
Precisar trabalhar, ela não precisa. Mariangela 
é filha de Geraldo Bordon, um grande empresário 
da área de carnes que, por décadas, comandou 
o Frigorífico Bordon, um dos principais do 
país. Mas, graças ao "sangue empreendedor do 
pai nas veias", ela dedicou todo seu tempo, nos 
últimos 15 anos, à criação de duas empresas de 
cosméticos - a OX, que ela vendeu em 2003, e 
a EOS, criada há três anos. "Empreender está 
no meu DNA", diz Mariangela Bordon. 

Com esse sobrenome e sendo amiga de ban-
queiros como Jorge Paulo Lehman, a irrequieta 
empresária sempre buscou sua independência 
financeira. Ela trabalha desde os 21 anos, pri-
meiro com decoração, com Sig Bergamin. "Eu 
era funcionária dele, recebia salário", diz. Depois 
foi trabalhar na Bordon, "uma empresa um 
pouco machista", onde não se sentia à vontade. 

Na Bordon, ela já mostrou sua inclinação para 
desenhar produtos inovadores, com o lançamento, 
em 1993, da linha de pratos congelados Swift 
Premium, que fizeram sucesso no mercado. Mas 
Mariangela não estava satisfeita. "Meu pai nunca 
quis as filhas trabalhando em suas empresas", 
conta. Ela decidiu, então, provar aos homens 
da família, o pai e os irmãos, que era capaz de 
construir seu próprio negócio. 

Em uma de suas viagens para a França, 
conheceu os benefícios de um creme para o 
cabelo feito à base de tutano de boi e decidiu 
recriá-lo no Brasil. "A OX surgiu na cozinha 
de uma das nossas três fazendas. Eu e minha 
mãe fomos para o fogão cozinhar tutano de 
boi, que tinha em abundância na fazenda. O 
resultado obtido foi decepcionante: "O tutano 
cozido e liqüefeito fedia, ninguém iria usar 



aquilo, e o pessoal da fazenda reclamava do 
mau cheiro", conta. 

Para prosseguir com sua alquimia, ela e a 
mãe foram para outra fazenda da família, menos 
movimentada, e continuaram com suas tentativas 
de transformar em produto de beleza aquele 
líquido nauseante. Foi só depois de inúmeras 
tentativas e com a contratação de um químico 
que Mariangela criou, em 1995, o primeiro 
produto da empresa, um creme de tratamento 
que batizou com o nome de OX - "boi", em 
inglês. "Além do tutano derretido, colocamos 
uma base hidratante e uma essência", lembra. 
E foi naquela fazenda que a fábrica da OX 
funcionou durante dez anos sob comando de 
Mariangela e sua mãe, Eny, hoje com 79 anos. 

Para por de pé a empresa, Mariangela mer-
gulhou no trabalho: "Passei cinco anos sem ir 
a festas e carregava minha filha para reuniões 
e convenções". É verdade que não fez a OX 
sozinha. O capital inicial veio do pai, que todo 
mês punha algum dinheiro na empresa. Até 
que certo dia cortou o financiamento e sugeriu 
que Mariangela fosse buscar recursos no BN-
DES. "Eu não acreditava que fosse conseguir 
empréstimo, afinal a empresa era pequena e 
tinha pouco tempo de vida", conta. Mas mesmo 

assim procurou o Banco de Desenvolvimento e 
foi encaminhada ao BNDESPAR, que comprou 
28% da OX. Foi essa fatia que o grupo Bertin 
adquiriu inicialmente. "Eles não são do ramo 
e queriam focar a empresa na classe C, com o 
que eu não concordava", diz. 

Na época, ela negociava a venda da OX para 
o grupo espanhol Puig, dono de marcas como 
Carolina Herrera e Givenchy. "Eu continuaria 
como sócia minoritária para ser embaixadora da 
marca." A compra da parte do BNDESPAR pelo 
grupo Bertin desarmou a negociação com Puig, 
e Mariangela optou por vender a ele também a 
sua parte na empresa. 

Na venda da OX para o grupo Bertin, ela 
apurou um bom dinheiro - cujo valor não re-
vela - e poderia ter sossegado e levado vida de 
madame. "Eu até tentei, pois, pelo contrato de 
venda da OX, eu me comprometia a manter um 
período sabático de três anos e meio sem abrir 
nenhum negócio no setor de cosméticos. Procurei 
preencher meu tempo com corrida, academia, 
cabeleireiro, massagens... Até jogar golfe com 
um amigo, joguei. Achei um saco", conta. 

Um ano depois da venda da OX, cansada da 
vida de princesa, lançou-se em novo empreen-
dimento, desta vez literário, e escreveu o livro 



Que cabelo é esse?, publicado em 2006, em que 
conta a história dos cabelos desde 1900 até 2000. 
Em 20 07, Mariangela criou a EOS - palavra 
grega que significa deusa da aurora -, com uma 
linha de 120 produtos cosméticos, totalmente 
idealizados por ela. Na OX e na EOS, somadas, 
ela criou mais de mil produtos de beleza. 

Durante seus dez anos de existência sob co-
mando de sua criadora, a OX chegou a ter 3.000 
funcionários, entre trabalhadores da fábrica, 
vendedores, representantes comerciais e demons-
tradoras - uma equipe de 300 mulheres que faziam 
diagnóstico capilar nos pontos de venda. Ao ser 
vendida, a OX fabricava mais de 200 itens - a 
maioria da linha Plants, feita à base de plantas - e 
faturava seis milhões de reais por mês. 

O dinheiro apurado na venda da empresa 
foi aplicado em renda fixa. "Sou conservadora, 
não sou da área financeira", diz. Na época, ela 
chegou a pedir conselhos sobre investimentos 
f inanceiros aos amigos banqueiros . Hoje, 
aconselha-se com o irmão. Na nova empresa, a 
EOS, quem cuida da parte financeira é a mãe, 
Eny. Mariangela cria os produtos que tratam os 
cabelos, o corpo e os ambientes, baseados em 
água purificada e óleo elementos (são corpos 
oleosos sintetizados sob a forma de ceras, neste 

caso vêm de produtos do mar). Ao contrário 
da OX, cuja fábrica pertencia à Mariangela e 
funcionava em um terreno da família Bordon, 
a EOS é produzida por terceiros. A empresária 
desenvolve as fórmulas em parceria com a en-
genheira química Sonia Corazza e encomenda 
o produto a outros fabricantes. 

Aos 50 anos, Mariangela mantém na EOS 
o mesmo pique que a ajudou a erguer a OX no 
passado. "Dedico todas as horas do dia à em-
presa. Chego a sonhar com produtos." Para dar 
conta de sua rotina diária - além da empresa, ela 
apresenta o programa Beleza Diária, na Rádio 
Eldorado, e dá dicas de beleza no site de Ana 
Maria Braga -, ela concentrou seu endereço re-
sidencial e comercial nos Jardins, em São Paulo. 
Seu apartamento está a um quarteirão da loja 
conceito da Rua Bela Cintra, onde os clientes 
podem provar tudo que está nas prateleiras. 

Bonita, elegante e bem-sucedida, Marian-
gela diz que a maior dificuldade para vencer 
no mundo dos negócios é usar saias. "Ainda 
há um preconceito: será que ela é capaz?" A 
carreira de Mariangela, assim como a de ou-
tras empresárias de sucesso, prova que, sim, as 
mulheres herdeiras são capazes de conquistar 
seus próprios impérios. 
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