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Empresária, criadora da Phytoervas, hoje dona de importadora e rede de perfumaria, anuncia seu 
próximo projeto.  
 
Os antigos diziam que "pé de manga não dá pitanga" para descrever a força intrínseca de certos 
talentos. No mundo dos negócios, a força da natureza das coisas se repete. Especialista em 
cosmética, beleza, bem-estar e moda, Cristiana Arcangeli criou a Phytoervas, até hoje uma das 
marcas de maior reconhecimento do mercado brasileiro e que foi vendida para a Bristol Meyers 
Squibb em 1998 por uma cifra confidencial.  
 
O processo de venda incluiu um contrato de não competição da empresária com os novos donos 
da Phytoervas com prazo de seis anos. Com o fim deste período de hibernação, Crist iana anuncia 
que lançará, até o fim de 2005, uma nova linha de cosméticos que terá US$ 10 milhões de 
investimento. "Boa parte deste valor será investido em publicidade e ações de formação da 
marca", adianta a empresária.  
 
O nome da nova marca ainda é um mistério, até para a sua própria criadora. "Há várias opiniões e 
estudos, mas ainda não tenho uma decisão final", diz a empresária que carrega no sobrenome 
uma ótima possibilidade de marca. "Arcangeli é uma das opções mais votadas", admite. "Mas, não 
sei se quero algo tão ligado à minha pessoa. Quero que a marca tenha vida própria", confessa.  
 
O irônico disso tudo é que a nova marca vai expressar precisamente as crenças pessoais da 
empresária em termos de beleza. "A filosofia da linha de produtos será a que adoto na minha 
vida: privilegiar bases naturais, sempre prestar atenção às inovações tecnológicas e combinar um 
com o outro sempre que possível", descreve.  
 
O que já se sabe é que a nova marca será uma linha de produtos de beleza na categoria 
semiprestígio. "Com o aumento do preço dos importados nos últimos anos que os tornou 
proibitivos até para a classe média alta, surgiu espaço no nicho de semiprestígio de mercado de 
cosméticos", afirma Cristiana. "O conceito que ligará os produtos será o de bem-estar. " A linha de 
cosméticos ainda está em formatação, mas mesmo os produtos que já estão definidos são 
segredo a sete chaves.  
 
"Esse é um setor muito competitivo, qualquer idéia é copiada em instantes." Dona da rede de 
lojas de perfumes e cosméticos Phytá, Cristiana criou um novo design para as lojas que foi 
realizado como projeto piloto no Shopping Eldorado, em São Paulo. Ela conta que antes mesmo 
que a empresária tivesse tempo de replicar o design em suas sete outras lojas, viu a concepção 
ser imitada por outra loja num outro shopping famoso da cidade.  
 
Além da nova marca e das lojas Phytá, Cristiana também tem a Ph Arcangeli, um empresa de 
distribuição de produtos importados que tem a exclusividade no Brasil sobre as marcas Bulgari e 
Chanel. Como se isso tudo não bastasse, a empresária comemora este ano o 10 aniversário do 
programa Rádio Fashion e, de presente, estréia dia 11 de abril um programa semanal de 40 
minutos que focalizará os universos pelos quais transita: moda, beleza e fitness. Ainda este ano, 
lança a versão para homens do livro "Beleza para a Vida Inteira", sucesso de vendas para o 
público feminino apresentado em 2001 pela Editora Senac.  
 
A expectativa é de que o investimento de US$ 10 milhões - realizado por um sócio-capitalista 
brasileiro - seja recuperado num período de três a cinco anos. A nova marca está sendo 
desenvolvida pela EugenioDDB, que tem outra tarefa a cumprir: por num único guarda-chuva 
todas as atividades da empresária de modo que o prestígio de cada marca contribua com as 
outras.  
 



"Todas as atividades que realizo estão alinhadas com as minhas crenças e meu estilo de vida que 
e constituem o DNA de todas as marcas. Tudo o que faço é reflexo das minhas posturas 
pessoais", afirma Cristiana. Talvez seja por isso que, conforme diz o ditado antigo, essa "manga" 
não tenha agüentado ficar longe do mercado de cosméticos.  
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