:

B10 SEGUNDA-FEIRA, 17DEABRILDE2006
OESTADODES.PAULO

Text Box
Fonte: O Estado de São Paulo, São Paulo, 17 abr. 2006. Economia. p. B10.




