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Estudo sincrônico e diacrônico dos perfumes no Brasil 

1.) Resumo 

Este projeto pretende verificar quais são as empresas mais influentes no Brasil 

no ramo da perfumaria. Além disso, pretende estudar como elas se implantaram 

particularizando principalmente a história das empresas nacionais. 

Palavras chave: Perfume; Brasil; história; cultura; empresas nacionais. 

2.) Introdução 

De acordo com a ABIHPEC (Associação Brasileira da Indústria de Higiene 

Pessoal), a indústria da perfumaria faturou em 2011 cerca de R$ 4,75 bilhões, sendo 

um crescimento de 7,55% comparado ao ano de 2010. O aumento deve-se ao 

aprimoramento dos produtos criados pelas empresas desse segmento. Também de 

acordo com a associação, o brasileiro possui cada vez mais o costume de se 

perfumar. 

A história dos perfumes começou em tempos remotos, no período da pré-história, 

época em que o homem descobriu que ao queimar determinadas ervas, como o 

sândalo, por exemplo, um odor agradável espalhava-se pelo ar amenizando o cheiro 

de carne podre no ambiente. Esse “nascimento” do perfume explica a próprio 

vocábulo que, apesar de possuir origem latina, tem o significado da descoberta dos 

homens das cavernas (uma vez que per fumum, quer dizer através da fumaça). 

Com o decorrer do desenvolvimento da história humana, os perfumes evoluíram 

de acordo com a necessidade do homem no tempo. O uso de aromas era para 

Cleópatra (69 a.C – 30 d.C.), a mais famosa rainha do Egito, uma forma de sedução. 

Já na Idade Média (entre os séculos V e XV), os aromas eram uma maneira de estar 

em contato com Deus. Do século XVIII ao XIX, os perfumes eram usados para 

enaltecer a vaidade. Finalmente, no século XX, eram vistos de forma comercial para 

atingir o público alvo que poderia se interessar por uma determinada fragrância. 

No Brasil, é possível que a história do perfume tenha evoluído conforme as 

influências recebidas por países estrangeiros. Se assim for, desde o momento em 

que os portugueses aqui chegaram até as épocas atuais, as influências culturais de 

grandes potências mundiais, como, a própria cultura portuguesa no século XVI, a 
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francesa e a americana, nos séculos posteriores, explicam elementos de nossa 

perfumaria. Contudo, também há a possibilidade dessas influências externas serem 

guiadas por elementos próprios da cultura e economia nacional. 

Para compreender as indústrias de perfume do século XXI, faz parte do projeto 

também investigar a história dos perfumes no Brasil, observando as influências 

sociais, econômicas e culturais sofridas e exercidas pela existência desse produto.   

3.) Objetivos 

 Verificar quais são as empresas no ramo da perfumaria estabelecidas no 

Brasil; 

 Construir a história dos perfumes no Brasil. 

 

4.) Metodologia 

 A primeira fase do projeto será realizada por meio de um levantamento 

bibliográfico em Bibliotecas de Universidades de renome da cidade de São Paulo e 

consultas a sites específicos.  

Em sua segunda fase, o projeto utilizará da coleta de dados por meio de 

visitas a empresas do ramo, presentes principalmente no Estado de São Paulo e/ou 

na região do grande ABCD. 

5.) Desenvolvimento 

O projeto pretende enriquecer a história brasileira tentando evidenciar se, de 

alguma forma, a cultura, a economia e a sociedade influenciaram ou foram 

influenciadas pela produção de perfumes desde a época colonial, passando pelo 

império, pela república e chegando até os tempos atuais.   

6.) Resultados Preliminares 

As pesquisas efetuadas no levantamento bibliográfico inicial mostraram não 

haver muitos dados sobre a evolução histórica dos perfumes no Brasil.  

Publicações relacionadas ao assunto resumem-se apenas ao século XX, 

momento em que o Brasil viveu suas maiores evoluções na área da perfumaria, 

como por exemplo, a mudança de produção de produtos artesanais para os 
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manufaturados e fabricados em série; a utilização de produtos sintéticos substituindo 

os de origem vegetal ou animal e, principalmente, a chegada de multinacionais como 

a Avon, as quais mudaram não apenas a economia brasileira, mas também 

inseriram a mulher no mercado de trabalho, ramo que antes era exclusividade dos 

homens. 
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