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RESUMO: Procurou-se no decorrer dessa pesquisa mostrar a importância da gestão e organização
de um almoxarifado para a otimização dos recursos federais na aquisição de merenda escolar. Para
isso é necessário conhecer os objetivos, previsões e formas de controle de estoque e os conceitos,
importância e atividades de um Almoxarifado. O presente trabalho tratou da administração do
almoxarifado no Setor de Merenda Escolar da Secretaria de Educação do município de Juara-Mt.
Nesse sentido, procurou-se abordar a forma de organização utilizada no setor de almoxarifado, bem
como o levantamento de suas fraquezas e suas causas com vistas a propor melhorias que
contribuíssem na forma de organização, caso necessário. Na formação de conhecimentos para
entender melhor a gestão de materiais, buscou-se embasamento teórico em autores que tratam da
temática. A metodologia utilizada foi inicialmente o levantamento bibliográfico, pesquisa qualitativa,
entrevista não estruturada e questionário aberto e semi-estruturado, aplicados a duas funcionárias do
setor de compras e distribuição da merenda escolar. Para investigarmos como são desenvolvidos os
trabalhos no espaço do almoxarifado, utilizou-se como instrumento de pesquisa a observação livre. A
pesquisa teve como objetivo central analisar o modelo de gestão administrativa do almoxarifado no
gerenciamento da merenda escolar na esfera municipal.  Através dos trabalhos de coleta de dados
identificou-se alguns problemas e falhas que ocorrem no Almoxarifado pesquisado. O espaço e o
mobiliário são insuficientes, não há controles de estoque nem previsões de compras e o setor não
possui carro próprio para a entrega. Durante a realização desse trabalho observou-se que a forma de
administrar e alguns controles existentes no SME podem ser melhorados, principalmente porque se
almeja maior eficiência na otimização dos recursos públicos. A partir dos levantamentos e da análise
das informações elaborou-se uma proposta de organização para melhoria da gestão. A relevância da
pesquisa esta no sentido de que poderá trazer algumas contribuições ao setor de distribuição da
merenda escolar. A frase de Jorge Sequeira de Araújo, um dos pais do estudo de Almoxarifados,
define bem o trabalho de todos aqueles que se envolvem com suprimentos: \"Prever para prover\".
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INTRODUÇÃO 
 

Durante os períodos de guerra, com a mobilização de um contingente significativo de 

pessoas, surgiu à necessidade de prover alimentos para essas tropas, nasce então a logística. 

Com o advento da Revolução Industrial a logística assumiu importante papel nesse novo 

cenário, passando a ser considerada a área de estudos responsável pela gestão do fluxo de 

materiais e informações. Segundo Bussinger (2004, p.89) “a logística trata do planejamento, 

organização, controle e realização de outras tarefas associadas à armazenagem, transporte e 

distribuição de bens e serviços”. 

Obter êxito com a logística exige uma integração das atividades de levantamento de 

dados, compras, recepção, distribuição e estocagem dos materiais. Nesse sentido a 

administração de um almoxarifado merece uma atenção especial dentro de qualquer 

organização, e não deve ser vista pelo gestor como apenas um local onde ficam armazenados 

de qualquer maneira os materiais, mas sim, um local que exige técnicas de gestão e 

organização.  

Na esfera municipal, no setor da educação uma importante atividade do dirigente da 

Secretaria Municipal de Educação é garantir que as Escolas Municipais recebam 

semanalmente os produtos necessários para elaboração do cardápio da merenda escolar. 

Assim, para que a aquisição dos gêneros alimentícios, a armazenagem e sua distribuição 

sejam realizadas com sucesso é necessário que o gestor conduza de forma eficiente todos os 

processos administrativos até a chegada desses produtos nas instituições de ensino. 

Esta pesquisa tratou da administração do almoxarifado no Setor de Merenda Escolar 

da Secretaria de Educação do município de Juara/MT. Nesse sentido, procurou conhecer a 

forma de organização utilizada no setor de almoxarifado, bem como o levantamento de suas 

fraquezas e suas causas com vistas a propor melhorias que contribuíssem na forma de 

organização, caso necessário.  

Face ao exposto, esta pesquisa objetivou responder o questionamento levantado 

quanto à gestão e organização do almoxarifado no setor de merenda escolar da Secretaria de 

Educação do município de Juara/MT, a saber: os materiais armazenados no almoxarifado da 

Secretaria de Educação estão organizados de forma eficiente, visando a otimização dos 

recursos públicos?  

Para a realização dessa pesquisa utilizou-se de levantamento bibliográfico, 

prosseguindo com a documentação deste material para iniciar a redação provisória. De caráter 

qualitativo, a pesquisa não preocupou-se “com a representatividade numérica do grupo 
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pesquisado, mas com o aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma 

organização, de uma instituição” (GOLDENBERG, 2005, p. 14). As atividades realizadas 

para a coleta de dados foram apoiadas em entrevista não estruturada e questionário semi-

estruturado e aberto, aplicados a duas funcionárias do setor de compras e distribuição da 

merenda escolar. Para investigarmos como são desenvolvidos os trabalhos no espaço do 

almoxarifado, utilizamos como instrumento de pesquisa a observação livre. Nesse sentido, 

Triviños (2010, p.153) nos aponta que, 

 

Observar um “fenômeno social” significa, em primeiro lugar, que determinado 
evento social, simples ou complexo, tenha sido abstratamente separado de seu 
contexto para que, em sua dimensão singular, sejam estudadas em seus atos, 
atividades, significações, relações etc.  

 

A partir dos levantamentos e da análise das informações elaborou-se uma proposta 

para melhoria da organização do almoxarifado. A relevância da pesquisa esta no sentido de 

que poderá trazer algumas contribuições ao setor de distribuição da merenda escolar. 

Contribuições que poderão ajudar na otimização dos recursos e no redimensionamento das 

ações da referida Secretaria de Educação e prefeitura Municipal. 

 

2. NOÇÕES BÁSICAS DE ALMOXARIFADO: COMPRAS, ESTOQUE, LAYOUT 

 

2.1 Política de Compras 

 

A função compras é um segmento essencial, dentro de qualquer segmento e em 

qualquer processo produtivo. Tem a responsabilidade de providenciar à empresa todos os 

itens necessários a fim de atender aos programas de produção ou serviços solicitados.  

Para traçar ou implantar uma politica de compras numa empresa, é necessário que se 

conheçam os parâmetros importantes para o alcance dos objetivos. Um deles são as 

informações sobre a quantidade de materiais e sua qualidade, que precisam ser compatíveis 

com o processo produtivo da empresa ou as necessidades do cliente.  

 

A necessidade de se comprar cada vez melhor é enfatizada por todos os empresários 
atuais juntamente com as necessidades de estocar em níveis adequados e de 
racionalizar o processo produtivo. Comprar bem é um dos meios que a empresa deve 
usar para reduzir custos. (DIAS, 1993. p.222). 
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2.2 Procedimentos e Normas de Compras nos Setores Públicos 

 

Todos os setores de esfera pública relacionados a compras têm como norma 

consultar em forma de orçamento no mínimo três fornecedores. As instituições públicas 

precisam apresentar orçamentos para adquirir produtos de limpeza e gêneros alimentícios que 

devem ser comprados em empresas que participando da licitação anual ofereceram melhores 

preços e estão habilitadas a realizarem tal fornecimento. Esta determinação é imposta para 

que se assegurem preços reais de mercado e não ocorram superfaturamentos nos serviços e 

mercadorias solicitadas.  

Concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão são as modalidades de 

licitação previstas na Lei 8.666 em seu art. 221. Mais recentemente, em 2002 foi aprovada 

uma lei específica que criou outra modalidade de licitação que é o Pregão, a Lei 10.5202.  

Essas modalidades são utilizadas para a realização das compras de merenda escolar conforme 

os valores dos contratos a serem celebrados. 

 

2.2.1 Fornecedores 

 

Para se realizar um bom negócio, é necessário que haja fornecedores que sejam 

compatíveis e atendam às necessidades da empresa. A eficiência de um setor de compras está 

diretamente ligado ao grau de atendimento e ao bom relacionamento entre comprador e 

fornecedor. 

 

A seleção de fornecedores é considerada igualmente ponto-chave do processo de 
compras. A potencialidade do fornecedor deve ser verificada, assim como suas 
instalações e seus produtos, e isso é importante. O seu balanço deve ser 
cuidadosamente analisado. Com um cadastro atualizado e completo de fornecedores, 
muitos problemas serão evitados (DIAS, 1993, pág. 222). 

 

Não é recomendável uma empresa depender de somente um fornecedor para 

determinado produto, pois se este fornecedor falhar ou atrasar a entrega deste produto, 

fatalmente ocorrerão problemas na produção ou entregas. Com um maior numero de 

                                            
1
 Artigo 22 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993. Ler mais em: 

http://www.jusbrasil.com.br/busca?q=Art.+22+da+Lei+de+Licita%C3%A7%C3%B5es+-
+Lei+8666%2F93. Acesso em: 23/05/2016. 
2 Pregão Eletrônico: Aspectos Gerais Segundo a Lei Nº 10.520/02. Ler mais em: 
https://jus.com.br/artigos/34262/pregao-eletronico-aspectos-gerais-segundo-a-lei-n-10-520-02. 
Acesso em: 23/05/2016. 
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fornecedores se tem maior segurança na aquisição e reposição de materiais e outras 

oportunidades dos fornecedores conhecerem e se familiarizarem com os materiais consumidos 

pelas empresas.  

 

3. ALMOXARIFADO 

 

Atualmente o setor do almoxarifado tem papel relevante nas empresas, onde a 

tendência cada vez maior está na racionalização das atividades com a finalidade de minimizar 

custos e otimizar recursos. È importante que no almoxarifado se desenvolvam com 

responsabilidade a recepção e conferência de mercadorias, a organização da estocagem, zelo 

das mercadorias, a distribuição aos usuários, controle dos estoques, solicitação de compras, 

entre outras. De acordo com Viana (2000), outro objetivo do Almoxarifado é impedir 

divergências de inventário e perdas de qualquer natureza. Para cumprir sua finalidade, deverá 

possuir instalações adequadas, bem como recursos de movimentação e distribuição suficiente 

a um atendimento rápido e eficiente.  

Para que se tenha um almoxarifado bem organizado, é necessário que se tenha 

consciência da importância e necessidade de seguir algumas normas para estocar os materiais. 

De acordo com a rotatividade dos itens estocados se determina o local onde serão 

armazenados.  

Deste modo pode-se aproveitar melhor o espaço, facilitando o fornecimento quando 

as quantias forem maiores e favorecendo quando houver necessidade de conferencia e 

contagem física, principalmente quando os itens forem de tamanhos pequenos. 

 

3.1 Estoque 

 

Vendrame (2008) define que o controle de estoques tem como objetivo principal 

evitar a falta de materiais e produtos, sem que esta aquisição resulte em estoques excessivos 

às reais necessidades de serviço, onerando o financeiro da empresa. Este controle procura 

manter os níveis estabelecidos em equilíbrio com as necessidades de consumo, tempo de 

compras e custos daí decorrentes.   

Para melhor organizar o controle de estoque é importante saber quando se deve 

reestabelecer o estoque e o que deve permanecer no estoque. Outro cuidado necessário é fazer 

o levantamento de quanto de estoque será necessário para um período pré-estabelecido, 

recebendo, armazenando e cuidando os materiais estocados de acordo com as necessidades. 
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Deve-se também controlar a qualidade dos estoques, fornecer informações sobre a posição de 

estoque e mant.er inventários das quantidades e estado dos materiais estocados. 

É imprescindível o controle de estoque de qualidade para se atingir a meta das boas 

aquisições para uma empresa ou setor.  

A administração de recursos é atualmente a grande preocupação dos administradores. 

Os estoques são de fundamental importância para que a empresa se solidifique no mercado 

conquistando clientes ou satisfazendo o receptor final, e que atualmente se tornam cada vez 

mais exigentes e procuram maior satisfação na hora de adquirir seu produto ou serviço. Na 

administração de materiais, em particular, o controle de estoques reserva um problema, que é 

o de suprir as necessidades do receptor final quando se pretende manter baixos estoques. O 

cliente pode eventualmente solicitar uma quantidade de produto maior que o habitual e este 

não estar disponível. Diante disso, conforme Ballou (1993, p.2006): 

 

Muitas vezes, pequenos lotes de compra são gerados para satisfazer necessidades de 
produção o para abastecer clientes. Isto implica maiores custos de frete, pois não há 
volume suficiente para obter os descontos oferecidos aos lotes maiores.  

 

O gerenciamento de estoque segundo o autor é de fundamental importância para 

programar as compras e suprir os estoques, pois a falta de controle deste pode incorrer em 

custos elevados para atender as necessidades eventuais. Em relação aos sistemas de controle 

de estoques, Veiga Júnior (2001, p.48) esclarece que para se conservar níveis adequados, 

porem não excessivos deve haver tratamento diferenciado para os diferentes itens. 

 

Para se fazer estoques faz-se necessários alguns procedimentos como: 1 - Atender 
aos clientes com demandas variáveis (imediatas e sazonais); 2 - Proteger contra 
erros de suprimento, faltas e estoque esgotado; 3 - Auxiliar o nivelamento das 
atividades, estabilizar o emprego e melhorar as relações de trabalho; 4 - Fornecer um 
meio de proteção contra as incertezas de entregas e preços futuros, tais como greves, 
aumentos de preços e inflação. 

 

O armazenamento é parte integrante do controle de estoques, esta ligado diretamente 

à movimentação e transporte interno de cargas. Por isso à importância dos equipamentos e 

sistemas utilizados para armazenagem e estocagem da matéria-prima, peças em 

processamento e produtos acabados. Dias (1993, p.85) enfatiza que “a decisão de estocar ou 

não determinado item é básico para o volume de estoque em qualquer momento”.  

O armazenamento adequado permite diminuir os custos de operação, melhorar a 

qualidade dos produtos e acelerar o ritmo dos trabalhos quando bem organizado. Nesse 

quesito, Dias (1993, p.179) pontua, 
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Quando se fala em estocagem, o meio mais simples e econômico ainda é a 
prateleira. Esta deve ser utilizada apenas para produtos pequenos e leves, quando seu 
volume em estoque não for muito grande. Os materiais colocados nos nichos devem 
ficar visíveis e perfeitamente identificados. 

 

Na maioria das empresas é tradicional estocar os produtos em prateleiras simples 

adaptáveis aos vários tipos de produtos. O espaço físico se torna necessário para estocagem e 

manuseio de mercadorias, seus custos diminuem muito para a organização. Segundo Ballou 

“a demanda não pode ser prevista com precisão e as mercadorias não podem ser fornecidas 

instantaneamente, por isso a necessidade de se manter espaço físico adequado para estoques” 

(1993, p.116). 

 

3.2 Importância do Layout 

 

Segundo Dias (1993) a função do layout nas organizações que necessitam controlar 

seu estoque é a implantação no espaço físico escolhido como depósito e a prestação de serviço 

e o atendimento ao cliente. O Layout é um sistema para suprir as necessidades da empresa de 

acordo com a atividade realizada, no caso da edificação, o este pode indicar a conveniência 

em se ampliarem às instalações e efetuar modificações quando necessárias.  

 

Definido de maneira simples, como sendo o arranjo de homens, máquinas e 
materiais, o layout é a integração do fluxo típico de materiais, da operação dos 
equipamentos de movimentação, combinados com as características que conferem 
maior produtividade ao empenho humano; isto para que a armazenagem de 
determinado produto se processe dentro do padrão máximo de economia e 
rendimento (DIAS, 1993, p.137). 

 

Não existe critério para adequação de um layout específico. Tudo irá depender da 

atividade a ser desenvolvida, de qual a meta a ser alcançada. Para alguns pode interessar mais 

o custo mínimo da estocagem, outros para atender certos regimes de venda. As alterações ou 

modificações do layout, como modificação do produto, lançamento de produto, redução de 

custos, entre outros, são de fácil solução quando se tem uma equipe bem treinada que pode 

efetuar tais modificações naturalmente quando surgem as necessidades. 

 

3.3 Inventário Físico 

 

O inventário físico é um procedimento realizado para manter em ordem o estoque 
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das empresas, é realizado geralmente uma vez por ano e deve contar nos livros contábeis. 

 

Assim sendo, uma das funções é a precisão nos registros de estoques: então toda a 
movimentação do estoque deve ser registrada pelos documentos adequados. 
Considerando que o almoxarifado ou depósito tem como uma das funções principais 
o controle efetivo de todo o estoque, sua operação deve vir de encontro aos objetivos 
(DIAS, 1993, p.192). 

 

O inventário nas empresas pode ser geral ou rotativo. São imprescindíveis a 

preparação e o planejamento para o inventário obter bons resultados. Dessa forma é 

importante marcar data e horário para os serviços, definir os meios para o registro das 

quantidades da contagem, treinamento específico de pessoal, análise e atualização dos 

registros. 

 

4. CONTRIBUIÇÕES DOS SUJEITOS ENVOLVIDOS: A FALA DOS 

FUNCIONÁRIOS 

 

Neste capítulo apresenta-se as informações contidas na entrevista feita com as 

funcionárias que na época da pesquisa eram responsáveis pelo Almoxarifado do SME. A 

realização da entrevista semi-estruturada deu-se por meio de um roteiro contendo quatro 

perguntas sobre o perfil do informante e nove questões sobre dados relativos à pesquisa. 

Com relação aos dados contidos no item perfil do informante, faziam parte do Setor 

de Merenda Escolar, na época da realização da pesquisa duas funcionárias com idade entre 20 

e 30 anos, do sexo feminino, servidoras públicas concursadas.  

Inicialmente perguntou-se se havia algum controle dos produtos de entrada e saída 

no almoxarifado através de algum sistema: fichas ou controle informatizado. Segundo relato 

das entrevistadas não existia nenhuma forma de controle de entrada e saída dos produtos do 

almoxarifado. Não são usadas fichas e o setor não possui sistema informatizado para controle 

de estoque. 

Uma dificuldade enfrentada no Almoxarifado do SME é a execução dos inventários. 

A realização de um controle efetivo dos estoques é essencial, pois a qualquer momento podem 

receber fiscais dos órgãos federais e estaduais para conferir a documentação com o que de 

fato está no armazém. Foi possível notar que os inventários ali realizados não seguiam 

padrões administrativos, ou seja, não havia planejamento nem procedimentos comuns para os 

inventários bem como sistema informatizado, cartões ou fichas para os registros dos mesmos. 
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Os inventários normalmente são mal executados porque, com muita freqüência, a 
administração subestima sua importância, sua dificuldade, seu custo e, tendo por 
conseqüência, uma execução mal preparada. (FRANSCISCHINI & GURGEL, 2004, 
pág. 122) 
 
 

Com o propósito de compreender-se a realidade estrutural do setor foi perguntado se 

o espaço físico era adequado e suficiente para armazenagem dos produtos. As participantes 

relataram que o local onde atualmente se encontra instalada a Secretaria de Educação é 

provisório e pertence a Secretaria de Cultura. Dessa forma o Almoxarifado não possui espaço 

adequado nem suficiente para armazenar os produtos causando algumas vezes transtornos e 

aborrecimentos para os funcionários da Secretaria de Cultura. 

A SMEC de Juara dispõe de condições de estocagem inadequadas para o programa 

de merenda escolar. Conta somente com um almoxarifado, situado nas dependências da 

Secretaria de Cultura, sem nenhuma estrutura frigorificada. O espaço é insuficiente para a 

quantidade de gêneros utilizados para atender o programa, além de mal equipado, soma-se o 

fato que não é feito um controle de estoque adequado. 

 

O objetivo do Almoxarifado é impedir divergências de inventário e perdas de 
qualquer natureza. Para cumprir sua finalidade, o Almoxarifado deverá possuir 
instalações adequadas, bem como recursos de movimentação e distribuição 
suficiente a um atendimento rápido e eficiente (VIANA, 2000, pág. 78). 

 

Quando perguntado sobre a disposição física (lay-out) das estantes e se estas 

atendem as necessidades do Almoxarifado, foi informado que a forma como estão disposta as 

estantes no Almoxarifado dificulta muito a entrada e saída dos produtos, pois uma vez que o 

numero de prateleiras é insuficiente algumas mercadorias ficam empilhadas no piso e 

atrapalham o acesso e retirada de produtos.   

Dentro do Almoxarifado a armazenagem de materiais deve ser ordenada, propiciando 

condições que preservem sua qualidade. O Almoxarifado, dessa forma, deve possuir 

condições para assegurar a guarda dos materiais com qualidade, estar no local certo para ser 

localizado. “O processo de estocagem é fundamental na organização de um almoxarifado, 

bem como na otimização da produtividade operacional” (BANZATO, 2003, pág. 124).  

Na continuação, questionou-se sobre as instalações existentes no Almoxarifado e sua 

estrutura: condições de iluminação, ventilação e temperatura são satisfatórias para um bom 

acondicionamento dos materiais. Sobre esses aspectos a percepção das entrevistadas é de 

reconhecimento das próprias dificuldades vividas pela gestão no momento. Segundo elas o 

Almoxarifado é pequeno para a demanda, tem boa iluminação em função da localização, mas 
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a ventilação é pouca e o espaço fica exposto a altas temperaturas a maior parte do tempo, 

considerando-se ainda o clima da cidade que é alto. 

Seguindo a entrevista perguntou-se como são realizadas as compras e entregas dos 

produtos do Almoxarifado para os setores que ele atende. As informações coletadas explicam 

que as escolas enviam as listas com a solicitação dos materiais que irão utilizar. Os materiais 

de limpeza são pedidos mensalmente e os produtos para merenda escolar semanalmente. As 

previsões de estoques são realizadas, porém, sem utilização de qualquer sistema de controle. 

 Nos pedidos semanais o fornecedor dos produtos realiza a entrega diretamente à 

instituição que solicitou a mercadoria. Esta medida foi tomada, segunda as entrevistadas, com 

a finalidade de se contornarem as limitações da capacidade física do almoxarifado, de 

funcionários disponíveis e deficiência de transporte. Com esta modificação, procura-se 

otimizar as entregas, diminuir os atrasos e perdas que são freqüentes. Segundo a 

Coordenadora do SME, tanto para produtos perecíveis, quanto para os não perecíveis, o meio 

de transporte utilizado para entregas é precário, fazendo desta etapa um ponto crítico que 

algumas vezes chega a comprometer a qualidade dos produtos entregues nas escolas.  

Estas informações apresentam um estrangulamento na estrutura operacional, que 

trabalha no limite dos recursos humanos e do tempo para cumprir a distribuição dos produtos 

de forma eficiente. Sem diminuir a importância ou menosprezar a dificuldade de administrar 

uma logística para a entrega de produtos a todas as unidades escolares, é importante investir 

no espaço físico e planejamento, buscando alternativas que simplifiquem esta tarefa. 

 

Em muitas organizações, a falta de planejamento e de métodos acarreta desperdícios 
que para serem resolvidos não precisam de muito investimento. A implantação de 
procedimentos operacionais poderá significar uma redução substancial de custos e 
pode ser uma opção de análise inicial para resolver os aparentes conflitos (ROSA, 
2012, pág. 44). 

 

Ao serem indagadas se o sistema de armazenamento atual do almoxarifado satisfaz 

as necessidades dos materiais em uso, estas foram enfáticas ao falarem da necessidade de 

serem adotadas providências para reorganização da estocagem dos produtos, aquisição de 

mobiliário adequado para o almoxarifado como paletes e prateleiras de modo a retirar os 

materiais do chão e corredores, deixando-os desempedidos para melhorar o acesso das 

pessoas e produtos. Neste caso fica evidente a falha na principal característica do 

Almoxarifado. 

 

O abrigo para produtos é a função mais característica de um almoxarifado e, como o 
próprio nome sugere, visa a guarda do produto em um local seguro que preserve sua 
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qualidade até que seja retirado pelo cliente. O tempo médio em que os produtos 
ficarão abrigados no almoxarifado é fator determinante para o projeto do layout 
desses espaços (ROSA, 2012, pág. 127). 

 

Quando perguntado a opinião sobre a forma como esta sendo realizado o controle 

dos produtos no Almoxarifado e se sua estrutura atende as necessidades do setor, as respostas 

foram semelhantes. Na fala das entrevistadas o controle de entrada e saída dos produtos é 

deficiente. Acreditam ser necessário e importante a implementação de um controle 

informatizado e a contratação de mais pessoas para realizarem as tarefas no Almoxarifado. 

Também relataram a necessidade do setor ter seu próprio carro de entrega, pois na visão de 

ambas, isso facilitaria o trabalho de distribuição dos produtos. Nesse contexto, compreende-se 

que a necessidade de um estudo do lay-out surge em diversas situações quando existe a 

obsolescência das instalações e essas tornam-se ineficientes.  

 

Lay-out, ou arranjo físico é a maneira como os homens, máquinas e materiais estão 
dispostos dentro de um Almoxarifado ou qualquer outro local, desde que arranjados 
com certa ordem. Em outras palavras é a utilização do espaço disponível que resulte 
em um processamento mais efetivo, através da menor distância, no menor tempo 
(VIANA, 2000, pág. 89). 

 

Finalizando, indagou-se se existe por parte da Prefeitura alguma sinalização em 

relação a melhorar os atuais métodos e espaço de estocagem do Almoxarifado do SME. 

Conforme a fala das entrevistadas a atual gestão herdou um Almoxarifado cheio de 

problemas, com falta de espaço, organização e limpeza. Entretanto, segundo elas, existe uma 

promessa da criação de um Almoxarifado central que estaria resolvendo, senão todos, ao 

menos boa parte dos problemas enfrentados pelo SME. De modo geral constatou-se a 

necessidade das pessoas envolvidas com o SME compreenderem melhor o conceito de 

Logística, que segundo Rosa (2012, p.14),  

 

É definido como a colocação do produto certo, na quantidade certa, no lugar certo, 
no prazo certo, com a qualidade certa, com a documentação certa, ao custo certo, 
sendo produzido ao menor custo, da melhor forma, e deslocado mais rapidamente, 
agregando valor ao produto e dando resultados positivos aos acionistas e aos 
clientes.  
 

No serviço público, pode-se perceber que a Logística de Serviço é muito importante, 

pois a sua aplicação ocorre em praticamente todos os setores. Como qualquer outra 

organização, o setor público também precisa ser abastecido de vários produtos como: papel, 

de formulários, de lápis, de caneta, de material de expediente etc. 
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4.1 Propostas e Sugestões 

 

Através da pesquisa e estudos realizados identificou-se alguns problemas e falhas 

que ocorrem no SME da Secretaria de Educação. O objetivo das propostas aqui apresentadas é 

de contribuir para melhorar a qualidade dos serviços oferecidos. Durante a realização desse 

trabalho observou-se que a forma de administrar e alguns controles existentes no SME podem 

ser melhorados, principalmente porque se almeja maior eficiência na otimização dos recursos 

públicos. 

Para solucionar alguns pontos fracos sugeriu-se a implantação de formulários e 

controles que virão a beneficiar o setor e obter maior rendimento nos serviços oferecidos. As 

sugestões para o setor são: separar dois arquivos, um corrente (documentos atuais) e um 

morto (dos últimos cinco anos), depois em ordem crescente ou decrescente – classificar por 

mês, ano e assunto. As pastas com documentos atuais devem ser guardadas em local de fácil 

acesso. Uma vez organizados todos os documentos, é fundamental estabelecer uma rotina 

para que todos os novos papéis que chegarem ganhem seu destino correto, evitando que se 

acumulem ou extraviem.  

Outra sugestão para um controle mais eficiente dos produtos é que se organizem 

planilhas e pastas por escola. Assim será possível um acompanhamento individual de 

consumo podendo-se prever com mais proximidade as necessidades de reposição. Também 

sugere-se a elaboração mensal de um relatório contendo a realização das atividades 

desenvolvidas no setor e, que este seja encaminhado ao Administrativo da Prefeitura 

Municipal 

Para se garantir acondicionamento adequado dos documentos e controle das 

atividades desenvolvidas, pode-se instalar armários e arquivos para guardar-se de forma 

correta as pastas de documentos do setor. Com as novas medidas seria possível desenvolver 

ações efetivas que possibilitem a preservação dos documentos fiscais, organizando os 

arquivos do setor eliminando o inservível.  

Estas mudanças vêm de encontro aos objetivos das responsabilidades de organização, 

combate ao desperdício e racionalização, preservando os documentos do SME. Essas ações 

têm o objetivo da conscientização da necessidade de se preparar o estoque de segurança e 

evitar oneração nas entregas desses materiais, uma vez que o Setor não dispõe de carro 

próprio para realizar as entregas.  

 

Os Estoques de Segurança podem ocorrer para suprimentos ou para produtos 
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acabados. No suprimento, normalmente, o Estoque de Segurança é gerado em razão 
das incertezas do tempo de entrega dos produtos adquiridos. Essa incerteza pode ser 
causada por um fornecedor que não seja muito confiável ou por um sistema de 
transporte pouco confiável (ROSA, 2012, pág. 95). 

 

A frase de Jorge Sequeira de Araújo, um dos pais do estudo de Almoxarifados, 

define bem o trabalho de todos aqueles que se envolvem com suprimentos: "Prever para 

prover". 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Procurou-se no decorrer dessa pesquisa mostrar a importância da gestão e 

organização do almoxarifado para a otimização dos recursos federais na aquisição de merenda 

escolar. Para isso é necessário conhecer os objetivos, previsões e formas de controle de 

estoque e os conceitos, importância e atividades de um Almoxarifado. 

A gestão de materiais oferece as técnicas necessárias para uso dos recursos, 

proporcionando significativa melhora no processo de planejamento e reposição dos produtos 

com eficiência no controle de estoque. Faz-se necessário também uma rotação otimizada de 

mercadorias e compras eficientes. O gerenciamento do estoque inclui desde a aquisição até a 

entrega das mercadorias compras, armazenamento, informação, localização, layout e entrega 

dos produtos. Estes elementos em sintonia oportunizam resultados esperados no melhor 

aproveitamento dos recursos federais. É importante também traçar objetivos para alcançar um 

resultado de trabalho eficaz. 

É importante nesse modelo de almoxarifado realizar inventário das mercadorias no 

mínimo uma vez ao ano, preferencialmente no mês de dezembro para que ao se iniciarem as 

aulas tenha-se a relação de mercadorias do estoque providencie-se apenas os produtos que 

faltam. A realização da pesquisa no Setor da Merenda Escolar da Secretaria de Educação do 

município de Juara-MT veio complementar a formação profissional e enriquecer o 

conhecimento. Os objetivos foram atingidos, pois conseguiu-se com o trabalho um 

aprimoramento da aprendizagem teórica que teve-se em sala de aula, aliando teoria e prática.  

Espera-se desta forma, ter-se cumprido o dever e daqui para frente executar-se os 

trabalhos na vida profissional com eficiência e aptidão. A realização da pesquisa mostrou que 

os conhecimentos adquiridos são importantes para os enfrentamentos dos novos desafios e 

nunca são prontos, sempre há o que se aprender. 
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