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1. RESUMO 

 

Este trabalho consiste no estudo detalhado de como está estruturado atualmente o 

sistema de gestão de estoque de uma farmácia de manipulação, buscando 

identificar em que momentos ocorrem os desperdícios, sejam eles de tempo, 

insumos, máquinas ou mão-de-obra, buscando assim sua racionalização e, 

consequentemente, a redução de gastos. 

 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

O trabalho foi realizado na farmácia de manipulação “Fórmula Magistral”, que atua 

no ramo farmacêutico desde 1991 produzindo e comercializando medicamentos 

alopáticos e homeopáticos. A empresa conta com 50 funcionários divididos em três 

unidades. 

 

O foco é a melhoria do sistema de estoque desta farmácia de manipulação, pois 

atualmente não há um estudo da utilização dos insumos na farmácia em questão e o 

reabastecimento dos mesmos ocorre através da experiência dos funcionários, com o 

auxílio de um sistema cuja função principal é armazenar e disponibilizar os dados 

das vendas anteriores e atuais. 

 

 

3. OBJETIVOS 

 

Este trabalho tem como objetivo primário contribuir para a melhoria do sistema de 

gestão dos estoques da farmácia de manipulação, identificando práticas atuais 

inadequadas e apresentando novas propostas para corrigi-las, a fim de minimizar as 

perdas ocorridas atualmente, sejam elas por excesso ou por falta das matérias-

primas utilizadas (atraso de pedido).  
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O objetivo secundário deste trabalho é contribuir para a eficiência do fluxo de 

atendimento, ou relacionamento com o cliente e o fluxo de processo de manipulação 

dos remédios. 

 

 

4. METODOLOGIA 

 

Segundo Miguel (2012), a escolha do método é uma das decisões fundamentais 

para conduzir o processo de pesquisa, a metodologia utilizada neste trabalho é o 

estudo de caso, tendo em vista que é analisado um acontecimento não 

generalizado, o estudo de um caso específico e recorrente dentro da empresa, a 

ineficiente gestão dos estoques de matérias-primas e embalagens. 

 

É utilizada a pesquisa de natureza qualitativa e quantitativa, utilizando-se variáveis 

como: o consumo mensal de cada insumo, os tempos de diversos pontos durante o 

processo, a quantidade de pedidos atrasados mensalmente, as implicação dos 

atrasos, e outros indicadores necessários para a identificação nos principais pontos 

passíveis de melhoria. 

 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

O início do trabalho se deu através da realização de um breve levantamento a 

respeito do mercado farmacêutico, com foco nas pequenas empresas e no ramo de 

manipulação. Com isso, foi feita a seleção da empresa na qual o trabalho está sendo 

desenvolvido.  

 

Dentro do local, diversas visitas foram feitas e pôde-se observar os principais 

problemas, chegando assim ao tema do trabalho. A próxima etapa foi realizar 

reuniões com sócios e funcionários e coletar diversos dados. Paralelamente 

realizou-se uma revisão bibliográfica sobre gestão de estoques e logística. 
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Com os dados em mãos, se iniciou um processo de tratamento dos dados que 

procura permitir a chegada âs conclusões esperadas e â possíveis soluções. 

 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Através dos dados coletados e tratamentos realizados até o momento pôde-se 

ealizar diversas observações, como por exemplo, existem determinados insumos 

que já não são mais utilizados no mercado (foram substituídos por outros mais 

modernos) e não aparecem nos estoques a mais de cinco anos, porém continuam 

cadastrados no sistema, sobrecarregando-o. Além disso, ao estudar o histograma de 

tempos de fabricação dos produtos, vê-se uma enorme disparidade de tempos, 

indicando uma produção ineficiente.  
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