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Gestão do Projeto 

Contribuições relevantes para uma cadeia de suprimentos mais robusta...
...experiência comprovada em rastreabilidade e implantações em nível nacional.

RASTREABILIDADE DE 

CARGAS – CANAL AZUL

CUPOM FISCAL 

- SAT

PROTEÇÃO DA SEGURANÇA DO PRODUTO

Rastreabilidade: Criação do sistema de rastreabilidade de cargas 

para proteína animal que deu origem ao sistema de controle de 

containers canal azul, atualmente em adoção no Brasil e em seus 

principais parceiros comerciais.

COMBATE A FRAUDES

Automação no varejo: Criação de dispositivo para coleta e 

transmissão de dados para SEFAZ-SP, atualmente em 

adoção em todos os postos de combustível de São Paulo.
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HOSPITAIS E DENTENTORES

Conduções de diversos workshops junto

a equipe do HC e associados da ANAHP

PODER PÚBLICO E ENTIDADES

Indicação para o comitê de implantação

do SNCM e estabelecimento de parceria

com a FMUSP

SETRM2014

Objetivos

Estabelecimento de relação com 

as entidades

Processos

HOSPITALAR2015

Proposta de harmonização de 

processos, de arquitetura e guia 

Sindusfarma

Tecnologia e

Implantação

CONFERÊNCIA DE 

SAÚDE2015
FORNECEDORES

Colaborações nas reuniões de trabalho

para definição de padrões de

comunicações para a cadeia

Guia Brasil para utilização dos 

padrões ISO/IEC 19987 e 19988 

para rastreabilidade

Desenvolvimento da Demo 

Proposta de modelo holístico para 

análise e comparação de 

regulamentações – CSCC2015*

SETRM2015

Sustentação 

ECOSSISTEMA FARMACÊUTICO

Avaliação dos modelos globais e

incentivo às discussões sobre

progressos alcançados no setor

Um sólido compromisso com a implantação do SNCM...
...resultando numa visão holística sobre as regulamentações mundiais.

*Circuits, Systems, Communications and Computers (CSCC 2015)
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O HC-FMUSP congrega internamente processos e tecnologias comuns da cadeia.
A utilidade do conhecimento gerado no piloto do HC-FMUSP ultrapassará as expectativas dos 
participantes patrocinadores, tornando-se de interesse de toda a cadeia.                                         

Ambiente único para exploração de processos e tecnologias utilizadas nas intersecções entre os elos  HC-FMUSP em números

o 11 institutos

o 2400 leitos

o R$ 200 milhões em compras de 

medicamentos por ano

Proposta 

Objetivos

o Identificar riscos para o paciente

o Identificar oportunidades de sinergia 

o Identificar pontos de ineficiência

o Identificar a melhor abordagem para o projeto

o Propor medidas para tornar o sistema mais 

robusto e reduzir o custo de implantação

o Estudar de forma técnico-cientifica o processo 

de abastecimento do HC-FMUSP com o SNCM
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Detentor 3PL/Distribuidor HC/Varejo Agência

Entendimento dos desafios dos participantes e dos recursos disponíveis.

Reação aos desafios

Implantar e manter 

um sistema nacional de 

fiscalização que seja eficaz e 

eficiente sem causar distúrbios 

à cadeia

Garantir o abastecimento 

sem conhecer os impactos 

do SNCM no supply-chain

Sincronizar a preparação da 

operação com as demandas 

de múltiplos parceiros de 

negócios

Preservar o nível de serviços 

prestados aos pacientes

METODOLOGIAMANPOWER PREVISÃOESTOQUES

Desafios

PROCESSO MALHA LOGÍSTICAAUTOMAÇÃO
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Como o piloto do HC-FMSUP contribui para endereçar os desafios do SNCM?

P
ro

d
u

to
s

M O D E L O  P R E D I T I V O

 Modelo computacional para simulação digital da operação da cadeia farmacêutica. 

 Entender o comportamento da cadeia em diferentes cenários de estoque, mão de obra, tempos 

de operação, etc, para antecipar gargalos.

M Ó D U L O  G AT E W AY

 Componente de software para automatizar a coleta e distribuição de informações na logística 

hospitalar.

 Reduzir o tempo gasto nas operações logísticas e manter uma visão única sobre a operação. 

M Ó D U L O  E M U L A D O R

 Componente de software que pretende simular o funcionamento do Banco Central da Anvisa

 Desacoplar as atividades dos elos do progresso na construção das aplicações na Anvisa, 

viabilizando aos elos maximizarem o aproveitamento do tempo disponível na regulamentação.

M E T O D O L O G I A  D E  VA L I D A Ç Ã O

 Metodologia de validação de prontidão dos elos participantes do piloto.

 Alinhar expectativas entre os participantes como relação a comportamentos, processos e 

tecnologias, minimizando distúrbios na operação.
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Fluxo Simplificado do Processo Operacional Interno do HC

Principais características dos produtos do piloto do HC-FMUSP.

Modelo Preditivo

Fluxo Simplificado do Processo Operacional Interno do HC

Módulo Emulador

Módulo Gateway

Metodologia de Validação

Metodologia           

de Validação de 

Prontidão

Tecnologia

Pessoas Processos

Retorno

Segurança
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Contatos

Prof. Dr. Giovanni Cerri (HC-FMUSP)

Tel:  (11) 2661-7082

Email:  giovanni.cerri@hc.fm.usp.b

Prof. Dr. Eduardo  M. Dias (GAESI/USP)

Tel:  (11) 9 9983-0574

Email:  emdias@pea.usp.br

Eliane Kihara (PwC)

Tel:  (11) 9 8136-3645

Email:  eliane.kihara@br.pwc.com

Tom Zé (HC-FMUSP)

Tel:  (11) 2661-7082

Email:  antonio.pereira@hc.fm.usp.br

Dr. Vidal Melo (GAESI/USP)

Tel:  (11) 9 6397-0864

Email:  vidal_melo@pea.usp.br

Gileno Barreto (PwC)

Tel:  (11)  3879-2800

Email:  g.barreto@lpadv.com.br

Prof. Dra. Marsia Madi (HC-FMUSP)

Tel:  (11) 2661-7082

Email:  marisa.madi@hc.fm.usp.br

Dr. Flávio Vormittag, Aluno especial (GAESI/USP)

Tel:  (11) 9 8550-2331

Email:  flaviofv@uol.com.br

Antônio Rocca (PwC)

Tel:  (11) 9 8276-0005

Email:  antonio.rocca@br.pwc.com

Marco Bego (HC-FMUSP)

Tel:  (11) 2661-7714

Email:  marco.bego@hc.fm.usp.br

Maria Lídia Scoton, Doutoranda (GAESI/USP)

Tel:  (11) 97424-3320

Email:  lidiadias@pea.usp.br

Vinicius Trasatti (PwC)

Tel:  (11) 9 8741 5208

Email: vinicius.trasatti@br.pwc.com

Dra. Gabriela Santos (HC-FMUSP)

Tel:  (11) 3063-3029

Email:  rs.gabriela@hc.fm.usp.br

Dr. Elcio Brito, Pós doutorando (GAESI/USP)

Tel:  (11) 99962-3800

Email:  brito.silva@usp.br
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