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Excelência logística por meio da inovação e 
eficiência em gestão

Torre de Controle
na distribuição de medicamentos
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A demanda por informação em tempo real, 
agilidade de processos e qualidade de atendimento 
aumenta a cada dia. No mercado de medicamentos, 
isso não é diferente e, diante desse cenário, 
a Profarma Specialty investiu em Torre de 
Controle, gestão centralizada e proximidade dos 
transportadores, para atender às necessidades, cada 
vez mais exigentes, desse setor.

Atualmente acompanhamos nossos pedidos de en-
tregas de pizzas, supermercados e demais conveniên-
cias em tempo real com os diversos aplicativos existen-
tes. Para o mercado de medicamentos, a expectativa do 
consumidor é a mesma ou até maior, uma vez que está 
tratando de produtos para a saúde, muitas vezes, de alto 
custo e que são fundamentais para o bem-estar dos pa-
cientes.

Nesse cenário, a Profarma Specialty, empresa com 
atuação na distribuição de medicamentos oncológicos, 
dermatológicos, vacinas, medical devices e hospitalares, 
em geral, para todo o Brasil, investiu em tecnologia de 
monitoramento em tempo real, por meio de Torre de 
Controle centralizada.

TORRE DE CONTROLE
A empresa possui, atualmente, seis centros de distri-

buição (CDs), localizados em São Paulo, Rio de Janei-
ro, Paraná, Espírito Santo, Goiás e Rio Grande do Sul, e 
atende hospitais, clínicas e pacientes em todo o Brasil, 
com mais de 10 mil entregas por mês, por meio dos mo-
dais rodoviário e aéreo, conforme a Figura 1. Mais da 
metade dessas entregas são de produtos refrigerados, de 
2ºC a 8ºC, e de alto custo, que requerem um controle 
logístico rigoroso.  

A Torre de Controle possui uma plataforma que 
permite o acompanhamento em tempo real de todas as 
entregas a partir de uma central de monitoramento de-
dicada, instalada na sede da Profarma Specialty, em São 
Paulo, além do monitoramento a partir do portal web e 
aplicativos para celulares e tablets. Ver a Figura 2.

Esse monitoramento permite o rastreamento e a 
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Figura 1: Gráfico de atuação da Profarma Specialty.
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Figura 2: Instalação da Torre de Controle.
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visualização das rotas realizadas por cada veículo, por 
meio de mapas, além do acompanhamento dos even-
tos de confirmação de entrega, visualização de canho-
tos, alertas de segurança e interação com os motoristas, 
conforme a Figura 3. 

Todo esse processo é realizado a partir de um apli-
cativo específico instalado no celular do motorista, 
evitando a necessidade de instalação de rastreadores 
adicionais nos veículos, garantindo maior agilidade e 
flexibilidade na implementação da solução.

CARACTERÍSTICAS DA TORRE DE CONTROLE
• Tracking em tempo real das entregas; 
• Alertas e notificações de ocorrências;
• Painel com indicadores operacionais;
• Acompanhamento de logística reversa;
• Ações preventivas junto à força de vendas;
• Agendamentos de entregas e priorizações;
• Planejamento e otimização de frota;
• Atuação ativa junto aos motoristas de entrega;
• Avaliação de performance dos transportadores.

A tecnologia conta, ainda, com um módulo de inte-
ligência artificial, que possibilita aumentar a previsibi-
lidade das entregas de forma dinâmica e evolutiva. O 
sistema aponta o horário de cada entrega prevista na 
roteirização, com atualização em tempo real e com base 
no histórico de cada destinatário e tempo de trânsito da 
rota. Dessa forma, com a evolução da implementação 
e acúmulo de dados de cada ponto de entrega, a pre-
visibilidade será cada vez maior, possibilitando ações 
preditivas e uma melhor informação para os clientes.

GESTÃO CENTRALIZADA
O processo de implementação da Torre de Controle 

faz parte de uma estratégia de centralização de gestão, 
para aumentar o foco e a eficiência.  Esse método evo-
luiu ao longo de três etapas:

Figura 3: Visualização de mapa de rota de entrega.

1. Revisão e consolidação de rotas e contratos
Todas as rotas foram reavaliadas em busca pela con-

solidação de volumes em transportadores específicos, 
permitindo o ganho de escala, o aumento de rotas de-
dicadas e a consequente melhoria do nível de serviço.

2. Consolidação de times 
Inicialmente, os times de monitoramento das entre-

gas ficavam distribuídos nas diferentes filiais, próximos 
da operação logística, em que cada time era responsá-
vel por controlar as suas frotas e entregas. O modelo 
foi centralizado, consolidando o time na sede de São 
Paulo, junto à equipe comercial de televendas. Esse 
modelo permitiu maior intercâmbio de informação e 
compartilhamento de atividades entre os colaboradores 
de monitoramento, além de uma maior agilidade nas 
interações com a equipe comercial.

3. Investimento em tecnologia
Esse processo se consolidou na instalação da torre de 

logística, que contemplou o investimento na infraestru-
tura para a instalação de painéis e sistemas de controle 
de visualização, sistema específico de gestão das entre-
gas customizados para as necessidades da Profarma 
Specialty, além de investimento junto às transportado-
ras, para viabilizar o uso do sistema por aplicativo pelos 
motoristas, que tem papel fundamental na geração da 
informação.

Esse novo modelo de gestão proporcionou diversos 
benefícios operacionais e financeiros, permitindo a 
melhoria do nível de serviço, com o objetivo de atingir 
99% de entregas completas e no prazo, conforme a Fi-
gura 4, além da redução do custo por entrega de 17%, 
no último ano.

Figura 4: Evolução da qualidade da entrega, com a implantação 
da Torre de Controle.

Torre de Controle na distribuição de medicamentos

PROXIMIDADE DAS TRANSPORTADORAS
Para o sucesso desse projeto, foi fundamental o tra-

balho de parceria junto às transportadoras. A aborda-
gem de trabalho conjunto e da busca de soluções que 



59  59  

trouxessem o crescimento tanto para a Profarma Spe-
cialty, quanto para os transportadores foi um diferencial 
importante.

O trabalho iniciou a quatro mãos, na busca pelas oti-
mizações de rota, no qual a empresa disponibilizou com 
clareza os dados de volumetria e requisitos de atendi-
mento necessários, permitindo aos transportadores oti-
mizarem as suas rotas, para atender às exigências, com 
custos competitivos.

A implementação do aplicativo de monitoramento da 
Torre de Controle também requer uma parceria impor-
tante com as transportadoras e motoristas, que são os 
responsáveis pela qualidade da informação de entrega e 
registro dos comprovantes. Essa parceria foi conseguida 
a partir do compartilhamento dos objetivos do projeto 
com todos os parceiros, de forma a terem a visibilida-
de do impacto do projeto na qualidade da entrega dos 
medicamentos aos hospitais, clínicas e pacientes, e do 
papel fundamental que eles têm nessa cadeia. O sistema 
de monitoramento e seus indicadores foi também esten-
dido às transportadoras e aos seus próprios sistemas de 

gestão, o que trouxe benefícios para as suas operações.
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A implementação de mudanças e a transformação 

de processos em busca pela excelência são projetos que 
requerem foco, disciplina e engajamento de várias áre-
as e pessoas. Nesse caso, não foi diferente, uma vez que 
ter um planejamento adequado, com metas definidas e 
rotinas de acompanhamento e de revisão constantes fo-
ram fundamentais.

O envolvimento das pessoas, sejam internas da em-
presa ou de fornecedores, é facilitado, se cada um tem 
uma visão maior do projeto e de seus objetivos. O foco 
nas parcerias, com visão em longo prazo e objetivos co-
muns, facilita a gestão dessas mudanças.

Trabalhando dessa forma é possível trazer eficiência, 
inovação e redução de custos, em um mercado que tem 
requisitos e prazos de entrega cada vez mais exigentes, 
continuando esse processo de melhoria em busca pela 
excelência.


