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RESUMO 

O presente estudo visa analisar a situação dos processos logísticos dentro da 

instituição de ensino Escola Estadual Reverendo José Borges dos Santos Junior 

focando-se na gestão da distribuição de merenda escolar. Dá-se uma breve 

explanação sobre a origem e situação atual da gestão da merenda escolar no país 

e, em seguida, o estudo baseia-se em pesquisas bibliográficas, as quais circundam 

principalmente as áreas relacionadas a armazenagem (com foco em alimentos) e 

gestão de estoque (observando uma técnica de definição de ponto de pedido) para 

realizar a análise do caso da escola estudada. Além disso, elaborou-se um 

questionário afim de guiar a entrevista com a direção da escola e realizou-se uma 

visita técnica para a avaliação do espaço físico onde também são realizadas as 

atividades relacionadas a logística da merenda na escola.  Através da entrevista e 

da visita técnica não foram identificados problemas relacionadas as instalações 

físicas. Porém, os números relacionados aos desperdícios gerados por rejeição dos 

alunos demonstraram-se relevantes o suficiente para se propor o melhor estudo das 

informações relativas a aceitação e rejeição da merenda pelos alunos e seus 

impactos em custos relacionados a logística. 

Palavras-chave: Armazenagem; Ponto de pedido; Merenda; Informação. 

ABSTRACT 

This study aims to analyze the logistics process’s situation at the Reverendo José 

Borges dos Santos Junior State School focusing on the distribution management of 

school meals. It’s given a brief introduction about the origins and present situation of 

the school meals on Brazil and, after that, the study bases itself on bibliographical 

research, which mainly surrounds areas such as warehouse management (with focus 

on foods) and stock management (observing a technic to define the resupply point) 

to make the analyses of the case of the studied school. In addition, it was elaborated 

a questionnaire aiming to guide the interview with the management of the school and 

it was made a technical visit to evaluate the physical space where it was performed 

activities related to the logistics of the school meal at the school. Through the 

interview and the visit, it wasn’t identified any problem related to the facilities. 

However, the numbers related to food waste generated by the student’s refusal 

demonstrate sufficiently relevant to propose a better study around the information 



related to the acceptance and rejection of the school’s meals by the students and the 

impacts related to logistics costs. 

Key-words: Storage; Requesting Point; School Meal; Information. 

INTRODUÇÃO 

O tema a ser tratado na pesquisa envolve diversas áreas do Estado de São Paulo, 

tais como: o governo e suas medidas públicas, a população e o dinheiro público. A 

merenda escolar desempenha um papel na qualidade de aprendizagem e 

desenvolvimento dos estudantes brasileiros, além de ser em muitos casos uma fonte 

de alimentos para estudantes oriundos dos extratos mais carentes da população 

paulista.  

Os benefícios desta lei são garantidos através do programa do governo Programa 

Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, programa cujo objetivo é transferir 

recursos financeiros aos estados, Distrito Federal e Municípios destinados a suprir 

parcialmente tais necessidades dos alunos, sendo considerado um dos maiores 

programas de alimentação escolar no mundo, sendo que seu projeto fora iniciado na 

década de 40 e posto em prática na apenas na década de 50 por dificuldades 

financeiras. (PNAE, s.d.)  

Apesar de se tratar de algo tão importante e necessário para a juventude brasileira, 

a merenda também foi alvo de irregularidades. Conforme noticiado pelo programa 

Fantástico na Rede Globo de Televisão, após visitar mais de cinquenta escolas 

públicas em cinco Estados (São Paulo, Goiás, Rio Grande do Norte, Paraíba e 

Bahia), identificaram-se problemas como a precariedade na higiene empregada na 

armazenagem dos alimentos e a falta de merenda. Foram identificadas também 

nessa mesma investigação irregularidades relacionadas as necessidades 

nutricionais mínimas, as quais não foram respeitadas, e corrupção em contratos de 

terceirização da merenda. Mesmo após tal cenário de exposição pública a situação 

em que se encontra a qualidade dos serviços prestados pelos estados, os 

escândalos de corrupção continuam a assolar a distribuição de alimentos para 

estudantes da rede pública de ensino, chegando ao ponto de ser dado o término da 

CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) conhecida como CPI da Merenda após 

120 dias de funcionamento se responsabilizar políticos e sem ter acesso aos 



documentos da operação, que estão em mãos da Justiça Federal em Ribeirão Preto. 

A investigação iniciou-se através da delação de Marcel Ferreira Júlio, Presidente da 

Coaf (Cooperativa Orgânica da Agricultura Familiar), o qual afirma ter pago propina 

ao então presidente da ALESP – Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, 

Fernando Capez (PSDB) e ao deputado federal e prefeito eleito de Ribeirão Preto 

(SP), Duarte Nogueira (PSDB). (TAQUARI, 2016) 

Diante deste cenário, a pesquisa tem por objetivo estudar e analisar a performance 

de uma escola da rede pública da zona leste de São Paulo escolhida para o estudo 

de caso a partir de visita técnica com o objetivo de expor e analisar a situação atual 

da gestão dos alimentos destinados para a merenda, trazendo uma análise de sua 

logística interna, buscando verificar se o ambiente estudado encontra-se dentro de 

padrões básicos relacionados principalmente a armazenagem de alimentos e dar 

visibilidade a situação atual das escolas, verificando pontos positivos e negativos 

nos processos realizados no dia a dia da gestão da merenda dentro da escola 

estudada. O estudo baseia-se em pesquisa bibliográfica e estudo de caso realizado 

através de um questionário e uma visita técnica feitos junto a instituição de ensino 

analisada. 

REFERENCIAL TEORICO 

Armazenagem 

Dentre os processos que envolvam a distribuição de merenda para instituições de 

ensino, deve-se dar destaque à armazenagem. A complexidade inerente a distribuir 

merenda para centenas de escolas numa cidade ou estado faz com que a 

armazenagem desempenhe papel fundamental na estabilidade da disponibilidade de 

merenda em todas escolas inclusas dentro de um determinado plano de distribuição. 

A armazenagem pode desempenhar papel vital em organizações de todos os tipos. 

Apesar disso, nota-se grande dificuldade em ser dada uma classificação específica a 

ela tal como é feito com outras áreas relacionadas a logística (como o transporte, 

estoque, processamento de pedidos, etc.). De modo geral, depósitos são 

considerados os locais de guarda de estoques de materiais e produtos, porém, em 

certas situações, considera-se o depósito mais um ponto de processamento do que 

um local de guarda de mercadoria. Como exemplo, pode-se citar os depósitos com 



operações de cross-dock e break bulk, onde as cargas são mantidas no depósito 

apenas para a realização de processos de transferência entre meios de transporte, 

eliminando assim a etapa de guarda por longos períodos dos produtos. 

(BOWERSOX, CLOSS, p. 324, 2011) 

Dentre as atividades relacionadas a armazenagem, pode-se destacar a elaboração 

do layout físico do depósito, a elaboração e definição de embalagens adequadas 

aos materiais e produtos, unitização de produtos e materiais em volumes únicos, 

paletização, conservação, definição de técnicas de armazenagens, localização de 

materiais, classificação e codificação de produtos e materiais e o inventário físico. 

(DIAS, p.137 à p.192, 1993) 

Deve-se ressaltar a importância da identificação das características do produto para 

a determinação dos requisitos de espaço e capacidade do depósito, se projeto de 

layout, equipamentos de manuseio de materiais e procedimentos e controles 

operacionais. Orienta-se o estudo dados como a demanda anual de cada material 

ou produto, estabilidade da demanda, peso, volume, tamanho. (BOWERSOX, 

CLOSS, p. 339, 2011) 

O sistema de revisão continuada, também conhecido como sistema de ponto de 

pedido, tem por objetivo definir um momento para realizar-se um pedido de 

ressuprimento de um determinado produto, material, etc. a partir do momento em 

que o estoque de tal produto atinge uma quantidade mínima. Essa quantidade é 

obtida através da soma do estoque disponível na organização, somando-se ao 

estoque em transito (se houver) e subtraindo-se os estoques comprometidos, ou 

seja, que não possam mais ser considerados como estoque válido por diversos 

motivos relacionados a produção, vendas, avarias, perdas, etc. O ponto de pedido é 

definido através da soma do estoque de segurança e da demanda média dentro do 

prazo de entrega do produto. A partir do momento em que a quantidade em estoque 

do produto estudado atingir esse valor, inicia-se um processo de compras de 

ressuprimento. Considera-se as quantidades em estoque de segurança dentro do 

cálculo do ponto de pedido devido as flutuações de demanda, que podem superar as 

expectativas iniciais, aumento do estoque comprometido, problemas relacionados ao 

prazo de entrega, entre outro. (BERTAGLIA, P. 351, p.352 e p.353, 2009) 

A importância da armazenagem e estocagem de alimentos  



O processo da armazenagem como um todo tem por objetivo evitar a deterioração 

do produto ou material armazenado. Na armazenagem de alimentos, essa 

deterioração pode se dar por problemas relacionados a suas características físicas, 

químicas e biológicas relacionadas ao ambiente e condições em que é feita a 

armazenagem, podendo elas serem favoráveis ou desfavoráveis para sua 

preservação. Dentre as condições biológicas e químicas, podem ser citadas a 

umidade, ventilação, iluminação, exigências sanitárias, prazo/tempo e 

contaminação. Em relação as condições físicas, cita-se o 

acondicionamento/embalagem/unitização, armazenagem, empilhamento, manuseio 

durante transbordo, tempo, vibração, etc. Dentre as condições citadas, destacam-se 

o tempo, por ser um fator agravante para as condições de preservação e a 

temperatura, a qual exige em casos de alimentos que dependem de baixas 

temperaturas, o alinhamento entre todos os atores envolvidos no processo de 

distribuição, desde o fabricante até o ponto de venda, afim de respeitar tal critério. 

(REZENDE, 2011) 

A necessidade de alta confiabilidade da higiene dos ambientes em que são feitas 

atividades de armazenagem, preparação e exposição de produtos alimentícios 

devido, principalmente, as consequências geradas pela contaminação desses 

produtos. As doenças de origem alimentar podem apresentar diversos sintomas, tais 

como: diarreia, vômitos, dores de estômago e cólica abdominal. Tais sintomas 

variam conforme a causa e a doença adquirida através do alimento consumido, 

podendo ocorrer logo após a ingestão do mesmo ou levar dias ou semanas para se 

manifestarem sendo que, comumente, tais sintomas se manifestam entre 24 e 72 

horas após a ingestão do alimento, podendo gerar problemas de saúde por longos 

períodos de tempo. (ARAUJO et al., p.11, 2012) 

As ‘Cinco Chaves para uma Alimentação mais Segura’, fornecida pela OMS, são 

guias para higiene na cozinha, sendo elas: ‘Mantenha a limpeza’, onde orienta-se 

que seja mantida boa higiene tanto pessoal como dos equipamentos e do ambiente 

de preparo dos alimentos antes, durante e depois dos processos de preparo; 

‘Separe alimentos crus de alimentos cozidos’ a qual orienta a separação entre 

carnes crus de outros alimentos, utilização de utensílios específicos para alimentos 

crus e cozidos; ‘Cozinhe bem os alimentos’ principalmente carnes e ovos, sopas e 

guisados devem ser cozidos em temperatura acima de 70ºC, no caso das carnes e 



deve-se assegurar que seu suco seja claro e não avermelhado; ‘Mantenha os 

alimentos a temperaturas seguras’, onde orienta-se a não manter alimentos 

cozinhados por mais de duas horas em temperatura ambiente e não armazenar 

alimentos congelados por muito tempo, mesmo que em frigoríficos; e ‘Utilize água e 

matérias-primas seguras’ que aconselha o uso de água potável ou tratada para que 

torne-se segura, lavagem de frutas e vegetais, especialmente os consumidos crus e 

a não utilização de alimentos com prazo de validade expirados.  (OMS, p., 2006) 

Conforme apontado também por (ARAUJO et al., p.15. 2012), a proliferação de 

micro-organismos é favorecida por temperaturas de 5º a 60ºC, sendo que 

temperaturas muito altas ou baixas dificultam a multiplicação dos micro-organismos 

sendo as altas temperaturas utilizadas para eliminá-los e as temperaturas baixas 

para mantê-los em estado de inatividade. Os alimentos perecíveis possuem 

características favoráveis à multiplicação de micro-organismos deteriorantes e 

também patogênicos. Deve-se observar que algumas bactérias patogênicas 

produzem toxinas durante seus processos de multiplicação. Algumas dessas toxinas 

não são destruídas pelo cozimento, fritura ou ao assar um alimento. Além disso, 

algumas bactérias conseguem resistir ao cozimento na forma de esporos que dão 

origens a novas bactérias quando o alimento fica na zona de temperatura perigosa 

(5º a 60ºC).  

Um fator de vital importância no que diz respeito a alimentos perecíveis é a data de 

validade. Um sistema amplamente utilizado para prevenir que sejam mantidos em 

estoque produtos com a validade já ultrapassada é o PVPS, no qual é dada 

prioridade para o consumo dos alimentos com validade mais próxima. Essa 

prioridade pode refletir até mesmo na organização física do estoque, posicionando 

em pontos de mais fácil coleta os produtos que têm prioridade de saída. 

(FERREIRA, s.d.) 

Ao analisar tais informações, deve-se levar em consideração diversos fatores 

relacionados ao público a que se destina o alimento. A importância de prestar um 

serviço de alto nível de adequação sanitária nos ambientes de armazenagem e 

preparo de alimentos algo de vital importância para a saúde do cliente final. Quando 

esses clientes são principalmente crianças e adolescentes em cuidados do Governo 

(muitas vezes em mais de uma esfera), os cuidados devem ser ainda maiores 



devido ao maior nível de dependência inerente a jovens em -todas as esferas sociais 

e econômicas. 

ESTUDO DE CASO 

O presente estudo fora realizado no mês de agosto de 2017 junto a Escola Estadual 

Reverendo José Borges dos Santos Junior, localizada na Rua Daniel Arcioni, nº 80 – 

Bairro Limoeiro, na cidade e estado de São Paulo através de uma entrevista feita 

com o diretor da escola Antônio de Pádua da Silveira. A visita teve como objetivo 

identificar a situação atual dos processos relacionados a armazenagem e gestão de 

demanda dentro da escola e justifica-se através dos problemas enfrentados tanto 

com desperdício como com escassez de alimentos, unidos ao fato de a escola se 

localizar numa região carente da Zona Leste da cidade de São Paulo. 

A organização interna da cozinha da escola segue um planejamento previamente 

estabelecido pela Diretoria de Ensino Leste 1. A Diretoria de Ensino envia um 

cardápio mensal, no qual é discriminado quais pratos devem ser servidos no dia a 

dia durante o mês e o carregamento de alimentos é enviado até o décimo dia de 

todos os meses. A descarga dos itens recebidos é feita através de uma área 

localizada numa rua que dá acesso aos fundos da escola, a qual dá acesso ao 

estacionamento da escola. A descarga é feita com o auxílio de um carrinho 

hidráulico, utiliza-se o carrinho hidráulico para levar a carga até a porta do refeitório 

e lá realiza-se a conferência dos itens recebidos e então, a carga recebida é 

armazenada em local apropriado. A imagem 1 ilustra parte do ambiente da cozinha: 

A armazenagem dos produtos é feita baseada em sistemas de “Primero que Entra, 

Primeiro que Sai” (PePs) e/ou “Primeiro que Vence, Primeiro que Sai” (PvPs). Os 

itens devem conter a data de fabricação e validade determinada em suas 

embalagens. Tais medidas somadas as condições adequadas na armazenagem 

fazem com que, quando analisado o desperdício de alimentos, a armazenagem não 

esteja entre uma das causas que originam maior desperdício. 

 



Imagem 1 – Estoque de produtos para merenda na cozinha 

 

Fonte> Os Autores 

O preparo para um dia normal baseia-se no total de duzentas e oitenta refeições por 

dia, sendo 140 refeições por turno. Apesar disso, a demanda diária tem sua análise 

feita todos os dias conforme a quantidade de alunos presente na escola durante o 

dia. Esse método foi desenvolvido pela equipe da cozinha da escola em conjunto 

com a vice-diretora, a qual é responsável pela gestão da merenda da escola. As 

estimativas são geradas levando-se em consideração a média de alunos que 

comem mais de uma vez. Apesar de haverem picos na demanda dos alunos, 

identifica-se situação de desperdício quando existe alta rejeição por parte dos alunos 

em relação a refeição servida. Exemplos citados durante a entrevista apontam que 

os pratos que geram maior desperdício e rejeição são o macarrão com atum e o 

arroz com abobrinha. Apesar dos índices de desperdício, não são coletadas 

informações referente a satisfação dos alunos quanto a merenda e a 

conscientização dos alunos sobre o desperdício é feita pelas funcionárias da equipe 

da cozinha e da colagem de imagens de refeições pela escola. 

Apesar da quantidade de merenda ser previamente determinada, os alunos têm o 

direito de repetir a refeição, ato que não é reprimido devido a escola estar localizada 

numa região carente da cidade e muitas crianças são enviadas para a escola 

principalmente pela alimentação. Em relação a merenda, aponta-se como maior foco 

de rejeição entre os alunos os pratos com atum ou sardinha. Em geral, todas as 



vezes em que sobra comida ela é descartada no mesmo dia, sendo que nada é 

aproveitado. Para evitar o desperdício em dias com menor número de alunos 

presentes, é feita uma contagem do total de alunos presentes na escola pela equipe 

da cozinha em parceria com a direção. 

RESULTADOS 

Durante a pesquisa, foram identificadas nenhuma irregularidade em relação aos 

processos relacionados diretamente a parte física da armazenagem. Apesar disso, 

diversos questionamentos relativos à gestão de informações podem ser levantados. 

A gestão logística visa também o alinhamento dos processos físicos com as 

informações correlatas a tais processos, sendo assim, localizado um foco de 

desperdício de suprimentos (comida) e seu motivo (rejeição por parte dos 

estudantes), torna-se contraproducente não sanar tal problema ao passo que os 

alimentos seguirão sendo fornecidos, gerando um custo que pode no mínimo ser 

considerado questionável. Deve-se ressaltar também o efeito cascata dessa recusa 

e da inércia do poder público em saná-la, pois uma vez que os alimentos não são 

consumidos, todos os custos relacionados a seu transporte, movimentação e 

manipulação também são desperdiçados.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Dentre as condições encontradas, deve-se apontar a necessidade de se levar a 

gestão da merenda a um patamar além do já estabelecido. Para isso, nesse caso 

específicos, os processos logísticos devem levar em consideração a opinião dos 

alunos. Entende-se que a responsabilidade não recai sobre a administração da 

escola, pois ela apenas faz a gestão dos recursos repassados pelo Governo, mas o 

impacto da recusa da merenda, apesar de parecer algo simples e inofensivo, gera 

um efeito cascata de custos não justificados já que o que justifica o investimento no 

transporte, armazenagem e preparo da merenda é exatamente o consumo final. 

Problemas relacionados a escassez de suprimentos estão muitas vezes ligados 

principalmente a problemas de distribuição e, por isso, torna-se vital maior empenho 

em estudos relacionados ao desperdício dentro da distribuição de merenda.  

Nota-se que os alunos nesse caso desempenham papel direto e fundamental nessa 

discussão, pois se a merenda não for adequada ao paladar deles e vice-versa, ela 

continuará sendo recusada pelos alunos e todos os investimentos que vão desde 



aos alimentos até o salário pago por cada funcionário nessa cadeia acaba por 

também ser desperdiçado.  
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