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Resumo: 
 Este artigo apresenta um resumo dos resultados de um projeto de tutoria 

desenvolvido pelos alunos do curso de farmácia da FARMPLAC tomando-se como base 

uma empresa farmacêutica já estabelecida como amostra, avaliando-se o planejamento 

organizacional e a qualidade da prestação de serviço, bem como, o valor do cliente, 

baseado na Administração de Marketing de Porter, Safári de Estratégia de Henry 

Mintzberg, entre outros. O objetivo do artigo é apresentar de forma resumida as conclusões 

mais importantes da pesquisa, com intuito de implementar estratégias organizacionais em 

empresas farmacêuticas. 

Abstract: 

This article  is to show an abridgement about the result of a project developed by 

the students of the druggist course at the FARMPLAC university basis in a pharmaceutical 

company, evaluating the organizational planning and the service quality, the customer 

worth according to the Marketing Management of Porte, Strategy Safari of Henry 

Mintzberg, etc. The objective of article is  to show summary form this conclusion the most 

important research, with purpose practices organizational strategy a pharmaceutical 

company. 

 

Palavras-chave: Planejamento organizacional, qualidade, concorrência. 
Key words: Organizational plan, quality, competition. 
 
INTRODUÇAO 

No mercado há necessidade de se conhecerem os concorrentes, os consumidores, os 

clientes e o meio ambiente organizacional, para que o resultado de uma empresa seja 

satisfatório. 

                                                 
1 Trabalho realizado na tutoria da Faculdade de Farmácia do Planalto Central-FARMPLAC. 1Professora 
Tutora; 2 Alunos tutorandos do 2o. semestre de Farmácia 



A reavaliação da organização tendo como base mudanças organizacionais e como 

se aprende mudando, desenvolvido por Susan & Allan Mohrman. Esta analise ajuda a 

entender como a empresa funciona como melhorar a qualidade quais as estratégias 

competitivas e como o valorar os clientes e funcionários. 

As empresas procuram adaptar-se com sucesso a seu ambiente, através da análise 

das ameaças e oportunidades. Quanto mais instável e complexo o ambiente, maior a 

necessidade do enfoque sistêmico e do planejamento estratégico.  

 O que interessa é mostrar e analisar as prováveis situações diárias que poderão vir a 

interferir no bom desempenho das atividades empresariais, sugerir soluções de possíveis 

problemas e estudar técnicas que visam vencer a concorrência com êxito, mantendo-se em 

posição de destaque. 

Como aponta Kotler (1998), com a criação da satisfação do consumidor através de 

qualidade, serviço e valor, onde o consumidor maximiza valor e criando uma expectativa e 

agindo sobre ela, as empresas fortes desenvolveram capacidades tecnológicas para 

administrar os processos - núcleos de negócios: administração de estoque, ciclo pedido-

recebimento e serviços aos consumidores. Administrar estes processos significa criar uma 

rede de marketing. As empresas atuais para permanecerem solventes e rentáveis têm que 

implementar programas de administração da qualidade total, que é a chave para criação de 

valor e satisfação do consumidor. 

 O objetivo do artigo é apresentar de forma resumida as conclusões mais 

importantes da pesquisa feita pelos alunos da FARMPLAC, com intuito de implementar 

estratégias organizacionais em empresas farmacêuticas. 

 

Instrumento de Pesquisa e Amostra 
  

O principal instrumento de pesquisa utilizado foi um questionário aplicado em uma 

empresa farmacêutica, onde se pesquisou 135 clientes assíduos e não assíduos à empresa, a 

qual buscava-se conhecer melhor o funcionamento de uma empresa que comercializa 

produtos farmacêuticos e perfumaria em geral, bem como situações administrativas que 

envolvem a qualidade e os aspectos de planejamento estratégico de problemas que possam 

vir a acontecer e quais as possíveis soluções. 

A analise estatística foi um levantamento das respostas dadas de forma anônima e 

qualitativa usando ótimo, bom, regular, ruim, sim ou não. Os recursos de computação do 



Excel ajudaram na analise dos percentuais de aceitação e o que mais incomodava aos 

clientes. 

 

Análise dos resultados 
 

Uma má localização e o atendimento desleixado pode levar uma empresa ao 

fracasso, a falta de visão estratégica e de comprometimento de todos os elementos da 

organização, pode ser crucial para qualquer empresa seja ela de produtos ou serviços. 

Os resultados apresentados na figura 1 mostram que independente da faixa etária o 

atendimento no balcão e a facilidade de acesso de uma empresa são os pontos mais 

relevantes, seguidos de aparência do atendente e a concorrência. 

Os problemas organizacionais são tangíveis quando se verifica que os preços e 

condições de pagamento têm um percentual elevado, fazendo com que a empresa crie 

algumas estratégias, tais como: convênio com funcionários públicos municipais polícia 

militar local e algumas empresas de transporte rodoviário, proporcionando descontos para 

idosos e deficientes, a qual se verifica são os maiores usuários proporcionalmente do 

serviço. 

Verificou-se também que os problemas internos trazem uma reavaliação da 

estratégia da empresa, o primeiro deles é a obrigatoriedade exigida pelo Conselho Regional 

de Farmácia que é um farmacêutico em período integral na farmácia que onera o custo da 

mesma e para os clientes isto não é o ponto principal, o segundo ponto é a reciclagem para 

os funcionários e proprietários também, o terceiro ponto é a questão da hierarquia 

funcional. 

À medida que se tem um farmacêutico em horário integral na farmácia reduz a 

compra de remédio sem receituário e que por mais que onere é importante para empresa e 

para o cliente mesmo que ele ache que não. 

Os outros problemas foram resolvidos com estratégias de marketing entre elas foi 

disponibilizado aos funcionários curso de relações humanas e profissionalizantes, bem 

como palestras ministradas pelo Conselho Regional de Farmácia e pelos fornecedores de 

medicamentos e artigos de perfumaria. Os funcionários passaram a participar ativamente 

de reuniões periódicas em que eles são participantes ativos dando suas opiniões e fazendo 

críticas que se tornam enriquecedoras, observou-se que o relacionamento entre 

funcionários - administração e funcionários – clientes tornou-se cada vez melhor, quando 

foi eliminado hierarquia vertical transformando-a em uma rede de comunicação a empresa 



passou a fluir com maior naturalidade e aumentou a vontade de vestir à “camisa da 

empresa”, esse espírito corporativista trouxe bons resultados  

Uma ameaça externa que preocupa bastante qualquer empresa é a presença da 

concorrência, o que a empresa fez para não perder a fatia do mercado foi manter a mais 

completa linha de medicamentos e perfumaria possível entre todos o concorrentes e com os 

preços imbatíveis, fazendo com que a empresa ficasse sempre em evidência, o atendimento 

especializado feito aos clientes, além da publicidade na forma de: imã de geladeira, 

calendário, cartões, adesivos personalizados afixados nos medicamentos, propaganda 

volantes em rádio e tv entre outras, atraia cada vez mais clientes novos e fidelisar os 

antigos. 

Para continuar com a fatia do mercado já conquistada houve uma necessidade 

evidente de investimento nas instalações físicas e em marketing, oferecendo crédito ao 

consumidor, investindo em serviços prestados, principalmente o telegrama que é o forte da 

empresa. 

Figura 1 – Desempenho de uma empresa farmacêutica 
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Conclusão 
 
 Na pesquisa, procurou-se, dentro do que foi proposto na tutoria, investigar o 

desempenho da empresa farmacêutica, como planejamento e operacionalização da mesma, 

para fins de melhoria na qualidade do serviço prestado ao cliente, bem como, vencer os 



concorrentes mantendo qualidade, preço e valor. Embora a amostra tenha sido pequena, as 

conclusões foram satisfatórias, levando os administradores a reavaliar as estratégias e o 

planejamento da empresa, no sentido de melhorar cada vez mais o atendimento ao cliente, 

fazendo com que eles se tornem fieis e conquistando novos clientes. 

 Um dos pontos mais difíceis de se vencer é a questão do farmacêutico permanente 

na empresa, que parece um custo elevado, mas conclui-se que este custo se torna irrisório 

quando o cliente se sente seguro ao ver o profissional, e mesmo porque se reduz a compra 

de remédios sem receituário. 

 As estratégias tomadas surgiram efeitos positivos, à medida que os clientes 

reconheceram tanto as mudanças físicas, como a mudança de comportamento dos 

funcionários no trato com o cliente, no entendimento dos produtos ali distribuídos. 

Internamente essas mudanças também foram visíveis, quando se vê o funcionário 

comprometido com a idéia da empresa e a satisfação com eles se apresentam para 

trabalhar. 
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