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1. ASPECTOS GERAIS DO GERENCIAMENTO LOGÍSTICO 

O grande diferencial inicial entre o gerenciamento logístico, nas empresas em geral, e o 

gerenciamento logístico nas organizações de saúde está no fato de que as organizações de 

saúde lidam com a vida do ser humano. Para lidar com o ser humano, essas organizações 

precisam ademais desses recursos humanos, recursos de ordem materiais, financeiros e 

informacionais que devem ser canalizados para os seus clientes. 

Assim podemos afirmar que ao dizer gerenciar em logística nas organizações de saúde 

queremos dizer, a exemplo do conceito de logística, planejar, organizar, controlar, comandar e 

otimizar a utilização de recursos materiais com vista a atender ao cliente da organização de 

saúde no tempo e no lugar certo, ao menor custo total possível, e otimizar os recursos humanos 

envolvidos neste processo.    

Para que possamos otimizar esses recursos humanos, é preciso que tenhamos a capacidade de 

tomar decisões certas, considerando os níveis onde as mesmas são tomadas. Dessa forma, os 

níveis de decisão logística nas organizações de saúde são: 

1. ESTRATÉGICO 

Envolve decisões de posicionamento no ambiente das organizações de saúde envolvendo, 

sobretudo, os serviços macro aos clientes hospitalares. 

2. TÁTICO OU ESTRUTURAL 

Envolve os planos, previsões, orçamentos, modalidades de transportes e política de estoques. 

3. FUNCIONAL OU OPERACIONAL 

As decisões de curto prazo nas operações logísticas podem envolver a armazenagem, 

movimentação, expedição, equipamentos de transporte, minimização ou eliminação das 

ineficiências de processos e ociosidades. 

 



4. IMPLEMENTAÇÃO 

Está associada à execução do que foi efetivamente decidido nos outros níveis. Envolve os fluxos 

físicos das operações que são interdependentes. 

Em logística nas organizações de saúde sempre iremos trabalhar com pessoas, e por maiores 

que sejam as nossas habilidades precisaremos do outro para executar tarefas, muitas das quais 

simples, que, entretanto não sabemos executar. Gerenciar em logística significa também 

conhecer os nossos limites. A propósito vejam esta lição de vida que serve também para a nossa 

atividade profissional no texto abaixo de Israel Belo de Oliveira cujo título Lições de um Parafuso: 

“Um parafuso de sustentação ser vergou sob o peso, embora feito de aço. São assim também os 

seres humanos, dos quais até os fortes vergam. 

Seu dono se viu na obrigação de desenvergá-lo. Pegou um alicate e um martelo, mas o parafuso 

ficou firme em sua inútil curvatura. Os seres humanos têm problemas de difíceis superações.  

As vozes lhe disseram que não conseguiria domar o parafuso, ma o homem não desistiu. E saiu 

em busca de ajuda. Os que não desistem são os únicos capazes de vencer.  

Ao longo de alguns quarteirões, escutou desalentos (“por aqui, não vai encontrar quem 

conserte”) e advertências (“esse parafuso vai se arrebentar”), mas se importou mesmo com uma 

senha, vinda de um desconhecido: 

- Você precisa de uma morsa. 

O homem saiu em busca de uma morsa, ferramenta da qual nunca ouvira falar. Arriscou-se por 

outros quarteirões. As soluções também vêm de onde não se espera. 

Por fim, encontrou uma morsa. Sorridente, imaginou concluída a tarefa. Recebeu as instruções 

necessárias, mas o parafuso seguiu vitorioso. Sempre precisamos de ajuda, mesmo quando 

fazemos a nossa parte. . 

Então, um homem de mãos sujas, afeito ao uso de ferramentas, se pôs em ação. Em segundos 

o parafuso voltou a ser plenamente útil. 

Nós precisamos uns dos outros.” 

Nós precisamos uns dos outros em todas as áreas da vida, em todos os segmentos das 

organizações de saúde, inclusive e principalmente na logística.   



 

2. FATORES QUE AJUDAM A TOMAR DECISÕES LOGÍSTICAS NAS ORGANIZAÇÕES DE 

SAÚDE 

Para que possamos tomar decisões logísticas, no âmbito das organizações de saúde, alguns 

fatores podem ajudar muito como, por exemplo: 

• Conhecimento. 

• Vivência. 

• Ânimo. 

• Energia. 

• Experiência. 

• Saber Ouvir. 

Muitos gestores das organizações de saúde não têm conhecimentos suficientes não só de suas 

atribuições como do processo gerencial, aqui em especial no tocante à logística. Assim sugerem, 

não raro, compras inadequadas, armazenagens de produtos de forma incorreta, políticas de 

gestão de estoque fora da realidade e assim por diante. Conhecimento em logística não é tudo 

para a tomada de decisão, mas é muito. Uma pessoa despreparada na gestão de logística pode 

levar, com as suas decisões por falta de conhecimentos, até ao comprometimento da saúde de 

pacientes (clientes) da organização de saúde. A decisão de não ter estoque de determinado 

produto, ou ter em quantidade insuficiente, pode levar a isso. 

Por outro lado, em logística, a vivência conta muito. Contudo, é preciso lembrar que esta 

vivência tem de ter a sua primeira vez. Desse modo, devemos incentivar os que chegam à seara 

da logística para que, amanhã, a maturidade, fruto da vivência, os ajude a tomar decisões mais 

corretas. Aqui a vivência vai dar ensejo à experiência. Seremos tanto ou mais experientes 

quando procurarmos ousar mais. Em logística, nas organizações de saúde, é preciso ousar, mas 

ousar com cautela. A experiência ajuda muito fazer essa dosagem de forma mais correta. Os 

menos experientes são mais impetuosos e nem sempre medem as consequências. Os mais 

amadurecidos, embora possam ser também ousados, são mais cautelosos. Vale lembrar que 

vivência nem sempre tem a ver com a idade cronológica. O mesmo vale para a experiência. 



Podemos encontrar profissionais que se iniciam na logística depois de muitos anos em outras 

áreas da organização de saúde e só vão adquirir esta vivência depois de um longo tempo. 

Para tomar decisões e, em especial no âmbito da logística, precisamos também ter ânimo e 

energia e não ser acomodados. Como já dissemos, em logística não se deve cultivar a 

acomodação. Um bom gerente de logística deve ter energia e ânimo para percorrer as 

instalações da organização de saúde procurando saber onde estão os seus gargalos e nunca 

ficar acomodado em uma sala. 

Finalmente, um bom gerente de logística deve saber ouvir o outro, sobretudo os que com que ele 

trabalham nessa área, Deve também saber ouvir os profissionais de outras áreas de atuação da 

empresa de saúde e que estão dispostos a contribuir para o sucesso da mesma. Saber ouvir é 

um ótimo mecanismo para se tomar boas decisões de logística. 

A propósito de saber ouvir tem uma interessante parábola que nos diz muito sobre o tema e que 

chama A Carroça Vazia, de autor desconhecido. Vejamos o que diz esta parábola: 

“Conta-se que certo dia, o pai caminhava pelo bosque com o filho e de repente disse: 

- Vem vindo uma carroça. 

O menino, surpreso, disse-lhe: 

- Escuto o barulho do vento nas folhas das árvores, o canto dos pássaros, mas não ouço 

nenhuma carroça. 

- Tente apurar os ouvidos e veja se consegue escutar. Disse o pai. 

E o menino, após alguns segundos de concentração, finalmente escutou: 

- Sim, pai, ouço o barulho de uma carroça. 

- Muito bem, é o barulho de uma carroça vazia – afirmou o pai. 

O menino ficou mais uma vez surpreso. Como o pai podia saber que a carroça estava vazia sem 

nem ao menos vê-la? E perguntou-lhe: 

- Como o senhor pode saber que está vazia? 



- É fácil perceber pelo barulho que ela faz – respondeu o pai. Quanto mais vazia, maior o 

barulho. Assim são também as pessoas, meu filho. Quanto mais falam, mais agridem os outros e 

não param para escutar, mas vazias são. 

O menino cresceu e levou consigo este importante ensinamento: 

Fale pouco, ouça mais, aprenda sempre. Mantenha o equilíbrio e a serenidade em quaisquer 

situações. Cuidado para não ser uma carroça da vida.” 

Pois é, muitos de nós, gestores de logística nas organizações de saúde, temos o hábito de falar 

demais e de ouvir de menos. O problema é que muitas vezes quando falamos demais sem 

necessidade, às vezes agredimos os nossos semelhantes ou falamos sem necessidade da vida 

do outro. Ou o que é pior, alguns tem o péssimo hábito de fofocar. 

È preciso que saibamos o momento correto de falar e calar. De ouvir com atenção os outros.  

Muitos de nossos semelhantes, de nossos colegas de trabalho na área de logística das 

organizações de saúde e de outras segmentos destas empresas, chegam até nós procurando 

um abrigo para as suas dores e angustias e para desabafar. E muitos de nós o que fazemos? 

Em vez de ouvir falamos e falamos e não damos oportunidade para o nosso colega desabafar. 

Para falar. Se é importante saber falar, ter o dom da oratória, muito o mais é em várias ocasião 

ter a sabedoria de saber ouvir. 

Saber ouvir induz ao diálogo. Em uma família em que apenas um manda e quer ser ouvido, o 

diálogo inexiste, porque o diálogo pressupõe que todos exponham suas opiniões mais que todos 

ouçam também a opinião dos demais para que aja, se possível, um consenso e um 

entendimento. 

O exemplo da carroça vazia acontece em um hospital ou em outra organização de saúde. 

Quando for tomar uma decisão é preciso que todos saibam ouvir muito além de falar. Ponderar 

muito mais do que punir. Encorajar, muito mais do que desestimular. 

Não seja em sua atividade hospitalar uma carroça vazia. Seja alegre e prestativo. Não coloque 

obstáculos. Não cultive o desanimo e preguiça. Não se desespere. Aja rápido e muitas e muitas 

ocasiões. E, sobretudo, e principalmente, saiba ouvir e ouvir com atenção.   



Finalmente devemos dizer que o bom gerente de logística não deve ser prepotente, nem nunca 

deve menosprezar os outros. Mandar não é impor. Devemos comandar, sobretudo pelo 

convencimento. 

3. A COMUNICAÇÃO NA LOGÍSTICA NAS ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE 

“Comunicação é o processo mediante o qual uma mensagem é enviada por um emissor, através 

de determinado canal, e entendida por um receptor”. De forma mais ampla, podemos dizer que 

comunicação no âmbito da logística, nas organizações saúde, é o processo através do qual os 

profissionais de logística nas organizações de saúde e os demais administradores realizam 

também as funções de planejamento, organização, direção e controle com o objetivo de atender 

da melhor forma possível o cliente interno e externo da organização de saúde e para a qual 

dedicam uma enorme porção do seu tempo com este público. 

Nas organizações de saúde e, obviamente também na logística nas organizações de saúde, é 

preciso que as pessoas saibam se comunicar bem e que o outro compreenda a sua mensagem. 

Não raro, encontramos farmacêuticos, técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos, falando 

uma linguagem que um não entende o outro. É preciso falar a mesma língua para que a 

mensagem flua de forma correta e, em consequência, todos, inclusive o gerente de logística, 

saiba fazer chegar a sua informação de forma clara.   

O almoxarife que não sabe se comunicar bem pode levar o comprador a fazer uma compra 

incorreta. O farmacêutico que não fala a linguagem de seu público, por mais técnica que a sua 

linguagem precise ser, estará fadado a ter problemas.  

Assim, podemos afirmar que a comunicação eficiente é indispensável para que as atividades da 

logística nas organizações de saúde (armazenagem, gestão de estoque, transporte, compras...) 

possam ter sucesso. Contudo, é preciso cuidar ao se comunicar, especialmente, quando somos 

levados a nos comunicar sobre o outro que trabalha na organização de saúde, até porque 

existem áreas muito sensíveis a comentários maliciosos como a área de compra, senão vejamos 

o que nos mostra a parábola abaixo sobre o poder de nossas línguas: 

“Certa vez, um homem tanto falou que seu vizinho, um comprador de um importante hospital, era 

ladrão, que o vizinho acabou sendo preso. Algum tempo depois, descobriram que o rapaz era 

inocente, ele foi solto, e, após muita humilhação, resolveu processar seu vizinho (o caluniador). 

No tribunal, o caluniador disse ao juiz: 



- Comentários não causam tanto mal ... e o juiz respondeu: 

- Escreva os comentários que você fez sobre ele num papel, depois pique o papel e jogue os 

pedaços pelo chão da casa e amanhã volte pra ouvir a sentença. 

O homem obedeceu e voltou no dia seguinte, quando o juiz disse: 

- Antes da sentença, era que catar os pedaços de papel que espalhou no chão ontem! 

- Não posso fazer isso, meritíssimo! – respondeu o homem – o vento deve tê-los espalhados por 

tudo quanto é lugar e já não sei onde estão! Ao que o juiz respondeu: 

- Da mesma maneira, um simples comentário que pode destruir a honra de um homem, espalha-

se a ponto de não podermos consertar o mal causado. Se não se pode falar bem de uma 

pessoa, é melhor que não se diga nada! Sejamos senhores de nossa língua, para não sermos 

escravos de nossas palavras. No mundo, sempre existirão pessoas que vão amá-lo pelo que 

você é, e outras que vão odiá-lo pelo mesmo motivo. Acostume-se... Quem ama não vê 

defeitos... quem odeia não vê qualidades e, quem é amigo, vê as duas coisas!!!” 

 Cuidado com os seus comentários. Você pode, não só prejudicar o outro, como induzir o outro 

também ao erro. 

Vejamos abaixo os principais erros de comunicação da logística nas organizações de saúde: 

• Desatenção de quem ouve. 

• Falha nos lançamentos de entrada e saída de produtos. 

• Não falar a linguagem do cliente interno ou externo. 

• Egoísmo. 

• Querer dominar o assunto e ter exclusividade do saber sobre o mesmo. 

• Falta de calma na pesquisa em compras. 

• Não saber interagir com o outro. 

• Falta de empatia. 

• Demonstração de desinteresse. 



 

EXERCÍCIOS 

01. Descreva a importância da comunicação para a logística e como essa comunicação deve ser 

feita, por exemplo, em um hospital. 

02. Considere o texto abaixo e responda o que há de comum nessas cinco situações e, até que 

ponto, esta comunicação interfere na logística das organizações de saúde: o artesão e seu filho, 

o ator e sua plateia, o locutor e seu público, a diretora do Hospital de Baturité, o rapaz que 

conduz a bicicleta com o serviço do som e os moradores da cidade, a moço do som, a 

acompanhante do leito 18, os médicos, enfermeiras, curiosos? 

“- O velho artesão, Sr. Fernando, mostra a seu filho como se faz um jarro de barro. O menino 

pega um pouco de barro e tenta fazer o mesmo que viu fazer. O menino pergunta, o velho 

responde. O velho corrige, aprova, mostra. Meses depois, o menino leva para a feira seus 

primeiros trabalhos de artesão. 

 - A peça vai começar no teatro lotado. O ator maquila-se no camarim. A cortina se 

levanta. Cena traz cena, os atores no palco, a platéia pendente de suas palavras. O autor diz as 

linhas decoradas com tanta sinceridade e sentimento como se fossem próprias. O coração do 

público se comove e algumas pessoas choram na platéia. A peça termina com o estrepitar dos 

aplausos. 

 - O famoso locutor de uma rádio da grande São Paulo lê no microfone as notícias 

nacionais e internacionais. Concentra-se muito no que esta escrito, para não pular palavras, que 

não recorda que, nesse momento, mais de dois milhões de pessoas o estão escutando. As 

notícias que divulga, porém, afetam a vida de muitos ouvintes. 

 - A diretora de um hospital de Baturité, no Ceará, diante da pouca demanda pelos 

serviços do seu hospital, do excesso de produtos no seu estoque que poderiam muito bem servir 

a população da cidade e sabendo da excelência dos mesmos, resolve contratar a baixo custo o 

serviço de som de uma bicicleta que passa a rodar por toda a cidade informando os serviços 

daquele hospital. Em pouco tempo, o número de atendimento triplica. 

 - A moça do serviço de som de um hospital avisa: - Acompanhante do leito 18, fineza 

comparecer ao mesmo antes que seja tarde. Em pouquíssimo tempo, não só a acompanhante, 

como médicos, estudantes, enfermeiras e curiosos estão ao redor daquele leito.” 



 03. Explique os principais erros de comunicação da logística nas organizações de saúde. 

 04. Comente a seguinte afirmativa extraída do texto acima: “A comunicação eficiente é 

indispensável para que as atividades da logística nas organizações de saúde (armazenagem, 

gestão de estoque, transporte, compras...) possam ter sucesso.” 

05. Quais lições você extrai para o seu dia a dia de trabalho na gestão de recursos materiais e 

logística da parábola sobre a Carroça Vazia.   

 


