Formação em Perfumaria
online
9ª EDIÇÃO
OUTUBRO 2020 – FEVEREIRO 2021

Remodelado,
com treinamento olfativo em casa
e conteúdo digital.
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Um curso intensivo
5 MESES PARA QUALIFICAR VOCÊ...
Entusiasta em perfumaria, leigo ou curioso

Profissional que quer se diferenciar no mercado

Empreendedor de marketing olfativo, perfumaria, cosméticos e
produtos de limpeza.
Universitários que desejam entrar no segmento de perfumaria.
Vendedor, treinador, consultor
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A oportunidade que
você estava esperando.
UM CURSO DIGITAL E COMPLETO PARA QUEM...
• Sonha em ter seu próprio kit de ingredientes Olfactorium® para treinar o olfato;
• Quer ser profissional ou empreendedor no segmento (marketing olfativo, vendedor,
treinador, dono de empresa);

• É do setor em multinacionais e casas de fragrâncias, empresas de bens de consumo e
procura se diferenciar na sua atuação;

• É entusiasta e enxerga na perfumaria uma oportunidade de se redescobrir;
• Busca dominar a técnica, mas também a sensibilidade, interpretar e se comunicar;

• Deseja ter acesso facilitado a profissionais do mercado - perfumistas, avaliadores, químicos instrutores da escola;
• Quer aprender com quem tem a credibilidade da metodologia francesa.
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Formamos experts de nariz crítico e mentes
criativas, com apoio de um material exclusivo

e conteúdo refinado para o ensino à distância.
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Uma formação
única a um clique.
CURSO INÉDITO, ONLINE, AO VIVO E ÚNICO
NO MUNDO.

O seu conhecimento de perfumaria se

desenvolverá de forma acelerada, com uma
trilha de aprendizagem que contempla

ciência, técnica, sensibilidade, linguagem,
laboratório em casa, conceitos e tendências.

Kits de
ingredientes e
perfumes
pensados
exclusivamente
para a turma
online

05
MOTIVOS PARA FAZER PARTE
1. TURMA INÉDITA 100% ONLINE E AO VIVO
2. INTENSIVO DE 5 MESES
3. METODOLOGIA FRANCESA

4. TREINAMENTO OLFATIVO À DISTÂNCIA (#TREINESEUNARIZ EAD)
5. FORTE RELACIONAMENTO HUMANO
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1

Turma Inédita 100%
online e ao vivo
Aprendizado com metodologia exclusiva da
escola francesa Cinquème Sens, com
experiências olfativas online e ao vivo com
instrutores especialistas do segmento.
Tudo o que você precisa desenvolver para
atuar na perfumaria, onde o Brasil é o 2º
maior consumidor no mundo.
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Intensivo de
5 meses

3

Metodologia
Francesa

Você chegará onde ninguém mais chega. Os 20 anos

A escola francesa Cinquième Sens

de indústria de nossa fundadora Alessandra Tucci

chancela a Paralela Escola Olfativa no

promovem expertise e uma criteriosa curadoria de

Brasil.

conteúdo para você.
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Material
diferenciado

Você irá ver, tocar e sentir matérias primas de

5

Forte
relacionamento
humano

alta qualidade. Provará fragrâncias de marcas

exclusivas e terá uma aprendizagem

Aulas e vivências com perfumistas,

potencializada pelos materiais de estudos

avaliadores, profissionais de mercado e de

estruturados.

influência no setor, todos acessíveis para
mentorias ao vivo durante as aulas online.

Conteúdo
Programático
9ª EDIÇÃO

OUT 2020 - FEV 2021
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RESERVE SUA AGENDA

Calendário
• Nosso boas-vindas pra você!
• Revisão programa, detalhes, grupo whatsapp

1

24
OUT

SÁBADO
9H

3H

• Etiqueta da Perfumaria

OUT 2020 – FEV 2021

ALESSANDRA
TUCCI E
ARTUR
PLACERES

7

06
DEZ

DOMINGO
9H

4H

• Introdução à paleta do perfumista. Trilha olfativa: Notas
de saída.

8

12
DEZ

SÁBADO
9H

4H

• Grupos Olfativos: Notas de corpo.

9

13
DEZ

DOMINGO
9H

4H

• Grupos Olfativos: Notas de corpo e fundo.

10

09
JAN

SÁBADO
9H

4H

• Grupos Olfativos: Notas de fundo.

11

10
JAN

DOMINGO
9H

4H

• Grupos Olfativos: Notas de fundo.

• Olfato fisiologia, emoção, memória.

2
3

4

5

6

24
OUT

SÁBADO
9H

25 DOMINGO
OUT
9H

14
NOV

SÁBADO
9H

15 DOMINGO
NOV
9H
05
DEZ

SÁBADO
9H

PHILIPPE
ROQUES

1H

• Evolução do perfume em 5 mil anos. Pontos altos,
gestual das época, a rota dos ingredientes,
cenário cultural.

4H

• Sustentabilidade, transparência e ética na
EMPRESA
perfumaria para atender consumidores em busca
CONVIDADA
de empresas que respeitem a biodiversidade.

12

16
JAN

SÁBADO
9H

4H

• Conclusão da Grupos Olfativos: Notas de fundo.

13

17
JAN

DOMINGO
9H

4H

• Controle de Qualidade de Fragrâncias.

EMPRESA
CONVIDADA

• Óleos Essenciais, absolutos, pomadas... Estudo
dos métodos de obtenção usados na perfumaria
e a influência da localização geográfica na
personalidade olfativa dos ingredientes naturais.

14

06
FEV

SÁBADO
9H

4H

• Análise sensorial aplicada à perfumaria, métodos,
objetivos e melhores aplicações.

TANIA FAZZI

15

07
FEV

DOMINGO
9H

4H

• Cromatografia e suas aplicações na perfumaria tecnologia que permite conhecer a estrutura molecular
dos perfumes, suas fases e predizer a sua performance.

16

27
FEV

SÁBADO
9H

4H

• Interação de fragrâncias com diferentes base
cosméticas e na perfumaria.
• Estabilidade de produtos.

TANIA
FAZZI

17

28
FEV

DOMINGO
9H

4H

• Consumidor Brasileiro e Fragrâncias: Hábitos,
Sinalização, Códigos.

ADRIANA
ADDEY

4H

4H

4H

• A importância da inteligência de mercado no
segmento dos perfumes.
• Neurociência para entender emoções e escolhas
do consumidor e como ela se aplica à perfumaria.

ANA MARIA
PAEZ

DANIELLE
BARBIZAN

CAROL
LUMPP
ADRIANA
SAYURI

*PROGRAMA SUJEITO A ALTERAÇÕES

ARTUR
PLACERES

Instrutores
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Redescubra a perfumaria
com quem entende
PARALELA ESCOLA OLFATIVA
Única no Brasil com certificado pela Cinquième Sens,
escola de perfumaria de francesa com 43 anos de

atuação e presente em mais de 10 países pelo mundo.
Não ensinamos fórmulas prontas: ensinamos a pensar,

Nesses 8 anos de atuação, ensinamos mais de
1200 alunos no presencial, em São Paulo, e mais
de 600 no online a olhar todos os ângulos da
perfumaria.
Nosso impacto nos treinamentos corporativos
ultrapassa 300 mil profissionais do setor.
Mais de 120 alunos já se formaram pelo curso de

Formação em Perfumaria.

a ousar.

Acreditamos na educação pura e sem macetes, para

Aqui é o lugar certo para ser inquieto,

criar profissionais versáteis, que customizam seu

curioso, apaixonado e abrir portas para

conhecimento em atuações inovadoras no mercado.

onde quiser.

NARIZ FUNDADOR | FORMAÇÃO EM PERFUMARIA 2020

Alessandra Tucci
NARIZ FUNDADOR E
DIRETORA DA PARALELA ESCOLA OLFATIVA

“Além de ser um grande
consumidor, o Brasil tem

potencial para se tornar

Expert em fragrâncias, estratégia e inovação com

uma referência e uma

mais de 20 anos de experiência neste mercado.

inspiração na perfumaria

Trabalhou com Mestres Perfumistas no Brasil e no
exterior e participou de inúmeros projetos em

mundial, é pra isso que a

perfumaria na América Latina, Estados Unidos e

gente trabalha aqui na

Europa. Em 2012 inicia sua jornada como
empreendedora e educadora, fundando a Paralela

Paralela Escola Olfativa,

Escola Olfativa, que já recebeu mais de mil alunos e

queremos influenciar e

impactou mais de 300 mil profissionais que vendem

impactar positivamente a

perfumes por meio dos treinamentos corporativos.

cultura local de perfumaria”.
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Instrutores

ANA MARIA PAEZ

Administradora e especialista

Doutor em Química e Gerente

em Perfumaria, Marketing e

Científico Sênior do Núcleo de

Gestão do luxo.

Fragrâncias da Natura.

Aula: Evolução e História da

Aula: Cromatografia na

perfumaria.

ARTUR PLACERES

Perfumaria

Farmacêutica Industrial com

DANIELLE BARBIZAN

especialização em

Diretora LATAM de Consumer

Cosmetologia.

Insights em Perfumaria na

Aula: Estudo dos métodos de

Firmenich

obtenção usados na perfumaria.

Aula: Consumidor brasileiro

ADRIANA ADDEY
Perfumista, Farmacêutico e
pianista. Diretor Criativo na
Mane do Brasil.

PHILIPPE ROQUES

Aulas: Grupos Olfativos

e fragrâncias: hábitos,

sinalização, códigos.

E outras participações especiais
de profissionais da indústria

Histórias
para você se inspirar
DEPOIMENTOS DE ALUNOS FORMADOS
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Meire Almeida dos Santos
COORDENADORA DE ASSUNTOS
REGULATÓRIOS CIENLABOR

Thais Oliveira M. de Castro
PROFISSIONAL EM TRANSIÇÃO DE CARREIRA

“Uma líder preparada com uma equipe super
engajada só poderia trazer este resultado:
alunos satisfeitos e ansiosos pelos próximos
passos! Não vejo a hora de receber meu kit!”

“A aula com o kit olfativo foi maravilhosa,
estava ansiosa para saber como seria essa
aula. Agradeço a Ale e sua equipe pelo
empenho e trabalho maravilhoso. Obrigada
👏👏😍😘”

Camila Camargo

Luciana Franceschini

ENGENHEIRA QUÍMICA PREPARADA PARA O
MERCADO

PROFISSIONAL CAPACITADA PARA OS DESAFIOS
PROFISSIONAIS

“Essa equipe é expert em surpreender
(positivamente) a cada dia. Recomendo o Curso
de Formação, para aqueles que sintam um
"chamado" da perfumaria, e que precisam de
um momento para entender de onde ele vem, e
como esse universo pode fazer parte da sua
vida. Eu faço parte desse segundo caso e posso
afirmar que foi transformador.”

“Na Paralela tive o prazer de conhecer
profissionais da área, que agregaram muito
com seus conhecimentos e experiências. Lá
tive a oportunidade de encontrar e fazer
grandes amigos e hoje saio dessa formação
muito mais preparada e capacitada para
novos desafios em minha carreira
profissional.”
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Garanta sua vaga
em 3 passos

Processo Seletivo

1

Ao se inscrever, você conversará com a Alê Tucci (por

MANIFESTE SEU INTERESSE POR E-MAIL
(contato@paralelaescolaolfativa.com.br)

ENTREVISTA

telefone ou pessoalmente), para alinhamento de
expectativas do curso e avaliação do histórico

2

AGENDE SUA ENTREVISTA COM

3

EFETIVE A SUA MATRÍCULA MEDIANTE O

fechamento da matrícula. Então, é só aguardar para

NOSSO RETORNO!

começarmos com tudo, em 24 de outubro!

ALESSANDRA TUCCI

profissional e perfil.
Depois, sua vaga será confirmada, mediante o

Inscrição
BENEFÍCIOS E MENSALIDADE
• TURMA INÉDITA 100% ONLINE E AO
VIVO
• INTENSIVO DE 5 MESES

ATENÇÃO PARA A
OPORTUNIDADE!

Inscrições até 31/08

• METODOLOGIA FRANCESA

desconto de R$ 220,00 na

• AULAS AOS SÁBADOS E DOMINGOS

1ª parcela.

• OLFACTORIUMS® KITS EXCLUSIVOS

• CERTIFICAÇÃO FRANCESA

Inscrições feitas até 04/09
desconto de R$ 160,00 na
1ª parcela

TUDO ISSO POR...

10x R$989,00
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Dúvidas?
VAMOS CONVERSAR!
Envie um WhatsApp para (11) 98704-2900 ou
e-mail para contato@paralelaescolaolfativa.com.br

ENTRE EM CONTATO!
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linkedin.com/company/paralelaescolaolfativa/

FÓRMULA E CRIAÇÃO.

facebook.com/ParalelaEscolaOlfativa/

ESPECIALIZAÇÃO E EMOÇÃO.

instagram.com/paralelaescolaolfativa

OFÍCIO E CORAÇÃO.

paralelaescolaolfativa.com.br

EDUCAÇÃO QUE INSPIRA.

