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1. RESUMO 

O presente trabalho pretende apontar a importância dos fatores relacionados ao 
Planejamento e à Logística aplicados à gestão pública, uma vez que tais fatores são 
essenciais para a obtenção de resultados positivos, tanto no atendimento ao cidadão, 
quanto na execução dos serviços prestados ao mesmo. Com base nos anseios da 
sociedade por um serviço público de qualidade, objetivou-se estudar o impacto do 
planejamento estratégico e de uma logística bem elaborada como forma de atingir a 
satisfação e o bem comum. Os resultados apontam para a necessidade de uma 
gestão pública atenta às inovações e às novas demandas por serviços de qualidade, 
sem abrir mão da agilidade dos mesmos. Durante a realização do trabalho, observou-
se tanto a importância do planejamento e logística quanto do gerenciamento e 
organização. Embora seja um tema utilizando há muito tempo, ambos vêm se 
aperfeiçoando a cada momento e se tornando fatores principais para o bom 
gerenciamento dos órgãos públicos, podendo eliminar processos longos de serviços 
prestados, bem como agilidade no ao atendimento ao público.  

 

2. INTRODUÇÃO 

 

            Planejar é uma atividade inerente ao homem, e dentro do cenário 

organizacional e administrativo, planejar é estabelecer estratégias inovadoras de 

atendimento, fornecer informações satisfatórias a respeito dos serviços oferecidos, 

personalizar os serviços de acordo com as necessidades dos clientes, levantar 

informações a respeito dos produtos mais consumidos, dentre outras medidas que 

podem ser adotadas para garantir o sucesso e o  desenvolvimento de qualquer 

atividade.  

           Sendo assim, o tema Planejamento e Logística dentro das organizações 

públicas vem ganhando grande relevância na área administrativa. O presente estudo 

se justifica por entender que, dentro desta área, o conhecimento de tais 

procedimentos pode resultar na melhoria do desempenho, tanto da gestão de pessoas 

quanto da gestão de prestação do serviço público. 

Para que as organizações públicas possam se planejar e lançar ações 

voltadas à satisfação social, primeiramente é preciso entender a maneira como 

funciona o planejamento organizacional e a logística aplicada. Toda prestação de 

serviços requer um conhecimento profundo das reais necessidades do público para o 

qual o gestor direciona seus esforços. Portanto, o fato de não trabalhar tal 

conhecimento ou não saber utilizá-lo em benefício da gestão, poderá acarretar 

problemas e até mesmo prejuízos que atingirão a população carente de tais serviços. 



 
 

Neste sentido, surgem as seguintes problemáticas: Qual a melhor forma de 

se planejar e otimizar o atendimento ao cidadão? Quais as estratégias logísticas que 

podem facilitar o andamento das atividades nas organizações públicas? 

            Portanto, analisar a gestão administrativa no serviço público, refletir sobre 

planejamento e logística, é uma tarefa que requer muito mais do que a busca por 

teorias. É necessário que o gestor desenvolva um olhar atento e inovador para que o 

atendimento público seja ágil e tenha o máximo possível de eficácia, promovendo 

desta forma a satisfação pública e a paz social. 

 

3. OBJETIVOS 

 

• Estudar os fatores que fazem do Planejamento e da Logística um desafio 

para os gestores públicos.  

• Observar a importância da Logística e do Planejamento Estratégico, bem 

como a eficácia de tais ferramentas na gestão pública, minimizando 

possíveis riscos de insatisfação do público alvo. 

• Elucidar a importância da Logística para a gestão e o bom desempenho 

das políticas públicas. 

• Identificar a melhor forma de planejamento das organizações, em se 

tratando de gestão pública. 

 
4. METODOLOGIA 

       

           O presente estudo foi efetivado sob os parâmetros de uma pesquisa qualitativa 

de caráter exploratório, descritivo e retrospectivo através de revisão bibliográfica. Para 

Gil (2010) esse tipo de pesquisa possibilita descobrir algumas respostas diante o 

emprego de procedimentos e pode apontar com precisão respostas a determinados 

fatos. 

  De acordo com Santos (2006) a revisão da literatura tem papel importante para 

o trabalho acadêmico. Afinal, é através dela que se pode situar um trabalho dentro da 

grande área da qual faz parte. Dentro deste cenário, a pesquisa foi realizada fazendo 

uso de artigos disponíveis na internet, bem como de livros que abordam o tema 

escolhido e que possam contribuir para a elucidação das principais interrogações 

levantadas a respeito do tema. 



 
 

Buscou-se, através da revisão da literatura, de artigos e materiais existentes 

sobre o tema, refletir a importância da gestão pública pautada no Planejamento e na 

aplicação de uma Logística eficaz. 

       

5. DESENVOLVIMENTO 

 

  5.1 Planejamento e Gestão Pública 

           

            Existem vários tipos de planejamento. No entanto, no presente trabalho de 

pesquisa, dar-se-á relevância ao planejamento organizacional nos órgãos públicos, 

cujo enfoque é facilitar de forma substancial da gestão serviços. Afinal, pensar e fazer 

planos de forma estratégica nesse contexto é buscar facilitar o desenvolvimento dos 

serviços oferecidos, o que em última instância, significa fazer uso dos recursos 

disponíveis, da maneira mais eficiente possível, sem comprometer os resultados, 

garantindo assim a satisfação pública e ao mesmo tempo a proteção e a correta 

destinação do erário público. 

            E, para que se possa fundamentar tal proposta de pesquisa, é necessário 

entender o conceito de Planejamento, ou seja, o ato de planejar. De acordo com 

Maximiano (2006) planejamento significa criar um plano para agilizar certo objetivo. 

Para o autor supracitado, na gestão pública o planejamento tem tarefa importante e 

está relacionado à preparação, organização, bem como a estruturação de um 

determinado objetivo, sendo fator relevante na tomada de decisões e execução de 

tarefas. 

    Vale destacar que planejar o tempo e recursos é imprescindível para 

aumentar a produtividade de um colaborador dentro da empresa. Nos órgãos públicos 

este é um dos grandes problemas, pois o servidor lida com a prestação de serviços 

diretamente ao público e muitas vezes os mesmos encontram imprevistos.  

 Conforme consta na literatura de Maximiano (2006) o primeiro momento do 

planejamento estratégico é identificar as condições atuais, externas e internas da 

organização. Para o autor, esse processo consiste em avaliar os recursos disponíveis, 

sendo eles financeiros, humanos e materiais. De posse dessas informações o gestor 

poderá planejar e direcionar o andamento das atividades propostas no ambiente, ou 

seja, o desempenho da organização.    



 
 

   Conforme estudos de Drucker (2013) à medida que se realizam práticas de 

planejamentos estratégicos dentro dos órgãos públicos, ganham-se muitos 

benefícios, afinal, para o autor: 

 
Planejamento Estratégico é o processo contínuo de, sistematicamente com o 
maior conhecimento possível do futuro contido, tomar decisões atuais que 
envolvem riscos; organizar sistematicamente as atividades necessárias à 
execução dessas decisões e, através de uma retroalimentação organizada e 
sistemática, medir o resultado dessas decisões em confronto com as 
expectativas alimentadas. 

 

 E é Chiavenato (2012) que ressalta que esse tipo de planejamento é um 

processo de formulação de estratégias que tem como objetivo buscar a integração da 

organização no ambiente em que está atuando. Ainda para o autor supracitado, 

diferentemente das empresas privadas, que buscam a competitividade, os órgãos 

públicos primam para ações de cunho social, ou seja, atendimento direto ao público, 

bem como a utilização de recursos de forma racional. Nos setores públicos, o 

planejamento estratégico passa a ter caráter auxiliar essencial, tanto no orçamento e 

controle quanto nas expectativas aos esforços de atendimento almejados.  

 Dentro da gestão dos órgãos públicos, de acordo com Chiavenato (2012) caso 

a alocação não atenda de maneira adequada à demanda da sociedade, certamente, 

o órgão prestador de serviço desviar-se-á de sua missão e prejudicara o atendimento 

das metas e objetivos traçados. Para o autor, isso prejudica o direcionamento, bem 

como a continuidade de qualquer processo do serviço prestado, portanto, e por não 

possuir concorrentes, a missão do órgão público é atender a sua missão, norteando 

suas ações.  

 

5.2 Logística e Órgãos Públicos 

 

   Para entender o conceito de Logística aplicada aos órgãos públicos é preciso 

conhecer o conceito primário deste tema. Sendo assim, encontrou-se na literatura de 

Coelho (2010) a seguinte definição:  

 
A logística é composta de atividades primárias (transporte, manutenção de 
estoques e processamento de pedidos), as quais possuem fundamental 
importância na redução de custos e maximização do nível de serviços. As 
demais atividades (armazenagem, manuseio de materiais, embalagem, 
suprimentos, planejamento e sistemas de informação), também fazem parte 
deste processo de otimização da produção de serviços dentro dos órgãos 
públicos. 

 



 
 

              Nas palavras do autor, verifica-se que a logística é utilizada na aquisição de 

produtos ou serviços, no armazenamento e distribuição destes para o consumo, 

possibilitando a prestação de serviço dos órgãos públicos. No entanto, essa prática 

vem sendo desenvolvida com muitas falhas e, pode-se afirmar, de acordo com as 

palavras de Chiavenatto (2012) que são raros os casos em que a logística funciona 

ou é aproveitada para otimizar a qualidade dos serviços prestados.  

   Sendo assim, e dentro deste cenário, deve-se considerar que a logística 

aplicada aos órgãos públicos é fundamental para assegurar a aplicação dos recursos 

públicos de maneira adequada, contudo, é a prática que vem revelando aos gestores 

como seria o modelo adequado de logística, mesmo existindo muitas normas que 

regulamentam de tal funcionalidade.  

    Para Dias (2010) a logística compreende duas principais atividades e são 

elas: administração de materiais e transportes, ou seja, a distribuição física destes. 

Conforme o autor, essa ação envolve um controle da movimentação e coordenação 

demanda de suprimentos. 

     Vale destacar que, mesmo sendo um conceito amplo, é preciso entender que 

logística é uma atividade que exige um bom planejamento para evitar gastos. Para 

isso, sugere-se que o procedimento dessas atividades logísticas sejam realizadas de 

forma organizada, o que contribui para o bom andamento dos departamentos e a 

satisfação ao interesse público, afinal, essa satisfação faz parte dos objetivos da 

logística.  

 

5.3 Órgãos Públicos 

 

              Alguns conceitos foram sendo desenvolvidos acerca do que seria Órgão 

Público, no entanto, houve também muitas confusões, ou seja, costuma-se relacionar 

órgão a pessoas e não a serviços. E é Mello (2012, p, 69) que nos dá uma definição 

clara do que compete esses termos. Para o autor citado: 

 
Órgão público é uma unidade com atribuição específica dentro da 
organização do Estado. É composto por agentes públicos que dirigem e 
compõem o órgão, voltado para o cumprimento de uma atividade estatal. Os 
órgãos públicos formam a estrutura do Estado, mas não têm personalidade 
jurídica, uma vez que são apenas parte de uma estrutura maior, essa sim 
detentora de personalidade. Como parte da estrutura maior, o órgão público 
não tem vontade própria, limitando-se a cumprir suas finalidades dentro da 
competência funcional que lhes foi determinada pela organização estatal. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Estado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Agente_p%C3%BAblico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Personalidade_jur%C3%ADdica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Personalidade_jur%C3%ADdica


 
 

   Meirelles (2010) fomenta ainda a ideia de que cada órgão público, como 

centro de competência governamental ou administrativa, tem necessariamente 

funções, cargos e agentes. No entanto, desempenham funções distintas, ou seja, 

cada um exercendo uma parcela de atribuições dependendo dos órgãos que integram. 

 Para o autor supracitado, os órgãos públicos, cujas estruturas e atribuições 

estão definidas em lei, devem distribuir, de forma racional os serviços prestados, 

afinal, a diretriz constitucional vigente diz isso.  E mais, enfatiza que os órgãos não 

são criados livremente ou extintos da mesma forma, pois, são círculos de 

atribuições os feixes individuais de poderes funcionais repartidos no interior da 

personalidade estatal e expressados através dos agentes nele providos.  

            Conforme Mello (2012) não se pode esquecer que o ofício, como círculo de 

poder que é, configura uma realidade objetiva e estática que, realmente, não se 

relaciona juridicamente com quem quer que seja, além atribuições devidamente 

demarcadas.   

 Conforme consta no Manual de Direito Administrativo (2017): 

 
São os mais diversos os critérios adotados para definir-se a classificação dos 
órgãos públicos. Veremos os mais importantes: “a)-quanto à pessoa 
federativa;   b)-quando à situação estrutural; c)-quanto à composição; d)-
quanto aos órgãos de representação unitária; e)-quanto aos órgãos de 
representação plúrima. Quanto à pessoa federativa, os “órgãos dividem-se 
em federais, estaduais, distritais e municipais. Quanto à situação estrutural, 
este critério leva em consideração a situação do órgão, sua estrutura estatal, 
assim temos:  a)-os diretivos que são aqueles que detêm condição de 
comando, de direção. b)-os subordinados, os incumbidos das funções 
rotineiras de execução. 
 

               Diante das literaturas estudadas verifica-se que existem vários conceitos 

acerca dos órgãos públicos. E dentro do que conhecemos de planejamento e logística, 

esses sãos os fatores que são essenciais para o bom funcionamento dos órgãos 

públicos. Uma boa gestão administrativa, que analisa, reflete, prepara, planeja todo 

atendimento ao público, organiza todo material e minimizam os problemas de 

atendimento na prestação de serviços, certamente estará cumprindo todos os 

objetivos da boa administração. 

 

 

 

 

 



 
 

6. RESULTADOS 

 

  Durante a execução do presente trabalho, verificou-se que quando se procura 

por um atendimento relacionado a órgãos públicos, as pessoas não fazem ideia de 

procedimentos necessários para que esses atendam as necessidades individuais de 

casa um.   

  Para tanto, o planejamento da organização na prestação de serviço requer todo 

um esforço da gestão administrativa, conforme literatura encontrada há a necessidade 

da ferramenta SWOT (FOFA) que deve ser utilizada durante o que se chama de 

planejamento estratégico.   

  Esse é o momento que se pode analisar o cenário externo e interno vindo a ter 

uma amplitude das características que devem ser observadas nos órgãos públicos, 

no que diz respeito ao atendimento que pretende ser prestado.  

  Esses cenários correspondem basicamente a própria organização, no que diz 

respeito aos pontos fracos e fortes que são avaliados.  

  As análises e observações feitas nos órgãos públicos possibilitam conhecer as 

forças, oportunidades, fraquezas e ameaças que influenciam no atendimento, sendo 

possível planejar-se e projetar soluções mais eficientes. Para tanto, faz-se necessário 

analisar alguns pontos, de acordo com o quadro a seguir:  

 

Quadro 01: Análise SWOT 
PONTOS FORTES 

✓ localização 
✓ atendimento 
✓ profissionais preparados 
✓ bons serviços 
✓ atendimento personalizado 
✓ investimento em novas 

tecnologias 

PONTOS FRACOS   
✓ dificuldades de contato com o 

cliente; 
✓ demora no atendimento; 
✓ falta de pessoal preparado. 

 

OPORTUNIDADES  AMEAÇAS 

✓ maior aceitabilidade das 
pessoas em procurar órgãos 
públicos; 

✓ busca por melhores 
atendimento 

✓ maior investimento em 
melhorias no atendimento 

 
 

                  Fonte: A Importância e os Reflexos da Logística e do Planejamento Estratégico na 
Eficácia da Gestão Pública, 2017. 

 

                  De posse dessas informações o órgão público pode corrigir pequenas 

falhas, o que poderá resultar na satisfação do cidadão. Dentro deste cenário, o 



 
 

planejamento constitui em conhecer as consequências futuras de decisões presentes 

e não somente saber quais deverão ser as decisões futuras. Para o autor supracitado 

é preciso desenvolver um planejamento visando estabelecer estratégias de ação. 

            Observou-se que o planejamento é parte integrante do processo 

administrativo, que compreende prever ou planejar, organizar, comandar, coordenar 

e controlar, as variáveis organizacionais. Sendo assim, vale destacar que, o método 

SWOT é importante e trata-se de uma análise com foco mais qualitativo que avalia a 

situação da organização no seu contexto interno e externo.  

            Quanto a Logística aplicada nos Órgãos Públicos, verificou-se que a logística 

com função de atuar dentro e fora dos órgãos públicos. Para os autores, as definições 

envolvem algumas características fundamentais das organizações, tanto em nível 

estratégico, como nos impactos em múltiplas funções dentro das organizações, afinal, 

esta cumpre papel importante na gestão moderna de produtos e serviços. 

             Verificou-se uma variável importante, incluída no conceito de logística, que é 

a agregação de valor, lugar, tempo e qualidade da informação. Além de agregar esses 

valores, a logística procura eliminar do processo tudo que não tenha valor para o 

cidadão, bem como tudo que possa gerar onerosidade e perda de tempo. 

           Contudo, os autores salientam que são poucos os gestores do serviço público 

que reconhecem essa importância e se esquecem de que a obrigação desse setor é 

realizar despesas, bem como manter um sistema de controle de estoque, afinal, o 

balanço patrimonial de qualquer organização privada ou não governamental traz a 

informação do valor de estoque. Segundo a Lei 7931/2008, esse controle de estoque 

tem por objetivos: 

 
I. Permitir o conhecimento do que está armazenado e disponível para uso 
ou consumo; 
II. Determinar o valor que há no estoque; 
III. Reduzir perdas e eventuais desvios de materiais de consumo produtos 
ou mercadorias;  
IV. Verificar a necessidade da aquisição de determinado item e estabelecer 
a quantidade a ser adquirida. 

   

           Segundo a Lei supracitada, o balanço patrimonial da Administração Pública 

deve se preocupar com o ativo financeiro e o permanente, contudo isso não acontece 

na administração publica, afinal para os gestores, se uma coisa não  tem dono e tão 

pouca obrigação legal, não há necessidade de informar ou controlar o estoque de 

material.  



 
 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  Conforme pode-se observar na pesquisa, os resultados revelaram que, 

analisar, priorizar e propor ações voltadas para o planejamento e logística dentro dos 

órgãos públicos, vai muito além do que um estudo sobre que tipo de serviço será 

prestado.   

  Durante a realização do trabalho, observou-se tanto a importância do 

planejamento e logística quanto do gerenciamento e organização.  

  Embora seja um tema utilizando há muito tempo, ambos vêm se aperfeiçoando 

a cada momento e se tornando fatores principais para o bom gerenciamento dos 

órgãos públicos, podendo eliminar processos longos de serviços prestados, bem 

como agilidade no ao atendimento ao público.  

 O cidadão que procura um órgão público sabe de seus direitos e exige o serviço 

no momento em que o solicitam. No entanto, é importante salientar que um 

gerenciamento adequado pode gerar melhores resultados, devido ao estudo do 

planejamento e da logística do serviço que se pretende oferecer.  
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