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1. RESUMO 

A falta de processos de gestão bem definidos e padronizados, prejudicam bom o 

andamento de qualquer setor administrativo, seja ele público ou privado. O objetivo 

desse artigo, foi avaliar a diversidade de modelos de controle de armazenagem de 

alimentos nas escolas públicas estaduais das regiões de São Paulo. Por meio de 

visitas técnicas realizadas em duas escolas estaduais, da região zona leste e zona 

norte, da cidade, identificamos uma diferença nos sistemas manuais e automatizados 

utilizados pelas instituições de ensino. A aplicação de um sistema padronizado, auxilia 

os processos logísticos, e tanto, melhora: o gerenciamento, a comunicação entre as 

partes envolvidas, e a diminuição de alimentos desperdiçados da merenda escolar. A 

partir dessa conclusão, iremos visitar cinco escolas estaduais, de cada uma das cinco 

regiões administrativas da cidade de São Paulo, e identificaremos se realmente não 

há uma padronização dos processos na rede escolar, e se isso causa demais 

problemas relacionados à merenda escolar dos estudantes. 

2. INTRODUÇÃO 

De acordo com o INEP (p.3, 2017) o Brasil conta com 186,1 mil escolas de educação 

básica - da infantil ao ensino médio. Dentre elas 78,6% são administradas pelo poder 

público, sendo essas instituições divididas em: escolas federais, estaduais e 

municipais. O conceito legal de refeições durante o todo um período de estudo, foi 

estruturado pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no qual o seu 

objetivo é atender as necessidades nutricionais dos alunos, durante as aulas, e assim, 

favorecer o desenvolvimento, a aprendizagem e o rendimento escolar (Ministério da 

Educação, p. 11, 2012).  

O assunto abordado neste trabalho trata-se de um problema logístico: a gestão de 

armazenagem de alimentos da merenda estudantil. Ao mesmo tempo mostraremos 

um problema do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) - 

responsável pela assistência técnica e financeira do PNAE, que é a despadronização 

de serviço de controle dos alimentos nas escolas públicas. 



 

3. OBJETIVOS 

O objetivo deste estudo é identificar os diversos modelos de controle de armazenagem 

de alimentos, utilizados por escolas públicas estaduais da cidade de São Paulo - por 

meio de pesquisa de campo -  analisar os dados coletados e associar a falta de 

padronização, com a falta de gerência no abastecimento de estoques de alimentos da 

merenda escolar.  

4. METODOLOGIA  

De acordo com o pensamento de Gil (2008), e adicionando o tema do trabalho, 

propomos levantar uma avaliação probabilística da falta de padronização do sistema 

de armazenagem de alimentos das escolas estaduais da cidade de São Paulo. Por 

meio de uma pesquisa exploratória, na comparação de escolas estaduais nas zonas 

da cidade, para nos familiarizar com o sistema de armazenamento utilizado pelas 

instituições, e assim podermos explicitá-los melhor.  Entrevistas, pesquisas em sites 

especializados, em livros acadêmicos e em artigos científicos, nos ajudarão a 

estruturar, também, o nosso caso de estudo.  

5. DESENVOLVIMENTO 

Verificamos, inicialmente, a existência de uma aplicação de gestão em uma escola 

estadual na zona leste, o Sistema de Alimentação do Estado de São Paulo (SAESP 

II), fornecido pelo PNAE. Então, partimos para elaboração de uma pesquisa nas 

regiões de da cidade, na comparação de sistemas de controle de armazenagem dos 

alimentos nas redes públicas estaduais de ensino. Em outra visita técnica, em uma 

escola da zona norte, pudemos identificar que a instituição não aderiu ao sistema. O 

processo administrativo do estoque era manualmente. O colaborador era responsável 

por nutrir as diversas informações do sistema diariamente, como: quantidade, 

validade, e, também, alimentos comprometidos por pragas.  

O ideal da plataforma tecnológica, fornecida pelo governo, é auxiliar os funcionários, 

para que acompanhem via sistema todos os processos de armazenagem, diminuindo 

todo e qualquer desperdício alimentício. 

Diversos fatores repentinos podem afetar o processo do sistema de armazenagem, 

interferindo no planejamento, como: o aumento repentino de alunos, devido ao 



 

fechamento de escolas, causa lotações não esperadas na sala de aula. Porém com a 

utilização do sistema SAESP II, o controle fica mais preciso, tendo a diminuição das 

incertezas, e melhorando o atendimento aos alunos. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

De acordo com a pesquisa feita em duas escolas públicas, de duas diferentes zonas 

da cidade de São Paulo, identificamos a necessidade de verificar se outras demais 

instituições estaduais do município, também, encontram-se com problemas de 

gerenciamento de estoque, devido a utilização ou não do sistema automatizado 

fornecido pelo governo do estado de São Paulo. Iremos em cinco escolas de cada 

uma das cinco regiões da cidade (central, leste, norte, sul e oeste) para, assim, 

podermos estabelecer um resultado a essa pesquisa. 
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