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1.RESUMO  

A merenda escolar é essencial na nutrição do aluno durante o período de 

estudos, pois contribui para o desenvolvimento físico e neurológico   das crianças e 

adolescentes. Uma alimentação balanceada atendendo todos os valores nutricionais 

necessários diariamente, agregada ao ambiente escolar, pode prover um melhor 

desempenho aos estudantes, assim resultados eficientes podem ser enxergados com 

maior clareza. Sabendo da importância de uma alimentação saudável, observamos 

que a quantidade de alimentos desperdiçados diariamente pelo mundo é muito alta, 

sendo que uma parte delas podem ocorrer dentro das escolas.Com isso podemos 

observar a importância de uma boa administração da merenda e de sua distribuição 

nas escolas, afim de entender a necessidade e evitar o desperdício. Neste artigo 

através de um estudo de caso em uma escola técnica da Zona Leste de São Paulo 

apresentaremos a importância da aplicação das metodologias essenciais para um 

bom gerenciamento do estoque, da distribuição da merenda na escolar e previsão de 

demanda dos alunos em seu consumo. 

2. INTRODUÇÃO  

O Brasil desperdiça 41 mil toneladas por ano o que representa 1 terço da sua 

produção. Tal  ocorre em diversas formas pelo brasileiro e uma delas é o desperdício 

das merendas distribuídas nas escolas técnicas. O órgão emissor FNDE (Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação) ministrado pelo ministério da educação, 

criou o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) que oferece alimentação 

escolar e ações de educação alimentar e nutricional a estudantes de todas as etapas 

da educação básica pública. É repassado, a os estados, municípios e escolas 

federais, valores financeiros de caráter suplementar efetuados em 10 parcelas 

mensais (de fevereiro a novembro) para a cobertura de 200 dias letivos, conforme o 

número de matriculados em cada rede de ensino. 

Contudo, os recursos oferecidos não são bem administrados, devido não 

haver uma preocupação especifica com os processos internos de armazenagem, 

estocagem, distribuição e ressuprimento da merenda escolar 

           Com a finalidade de reduzir o desperdício da merenda escolar escolhemos uma 

escola técnica localizada na zona leste de São Paulo que atende cerca de 1600 

alunos. Através de um estudo de caso apresentaremos uma solução considerando 



que para um procedimento eficiente é necessário um planejamento com a implantação 

de metodologias de controle de estoque, fluxo de materiais e previsão de demanda, 

do início ao fim do processo para atender as necessidades dos alunos. BANZATTO 

(2005). 

3. OBJETIVOS 

 

O objetivo desse artigo é apresentar o cenário atual no abastecimento de 

merenda em uma escola pública, demonstrando seus pontos positivos e negativos, e 

mostrar que com o uso de metodologias como “gestão de materiais”, podemos ter 

dentro da escola técnicas um bom planejamento no estoque dos alimentos a serem 

consumidos, afim de diminuir a quantidade de desperdícios e atender a demanda 

conforme a sua necessidade.   

 

4. METODOLOGIA  

 

 Os processos utilizados nesse artigo são embasados no conhecimento 

e pesquisas sobre gestão de materiais e de gestão de estoques. Para elaboração 

deste artigo foi desenvolvida um estudo de caso e coleta de informações através de 

entrevistas com os responsáveis em uma escola pública na rede estadual da zona 

leste do estado de São Paulo em que se pretende compreender a parte de estocagem 

e utilização do alimento disponibilizado aos alunos dentro do período escolar. 

 A pesquisa exploratória definida por Gil (2007) tem como objetivo 

proporcionar uma melhor experiência com a dificuldade, com vista de ser mais 

ilustrativo ou de produzir hipóteses. 

5. DESENVOLVIMENTO  

5.1. Gestão de materiais  

A Gestão de materiais é um passo importante para se evitar desperdícios, 

pois segundo Merlone (2012) entende-se por gestão de materiais o abastecimento 

constante de itens que entram nas organizações, seja para a fabricação de novos 

produtos ou para auxiliar em “todas as ações que dependam de materiais para serem 



realizadas como matéria prima” ou em vários setores dentro das organizações, pois 

todos os matérias que entram no estoque devem ser administrados.  

Ainda Segundo Merlone (2012) a gestão de materiais tem como finalidade 

otimizar os investimentos no estoque, pois o capital investindo da empresa está 

empregado em mercadorias ou em produtos que são sujeitos a depreciação, 

degradação e ou vencimento.  Assim o objetivo principal da gestão de materiais é 

maximizar os lucros sobre o capital investido. A gestão de materiais ainda segundo 

Merlone está dividido em quatro principais tarefas que são compras, armazenamento, 

controle e distribuição. Essas principais tarefas da gestão de materiais podem ser 

aplicadas nas escolas. 

5.2. Gestão de materiais nas escolas 

Uma gestão de materiais adequada deve atender os requisitos do processo 

educacional.  Para que isso aconteça, é vital a realização de um planejamento para 

levantar as reais necessidades e as prioridades da instituição e o acompanhamento 

sistemático de seu desenvolvimento, para Souza (2014). 

Como os recursos de materiais interferem diretamente na qualidade da 

educação, a lei LDB (Diretrizes e Base Da Educação Nacional) de 1996 estabelece 

um cálculo de custo mínimo por aluno para assegurar um ensino de qualidade. Porém, 

muitas organizações de ensino estão ainda criando condições para a implementação 

desse dispositivo.  

Segundo Martins, as organizações de ensino precisam vencer, 

progressivamente, essa distância entre o possível e o desejável. Para que isso 

aconteça é de suma importância racionalizar a utilização dos seus recursos afim de 

evitar possíveis desperdícios. 

5.3 A importância da alimentação escolar 

 

Segundo o ministério da saúde uma boa alimentação é indispensável para o 

bom crescimento e desenvolvimento de um indivíduo. Mais do que isso, uma 

alimentação adequada é de direto fundamental, pois corresponde a base da sua 

própria existência. A alimentação correta contribui para o crescimento e 

desenvolvimento saudável, além de contribuir para a saúde física e mental. 



Segundo o DME (Departamento de Merenda Escolar) dentre outros benefícios 

que a alimentação oferece, estão a " maior capacidade para aprender e melhor 

disposição para estudar".  Estima-se que um número considerável de alunos, 

necessitam da merenda escolar como complemento a sua refeição principal. 

5.4 Gestão de estoque 

 A gestão de estoque tem por objetivo garantir a disponibilidade de produto, 

com o menor estoque possível, otimizar e aumentar de forma eficiente dos recursos 

financeiros, minimizar a necessidade de capital investido em estoque entre outros. 

Dias (2009) 

Para Martins e Alt (2004) os estoques têm a função de regular os fluxos de 

negócios. Desta maneira, é de extrema importância que a empresa determine sua 

política de estoque, ou seja, que estabeleça quais os princípios pelos quais ocorrera 

o abastecimento e a saída de seus produtos. Deve definir também quanto tempo 

levará para entregar o produto até o cliente, a definição do número de depósitos e 

suas devidas localizações, o registro de materiais e produtos que ficaram estocados 

neles. Essas políticas podem ajudar a melhorar a competitividade da organização.   

Sendo o estoque uma atividade do armazém, para Banzato (1998), o sistema 

WMS é um sistema de gestão integrada de armazéns, que operacionaliza de forma 

otimizada todas as atividades e seu fluxo de informações dentro do processo de 

armazenagem. Essas atividades incluem recebimento, inspeção, endereçamento, 

estocagem, separação, conferencia, embalagem, carregamento, expedição, emissão 

de documentos, inventário, entre outras; a organização em questão só usa esse 

sistema para a estocagem, endereçamento e inventario, os restantes das atividades 

são executados pelo outro.  

5.5 Previsão de demanda  

O método de previsão de demanda é utilizado como construção de referencial 

de produção em diversas empresas, afim de elaborar estratégias no mercado para a 

produção de produtos ou matéria prima. São recolhidos dados aplicados a quantidade 

e qualidade, e aplicado por diversos métodos de consulta. Os principais métodos 

utilizados são: Regressão linear e analise de correlações, média móvel e método 

sazonal. 



Segundo Slack, Chambers e Johnston (2008), qualquer operação produtiva 

requer planos e controle, mesmo que o grau de formalidade e os detalhes possam 

variar. Algumas operações são mais difíceis de planejar do que outras. As que têm 

um alto nível de imprevisibilidade podem ser particularmente difíceis de planejar. 

Algumas operações são mais difíceis de controlar do que outras. As que têm um alto 

grau de contato com os consumidores podem ser difíceis de controlar devido à 

natureza imediata de suas operações e à variabilidade que os consumidores possam 

impor às mesmas. 

5.6 Desperdício de alimentos  

Podemos atribuir o desperdício de merenda pela qualidade dos alimentos, 

distribuição ou administração, contudo podendo ser reduzido com um planejamento 

correto. Trabalhos e projetos são desenvolvidos pelo público em busca deste 

resultado, mas nada aplicado por iniciativa privada ou publica, somente com 

conscientização a longo prazo (SANTOMAURO, Beatriz 2014). 

O desperdício envolve perdas que variam desde alimentos que não são 

utilizados, até preparações prontas, que não chegam a ser vendidas e/ou servidas e 

ainda as que sobram nos pratos dos clientes e têm como destino o lixo. Algumas 

preparações podem ser guardadas para o dia seguinte, como carnes que não foram 

servidas. Em alguns casos, as preparações são obrigatoriamente descartadas, por 

envolverem substratos altamente contamináveis, como preparações que utilizam 

maioneses e peixes (CASTRO, 2002). 

 

6. RESULTADOS 

 

Através da visita a escola técnica, entrevistamos a diretora da unidade e 

obtemos algumas informações sobre o fornecimento das refeições secas. A unidade 

atende alunos do ensino médio integrado ao técnico, é composta por 35 funcionários 

administrativos e 123 professores e atende 1600 alunos. As refeições secas são 

oferecidas apenas aos alunos do ETIM (ensino técnico integrado ao médio) onde eles 

têm um lanche, uma refeição e outro lanche no período da tarde. 

O responsável pela decisão de lista de compras, fornecedor, custo destinado, 

valor nutricional e cardápio a ser oferecido é uma instituição contratada pelo do 



governo do estado de São Paulo a instituição de ensino apenas fornece ao número 

de alunos e recebe a mercadoria. O controle da qualidade de alimentos também é 

realizado pelo fornecedor que possui a licitação da merenda seca, porem três 

funcionários administrativos com cargos pedagógicos tem um controle básico de data 

de vencimento dos alimentos em tabelas. A imagem a baixo demonstra a organização 

do estoque. 

Imagem 1: Foto do estoque da escola técnica 

 

Fonte: tirada pelos autores 

 

Como representado acima o estoque da escola organiza os materiais e 

acondiciona em uma geladeira industrial as bebidas recebidas, as mercadorias que 

chega é descarregada pelo fornecedor, mas organizada e endereçada pelos 

funcionários administrativos que param as suas atividades pedagógicas para realizar 

a organização do estoque. O método utilizado é o PEPS (primeiro que entra primeiro 

que sai). Referente ao desperdício, como a quantidade vem já pré-estabelecida para 

o número de alunos não há grandes exageros nas sobras, e o alimento que o aluno 

não come é descartado no lixo comum, sem a separação ou a utilização para a 

reciclagem. Segundo a diretora quando se nota um exagero de desperdício da parte 

dos alunos é feita uma campanha de conscientização nas salas de aula. 

Com o acesso da diretoria conseguimos informações sobre o balanço de 

distribuição dos alimentos na semana do mês de agosto entre os dias 21/08/2014 à 

25/08/2017.   

 

 



Tabela 1: Representação do Balanço de Estoque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados informados pela diretora da Escola. 

  

Tabela 2: Cardápio e quantidade consumida durante a semana: 

    ago/17 

Produto  Venc. Uni/pacotes 

por cx 

Seg Ter Qua Qui Sex 

 21 22 23 24 25 

Barra de 

cereais 

 26/12/201

7 

240 720   960  

Bebida láctea  31/10 a 

04/11 

324 422 513 378 459 540 

Biscoito de 

maisena 

 20/out 160 960 0 800 0 748 

  Manhã Tarde Noite 

Mês Entrega  

Periodo de 

consumo Entrega 

Periodo de 

consumo Entrega 

Periodo de 

consumo 

Jan/Fev 

16/12 a 

20/01 

06/02 a 

03/03 

23/01 a 

27/01 

06/02 a 

10/03 

30/01 a 

03/02 

06/02 a 

17/03 

Fev/Mar 

20/02 a 

24/02 

06/03 a 

31/03 

06/03 a 

10/03 

13/03a 

07/04 

13/03 a 

17/03 

20/03 a 

14/04 

Mar/Abr 

27/03 a 

31/03 

03/04 a 

05/05 

03/04 a 

07/04 

10/04 a 

12/05 

10/04 a 

14/04 

17/04 a 

19/05 

Abr/Mai 

02/05 a 

05/05 

08/05 a 

02/06 

08/05 a 

12/05 

15/05 a 

09/06 

15/05 a 

19/05 

22/05 

a16/06 

Mai/Jun 

29/05 a 

02/06 

05/06 a 

04/08 

05/06 a 

09/06 

12/06 a 

11/08 

12/06 a 

16/06 

19/06 a 

18/08 

Agosto 

31/07 a 

04/08 

07/08 a 

08/09 

07/08 a 

11/08 

14/08 a 

15/09 

14/08 a 

18/08 

21/08 a 

22/09 

Ago/Set 

04/09 a 

08/09 

11/09 a 

13/10 

11/09 a 

15/09 

18/09 a 

20/10 

18/09 a 

22/09 

25/09 a 

27/10 

Outubro 

09/10 a 

13/10 

16/10 a 

10/11 

16/10 a 

20/10 

23/10 a 

17/11 

23/10 a 

26/10 

30/10 a 

24/11 

Novembro 

06/11 a 

10/11 

13/11 a 

15/12 

13/11 a 

17/11 

20/11 a 

15/12 

20/11 a 

24/11 

27/11 a 

15/12 



Biscoito doce  06/12 a 

06/02 

200 0 0 0 0 0 

Biscoito 

salgado 

 13/01 a 

23/02 

200 0 600  100 0 

Bolinho  24/out 80 0 1180 1200  1120 

Flocos de 

milho 

 05/dez 150 0 0 0 0 0 

Fonte: Dados Informados pela diretora da Escola. 

Com as informações apresentadas podemos notar que o balanço do estoque 

é bem organizado e o consumo efetuado em dia consegue resultados satisfatórios 

com relação ao desperdício. Os alimentos são entregues pelo método PEPS, onde 

evita o vencimento e mantem a qualidade dos produto. Contudo, a distribuição feita 

pelos funcionários é adequada, dentro dos  

Recursos disponibilizados, porem como demonstrado na imagem 1 o estoque 

da merenda seca necessita de um espaço maior, a foto foi retirada no final do mês 

próximo a um novo ressuprimento. 

Notamos que o controle se torna mais complexo, pois o giro de merenda 

escolar é alto com um ressuprimento mensal e os mesmos só possuem tabelas 

simples de entrada e saída sem nem um sistema utilizado para o controle de estoque. 

O planejamento sobre a distribuição da merenda é falho pois a maioria das decisões 

são tomadas em órgãos externos, como por exemplo a rejeita e desperdício de 

alimento ocorre pois os lanches oferecidos nem sempre chegam na variedade 

desejada, assim alguns produtos saem em grande quantidade pois não são 

disponibilizados na frequência necessária de acordo com a demanda e outros ficam 

estocados.  

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Portanto, após o analise das condições do estoque da escola técnica e 

estudar as referências sobre o assunto entendemos que a gestão de estoque da 

merenda escolar dentro da instituição é uma atividade importante, que merece 

conhecimento técnico, assim como melhoria é fundamental que a escola utilize o 

sistema de WMS para a gestão, planejamento e controle de materiais e informações 

do estoque afim de atender a demanda dos alunos de forma adequada, já que com a 



ajuda da tecnologia da informação o fluxo de informações terá uma margem de erro 

menor. Com essas informações ser possível dentro as limitações estabelecer um 

padrão de saída e definir a demanda dos alunos, para partir daí tomar as decisões 

necessárias junto com a secretaria de educação. Notamos que a escola dentro das 

suas possibilidades até realiza um bom controle e mantem a organização do estoque, 

mas como o espaço é pequeno, mas Segundo DIAS (2009) o ideal seria trabalhar com 

estoques reduzidos.   
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