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1. RESUMO 

Objetivos: identificar a frequência de utilização de ferramentas de gestão em UANs 

do município de São Paulo, avaliar sua aplicação e verificar quais são as 

dificuldades de gestão mais comuns. Metodologia: Gestores de 33 UANs, comerciais 

e institucionais, responderam a um questionário adaptado, contendo um checklist 

com algumas ferramentas relacionadas à produção e produtividade e questões 

sobre gestão de pessoas, dentre outras. Resultados: constatou-se que 75,75% dos 

gestores tinham alto nível de adesão a tais ferramentas, sendo que a menos 

utilizada foi a quantificação de sobras e restos (60,60%). As maiores dificuldades 

envolvendo funcionários citadas pelos gestores foram falta de comprometimento e 

absenteísmo. Dentre suas maiores preocupações, estão a qualidade do 

atendimento, a crise econômica e os recursos humanos. Conclusão: o uso 

abrangente de ferramentas de gestão otimizam o trabalho, e apesar do alto nível de 

adesão, ferramentas que auxiliem a redução de desperdícios requerem mais valor, 

principalmente no intuito de diminuir os custos e aumentar a produtividade. 
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2. INTRODUÇÃO 

A globalização é um fator que aumentou a necessidade de aperfeiçoamento 

contínuo dos produtos e serviços para satisfazer as exigências dos clientes, 

requisitando da UAN todo um processo administrativo bem executado, composto 

pelos quatro pilares da administração: planejamento, organização, direção e controle 

(ABREU; SPINELLI; PINTO, 2016; CHIAVENATO, 1994).  

Compete ao nutricionista da UAN planejar, organizar, dirigir, supervisionar e 

avaliar os serviços de alimentação e nutrição, para cumprir todas as atividades 

obrigatórias e complementares designadas na de acordo com a Resolução 600/2018 

do Conselho Federal de Nutricionistas (BRASIL, 2018). 

No entanto, muitas UANs são empresas familiares, dirigidas por empresários 

com pouca qualificação na área. Sendo assim, ao se depararem com os principais 

problemas cotidianos, não conseguem tomar as decisões corretas. Frequentemente 



há falta de sistema de custeio e programa para controle e garantia da qualidade 

(MONTENEGRO, 2003; REBELATO, 1997). 

Estudos indicam que o setor de produção de refeições possui baixa 

qualificação profissional, em relação às ocupações operacionais. Há dificuldades na 

contratação dos funcionários em várias ocupações por falta de experiência, de 

capacitação profissional e de responsabilidade refletindo, assim, a realidade do setor 

em relação à profissionalização (CAVALLI; SALAY, 2007; ENZ, 2004; PROENÇA, 

1999).   

A partir da avaliação de processos, é possível assegurar também a segurança 

alimentar (ABREU; SPINELLI; PINTO, 2016). Segundo Cavalli e Salay (2007), para 

ter um bom controle de qualidade e segurança alimentar dentro do ambiente de 

trabalho são necessárias a educação e formação voltada aos operadores que 

trabalham em serviços de alimentação, com o objetivo de prevenir doenças que 

possam vir dos próprios alimentos. 

Milhões de pessoas são afetadas por doenças de origem alimentar, e por este 

motivo a preocupação com a qualidade dos alimentos está sendo cada vez maior 

(WHO, 2000). Para transformar essa situação, de acordo com Akutsu et al. (2005) 

estão sendo aplicadas ferramentas como as Boas Práticas de Fabricação (BPF) e a 

Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC). 

 

3. OBJETIVOS 

O objetivo geral deste trabalho foi identificar a frequência de utilização de 

ferramentas de gestão em UANs do município de São Paulo, bem como avaliar a 

aplicação dessas ferramentas dentro das UANs e verificar quais são as dificuldades 

de gestão mais comuns. 

 

4. METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo observacional descritivo de delineamento transversal, 

realizado a partir de coleta de dados primários. O questionário aplicado para tal era 

idêntico em ambas as versões e foi composto por quatro seções: Dados do 

Estabelecimento, Dados do Gestor Entrevistado, Avaliação de Produção e 



Produtividade e Gestão de Pessoas. As duas primeiras seções caracterizavam a 

UAN e o entrevistado com informações básicas. A seção Avaliação de Produção e 

Produtividade se referia a um checklist, cujas respostas possíveis eram “sim” ou 

“não”. Foi aferido N.O (não observado) nos casos em que a questão não foi 

respondida. A última seção, Gestão de Pessoas, foi composta por questões 

relacionadas aos funcionários, além de perguntas abertas sobre as principais 

dificuldades do gestor no que concerne aos funcionários e à UAN.  

O porte das UANs foi classificado de acordo com a definição de Sant’Ana 

(2012): pequeno porte: até 500 refeições por dia; médio porte: 501 a 2000 refeições 

por dia; grande porte: 2001 a 10000 refeições por dia. 

Os dados foram tabulados no programa Microsoft Excel. Aqueles 

provenientes da seção Avaliação de Produção e Produtividade foram analisados de 

acordo com um sistema de avaliação arbitrariamente estabelecido para este estudo, 

uma vez que não foram encontradas referências. Assim sendo, de 0 a 7 ferramentas 

de gestão utilizadas o nível de adesão foi classificado como baixo; de 8 a 11 foi 

considerada média adesão e de 12 a 16, alta adesão. Os demais dados foram 

analisados a partir de comparações com achados da literatura. 

Foram devidamente explicados aos proprietários do estabelecimento e aos 

entrevistados o objetivo e procedimentos do estudo, que riscos como algum tipo de 

desconforto permitiria o participante desistir da pesquisa a qualquer momento e o 

caráter sigiloso da pesquisa. Esta pesquisa recebeu aprovação ética CAAE 

48483015.7.0000.0084.   

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Os dados foram coletados entre agosto de 2017 e abril de 2018. Foi adotada 

amostragem por conveniência, sendo convidados a participar gestores de UANs 

localizadas no município de São Paulo. 

 Como instrumento de coleta, no momento da entrevista foi aplicado ao gestor 

da UAN disponível um questionário com perguntas abertas e fechadas, adaptado de 

Abreu, Spinelli e Pinto (2016), Cavalli e Salay (2007) e Enz (2004). Visando atingir 

um número maior de participantes, além da entrevista presencial, utilizou-se também 

um questionário online, disponibilizado em uma plataforma de criação de 
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formulários. Tal questionário foi enviado por e-mail para alguns participantes após 

contato inicial, com objetivo de se tornar mais acessível, uma vez que a participação 

durante o expediente era inviável. 

 

6. RESULTADOS 

A amostra foi composta por 33 UANs, sendo 23 comerciais e 10 institucionais. 

A maioria era de pequeno porte (51,51%); as de médio porte eram 42,42% e apenas 

6,06% eram de grande porte. O almoço era a principal refeição servida (96,96%). 

Ainda, 57,57% (n=17) dos restaurantes possuíam serviço do tipo à la carte; 39,39% 

(n=13) do tipo self-service e 9,09% (n=3) eram UANs escolares. 

Pouco mais da metade dos participantes (gestores) eram mulheres (57,57%), 

com média de idade de 42 anos. Quanto ao grau de escolaridade, 12,12% 

concluíram até o 1º grau; 21,21% cursaram o 2º grau e 63,63% completaram o 3º 

grau. Desses, ao menos 27,27% tinham alguma formação relacionada à Nutrição. 

Outros 6,06% eram pós-graduados em Administração e afins. Os demais não 

revelaram a formação.  Em relação à jornada de trabalho, a maioria (36,36%) 

apresentou 8 horas diárias, sendo que o mínimo referido foi de 6, e o máximo, 17 

horas. A média de tempo de serviço na empresa foi de 8,53 anos, com desvio 

padrão de ± 8,23.  

Constatou-se que mais da metade das UANs (66,66%) possuía nutricionista 

como responsável técnico (RT).  

Gráfico 1 – Nível de adesão às ferramentas de gestão por gestores de UANs. São Paulo, 2018. 

Fonte: Dados da pesquisa 

Conforme mostra o Gráfico 1, os gestores, em sua maioria, relataram uma 

alta adesão às ferramentas de gestão, ou seja, no mínimo 12 de 16.  

Na Tabela 1 estão contidos os dados referentes à utilização de cada uma das 

ferramentas de gestão verificadas neste estudo. Destaca-se que planejamento de 

cardápio, avaliação das condições de trabalho e avaliação de saúde dos 



empregados foram unanimidades de utilização entre os gestores. Assim como o 

cardápio planejado, outra ferramenta muito útil para a organização de vários setores 

da UAN é o receituário padrão, utilizado por 81,81% dos gestores.  

Apesar de 100% dos gestores afirmarem que há avaliação das condições de 

trabalho e de saúde dos funcionários, itens como o controle da ergonomia e 

salubridade dos empregados e existência de EPIs não obtiveram a mesma 

unanimidade (87,87% e 84,84%, respectivamente), mesmo estando interligados.  

Mesmo que a adesão não tenha sido plena, o uso de algumas ferramentas foi 

bastante frequente, igual ou acima de 80%. 

Ainda, dentre as atribuições do RT, uma das funções primordiais desse 

profissional é a vistoria técnica (BRASIL, 2018), ferramenta adotada por 90,90%. 

Porém, é preocupante que, dos dois estabelecimentos que não a fazem, um deles 

possua nutricionista como RT.  

Daqueles que realizavam controle de estoque, 53,33% o faziam 

manualmente, 43,33% utilizavam sistemas informatizados e ainda, 3,33% realizava 

das duas formas. Desses 53,33%, 56,25% eram estabelecimentos de médio porte, 

37,5% de pequeno porte e 6,25% de grande porte.  

Quanto ao planejamento de requisições de alimentos e materiais, dos 90,90% 

que o faziam, 82,14% asseguravam seu cumprimento. Sobre a periodicidade das 

requisições, as de frequência unicamente semanal (36,36%) e unicamente diária 

(30,30%) eram as mais comuns. Em terceiro lugar, vieram aquelas sem frequência 

fixa, podendo ser diárias, semanais, quinzenais ou mensais, de acordo com as 

necessidades de estoque (24,24%).  

Em relação ao controle de custos, apesar de 93,93% o fazerem, apenas 

54,54% estão atingindo as metas.  

As ferramentas menos adotadas no presente estudo foram as medidas para 

quantificar restos e sobras. Os indicadores de produtividade foram a segunda 

ferramenta menos utilizada.  

Uma das ferramentas que visam aumentar a produtividade é contemplar a 

dimensão ambiental no planejamento das refeições, adotada por 78,78% dos 



gestores. Os sistemas de fluxos (75,75%) também podem facilitar o trabalho e 

contribuir para melhor produtividade.  

Todos os tópicos do checklist devem ser avaliados pelos gestores 

periodicamente. Destes, 81,81% disseram realizar avaliações de produção e 

produtividade.  

Tabela 1 – Utilização de ferramentas de gestão em UANs referidas pelos gestores. São Paulo, 

2018.  

Ferramenta de gestão SIM % NÃO % N.O % 

Planejamento de cardápio 33 100 0 0 0 0 

Receituário padrão 27 81,81 10 30,30 0 0 

Controle de estoque 30 90,90 3 9,09 0 0 

Controle de custos 31 93,93 2 6,06 0 0 

Planejamento das requisições de 

alimentos e materiais 

30 90,90 3 9,09 0 0 

Cadastro de fornecedores 32 96,96 1 3,03 0 0 

Vistoria técnica 30 90,90 3 9,09 0 0 

Controle da ergonomia e 

salubridade dos empregados 

29 87,87 4 12,12 0 0 

Avaliação das condições de 

trabalho 

 

33 100 0 0 0 0 

Avaliação de saúde dos 

empregados 

33 100 0 0 0 0 

APPCC 30 90,90 2 6,06 1 3,03 

Quantificação de restos e sobras  20 60,60 12 36,36 1 3,03 

Contemplar dimensão ambiental 

no planejamento das refeições 

26 

 

 

78,78 5 15,15 2 6,06 

Avaliações de produção e 

produtividade 

 

27 81,81 5 15,15 1 3,03 

Sistemas de fluxos 25 75,75 7 21,21 1 3,03 

Indicadores de produtividade 22 66,66 10 30,30 1 3,03 

Fonte: Dados da pesquisa 



Em relação aos recursos humanos, a média de funcionários obtida foi de 23, 

com desvio padrão de ± 26. Em 78,78% das UANs, os funcionários não possuíam 

cursos profissionalizantes.  

A Tabela 2 mostra a preferência dos gestores pelos respectivos critérios de 

contratação. Grande parte (81,81%) leva em conta a experiência do candidato. Na 

categoria “Outros”, quando especificado, 9,09% citaram a indicação, seguida de 

vontade de aprender e responsabilidade, ambos com 3,03% cada. A escolaridade, 

citada por apenas 18,18%, também é um requisito essencial para o bom andamento 

do serviço. 

Tabela 2 – Critérios de contratação preferidos por gestores de UANs. São Paulo, 2018. 

Critérios de contratação n % 

Experiência 27 81,81 

Interesse do candidato 15 45,45 

Disponibilidade 13 39,39 

Currículo 12 36,36 

Outros 10 30,30 

Idade 8 24,24 

Escolaridade 6 18,18 

Tipo físico 2   6,06 

 Fonte: Dados da pesquisa  

 Foi declarada a presença de sistema de avaliação dos funcionários por 

66,66% dos gestores. Dos gestores, 92,30% afirmaram realizar treinamento inicial, 

enquanto 84,41% mantinham treinamentos periódicos, geralmente mensais, 

semestrais ou anuais.  

A Tabela 3 descreve os principais problemas enfrentados com funcionários. 

Verificou-se que 45,45% dos gestores mencionaram ao menos um problema, 

enquanto o máximo de problemas mencionados pelo mesmo gestor foram quatro, 

apenas por 3,03%. Falta de comprometimento e absenteísmo foram os mais 

frequentes, com 33,33% e 27,27%, respectivamente.  

Tabela 3 – Principais problemas envolvendo funcionários citados por gestores de UANs. São 

Paulo, 2018. 

Problema citado n % 

Falta de comprometimento 11 33,33 

Absenteísmo 9 27,27 



Nenhum 6 18,18 

Atrasos 6 18,18 

Falta de qualificação 5 15,15 

Atitudes não profissionais 4 12,12 

Falta de plano de carreira 3   9,09 

Relacionamento interpessoal 2   6,06 

 Fonte: Dados da pesquisa  

 A Tabela 4 revela as maiores preocupações dos entrevistados. Verificou-se 

que 57,57% dos gestores mencionaram pelo menos uma dificuldade, enquanto o 

máximo de dificuldades citadas pelo mesmo gestor foi 3, por 3,03%. Três questões 

foram igualmente comuns: a qualidade do atendimento, a crise econômica e os 

recursos humanos, todos com 27,27%. Com exceção destes, em segundo lugar 

estão preocupações envolvendo os custos, com 21,21%. Pode-se afirmar que 

preocupações com questões financeiras atingem 66,66% dos gestores, incluindo 

meta de vendas, crise econômica e custos.  

Dada a atual situação de instabilidade econômica do país, fato preocupante a 

muitos gestores, torna-se ainda mais relevante o investimento em diversas 

ferramentas de gestão, com o intuito de agregar qualidade ao serviço e garantir a 

satisfação tanto dos clientes quanto dos colaboradores. 

Tampouco foi possível notar padrões entre os problemas referidos pelos 

gestores de cada tipo de UAN. Excepcionalmente, um dos problemas citados em 

“Outros” foi a falta de alimentos, exclusivo de uma UAN escolar pública, 

demonstrando a má gestão pública dos recursos. Já, o outro, referente a uma UAN 

escolar particular, foi a preocupação com a variabilidade do cardápio. 

Tabela 4 – Questões que mais preocupam gestores de UANs. São Paulo, 2018. 

Questão citada n % 

Qualidade do atendimento 9 27,27 

Crise econômica 9 27,27 

Recursos humanos 9 27,27 

Custos 7 21,21 

Meta de vendas 6 18,18 

Legislação 3   9,09 

Outros 2    6,06 

Nenhum 1   3,03 

Fonte: Dados da pesquisa 



7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através deste estudo, foi possível evidenciar que as ferramentas de gestão 

estão interligadas, sendo que a utilização de uma contribui para a otimização de 

outra. Por isso, quanto mais abrangente for a adesão a elas, maiores serão as 

chances de sucesso dos estabelecimentos. Os dados sobre a utilização das 

ferramentas de gestão alegados pelos participantes são bastante satisfatórios. No 

entanto, considerando as dificuldades apontadas pelos gestores, pode-se inferir que 

nem sempre elas sejam adequadamente aplicadas. 

Há preocupações peculiares a gestores de determinados estabelecimentos, 

como as UANs escolares, tanto pelo fato de haver uma gestão pública por trás, tanto 

pelo público alvo específico a qual essa alimentação é destinada. Fora isso, os 

gestores partilham basicamente das mesmas dificuldades, sendo que as 

preocupações com finanças estão entre as maiores. Nesse sentido, requer-se maior 

atenção com medidas que visem redução de desperdício, visto que estão sendo 

negligenciadas a despeito de sua importância. A forma de se lidar com os recursos 

humanos também precisa ser revista, prezando mais pela capacitação dos 

funcionários do que apenas pela experiência.  

Algumas ferramentas podem deixar de serem adotadas por desconhecimento, 

ou pela crença de que não são necessárias em estabelecimentos de menor porte. 

Sendo assim, é importante que os gestores se mantenham atualizados e tenham as 

devidas competências para implementá-las, a fim de que haja melhora da qualidade, 

maior satisfação, tanto da clientela quanto dos colaboradores, e até mesmo um 

controle mais eficaz dos custos.  
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