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O sobrenome de Cristiana Arcangeli finalmente mudou. Desde que vendeu em 1998 a marca 
Phytoervas para a gigante Bristol Myers-Squibb e ficou impedida de ter uma marca nacional 
por cinco anos, a empresária sempre era lembrada como a fundadora da Phytoervas. Agora, 
lança seu novo negócio e assume o título de dona da Eh. É isso mesmo.  
 
Soa, no mínimo, estranho dito pela primeira vez. Mas Cristiana está confiante e aposta não só 
no seu novo "sobrenome" como em todo o conceito criado para a grife de cosméticos. "A idéia 
é passar um ar moderno e contemporâneo", diz. A consultoria de marca Interbrand apresentou 
20 nomes para a empresária, que optou por Eh.  
 
O investimento inicial da marca é de R$ 20 milhões, incluindo pesquisa e desenvolvimento do 
produto, lançamento e mídia. Nessa empreitada, Cristina Arcangeli conta com o apoio de um 
sócio investidor de peso. Através de um fundo de private equity que investe em empresas de 
consumo, João Alves de Queiroz Filho, o Júnior, dono da Assolan, é quem está no negócio e 
deve dar suporte na distribuição dos produtos no varejo.  
 
A nova marca mantém o apelo natural que Cristiana lançou, ainda na década de 80, com 
Phytoervas. Negócio que cresceu de tal forma que despertou o interesse de duas 
multinacionais. Em 1998, a Phytoervas foi comprada pela farmacêutica Bristol Myers-Squibb 
por um valor estimado em até R$ 30 milhões - a empresária não revela a cifra. Depois, a 
marca ainda passou para as mãos da americana Procter & Gamble e foi revendida para a 
brasileira Nasha.  
 
Desta vez, porém, o conceito natural ganha um novo significado. A linha Eh, que começa com 
xampus e condicionadores, terá matérias-primas naturais em toda a formulação - o que a 
empresa está batizando de tecnologia verde.  
 
"Nos produtos do mercado, o lauril-éter, matéria-prima básica para a confecção de xampu é 
sintético. O nosso deriva de óleos vegetais, como babaçu, coco e milho", afirma Rosely 
Grossmann, engenheira química responsável pela pesquisa e desenvolvimento dos produtos. 
Rosely, que já havia trabalhado com Cristiana na Phytoervas, testou xampus de vários países 
e chegou a lavar mais de cinco vezes o cabelo num único dia.  
 
A marca também terá um xampu e condicionador 100% orgânicos, com selo de certificação 
emitido pela Ecocert, empresa européia. A linha começa com 35 produtos e a meta é alcançar 
60 itens nos próximos dois anos. Até o final deste ano, a marca lança produtos para o corpo, 
como sabonete líquido e óleo de banho. "Começamos em xampus de propósito, porque a 
consumidora é muito infiel nesse segmento e adora testar novidades", diz. A marca será 
distribuída nacionalmente em supermercados, farmácias e perfumarias.  
 
Os xampus chegam às gôndolas por R$ 12. Os mais elaborados, como o orgânico, chegam a 
custar R$ 18. A fabricação é terceirizada e está por conta da Provider, que também produz 
para Unilever e L'Oréal.  
 
"Apertamos bastante as margens, mas esse faz parte do meu projeto de democratizar o luxo", 
diz a empresária, que desde o final de abril, fechou uma parceria com a Casas Bahia para a 
venda de 95 marcas de perfumes importados em até 12 vezes. O projeto abrange 32 lojas da 
rede, mas a meta é atingir 200 lojas nos próximos dois anos. Segundo informações das Casas 
Bahia, já foram vendidas 4,5 mil unidades entre R$ 19 e R$ 300.  
 
Quando indagada sobre a concorrência, Cristiana é firme. "Não temos concorrentes diretos". 
Apesar de operar em outro canal de distribuição, a venda porta-a-porta, a Natura tem a linha 
Ekos, cujos xampus custam cerca de R$ 15. Outras marcas do varejo, como Ox, lançou a 
versão "plants", que custa cerca de R$ 8.  
 



Enquanto ficou de quarentena, Cristiana cuidou de dois outros negócios na própria área de 
cosméticos. A PH Arcangeli, importadora exclusiva de marcas como Chanel, Bulgari, Paris 
Hilton e Guess, e Phytá, rede de nove lojas. A empresária prevê um faturamento de R$ 40 
milhões em 2006. 
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