
Conheça nossa Equipe 

Atendimento ao Cliente

O atendimento é parte essencial para um bom feedback do 
cliente. Aos 25 anos de existência, a Belladona está preparada 

para atender clientes de todo o Brasil.



Thatiana

Muito prazer, sou Thatiana. Estou 
há 11 anos no atendimento ao 
cliente na Farmácia Belladona, 
onde trabalho com muito carinho 
e dedicação.



Ana Paula

Muito prazer, sou Ana Paula. Tenho 
orgulho e satisfação de fazer parte desta 
empresa  há 22 anos. Atuo atualmente  no 
atendimento  ao cliente  com muito amor, 
comprometimento  e dedicação, visando 
sempre um ótimo atendimento e 
satisfação de nossos  clientes



Gleice

Muito prazer, sou Gleice. Presente 
na empresa desde 2016 exerço 
minha função de farmacêutica 
responsável com muito carinho, 
empenho e dedicação zelando pelo 
cuidado à saúde e bem estar de 
nossos clientes.



Conheça nossa Equipe 

Laboratórios 

O laboratório da Farmácia Belladona trabalha com atualmente 
mais de 20.000 fórmulas por ano. Fique tranquilo que sua 

receita está em boas mãos com nossas especialistas.



Tânia

Sou Tânia Carina Feitosa, auxiliar 
de laboratório. Trabalho com 
comprometimento e excelência 
há 19 anos. Atualmente atuo no 
laboratório de sólidos. 



Elidiana

Muito prazer, sou Elidiana 
Marquette,  auxiliar de 
laboratório há 12 anos. Minhas 
responsabilidades na empresa 
incluem a execução dos serviços 
no laboratório de sólidos. 
Trabalho com responsabilidade, 
comprometimento e ética .



Sharon

Muito prazer, sou Sharon J. 
Nyenhuis, auxiliar de 
laboratório. Trabalho com 
comprometimento e 
responsabilidade para melhor 
atender nossos clientes.



Jessika

Muito prazer, sou Jessika, 
auxiliar de laboratório. 
Trabalho com muita 
dedicação, amor e 
compromisso para melhor 
atender a nossos clientes.



Sara

Muito prazer, Sou Sara Daniela. Trabalho 
há mais de 15 anos supervisionando e 
produzindo sempre os melhores cremes, 
bases, shampoos, cosméticos, dentre 
outros. “Sou Manipulação por amor. 
Fazer o que gosta é liberdade. Gostar do 
que faz é felicidade”.



Erika

Muito prazer, Sou Érika Cristina de Oliveira, auxiliar de 
laboratório. É com imenso prazer que faço parte desta 
equipe, trabalhando com responsabilidade e dedicação.



Conheça nossa Equipe 

Administração/Supervisão

Nossa Administração trabalha exclusivamente pela satisfação 
de nossos clientes. Conheça nossa equipe.



Denise

Qualidade em Primeiro Lugar, Sempre!

Há 25 anos, a Denise abria sua primeira 
farmácia de manipulação na cidade de 
Pirassununga-SP. Hoje, contando com 
clientes no Brasil e no exterior, a 
farmácia atua com loja física e também 
com e-commerce com a mesma atenção e 
qualidade a seus mais de 40.000 clientes.



Alex

Contador e Administrador, é mestre em 
Administração pela USP

Muito prazer em conhecê-lo, me chamo 
Alex e sou responsável pela gerência 
comercial e administrativa.

 Nossos colaboradores estão felizes por termos 
você como cliente. Nos vemos por aí! Obrigado!



Nossa História

Nossa primeira loja

1995

Primeiros 10.000 clientes

2002

Expansão - Nova loja

2005

1. Operação E-commerce
2. Mais de 40.000 clientes

2016

1. Atendimento 
para todo o 
Brasil

2. Novas 
reformas

2019


