
Empresa instala Sistema WMS
Tem novidade na área de Logística e 

Armazenamento da Stock Med: o 
Sistema WMS, que faz o gerenciamento 
e automatização dos armazéns e 
estoques, com o controle de todas as 
entradas, movimentações internas e 
saídas de produtos. A ferramenta 
também gerencia o processo de 
armazenamento e ocupação do 
depósito, otimizando espaços, 
proporcionando maior capacidade de 
estocagem; e ainda agiliza o processo 
de separação e conferência dos pedidos, 
aumentando a produtividade dos 
profissionais no seu turno de trabalho. 

De acordo com o gerente de 

Finalizamos o primeiro semestre de 
2021 motivados. Focados na busca 
constante pela excelência em todas as 
nossas atividades, consolidamos um 
importante investimento na área de 
tecnologia, com a implementação do 
Sistema WMS.

Temos convicção de que os 
investimentos são fundamentais para 
melhorar nossos processos e a 
qualidade de trabalho dos nossos 
colaboradores, bem como garantir os 
resultados esperados pelos nossos 
clientes. 

E neste processo de crescimento e 
evolução, só temos a agradecer a cada 
um dos nossos colaboradores. 
Formamos mais do que um time 
vencedor, mas uma família que trabalha 
unida em busca dos seus objetivos. 
Vamos em frente, juntos, pois estamos 
apenas no começo desta história.

Palavra
da Diretoria

Fernando Mossmann e Milton Mainardi
Diretores Stock Med

Aumento da agilidade e maior capacidade produtiva são resultados destacados

Suprimentos e Logística, Christian 
Freitas, o investimento em 
automatização traz mais segurança, 
confiabilidade, agilidade e 
rastreabilidade de todos os documentos 
do processo logístico da empresa. 
“Ganhamos em agilidade, 
proporcionando maior capacidade 
produtiva e melhorando os índices de 
satisfação do cliente”, destaca. Além 
disso, o WMS instalado na Stock Med 
possui o diferencial de ter sido 
desenvolvido especialmente para a 
atividade de distribuição para a área da 
saúde utilizando o sistema Listro, da 
Qualify Informática.
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A equipe Sub 22 da Stock 
Med/União Corinthians vai 
disputar a temporada 2021 da Liga 
de Desenvolvimento de Basquete 
(LDB), que inicia de 22 e 28 de 
julho, em São Paulo (SP). Com um 
elenco formado por atletas entre 
18 e 22 anos, o time iniciou os 
treinamentos no último mês sob o 
comando do técnico Campeão 
Brasileiro Adulto desta temporada, 
Athos Calderaro. A disputa da LDB 

No dia 7 de junho, a equipe da área de 
Logística foi surpreendida com uma 
comemoração especial. Em homenagem 
ao Dia da Logística, os colaboradores do 
setor foram agraciados com uma xícara 
personalizada e um kit lanche. Com a 
equipe reunida, os diretores Fernando 
Mossmann e Milton Mainardi e o gestor 
da área, Christian Freitas, agradeceram o 
empenho de todos e destacaram a 
importância da Logística para a Stock 
Med. Na ocasião, também foi feito um 
cenário para fotos com banner e 
postagens nas redes sociais, destacando 
a equipe. Parabéns a todos!!!

E o arraial da Stock Med foi um 
sucesso, dia 24 de junho, em 
comemoração ao dia de São João. 
Decoração especial e direito a 
guloseimas juninas como rapaduras, 
salgadinho, pipoca, sorvete seco, pirulitos 
e quentão sem álcool, o evento 
movimentou todos os colaboradores. O 
ponto alto ficou por conta da escolha do 
Casal Caipira, que premiou a criatividade 
dos trajes dos colaboradores Aristides 
(Luis Henrique Helfer) e Genoveva 
(Daiane Stumm ); e do melhor nome, 
Alcoolgelson (Gabriel Baumgarten) e 
Mascareide (Sabine da Silva).

Comemoração
no Dia da Logística

Festa boa, 
viva São João!!!

Stock Med/União Cortinthians
disputa a LDB

Café dos
Aniversariantes

Na mídia
O Guia Socioeconômico, editado pelo 

jornal Gazeta do Sul, abordou o 
crescimento da área de distribuição de 
medicamentos em Santa Cruz do Sul. A 
publicação traz uma reportagem 
destacando a expansão da Stock Med e 
a expectativa de crescimento para 2021.

EXPEDIENTE:
Direção: Fernando Mossmann e Milton Mainardi
Coordenação: Luana Krause
Textos: Four Comunicação
Diagramação: CSZ Propaganda

Av. Paul Harris, 100 - Centro
Santa Cruz do Sul / 96840-110

stockmed@stockmed.com.br
(51) 2109.7000

Siga, curta e compartilhe a
Stock Med nas redes sociais:

stockmed

Aniversariantes de Maio

Aniversariantes de Junho

Nos dias 28 de maio e 25 de junho 
ocorreram as duas edições do Café dos 
Aniversariantes, com a presença dos 
diretores Fernando Mossmann e Milton 
Mainardi. Este projeto, já consolidado 
entre os colaboradores, é uma 
oportunidade de aproximação e troca 
de experiências entre colegas dos mais 
diferentes setores, acompanhado de 
um delicioso cardápio matinal.

será composta por 24 equipes, divididas em dois grupos, classificando as quatro 
melhores equipes de cada grupo para a fase eliminatória, entre os dias 23 de agosto e 
9 de setembro. A etapa final está marcada para os dias 27 de setembro a 2 de outubro. 
“Estamos treinando forte, com um grupo muito homogêneo e coeso. Sabemos da 
qualidade dos nossos adversários nesta competição que promete ser a mais disputada 
dos últimos tempos, mas estamos confiantes e acreditamos no potencial da nossa 
equipe”, destaca Calderaro. Boa sorte!!


