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Como Luisa Saldanha transformou uma pequena farmácia de manipulação de Recife num 
negócio de 30 milhões de reais por ano. 

 
Luisa Saldanha - "Entendo tudo de procedimentos da área de produção, mas ainda me falta conhecimento em 

processos e na estruturação de um grande negócio". 

A história da farmacêutica Luisa Saldanha, de 51 anos, e sua empresa pernambucana 
Pharmapele é um ótimo exemplo de como pode ser necessário adaptar constantemente o 
modelo de negócios que deu origem a um empreendimento para que sua expansão possa ser 
mantida ao longo do tempo. A empresa, criada em Recife há 21 anos, começou como uma 
pequena farmácia de manipulação com foco em produtos para a pele. Hoje, é um grupo 
formado por uma rede de 50 lojas, das quais 41 são franquias, e por uma fábrica de 
cosméticos. No ano passado, a Pharmapele faturou 30 milhões de reais — seis vezes mais que 
em 2000, quando as primeiras farmácias franqueadas foram abertas. 

Luisa agora vive um momento de transição nos negócios, talvez o mais importante desde o 
final dos anos 80, quando se tornou empreendedora. Nos últimos tempos, assim como outros 
empreendedores à frente de pequenos e médios negócios com alto potencial de crescimento, 
ela vem recebendo ofertas pela empresa. “É possível que, logo mais, eu tenha de vender parte 
do negócio e conseguir capital para continuar crescendo”, diz. 

A trajetória de Luisa é parecida com a de muitos empreendedores que, na juventude, se 
interessaram por uma área do conhecimento para resolver algum problema particular, se 
apaixonaram pelo assunto e acabaram virando empresários meio por acaso. “Quando era 
adolescente, vivia freqüentando farmácias de manipulação atrás de cremes que pudessem 
resolver meus problemas com espinhas”, diz Luisa. Na hora de prestar vestibular, ela acabou 
escolhendo o curso de farmácia. Já formada, e depois de um ano trabalhando no laboratório 
multinacional Merck, abriu sua primeira farmácia de manipulação em sociedade com duas 
amigas, no Rio de Janeiro. 

Em 1989, Luisa se mudou para Recife para trabalhar numa outra farmácia de manipulação — a 
própria Pharmapele, que mais tarde acabou adquirindo. Hoje, comanda uma empresa muito 
diferente da que comprou. A primeira grande mudança aconteceu em 2000. Na época, a 
Pharmapele contava com oito lojas próprias em algumas das principais capitais dos estados do 
Nordeste e faturava 5 milhões de reais ao ano. Luisa esbarrava na falta de dinheiro para 
expandir os negócios. “Naquele tempo, era difícil conseguir crédito para abrir mais farmácias”, 



diz ela. A solução foi criar uma rede de franquias — e contar com o investimento dos 
franqueados para ampliar o número de pontos-de-venda e aumentar a presença no Nordeste. 

Depois de se consolidar na região, Luisa espera encontrar espaço em outras partes do Brasil. 
Um dos objetivos é atuar mais fortemente em São Paulo, onde já há duas unidades da 
Pharmapele. Mas repetir com consumidores de outros estados brasileiros o modelo que deu 
certo entre clientes nordestinos será um desafio para ela. “A empresa poderá encontrar 
obstáculos nos mercados do Sul e do Sudeste”, afirma o consultor Alvaro Mello, professor de 
empreendedorismo da Business School SP. “O sucesso no Nordeste não assegura que o 
modelo possa ser repetido num mercado bem mais competitivo.” A concorrência vai aumentar 
ainda mais. A fabricante carioca de cosméticos Dermage, por exemplo, se prepara para se 
fortalecer em São Paulo. 

As mudanças da Pharmapele 

O crescimento da empresa (faturamento 
em reais) 

2000 
5 milhões 

Tudo artesanal 
A empresa cresce ao fazer cosméticos e 
medicamentos dermatológicos 

2002 
10 milhões 

Remédios em alta 
As vendas de remédios manipulados 
aumentam e se tornam a principal fonte 
de receitas 

2007 
30 milhões 

A vez da indústria 
Com marca e produção em fábrica 
própria, os cosméticos já chegam a 25% 
das vendas 

 

Por que, então, a empresa de Luisa tem chamado a atenção de investidores? Em seu favor, a 
Pharmapele conta com uma porção de pontos fortes — a capilaridade conseguida com o 
sistema de franquias, a presença de 19 lojas em shoppings freqüentados por consumidoras de 
alto poder aquisitivo e a vantagem de contar com uma fábrica e uma marca própria. “Tudo 
isso funcionou como combustível para nosso crescimento”, diz Luisa. 

 



A decisão de montar uma fábrica, situada em Recife, veio em 2004. “Com o aumento das 
vendas e dos volumes manipulados, vi que era vantagem passar a fazer cosméticos como 
xampus e cremes industrialmente”, diz Luisa. Assim nasceu a segunda empresa do grupo, a 
indústria de cosméticos Natusense. Com ela, além de conseguir um ganho de escala, a 
Pharmapele pôde liberar seus laboratórios nas farmácias para dar conta da produção de 
medicamentos, que crescia aceleradamente. Os medicamentos — diversificados em várias 
áreas, como cardiologia, ginecologia, geriatria, psiquiatria e medicina ortomolecular, entre 
outras — responderam por 75% do faturamento do grupo em 2007. “As vendas de 
medicamentos ganharam importância ao longo do tempo”, afirma Luisa. 

O foco da Natusense está na linha de dermocosméticos (cosméticos que contêm princípios 
ativos para tratar a pele) que leva seu nome, como uma base para a região dos olhos que 
ajuda a reduzir olheiras, por exemplo. Ao atuar nesse mercado, a Pharmapele compete com 
marcas internacionais fortíssimas, como as francesas La Roche Posay e Vichy. A concorrência é 
uma dificuldade, mas é também uma oportunidade para oferecer cosméticos a um preço 
menor do que o dessas marcas — estratégia que tem chamado a atenção dos candidatos a 
compradores da empresa. 

Luisa acredita que precisa profissionalizar a gestão se quiser manter a Pharmapele no rumo do 
crescimento. Suas filhas, Juliana, administradora de 26 anos, e Mariana, farmacêutica de 24 
anos, trabalham com ela no negócio. No ano passado, Luisa contratou o executivo Carlos 
Blauth — profissional com passagens pela Kodak e que esteve à frente das franquias da 
indústria têxtil catarinense Marisol — para gerenciar a expansão das franquias da Pharmapele. 
“Entendo tudo de procedimentos da área de produção, mas ainda me falta conhecimento em 
processos e na estruturação de um grande negócio”, diz Luisa. Além da obtenção de capital, 
essa é outra razão para ela considerar a venda da Pharmapele. “Nesse caso, eu deixaria a 
presidência para ocupar a diretoria técnica”, diz Luisa. “Assim, poderia me dedicar ao 
desenvolvimento dos produtos, pois é o que sei fazer melhor.” 
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