
Resumo 

Este relatório, enquadra-se no âmbito da realização do Projecto de Dissertação, para a 

conclusão do Mestrado Integrado em Engenharia e Gestão Industrial, da Faculdade de 

Engenharia da Universidade do Porto (FEUP). 

O projecto ocorreu em duas empresas, dedicadas à distribuição farmacêutica, a Alliance 

Healthcare, SA, e a Alloga, adquirida pela Alliance Healthcare em Novembro. A 

distribuição farmacêutica, é uma actividade dinâmica e em constante mudança, seja pelo 

aparecimento de nova legislação, aquisições e fusões constantes, novos players no 

mercado. A exigência de um mercado cada vez mais competitivo (margens baixas, 

diversos concorrentes), leva à necessidade de optimização de  toda a cadeia logística.  

É neste contexto que surge este projecto, inserido no processo de aprovisionamento de 

um distribuidor farmacêutico. O projecto tem um carácter contínuo, iniciando-se no 

processo de previsão e reaprovisionamento de stocks, esta primeira fase, conduziu por 

um lado, à realização de um estudo de marketing sobre como lidar com excessos de 

stock e como optimizar a rentabilidade das campanhas promocionais; por outro, à 

análise dos processos operacionais dos armazéns, condicionados ao reaprovisionamento. 

O processo de previsão e reaprovisionamento de stocks, foi analisado de forma 

integrada, o desenvolvimento dum novo algoritmo de previsão da procura foi 

complementado com ferramentas extra, com o objectivo de aumentar  os níveis de 

serviço e reduzir o valor do stock. Foi desenvolvido, testado e aprovado um novo 

método de previsão da procura que apresentou reduções no valor de stocks que 

atingiram os 23,8%, sem prejuízo no nível de serviço. Ao mesmo tempo, a introdução 

de novas ferramentas (Deliver Lead Time e Análise Dinâmicas de Stocks), esperam 

conduzir a melhorias do nível de serviço. 

O estudo do marketing permitiu desenvolver um modelo para ajudar a definir os 

parâmetros de uma campanha promocional, tendo em vista, uma maximização do lucro, 

ao mesmo tempo possibilitou a compreensão e registo de importantes learnings no 

âmbito das campanhas promocionais. A operacionalização do modelo, conduziu a 

melhorias na rentabilidade na ordem dos 62,4%, face a uma campanha real.  

A análise e optimização de processos realizada na entrada de mercadorias do armazém 

do Porto, e no fluxo de trabalho da Alloga, permitiu a detecção de situações a melhorar, 

o desenvolvimento de soluções e a sua respectiva implementação. A aplicação de 

diversas metodologias Lean e Kaizen conduziu a melhorias efectivas no armazém do 

Porto, e os estudos apontam no mesmo sentido para a Alloga. 

O projecto demonstrou-se especialmente interessante e enriquecedor, tanto a nível 

profissional como pessoal, tal facto provém fundamentalmente pela sua componente 

transversal nas actividades da Alliance Healthcare, assim como das relações com os 

seus colaboradores. O facto dos resultados obtidos, superarem os inicialmente 

esperados, é um complemento de motivação pessoal. 



Abstract  

This report is raised in the realization of the Dissertation Project, for the conclusion of 

the Integrated Master in Industrial Management and Engineering, of the Oporto Faculty. 

The project took place in two companies dedicated to the pharmaceutical distribution: 

Alliance Healthcare, SA, and Alloga. 

The pharmaceutical distribution is a dynamic activity in constant change. This can occur 

because of new legislation, acquisitions and mergers, new players in the market. The 

demand of a competitive market (low margins, several competitors), lead to the need of 

optimized logistics chains. 

It is in this context, that this project is raised. Specifically, the process of replenishment 

of a pharmaceutical distributor. The project has a continuous character, starting in the 

forecast process and stocks replenishment. This first phase, lead by one side, to the 

realization of a marketing study, about how to deal with stock excess and how to 

optimize the profitability of promotional campaigns. By the other side, to the analysis of 

the operational processes in the warehouses relationed with the stocks acquisitions. 

The process of forecast and stocks replenishment, was analyzed as an integrated matter, 

meaning that the development of the new forecast algorithm was complemented with 

extra tools, with the objective of increasing the service level and reducing the stock 

value. In this way, it was developed, tested and approved a new method to forecast the 

demand, resulting in reductions of the stocks values, as high as 23, 8%, without losing 

service level. At the same time, it’s expected to achieve improvements in service level 

by the introduction of new tools (Deliver Lead Times and Dynamic Stock Analysis). 

The marketing study allowed the development of a model that helps define the 

parameters of a promotional campaign, with the objective of maximizing the profit, and, 

at the same time it made possible the comprehension and documentation of important 

learning’s concerning promotional campaigns. The model lead to improvements in the 

profitability of 62, 4%, when comparing to a real campaign. 

The process analysis developed in the merchandise entrance in the Oporto warehouse, 

and in Alloga, allowed the detection of situations to improve, and the respective 

solutions and implementations. The application of Lean and Kaizen methodologies, lead 

to effective improvements in Oporto warehouse, and the studies point in the same 

direction towards the work developed in Alloga.  

The project revealed to be especially interesting and enlightening, in a professional and 

in a personal level, that fact comes mainly by its transversal component through the 

activities of Alliance Healthcare, as by the relations with its collaborators. The fact that 

the results obtained were better than the initial expected, is an additional motivation 

factor. 

  




