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MELHORIA NA CADEIA DE ABASTECIMENTO. UM ESTUDO DE CASO EM 

UM FABRICANTE FARMACÊUTICO 

 

1. RESUMO 

A cadeia de abastecimentos de medicamentos é a principal preocupação 

dos laboratórios farmacêuticos, pois ela é responsável em garantir que todo 

o recurso e esforço de geração de demanda sejam recompensados. Este 

projeto tem como objetivo minimizar o índice de rupturas nos pontos de 

vendas, diminuindo falhas na cadeia de abastecimento com melhorias nos 

processos internos, através de ferramentas como o indicador OTIF (On time 

In Full) e aplicação do ciclo PDCA como a metodologia de trabalho. 

 

Palavras-chave: Cadeia de Abastecimento.  OTIF. Indústria Farmacêutica. 

 

2. INTRODUÇÃO 

O abastecimento de suprimento que é um processo que assenta em três 

importantes pilares (a empresa, o fornecedor e o cliente) e que consiste na 

gestão dos produtos e da comunicação entre eles. “Todos os intervenientes 

que estão inseridos direta ou indiretamente com o negócio empresarial 

estão envolvidos na gestão da cadeia de abastecimento.”, conforme Inês 

(2017). 

Na indústria farmacêutica, a falha na cadeia de abastecimento representa 

ruptura do seu produto nos pontos de vendas, ou seja, todo o trabalho e 

investimento na geração de demanda são perdidos, sendo que a geração 

de demanda é o principal investimento da indústria. 

Para melhorar a cadeia de abastecimento é essencial ressaltar que entre a 

indústria farmacêutica e o paciente, existem redes e distribuidores de 

medicamentos, sendo eles os responsáveis em disponibilizar os produtos a 

mais de 70 mil farmácias que constam no Brasil. 

 



3. OBJETIVO 

Melhorar a cadeia de abastecimento da indústria farmacêutica, ajustando os 

processos internos com foco no nível de serviço prestado a rede Raia 

Drogasil, que atualmente é a principal distribuidora de medicamentos nos 

pontos de venda. 

 

4. METODOLOGIA 

Azevedo (2015) “A gestão da cadeia de suprimentos (Supply Chain 

Management – SCM) é um processo que consiste no planejamento 

estratégico de fluxos, sejam eles de bens, serviços, finanças, informações 

etc., com o intuito de alcançar os objetivos da organização.” 

Foram utilizados os métodos, OTIF e PDCA.  

OTIF – É um indicador composto por dois elementos principais, cada um 

com seu foco de medição: 

On Time: Os produtos devem ser entregues conforme prazo previamente 

combinado com o cliente. Mede a pontualidade do pedido. 

In Full: Os produtos devem estar dentro das especificações acordadas com 

o cliente: quantidade e qualidade. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Através de pesquisas quantitativas com um instituto responsável em 

agrupar os indicadores da indústria farmacêutica, foi possível entender a 

metodologia do indicador OTIF, pois este indicador engloba toda a cadeia 

do pedido, como por exemplo, entrada da ordem de compra, 

processamento comercial, processamento financeiro, etapa produtiva e 

processos logísticos. 

Através do OTIF foi possível identificar o nível de serviço atual, as 

oportunidades de melhorias. 

O processo atual da cadeia de abastecimento conforme demonstrado na 

Figura 1 é iniciado na visitação médica e encerra na entrega do pedido.   

 



      Figura 1 – Ciclo de Demanda 

 

       Fonte: As autoras, 2018 

 

      Na indústria farmacêutica estudada o pedido percorre todo o processo        

operacional conforme na Figura 2. 

 

Figura 2 – Ciclo de atendimento do pedido

 

Fonte: As autoras, 2018 

 

Foram avaliados através do OTIF, os pedidos enviados pela rede Raia Drogasil 

analisando o tempo de atendimento do pedido (lead time), considerando o 

tempo padrão de atendimento mais o tempo de transporte, além de verificar se 

todas as unidades solicitadas foram entregues (in full).  

 



6. RESULTADOS 

Foram iniciadas ações de curto prazo para melhorar o tempo de entrega e 

qualidade da entrega, como por exemplo, aplicação de metas de 

atendimento voltado para os pedidos da rede Raia Drogasil para cada setor 

e transporte via gaiolas, para reduzir o índice de avarias no transporte. 

Entretanto, o estudo de caso está em período de avaliação dos resultados. 
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