
Profa. Gabriela Lotta 

 
 

Profa. Gabriela Spanghero Lotta 
 
 

Assembléia Legislativa - 2012 

Logística Aplicada às Organizações Públicas 



Profa. Gabriela Lotta 

Logística em Organizações Públicas 

2 

  Logística:  ”área da gestão responsável por 
prover recursos, equipamentos e informações para a 
execução de todas as atividades de uma organização” 

 

 

• Principais: Transportes, Gerenciar os Estoques, Processamento de 
Pedidos. 

• Secundárias: Armazenagem, Manuseio de materiais, Embalagem, 
Obtenção / Compras, Programação de produtos e Sistema de 
informação. 
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Mudanças Recentes na AP e seu Impacto para Logística 

 Antecedentes: 

• Crise do Estado (fiscal e institucional) 

• Redemocratização 

• Mudanças tecnológicas, sociais e econômicas 

 

 Desafios do Estado: 

• Racionalização no uso de recursos 

• Demanda por novos serviços de qualidade (universalização) 

• Participação e controle social 

• Reforma do Estado (diminuição e eficiência) 
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Logística e Políticas Públicas 

• Etapas da Logística das Políticas públicas  

1. Suprimentos (aquisição, distribuição, estoque, armazenagem e manuseio 
de materiais, distribuição para usuários finais) 

2. Transporte (pessoas, documentos, informação) 

3. Serviços de apoio e infra estrutura (protocolo, movimentação de 
arquivos, sistemas de informação, manutenção de equipamentos e 
instalações) 

• Políticas públicas eficientes e de qualidade requerem que essas ações sejam 
feitas de forma integrada, dinâmica e bem organizada 

• Particularidades da logística no serviço público: 

– Serviços voltados à garantia de direitos 

– Serviços devem promover acesso a serviços públicos 

– Ações devem garantir legalidade 
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1. Posicionamento logístico e desenho de rede 

Foco: Como se dará a produção e distribuição de bens e serviços? 

 

a) Coordenação de fluxos de produtos: como a cadeia de produção puxa ou é 
acionada? 

Alternativas: 

 Fluxo puxado: a cadeia se organiza para atender à demanda do cliente que puxa a 
produção 

 Fluxo empurrado: o fluxo é acionado por quem produz e entrega ao cliente 

Critérios para decisão: 

 Visibilidade da demanda 

 Tempo necessário para ressuprimento e distribuição X necessidade do cliente 

Exemplos: 

 Medicamentos (baixa visibilidade e necessidade imediata – empurrado) 

 Bombeiros (demanda específica e não pode esperar – puxado) 
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1. Posicionamento logístico e desenho de rede 

b)    Ritmo de Produção 

Alternativas: 

 Contra pedido: produção acionada para atender à demanda  

 Por estoque: produção acionada para manter estoque antes da demanda chegar 

Critérios para decisão: 

 Custos unitários (quanto maior, menor estoque) 

 Características do processo produtivo (contínuo ou não) 

 Velocidade na obsolescência 

Exemplos: 

 Vacinas comuns (produção para estoque) 

 Vacinas raras (produção por demanda) 

 Serviços contínuos, como policiamento (produção para estoque) 

 Serviços contra pedido, como cirurgias (produção por pedido) 

 Ex: Reestruturação do Grupo Hospitalar Conceição 
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1. Posicionamento logístico e desenho de rede 

c)    Alocação do Estoque 

Alternativas: 

 Quanto manter no estoque? 

 Estoque centralizado ou descentralizado? 

Critérios para decisão: 

 Densidade dos custos (quanto maior, menor estoque e mais centralização) 

 Custos de estocagem (quanto mais altos e especiais, menor estoque) 

 Previsibilidade do consumo (pouco previsível, mais descentralizado e com estoque) 

 Riscos de falta do item / tempo de reposição (quanto maior o tempo, mais 
estoque) 

 Obsolescência do produto (quanto maior obsolescência, menor estoque) 

Exemplos: 

 Remédios mais comuns (descentralização e estoque) 

 Remédios mais raros e caros (centralização) 
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1. Posicionamento logístico e desenho de rede 

d)     Política de Transportes 

Alternativas: 

 Que modais utilizar? 

 A cada quanto tempo? 

Critérios para decisão: 

 Desempenho dos serviços de transporte e tempo de entrega 

 Características do produto e riscos a danos 

 Densidade dos custos 

Exemplos: 

 Material escolar (descentralizado, em cada localidade, no tempo certo, usa muitos 
modais) 

 Urnas eletrônicas (necessidade de segurança) 
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2. Nível de Delegação da Produção de Bens e Serviços 

Foco: a produção deve/pode ser delegada? Como e quanto? 

Influenciam nessa decisão: questões legais, características do serviço, características do RH e 
capacidade/necessidade de regulação e controle 

 

a)   Estrutura de Remuneração pelo serviço 

Alternativas: 

 Remuneração individual 

 Remuneração geral (como monitorar e remunerar?) 

Critérios para decisão: 

 Capacidade de identificação do custo 

 Se usuário paga diretamente pelo serviço 

Exemplos: 

 Distribuição de energia e transporte coletivo (remuneração direta pelo usuário) 

 Serviços internos e não estratégicos como limpeza, vigilância, frota (remuneração por serviço 
mensal) 

 Ex: Cadterc (Governo Estado de SP) 
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2. Nível de Delegação da Produção de Bens e Serviços 

b)   Propriedade dos Ativos e Determinações Legais pela Titularidade  

Alternativas: 

 Ativos próprios 

 Ativos por concessão 

 Ativos por delegação  

 Quem pode prestar o serviço 

Critérios para decisão: 

 O que a lei permite 

 Valor e importância estratégica 

 Competências constitucionais pelos serviços públicos 

Exemplos: 

 Estradas (concessões) 

 Serviço de coleta de resíduos sólidos (delegação) 

 Serviços municipais, estaduais ou federais (tipos de competências) 
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3. Decisões de Integração Logística na Cadeia de 
Suprimentos 

• Integração logística: busca de relações colaborativas na cadeia (com fornecedores, no processo de 
produção e com clientes) 

 

 Vantagens da Integração Logística: 

• Maior qualidade do serviço com menor custo 

• Maior capacidade de satisfação das necessidades 

• Mais capacidade de inovação 

• Maior velocidade de resposta 

• Otimiza estoque e transporte 

 

 Exemplos de Integração Logística 

• Abrir escolas para atividades de lazer nos finais de semana 

• Criação de espaços integrados (CEUs) 

• Compartilhamento de rede logística (correios) 

• Compartilhamento de cadastros (CadÚnico) 

• Integração de sistemas de informação 
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4. Trade-offs Logísticos 

• Custos X Qualidade 

– Lei 8666 

 

• Custos X Velocidade 

– Ônibus 

 

• Velocidade X Qualidade 

– Médicos produtivos 

 

• Nível de Serviços X Externalidades Negativas 

– Poluição, degradação ambiental, etc. 

 

• Custos X Externalidades negativas 

– Compras em grandes volumes 
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Particularidades do Estado: 

• Estrutura funcional com área específica para compras  

• Procedimentos próprios e legais para especificação e elaboração do edital 

 

Entraves mais comuns: 

• Falta de planejamento das compras e demandas mal definidas: problemas na 
quantidade e na especificação 

• Desintegração e falta de comunicação entre área de compras e área 
solicitante 

• Editais com má definição de padrões técnicos e de qualidade requerida 
(pouco definidos ou muito específicos) 

 

Avanços Recentes: 

• Integração entre as áreas e redesenho de processos 

• Bancos de dados para compartilhamento de editais, atas de registro de preço 
e compras conjuntas 

• Uso de Sistemas de Informação para cadastro de materiais 

• Uso de Sistemas de inteligência de compras 
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Melhorias na Gestão de Suprimentos 
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Particularidades do Estado: 

• Deve seguir ritos e tempos legais do processo de compras (Lei 8666/93) 

• Atendimento aos princípios constitucionais (especialmente isonomia, 
legalidade, impessoalidade e publicidade) 

• Escolha da modalidade de licitação mais adequada (critérios: valor 
envolvido e tipo de objeto) 

 

Entraves mais comuns: 

• Excesso de procedimentos 

• Tempo do processo X Tempo da política pública 

• Não direcionamento do fornecedor: dificuldade de adquirir bens com 
qualidade, menor impacto ambiental ou foco econômico e social 

 

Avanços recentes: 

• Redesenho de processos 

• Métodos alternativos de licitação: BEC e Pregão 

• Novas legislações de compras: compras verdes, compras com impacto 
tecnológico e social, etc. 

• Melhor preço X Menor preço 
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Particularidades do Estado: 

• Recebimento é feito pela área de compras e não por solicitantes 

• Processos de acompanhamento e pagamento seguem ritos e legalidade 
próprios 

 

Entraves mais comuns: 

• Materiais entregues diferentes dos necessários (se não bem checados) 

• Tempo de pagamento do setor público é diferente do setor privado 

• Falta de monitoramento constante 

• Gestão de compras de materiais X Gestão de compras de serviços 

 

Avanços recentes: 

• Integração entre áreas: processos de recebimento realizados 
conjuntamente 

• Implantação de sistemas de informação para monitoramento 

• Uso de Sistemas de Informação para transparência nos processos de 
pagamento 

• Implantação de Sistemas de Informação para pagamento 
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