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1. RESUMO 

A introdução do trabalho se trata de como é realizado o provimento de 

alimentos em instituições públicas de ensino de São Paulo, no âmbito federal 

houve um valor de R$ 3,5 bi direcionados para essa atividade em média nos 

últimos três anos. Foi elaborado um modelo de como é realizado o provimento 

de alimentos em instituições públicas de ensino de São Paulo através de um 

fluxograma inédito, foram comparadas as refeições fornecidas pelo governo 

estadual nas escolas públicas com a alimentação consumida, esse estudo de 

caso tem como objetivo avaliar como funcionam as atividades do 

gerenciamento da cadeia de suprimentos desse programa. A metodologia 

utilizada foi a exploratória de Gil adequada à de Nunes, Adami e Fassina de 

2017 para as entrevistas; para a tabulação dos dados foi utilizado o método de 

Larson de 2010. Os principais resultados foram a elaboração de um 

fluxograma, bem como a constatação de que a gestão do grupo Frutas, 

Legumes e Verduras têm uma eficiência de 56,16% superior em relação ao 

grupo Commodities nessa escola pública. Foi concluído que a Diretora da 

Instituição de Ensino foi mais eficaz no gerenciamento dos recursos do que a 

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. 

Palavras-chave: qualidade, gerenciamento da cadeia de suprimentos, SCM. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A demanda alusiva a alimentação em escolas da rede pública de ensino no 

Brasil, impacta na elevação de resultados de índices de aprendizagem e 

performance do estudante, em paralelo salvaguarda um abastecimento mínimo 

de alimentos para a população pobre (BELIK e CHAIM, 2009, 2012). O tema 

como um todo, nos últimos 3 anos (exercícios de 2014, 2015 e 2016), na área 

da educação, a área analisada por este trabalho: logística "alimentação e 

nutrição", a União, em média, teve um valor de R$ 3.518.512.330,55, que 

correspondeu a 3,17% do valor total com educação (BRASIL, 2015, 2016, 

2017).  
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Para se ter uma diminuição da desnutrição no país, o ex-Presidente Juscelino 

Kubitscheck de Oliveira assinou o decreto nº 37.106, em 31 de março de 1955 

criando a Campanha da Merenda Escolar (CME). Porém, em 1979 seu nome 

foi modificado para Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Seu 

objetivo é atender às necessidades nutricionais dos estudantes, durante sua 

permanência em sala de aula, contribuindo para o seu crescimento, 

desenvolvimento, aprendizagem e rendimento escolar, bem como a formação 

de hábitos alimentares saudáveis (CHAVES, 2006).  

Há dois modos de distribuição destas refeições: O Estado compra e entrega os 

mantimentos nas instituições, chamada de centralizada e outra: onde o dinheiro 

é repassado para que os municípios obtenham esses insumos, conhecida 

também por descentralizada. Aproximadamente cinco mil escolas estaduais de 

São Paulo são atendidas pelo programa de merenda escolar, ou seja, por dia 

são servidas 1,7 milhões de refeições (SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2017).  

 

 

3. OBJETIVOS 

Esse estudo de caso tem como objetivo avaliar os mecanismos que envolvem 

as tratativas operacionais no âmbito da cadeia de suprimentos em escolas do 

governo do Estado de São Paulo, a acuracidade da gestão da diretora da 

escola é mais eficaz que a gestão da Secretaria da Educação? 

Especificamente será apresentado um fluxograma de gerenciamento de 

qualidade e serão mensuradas disparidades entre demanda e oferta de 

alimentos durante o processo de cozinhar e servir a refeição. 

 

4. METODOLOGIA 

O método para realização dessa pesquisa foi a exploratória (GIL, 2008), 

atualizada ao método de Nunes, Adami e Fassina (2017) que sugere pesquisa 

de campo e realização de entrevista, cuja foi realizada com a Diretora de uma 
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Escola Estadual Professor Valace Marques localizada na Zona Leste da 

Cidade de São Paulo.  

Para a obtenção de resultados foi utilizada a metodologia de elaboração de 

gráficos de frequência acumulada com planilha eletrônica Microsoft® Excel® 

(LARSON, 2010). As premissas para a obtenção dos dados planejados foram 

retiradas da tabela 1 referente à alimentação escolar centralizada e fornecida 

para todas as escolas públicas estaduais pela Secretaria da Educação do 

Governo. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

A tabela 1 "Quantidade de Merendas Servidas pelo Per capita" contém a 

demanda planejada pela Secretaria da Educação, as siglas significam: 

COMMODITIES = Não perecíveis; PGC = Produtos de Grande Consumo; FLV 

= Frutas, Verduras e Legumes; SECA = Produtos Secos; PAS = Produto de 

Autosserviço. 

 

Tabela 1 – Planejamento da quantidade de alimentos escolares servidos pelo 

Governo de São Paulo 

Descrição Grupos 

Per 

capita 

para 

100 

alunos 

Total 

mensurado 

para cada 

quantidade 

de 100 

discentes 

servidos 

Total 

mensurado 

para cada 

quantidade 

de 200 

discentes 

servidos 

Total 

mensurado 

para cada 

quantidade 

de 300 

discentes 

servidos 

Arroz (em KG) COMMODITIES 0,0500 5 10 15 

Macarrão (em KG) COMMODITIES 0,0500 5 10 15 

Feijão (em KG) COMMODITIES 0,0500 5 10 15 

Carne (em KG) AÇOUGUE_ 

BOVINO 

0,0500 5 10 15 

Sardinha (em KG) PGC 0,0500 5 10 15 

Frango (em KG) AÇOUGUE_AVES 0,0500 5 10 15 

Atum (em KG) PGC 0,0500 5 10 15 

Carne Moída  

(em KG) 

AÇOUGUE_ 

PROCESSADOS 

0,0500 5 10 15 

Salsicha (em KG) SALSICHARIA 0,0500 5 10 15 

Molho de Tomate (em KG) PGC 0,0150 1,5 3 4,5 
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Batata (em KG) FLV 0,0115 0,11 2,3 3,3 

Alface (em KG) FLV 0,0350 0,35 7 10,5 

Carne Suína (em KG) AÇOUGUE_SUÍNO 0,0500 5 10 15 

Tomate (em KG) FLV 0,0350 0,35 7 10,5 

Pepino (em KG) FLV 0,0350 0,35 7 10,5 

Cenoura (em KG) FLV 0,0350 0,35 7 10,5 

Chuchu (em KG) FLV 0,0350 0,35 7 10,5 

Ovos (em DÚZIAS)  FLV 0,0830 8,33 16,66 25 

Banana  

(em DÚZIAS)  

FLV 1,0000 100 200 300 

Feijão Preto (em KG) COMMODITIES 0,0500 5 10 15 

Repolho (em KG) FLV 0,0350 0,35 7 10,5 

Abacaxi (em KG) FLV 0,0350 0,35 7 10,5 

Mistura para bolo de 

baunilha (em KG) 

SECA 0,0400 4 8 12 

Couve (em KG) FLV 0,0350 0,35 7 10,5 

Melancia (em UNIDADES)  FLV 0,0350 0,35 7 10,5 

Melão (em KG) FLV 0,0350 0,35 7 10,5 

Banana (em KG)  FLV 0,0350 0,35 7 10,5 

Abobrinha (em KG) FLV 0,0350 0,35 7 10,5 

Biscoito Salgado (em KG) SECA 0,0200 2 4 6 

Biscoito Amanteigado (em 

KG) 

SECA 0,0300 3 6 9 

Biscoito Maizena (em KG) SECA 0,0300 3 6 9 

Filé de peixe (em KG) PEIXARIA_ 

FATIADOS 

0,5000 5 10 15 

Brócolis (em KG) FLV 0,0350 0,35 7 10,5 

Pão de hot dog  

(em UNIDADES) 

SECA 0,0500 5 10 15 

Requeijão (em KG) PAS 0,0200 2 4 6 

Fonte: Adaptado da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (2017). 

 

5.1. ESTUDO DE CASO 

Na entrevista com a Diretora da Escola Edna Marta Dascanio Ferreira (2017) 

foi aplicado o seguinte questionário e obtivemos as seguintes respostas:  

— Como que os alimentos chegam até a escola? Como a escola compra?  

— O processo de compra: os alimentos não perecíveis, vem do Estado de 

acordo com a quantidade de aluno que a escola possui, poupando assim, o 

trabalho da secretaria em fazer a solicitação. Porém uma verba é 

disponibilizada para o enriquecimento da alimentação, sendo o processo de 

compra de total responsabilidade da escola. Tudo vem pelo Estado. A verba é 
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utilizada para o enriquecimento da alimentação servida aos estudantes, para a 

compra de frutas, verduras e legumes, que é a escola que faz. Funciona 

através de licitação, no qual a administração faz uma pesquisa entre os 

possíveis fornecedores de hortifrúti para ver o melhor preço (FERREIRA, 

2017). 

— Como a escola gasta? 

— O processo de verba: A verba é mensal, calculada de acordo com a 

quantidade de alunos e o número de demanda da merenda, ou seja, se há 650 

alunos matriculados, nem todos irão consumir o cardápio do dia (FERREIRA, 

2017). 

— Como entrega? A frota de vocês é terceirizada?  

— O processo de entrega: Não há frota própria para realização de entrega dos 

pedidos das hortaliças, ou seja, o fornecedor que realiza a entrega direto na 

escola, onde se segue um cardápio no qual é enviado o que será consumido 

no dia. O recebimento é feito pela auxiliar de cozinha (FERREIRA, 2017).  

 — Como a escola armazena?  

— O processo de armazenagem: os alimentos não perecíveis ficam em uma 

dispensa e é armazenado de acordo com a data de validade. Há também dois 

freezers, porém não são recebidos muitos alimentos para utilizá-los. Essa 

tarefa é feita pela auxiliar de cozinha. O consumo é controlado pela data de 

validade, são utilizados primeiro os que estão próximos do vencimento. Essa 

responsabilidade é toda do pessoal da cozinha (FERREIRA, 2017).  

O fluxograma foi elaborado como sugestão para as entidades envolvidas no 

processo: desenvolver, implantar e melhorar a acuracidade de seu sistema de 

gestão de qualidade e enriquecer, bem como aumentar o nível de serviço ao 

cliente. A excelência da interpelação de processo exige controle ininterrupto 

cujo possibilita aos sistemas de processos, uma associação e influência 

recíproca (ABNT, 2008). Requisito para obtenção de certificação ISO 

9001:2000.  

Seguindo recomendações da ABNT (2008), de Barbará (2008) e de Guinzelli 

(2017), tal processo é melhor elucidado no seguinte fluxograma:  
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Figura 1 - Fluxograma de processo 

 

Fim 
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6. RESULTADOS 

Foram analisados registros manuais da escola que continham 600 dados 

localizados nos cadernos de operações da área de produção referente aos 

últimos 6 meses de atividades da prestadora de serviços de alimentação 

escolar dessa instituição de ensino, o período analisado foram os meses com 

trabalho superior a 12 dias úteis registrados. 

 

Gráfico 1 - Indicador de performance chave do atendimento da demanda: 

planejado versus realizado 

 

Nesse gráfico foi constatado que em todos os meses o índice de oferta é 

superior ao índice da demanda, ou seja, há economia operacional superior ao 

planejado pelo governo.  

Outro dado importante é que ao estratificar apenas o valor total dos dados do 

grupo COMMODITIES que é gerenciado pela Secretaria da Educação 

juntamente ao prestador de serviços, há um total geral de 3,08 enquanto que o 

valor total dos dados de FLV que é gerenciado pela diretoria da própria escola, 

foi encontrado um total geral de 1,73, isso demonstra que a gestão do grupo 

FLV tem uma eficiência de 56,16% superior em relação ao grupo 

COMMODITIES. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em suma as partes envolvidas no fluxo logístico, dispõem de profissionais da 

área da nutrição no âmbito da qualidade sanitária da alimentação dos discentes 

da rede pública. Essa metodologia deveria ser aplicada em outras entidades 

educacionais para solução de problemas e melhoria de processos. O 

procedimento gerenciado pela diretora é mais eficiente que a orientada pela 

Secretaria da Educação do Governo do Estado de São Paulo. A diretora na 

gestão do grupo FLV tem uma eficiência de 56,16% superior em relação ao 

grupo COMMODITIES que é administrado pela Secretaria da Educação do 

Estado. Como sugestão para futuros trabalhos, recomenda-se o aumento do 

espaço de diagramação para que seja possível inserir fluxogramas mais 

minunciosos, bem como dados estatísticos com maior riqueza de detalhes. 
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