
Arcangeli acerta mais uma com a venda da Éh  
Ana Paula Lacerda  
 
Ex-dona da Phytoervas, Cristiana criou e vendeu a Éh em 1 ano e meio  
 
Um ano e meio após lançar a linha de cosméticos Éh!, Cristiana Arcangeli vendeu a marca para o 
grupo Hypermarcas, dono também da Assolan e da Monange. Cristiana não revela o valor o novo 
negócio, mas analistas de mercado dizem que a Éh! vale entre R$ 30 milhões e R$ 40 milhões. 
 
A Hypermarcas já era dona de 50% da marca, que adquiriu à época do lançamento da Éh!, por R$ 
12,8 milhões. O grupo, procurado pela reportagem, não quis se pronunciar porque está em 
período de silêncio, exigido pela CVM, uma vez que está abrindo capital. 
 
Agora, Cristiana Arcangeli atuará como consultora de marketing e desenvolvimento de produtos 
da Hypermarcas. 'Vou trabalhar com públicos e setores de mercado que não conheço', diz a 
empresária. 'Mas será um desafio, e eu adoro desafios.' A empresária explica que, pelo acordo 
que fez com a Hypermarcas, tem de ficar três anos afastada do ramo de cosméticos. 
 
Mas isso não quer dizer que ela vá ficar parada. Na semana passada, lançou uma linha de jóias 
em parceria com a joalheria Vivara. 'É uma linha bem clean, com preços acessíveis. Assim como a 
Éh!, eu quis criar algo que fosse muito bom, mas coubesse no bolso.' Um anel da linha Cristiana 
Arcangeli custa cerca de R$ 900. Ela também continua trabalhando com importação de 
cosméticos: com a rede Phytá, a empresária é responsável por trazer marcas como Chanel e 
Bvlgari. 
 
'Ela apresenta suas marcas em um contexto que as torna interessantes para investidores', afirma 
Eduardo Tomiya, diretor da BrandAnalytics. A Éh!, por exemplo, foi apresentada pela empresária 
como uma linha que utilizava componentes orgânicos. 'É muito diferente da Monange, a outra 
marca de cosméticos da Hypermarcas, voltada para um público de poder aquisitivo menor. Se 
eles querem ter um portfólio vasto, foi uma escolha fácil e aparentemente acertada', diz o 
consultor. 
 
O negócio ocorreu praticamente dez anos após Cristiana Arcangeli vender a Phytoervas para a 
multinacional Bristol-Myers Squibb. A Phytoervas, criada na década de 80, se destacou como uma 
opção com mais componentes naturais que produtos existentes na época. Com a marca, Cristina 
realizou grandes eventos de moda em São Paulo, em parceria com Paulo Borges - hoje 
organizador da São Paulo Fashion Week. 
 
Porém, após a venda para a Bristol, a Phytoervas perdeu valor, passou pelas mãos da 
Procter&Gamble e hoje pertence à empresa Nasha Cosméticos. Além dessa ligação com a moda, 
Cristiana Arcangeli é assídua freqüentadora de desfiles e eventos. 
 
IMAGEM 
 
'Ela soube aproveitar oportunidades para construir uma imagem', diz Tomiya. Cristiana Arcangeli 
tem formação em odontologia e fala cinco línguas: português, inglês, italiano, francês e alemão, 
sendo que as duas últimas aprendeu para negociar com empresas européias. Além disso, tem 
colunas em revistas, programas de tevê e de rádio. 'Num mercado com tantos competidores como 
o de cosméticos, o empresário precisa colocar algo forte, algo inovador em seus produtos se 
quiser dar certo', diz Cristiana. 'Por isso, acho que minha personalidade ajudou no processo, 
assim como outras mulheres de destaque que fizeram o mesmo com suas próprias marcas.' 
 
Em 2006, Mariângela Bordon lançou a Eos, linha de cosméticos à base de água, investindo R$ 3 
milhões do próprio bolso. A empresária já havia criado a OX, que vendeu para o grupo Bertin em 
2004. 



 
No ano passado, Amália Sina - ex-presidente da Walita e da Philip Morris - criou a marca 
Amazonutry, com xampus e produtos para tratamento dos cabelos. 'Sem um bom projeto e um 
bom gestor, não é possível crescer nesse mercado', diz Amália. 'Nossa produção subiu de 25 kg 
por lote para 4 toneladas desde que abrimos, e triplicamos o número de funcionários. Nosso 
diferencial são fornecedores qualificados, como Givaudan e Dow, além de já termos aprovação do 
FDA americano.' Na próxima semana, ela vai lançar uma linha de produtos para o corpo, com 
hidratantes, óleos e sabonetes líquidos. 
 
As 1.700 empresas de cosméticos existentes no País fornecem ao varejo produtos que 
movimentam cerca de R$ 35 bilhões ao ano, colocando o Brasil em terceiro lugar no mundo em 
consumo de cosméticos, atrás dos EUA e do Japão. Há dez anos o mercado cresce a uma média 
de 10,6% ao ano, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e 
Cosméticos. 'Acho que ainda há muito espaço para quem tiver produtos de qualidade', diz 
Cristiana. 'Não descarto a possibilidade de, no futuro, trabalhar com isso de novo.' 
 
 
CRONOLOGIA 
 
Década de 80: A endodontista Cristiana Arcangeli vende seu consultório - onde tratava os 
pacientes com homeopatia - para conseguir capital e começar seu negócio de cosméticos. Surge a 
Phytoervas 
 
1990: Após três anos tentando vender a Phytoervas no exterior (sem sucesso), Cristiana começa 
a importar produtos da Clarins. A Phytoervas escapa de ter o dinheiro confiscado pelo Plano Collor 
por ter investido em matéria-prima, que estava em estoque 
 
1992: Surge a Phytá Cosméticos, que comercializa produtos importados. Pouco depois, Cristiana 
abre 12 franquias, que depois são recompradas ou fechadas 
 
1994: Realiza o 1.º Phytoervas Fashion, com Paulo Borges. O evento depois se tornaria Morumbi 
Fashion e, posteriormente, São Paulo Fashion Week 
 
1998: Vende a Phytoervas para a Bristol-Myers Squibb por R$ 30 milhões. Depois, a marca é 
adquirida pela Procter&Gamble e, em 2002, pela Nasha 
 
2001: Cristiana lança seu primeiro livro, Beleza para a Vida Inteira, pela editora Senac. Seis anos 
depois, ela lança Como Viver Mais e Melhor, pela editora Nacional. Também colabora em 
programas de rádio e revistas 
 
2006: Após sete anos trabalhando apenas com importados, Cristiana cria a linha de cosméticos 
Éh!. Posteriormente, vendeu 50% da marca para a Hypermarcas 
 
2008: A Éh! é totalmente vendida para a Hypermarcas. Cristiana torna-se consultora do grupo e 
lança uma linha de jóias com a joalheria Vivara 
 
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 10 mar. 2008, Economia, p. B11. 


