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RESUMO     
  

Este  trabalho  objetiva  compreender  a  construção  da  estratégia  para  manutenção  do  Programa              
de  Nacional  de  Alimentação  escolar  (PNAE)  durante  a  pandemia  no  Rio  Grande  do  Norte,  por                 
meio  da  teoria  do  Planejamento  Estratégico  Situacional  (PES),  mediante  entrevistas  com             
profissionais  que  trabalham  diretamente  com  a  implementação  de  políticas  públicas  nas             
DRAEs  e  DIRECs  do  RN.  As  informações  sobre  como  a  distribuição  de  alimentação  escolar               
foi  mantida  após  a  suspensão  das  aulas  por  conta  da  pandemia  decorrente  do  vírus                
COVID-19,  foram  coletadas  por  intermédio  de  entrevista  com  profissionais  coordenadores,            
técnicos,  diretores  e  nutricionistas  dos  órgãos  responsáveis  pela  distribuição  da  alimentação             
escolar.  A  partir  daí  foi  feito  um  levantamento  de  dados  para  compreender  como  foi  elaborada                 
a  estratégia  situacional  para  manutenção  do  programa  de  alimentação  escolar.  Podemos             
apontar  como  parte  mais  difícil  dos  momentos  PES,  o  momento  explicativo,  pelo  fato  de  ter                 
vários  interesses  envolvidos  neste  momento,  é  necessário  compreender  as  perspectivas  de             
todos  os  interessados  como  diretores,  fornecedores,  nutricionistas,  pais  e  alunos.  Entender  as              
necessidades  de  todos  esses  atores  é  fundamental  para  o  desenvolvimento  de  boas  estratégias,               
assim  um  bom  entendimento  do  momento  explicativo  acaba  facilitando  o  momento  tático              
operacional  de  modo  que  neste  momento  as  ações  serão  estabelecidas  de  acordo  com  as                
necessidades  descritas  no  momento  explicativo.  O  estudo  mostrou  como  foram  elaboradas  as              
estratégias  e  como  o  programa  de  alimentação  escolar  foi  implementado  durante  o  período  de                
pandemia.  o  estudo  também  revela  que  o  grande  entrave  na  implementação  do  programa  de                
alimentação  escolar  nesse  período  está  na  celeridade  do  processo  licitatório  que  passou  a  ser                
centralizado,  o  que  dificulta  a  implementação  do  programa  e  acaba  gerando  novos  problemas               
que   precisam   ser   contornados.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  
  



  
  

ABSTRACT   
  

This  work  aims  to  understand  the  construction  of  the  strategy  for  maintaining  the  National                
School  Feeding  Program  (PNAE)  during  the  pandemic  in  Rio  Grande  do  Norte,  through  the                
theory  of  Situational  Strategic  Planning  (PES),  through  interviews  with  professionals  who             
work  directly  with  the  implementation  of  public  policies  in  RN's  DRAEs  and  DIRECs.               
Information  on  how  the  distribution  of  school  meals  was  maintained  after  the  suspension  of                
classes  due  to  the  pandemic  due  to  the  COVID-19  virus,  was  collected  through  interviews                
with  coordinating  professionals,  technicians,  directors  and  nutritionists  from  the  agencies            
responsible  for  the  distribution  of  school  meals.  .  From  there,  a  data  survey  was  carried  out  to                   
understand  how  the  situational  strategy  for  maintaining  the  school  feeding  program  was              
elaborated.  We  can  point  out  as  the  most  difficult  part  of  PES  moments,  the  explanatory                 
moment,  due  to  the  fact  that  there  are  several  interests  involved  at  this  time,  it  is  necessary  to                    
understand  the  perspectives  of  all  those  interested,  such  as  directors,  suppliers,  nutritionists,              
parents  and  students.  Understanding  the  needs  of  all  these  actors  is  essential  for  the                
development  of  good  strategies,  so  a  good  understanding  of  the  explanatory  moment  ends  up                
facilitating  the  operational  tactical  moment  so  that  at  this  moment  the  actions  will  be                
established  according  to  the  needs  described  in  the  explanatory  moment.  The  study  showed               
how  the  strategies  were  developed  and  how  the  school  feeding  program  was  implemented               
during  the  pandemic  period.  the  study  also  reveals  that  the  major  obstacle  in  the                
implementation  of  the  school  feeding  program  in  this  period  is  in  the  speed  of  the  bidding                  
process,  which  started  to  be  centralized,  which  makes  the  implementation  of  the  program               
more   difficult   and   ends   up   generating   new   problems   that   need   to   be   overcome.   
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1. INTRODUÇÃO   
  

O  ano  de  2020  foi  um  ano  atípico  devido  aos  problemas  causados,  em  grande  parte,                 

pelo  vírus  SARS  COV-2,  que  surgiu  na  China,  levando  os  infectados  a  uma  síndrome                

respiratória  aguda,  doença  que  ficou  conhecida  por  Covid19.  O  vírus,  rapidamente  se              

espalhou  pelo  mundo,  levando  a  Organização  Mundial  de  Saúde  (OMS),  em  11  de  março  de                 

2020,  a  caracterizá-la  como  uma  pandemia  (OPAS,2020).  No  Brasil,  no  dia  6  de  fevereiro  foi                 

publicada  a  lei  n°  13.979  que  caracteriza  o  COVID-19  como  emergência  nacional  e  estabelece                

medidas  para  o  enfrentamento  do  vírus  (DOU,  2020)  já  em  20  de  março  de  2020  ficou                 

reconhecido  a  ocorrência  de  calamidade  pública,  por  meio  do  Decreto  Legislativo  n°6              

(SENADO   FEDERAL,2020).   

 Visando  conter  o  avanço  do  contágio  entre  as  pessoas,  o  poder  público  passou  a                 

estabelecer  medidas  de  contingência  para  evitar  a  aglomeração  de  pessoas.  Desta  forma,              

diversos  estados  e  municípios  do  país  determinaram  a  suspensão  das  aulas  presenciais  tanto               

nas  redes  públicas,  como  privadas  (AMORIN  et  al.,  2020,  p.1138),  sendo  que  no  Rio  Grande                 

do  Norte,  a  suspensão  das  aulas  aconteceu  em  17  de  março  de  2020,  após  publicação  do                  

decreto  29524  em  Diário  Oficial  (DO/RN,2020).  A  suspensão  das  aulas  significou  também  a               

interrupção  no  fornecimento  das  refeições  para  muitos  alunos,  apresentando  como            

consequência  a  redução  na  oferta  de  alimentos  para  os  alunos  que  eram  atendidos  pela  rede                 

pública  por  meio  do  Programa  Nacional  de  Alimentação  Escolar  (PNAE),  a  intervenção  do               

Estado  é  essencial  para  garantir  o  direito  à  alimentação  adequada  e  fomento  à  Segurança                

Alimentar  e  Nutricional  (SAN).  É  estimado  que  85%  das  crianças  em  idade  escolar  na                

América  Latina  tenham  acesso  a  esse  direito,  com  aproximadamente  10  milhões  possuindo  a               

merenda   escolar   como   principal   refeição.   (FAO,   2020).     

Assim,  em  7  de  abril  2020  foi  publicada  a  Lei  n°13.987,  autorizando  a  distribuição  de                 

gêneros  alimentícios  adquiridos  com  recursos  do  Programa  Nacional  de  Alimentação  Escolar             

(PNAE)  aos  pais  ou  responsáveis  dos  estudantes  das  escolas  públicas  de  educação  básica,               

durante  o  período  de  suspensão  das  aulas,  em  virtude  da  situação  de  calamidade  pública                

causada  pelo  COVID-19  (BRASIL,2020).  Logo  após,  o  FNDE  publicou  a  Resolução  n°  02,               

de  09  de  abril  de  2020,  regulamentando  como  a  distribuição  dos  gêneros  alimentícios  deveria                

ser  realizada  durante  o  período  de  calamidade  pública,  que  foi  declarada  em  6  de  março  de                  

2020   pelo   Decreto   Legislativo   nº   6   (BRASIL,   2020).   

A  Resolução  do  FNDE  determinou  também  que  o  poder  público  local  seria  o               

responsável  pela  operacionalização  do  programa,  de  acordo  com  a  realidade  local,  onde  os               

  
  



  
  

alimentos  poderiam  ser  distribuídos  em  forma  de  kits,  desde  que  fossem  definidos  pela  equipe                

de  nutrição  local,  seguindo  as  determinações  da  legislação  do  PNAE.  Além  disso,  para               

facilitar   o   trabalho,   o   FNDE   também   disponibilizou   uma   cartilha   de   orientação   aos   gestores.   

Desta  forma,  ficou  assegurada  a  continuidade  da  destinação  de  gêneros  alimentícios,             

por  meio  de  kits,  aos  alunos  durante  o  período  de  suspensão  das  aulas,  garantindo  o  Direito                  

Humano   à   Alimentação   e   a   Segurança   Alimentar.     

  

1.1. CARACTERIZAÇÃO   DO   PROBLEMA   

  

Nesse  contexto,  surgiram  duas  grandes  preocupações  com  relação  ao  funcionamento            

do  PNAE,  durante  e  após,  o  período  de  emergência  em  saúde  pública  de  importância  nacional                 

causadas  pelo  novo  coronavírus  –  Covid-19.  A  primeira  delas  tem  relação  com  o  caráter                

universal  do  programa,  pois  o  art.  1°  da  Resolução  do  FNDE  deu  autonomia  para  o  poder                  

público  local  estabelecer  os  critérios  para  o  recebimento  dos  alimentos  obtidos  como  os               

recursos  do  PNAE.  (AMORIN  ET  AL.,  2020)  mostra  que  esta  situação  foi  fundamental,               

devido  à  dificuldade  de  preparação  dos  kits  com  o  recurso  transferido  unicamente  pelo               

Governo  Federal  a  todos  os  estudantes.  Contudo,  em  algumas  situações  os  critérios  definidos               

foram  restritivos,  privando  muitos  alunos  que  também  necessitam  desses  alimentos.  Como,             

por  exemplo,  aquelas  em  que  o  poder  público  local  restringe  o  auxílio  alimentar  somente  para                 

as   famílias   que   fazem   parte   do   Programa   Bolsa   Família.   

A  segunda  preocupação  diz  respeito  a  continuidade  da  aquisição  dos  alimentos  da              

Agricultura  Familiar  e  a  qualidade  dos  itens  fornecidos.  Embora  existam  dificuldades             

impostas  pela  crise,  o  PNAE  precisa  dar  continuidade  na  distribuição  de  alimentação  saudável               

e  variada,  controlando  e  removendo  determinados  grupos  de  alimentos.  A  aquisição  de  itens               

da  Agricultura  Familiar  é  fundamental  para  proporcionar  segurança  alimentar  tanto  a             

produtores   quanto   a   consumidores.   

Diante  destes  fatos  este  trabalho  procura  responder  a  seguinte  questão:   como  foi              

construída  a  estratégia  para  manutenção  do  programa  de  alimentação  escolar  durante  a              

pandemia?   

  

  

  

  

  
  



  
  

1.2. OBJETIVOS   

  

● Objetivo   geral     

Compreender  a  construção  da  estratégia  para  manutenção  do  programa  de  alimentação             

escolar  (PNAE)  durante  a  pandemia  no  Estado  do  Rio  Grande  do  Norte,  por  meio  da  teoria  do                   

Planejamento   Estratégico   Situacional.   

● Objetivos   específicos   

○ Compreender  estratégias  para  elaboração  do  diagnóstico  situacional  e  seus           

determinantes   na   adaptação   do   PNAE   na   pandemia;     

○ Descrever  como  ocorreu  a  normatização  (nacional  e  subnacional)  da           

modalidade   de   kits   para   alimentação   escolar   durante   a   pandemia;     

○ Compreender  as  estratégias  na  formulação  do  planejamento  para  entrega  dos            

kits   locais   com   a   comunidade   escolar;   

○ Descrever  estratégias  momento  tático  operacional  da  implementação  dos  kits           

para   famílias   e   suas   dificuldades;   

  

1.3. JUSTIFICATIVA   

  

A  justificativa  deste  trabalho  consta  da  apresentação  da  delimitação  do  estudo,  onde  é               

apresentado  a  área  de  abrangência  geográfica  da  pesquisa,  também  será  apresentado  a              

relevância   e   viabilidade   que   acompanham   este   projeto   de   pesquisa.   

  

1.3.1. Delimitação   

A  área  do  estudo  em  questão  é  Planejamento  Estratégico  Governamental,  fazendo  uso              

da  Teoria  do  Planejamento  Estratégico  Situacional.  O  estudo  realizado  foi  direcionado  às              

estratégias  para  manutenção  da  alimentação  escolar  em  tempos  de  pandemia  nas  Diretorias              

Regionais  de  Alimentação  Escolar  do  Rio  Grande  do  Norte,  abrangendo  toda  a  rede  de                

escolas   estaduais   do   Rio   Grande   do   Norte.     

    

1.3.2. Relevância   

Um  dos  principais  programas  que  viabilizam  a  Segurança  Alimentar  e  Nutricional             

(SAN)  para  a  população  brasileira  é  o  PNAE  (Programa  Nacional  de  Alimentação  Escolar).  O                

PNAE  é  um  dos  programas  mais  antigos  que  engloba  todo  território  nacional  levando               

alimentos  a  diferentes  públicos,  que  vão  desde  crianças  em  idade  escolar  até  adultos  em  níveis                 

  
  



  
  

de  ensino  distintos.  O  Programa  teve  origem  na  década  de  40  e  fez  parte  de  diversas                  

estratégias  de  combate  à  fome  pelo  governo  brasileiro,  sendo  a  única  que  foi  assegurada  pela                 

Constituição  Federal,  em  1988,  permanecendo  até  a  atualidade  com  diversos  aprimoramentos             

ao  longo  dos  anos  e  tornando-se  o  maior  programa  de  alimentação  escolar  do  mundo.                

(FUNDO  NACIONAL  DE  DESENVOLVIMENTO  DA  EDUCAÇÃO,  2020).  No  Brasil,           

47,9  milhões  de  crianças  estavam  matriculadas  no  sistema  de  ensino  básico  em  2019,  das                

quais  19,1%  estavam  na  rede  privada  e  80,9%  estavam  em  escola  pública.  Instituto  Nacional                

de  Ensino  e  Pesquisa  Educacionais  Anísio  Teixeira  (2019).  Desta  forma,  o  PNAE  contribui               

com   a   alimentação   de   grande   parte   dos   alunos   do   país.   

Desde  2009,  a  importância  do  PNAE  vai  além  dos  alunos  atendidos,  pois  no  mínimo                

30%  da  verba  destinada  ao  programa  deve  ser  deve  ser  utilizada  com  a  compra  de  alimentos                  

de  agricultores  familiares.  Conforme  a  nota  técnica  231  do  Departamento  Intersindical  de              

Estatísticas  e  Estudos  Socioeconômicos  (2020),   “A  importância  do  PNAE  se  evidencia  na              

grandeza  de  seus  números  e  na  quantidade  de  pessoas  beneficiadas  direta  e  indiretamente”.               

Ainda  conforme  a  nota,  em  2019,  com  a  efetivação  da  compra  de  30%  da  agricultura  familiar,                  

mais   de   3,89   milhões   de   famílias   foram   beneficiadas.   

Nos  dias  atuais,  em  tempos  de  pandemia  e  isolamento  social,  o  PNAE  enfrenta               

dificuldades  para  manter  efetivamente  o  fornecimento  da  alimentação  escolar.  Em  alguns             

casos,  a  interrupção  das  aulas  por  causa  do  COVID-19,  resultou  na  interrupção  ou               

instabilidade  do  acesso  à  alimentação.  Esses  acontecimentos  acabam  impactando  de  forma             

negativa  tanto  no  orçamento  familiar  quanto  na  qualidade  da  alimentação  de  diversos  alunos.               

A  alimentação  escolar  nas  escolas  é  de  extrema  importância  para  a  saúde  e  qualidade  de                 

aprendizado  das  crianças,  além  de  contribuir  com  o  estado  nutricional  dos  alunos.  Nesse               

contexto  torna-se  extremamente  necessária  a  elaboração  de  estudos  que  tenham  por  finalidade              

desenvolver  meios  que  possam  ajudar  a  preservar  a  manutenção  do  programa  tendo  em  vista  o                 

alto   impacto   social   atingido   na   implementação   do   PNAE.   

O  estudo  das  ferramentas  de  estratégia  e  a  teoria  do  planejamento  estratégico,  em  seus                

diversos  níveis,  é  de  extrema  relevância  para  a  manutenção  da  alimentação  escolar,  durante  os                

tempos  de  pandemia,  podendo  ser  utilizadas  nos  níveis:  estratégico,  tático  e  operacional  para               

contornar   esta   crise,   que   está   sendo   enfrentada   atualmente.   

  

1.3.3. Viabilidade   

O  planejamento  estratégico  tradicional  é,  geralmente,  estático,  retilíneo  e  pré-definido            

criado  visando  alcançar  um  objetivo  específico  dentro  de  um  espaço  temporal  que  se  permita                

  
  



  
  

fazer  isso  com  antecedência.  No  caso  da  situação  de  crise  causada  pela  covid-19  na                

adaptação  do  Programa  Nacional  de  Alimentação  Escolar  durante  a  pandemia,  que  gerou              

várias  incertezas  quanto  ao  fornecimento  da  alimentação  e  manutenção  do  programa,  ele  não               

se  aplica.  Por  isso,  neste  estudo,  se  utilizou  a  teoria  do  Planejamento  Estratégico  Situacional                

(PES)   que   permite   fazer   adaptações   estratégicas   em   meio   às   incertezas.   

 Esta  pesquisa  também  é  viabilizada  como  parte  integrante  do  projeto  de  pesquisa               

“PVL15838-2018  Avaliando  capacidades  estatais  das  escolas  estaduais  no  RN  na            

implementação  escolar  no  ensino  médio  em  tempo  integral”  e  do  projeto  de  extensão               

“PJ341-2021  Construção  coletiva  de  um  plano  estratégico  para  otimização  da  implementação             

da  alimentação  escolar  na  rede  de  escolas  estaduais  do  RN  durante  a  pandemia  de                

COVID-19”,  ambos  da  Universidade  Federal  do  Rio  Grande  do  Norte.  Os  projetos  foram               

desenvolvidos  pela  UFRN  em  parceria  com  a  Subcoordenadoria  de  Assistência  ao  Educando              

(SUASE)  da  Secretaria  de  Estado  da  Educação,  da  Cultura,  do  Esporte  e  do  Lazer  (SEEC)                 

RN,   mediante   autorização   prévia.     

    

  
  



  
  

2. REFERENCIAL   TEÓRICO   
  

O  Planejamento  Estratégico  Situacional  (PES)  se  trata  de  uma  teoria  voltada  para  o               

planejamento  estratégico  no  setor  público,  esse  ambiente  é  imprevisível  de  modo  que  não  é                

possível  elaborar  estratégias  com  etapas  estáticas  pré-determinadas  como  no  planejamento            

tradicional  tendo  em  vista  os  ambientes  de  incertezas.  Segundo  Bichal,  Zambelde  e  Bermejo               

(2012)  o  PES  ao  mesmo  tempo  que  é  um  método  e  também  uma  teoria  do  planejamento                  

estratégico  público.  Matus  (1991)  desenvolveu  uma  série  de  conceitos  para  o  PES  direcionado               

ao  setor  público,  assim  como  trata  o  plano  como  uma  aposta  levando  em  consideração  o                 

triângulo  de  governabilidade  desmembrando  a  estratégia  em  momentos  estratégicos,  como            

será   apresentado   nos   tópicos   a   seguir.   

2.1. PLANEJAMENTO   ESTRATÉGICO   NO   SETOR   PÚBLICO     
  

O  conceito  de  planejamento  estratégico  é  bastante  discutido  por  muitos  autores,  sendo              

que  alguns  deles  possuem  similaridades,  os  conceitos  de  planejamento  estratégico            

normalmente  estão  relacionados  a  objetivos,  meios  e  alocação  de  recursos.  Kaplan  (2000,              

p31)  diz  que  “a  estratégia  de  uma  organização  descreve  de  que  forma  conseguirá  criar  valor                 

para  seus  clientes  e  acionistas”.  Matus  (1991,  p.  115)  diz:  "O  plano  é  o  produto  momentâneo                  

do  processo  pelo  qual  um  ator  seleciona  uma  cadeia  de  ações  para  alcançar  seus  objetivos.  Em                  

seu  significado  mais  genérico,  podemos  falar  de  plano  de  ação  como  algo  inevitável”.  Já                

Mintzberg  (2000)  define  que  estratégia  é  uma  força  mediadora  entre  a  organização  e  o  seu                 

meio  envolvente:  um  padrão  no  processo  de  tomada  de  decisões  organizacionais  para  fazer               

face   ao   meio   envolvente.   

Identificar  e  estudar  estratégias,  exige  que  os  objetivos  que  desejam  atingir  estejam              

claramente  definidos,  quais  os  meios  utilizados  para  se  atingir  aquele  objetivo  e  o  quanto  de                

recurso  será  alocado  neste  processo.  De  acordo  com  Mintzberg  (2000,  p.  17),  “Estratégia  é                

um  padrão,  isto  é,  consistência  em  comportamento  ao  longo  do  tempo ”.  É  de  fundamental                

importância  destacar  que  a  aplicabilidade  efetiva  do  Plano  Estratégico,  tanto  para  o  setor               

público  quanto  para  o  privado,  está  atrelada  a  uma  visão  de  futuro  que  permitirá  dimensionar                 

onde  a  organização  estará  posicionada,  em  curto,  médio  e  longo  prazo.  Essa  visão  deve  estar                 

acompanhada  de  uma  missão  clara,  por  meio  da  qual,  será  definida  uma  estratégia,  mediante  a                 

definição  de  objetivos  estratégicos.  De  acordo  com  Kaplan,  Norton  (2000,  p.  36)  “as  empresas                

do  setor  público  e  organizações  sem  fins  lucrativos  possuem  uma  ampla  variedade  de  missões                

  
  



  
  

e  por  isso  precisam  definir  seu  impacto  social,  diferente  das  empresas  privadas,  que  definem                

suas   missões   buscando   o   lucro   para   acionistas   ou   satisfação   dos   clientes”.  

Portanto  podemos  perceber  que  para  fazer  um  bom  planejamento  estratégico  é             

necessário  que  missão,  visão,  valores  e  objetivos  estejam  claramente  definidos,  para  que              

assim  seja  possível  se  alcançar  o  resultado  desejado  que  no  caso  do  setor  público  deve  ser                  

medido   através   do   seu   impacto   social.   

O  planejamento  é  um  processo  organizado  em  ordem  contínua,  constituída  de  seis              

etapas   como   mostrado   na   figura   1.     

  

  
Figura   1-    Etapas   em   ordem   contínua   do   planejamento   estratégico   

  
Fonte:Adaptado   de   CHIAVENATO   (2008)     

  

Apesar  de  ser  uma  tarefa  orientada  para  o  futuro,  o  planejamento  deve  ser  constante  e                 

permanente  e,  se  possível,  envolvendo  o  maior  número  de  pessoas  na  sua  produção  e                

execução  (CHIAVENATO,  2008).  O  planejamento  estratégico  pode  ser  dividido  em  três             

níveis  de  planejamento  que  engloba  as  várias  áreas  da  organização  “Planejamento  é  a  função                

administrativa  que  estabelece  objetivos  e  escolhe  os  recursos  e  funções  fundamentais  para              

alcançá-los  corretamente.  Os  planos  tornam  mais  simples  a  obtenção  de  suas  metas  e               

objetivos”.(CHIAVENATO,2008.  p.341).  Objetivos  são  resultados  que  se  deseja  alcançar.           

  
  



  
  

Uma  vez  definidos,  os  planos  são  idealizados  para  conquistar  os  objetivos  de  modo               

organizado   e   coerente.   

O  planejamento  abrange  uma  grande  quantidade  de  tarefas  organizacionais.  Desse            

modo  as  organizações  estão  sempre  planejando:  o  nível  institucional  elabora  geralmente  o              

planejamento  estratégico,  o  nível  intermediário  fica  responsável  pelos  planos  táticos  e  o  nível               

operacional   descreve   minuciosamente   os   planos   operacionais.   

  
Quadro   1   -     Níveis   do   Planejamento   Estratégico   

Fonte:   Adaptado   de   Chiavenato   (2008)   

  

O  quadro  1  resume  bem  os  diferentes  níveis  de  planejamento  fazendo  uma  relação               

entre  os  níveis  e  os  prazos  de  cada  nível,  o  nível  estratégico  por  abranger  uma  visão  mais                   

ampla  da  organização  tem  uma  característica  de  longo  prazo.  Já  o  nível  tático  possui  uma                 

característica  de  médio  prazo  pois  se  relaciona  com  os  meios  que  serão  utilizados  para                

alcançar  os  objetivos  traçados  no  plano  estratégico.  E  por  fim  o  nível  operacional  tem  sua                 

característica  de  curto  prazo  pois  está  relacionado  com  a  ação,  é  no  operacional  que  se                 

executa  tudo  o  que  foi  planejado  é  o  nível  mais  prático  onde  se  define  a  melhor  forma  de                    

executar   as   tarefas.   

Uma  outra  concepção  do  planejamento  consiste  na  mudança  do  entendimento  do  papel              

do  gestor  na  implementação  das  políticas.  Nesse  novo  conceito  o  planejador  não  é  um  agente                 

externo  ao  sistema,  nesse  caso  o  planejador  é  um  ator  social  que  faz  parte  do  jogo  onde                   

existem  outros  atores,  com  interesses  e  forças  distintas.  O  planejamento  pode  ser  visualizado               

  
  

NÍVEIS   DE   PLANEJAMENTO   

NÍVEIS   DE   
PLANEJAMENTO   

ATRIBUTOS   

NÍVEL   
ESTRATÉGICO   

  

Direcionado   para   o   futuro,   longo   prazo·           Adequação   frente   às   incertezas.   
Abrange  a  organização  integralmente  envolvendo  todos  os  recursos  da           
organização.     
Criação   de   concordância.         Meio   de   aprendizagem   organizacional   

NÍVEL   TÁTICO   
Médio   prazo   
Envolvem   planos   de   produção   
Pode  selecionar  a  tecnologia  a  ser  empregada,  investimentos,  obtenção  de            
recursos   entre   outros   

NÍVEL   
OPERACIONAL   

Curto   prazo   
Voltado   para   tarefas   ou   operações  
Ênfase   na   eficiência   
Procedimentos   relacionados   a   métodos   
Orçamento   
Programas,   relativo   ao   tempo   
Regulamentos,   pertinentes   a   conduta   das   pessoas   



  
  

como  um  processo  onde  se  determina  os  caminhos  que  devem  ser  seguidos  para  chegar  até                 

uma  situação  desejada,  ou  seja,  determinar  o  que  deve  ser  feito  para  mudar  a  condição  atual                  

para  atingir  uma  condição  desejada.  As  definições  dos  objetivos  ou  condições  que  se  desejam                

alcançar  não  são  únicas  nem  universais  e  podem  sofrer  alterações  de  acordo  com  quem                

planeja,  o  setor  governamental,  por  exemplo,  os  planejamentos  variam  de  acordo  com  os               

diferentes  níveis  federal,  estadual  e  municipal  levando  em  consideração  as  suas  diferentes              

competências.(KUSCHNIR;  CHORNY;  LIRA,  2012).  No  quadro  2  podemos  observar  as            

principais   etapas   do   processo   de   planejamento   segundo   Kuschnir,   Chorny   e   Lira   (2012).   

  
Quadro   2    -    Processo   de   planejamento   

Fonte:   Elaborado   a   partir   de   Kuschnir,   Chorny   e   Lira   (2012).   

No  processo  de  planejamento  o  plano  é  flexível  e  deve  ser  verificado  constantemente  e                

feitas  as  adequações  necessárias  de  acordo  com  as  dificuldades  encontradas  durante  a              

execução.  Quando  o  plano  é  estático  ele  não  permite  que  ocorram  as  mudanças  naturais  do                 

processo  e  ignora  os  limites  que  a  realidade  impõe  e  suas  adequações  necessárias               

(KUSCHNIR;   CHORNY;   LIRA,   2012).   

2.2. PLANEJAMENTO   ESTRATÉGICO   SITUACIONAL   
  
A  Teoria  do  Planejamento  Estratégico  Situacional  (PES),  teve  início  em  meados  da              

década  de  1970  como  consequência  da  procura  de  uma  ferramenta  de  suporte  que  fosse                

científica  e  política  ao  mesmo  tempo,  para  auxiliar  o  trabalho  corriqueiro  de  dirigentes               

públicos  e  outros  profissionais.  O  fundador  desta  teoria  foi  o  ex-ministro  de  Planejamento               

chileno  do  governo  Allende,  Carlos  Matus.  Segundo  o  próprio  Carlos  Matus,  a  teoria  PES                

nasceu  de  um  longo  processo  de  reflexão  que  ocorreu  após  ter  sido  preso  em  razão  do  golpe                   

militar,  que  resultou  na  morte  do  presidente  Allende,  em  setembro  de  1973.  Essa  reflexão  o                 

levou  a  elaborar  um  novo  pensamento  em  relação  ao  planejamento  governamental  habitual  e               

sugerir  um  método  alternativo  levando  em  consideração  o  caráter  situacional  (situação  do  ator               

  
  

PROCESSO   DE   PLANEJAMENTO   

Identificar     ● Problemas   atuais   e   futuros;   
● Fatores   que   contribuem   para   a   situação   observada;   

Definir   ● Estratégias   de   ação   que   podem   ser   seguidos   para   solucionar   os   
problemas;   

● Os   responsáveis   pelo   desenvolvimento   das   ações   

Identificar   e   definir   ● Prioridades   de   intervenção   para   implementar   soluções;     



  
  

que  planeja)  e  estratégico  o  qual  deveria  possuir  o  planejamento,  em  especial  aquele               

necessário  para  lidar  com  as  particularidades  do  Estado  latino-americano  (DAGNINO,  2014             

p.85).   

O  PES  foi  criado  para  auxiliar  os  dirigentes  políticos,  tanto  no  governo  como  na                

oposição.  Sua  ideia  principal  são  os  problemas  públicos,  podendo  ser  também  utilizado  em               

qualquer  órgão  cujo  centro  de  jogo  não  seja  exclusivamente  o  mercado,  mas  o  jogo  político,                 

econômico  e  social.  O  Planejamento  Estratégico  Governamental  é  uma  teoria  que  acrescenta              

uma  reflexão  sobre  análise  de  políticas  de  pensamentos  mais  realistas  e  próximos  do  contexto                

latino-americano.  Neste  contexto,  independente  da  incerteza,  da  incapacidade  de  controlar  os            

recursos  e  do  abandono  de  qualquer  posição  determinística,  existe  sempre  espaço  para  a  ação                

humana  voluntária,  para  se  “fazer  história”,  para  se  “construir  sujeitos”  individuais  e  coletivos               

e  para  se  lutar  contra  a  improvisação,  idealizando  um  caminho  possível  que  se  aproxime  do                 

rumo   desejado.   (HUERTAS,   2004    apud    BIRCHAL;ZAMBALDE;BERMEJO,   2011).   

  

2.3. PLANEJAMENTO   COMO   APOSTA:   CONCEITOS   DA   TEORIA   DO   PES   
  

O  plano  é  o  resultado  momentâneo  produzido  por  um  conjunto  de  ações  por  meio  das                 

quais  se  busca  alcançar  objetivos,  o  plano  na  prática  é  algo  inevitável  onde  se  busca  o  controle                   

sobre  a  improvisação  por  meio  de  tomadas  de  decisões  racionais  de  modo  que  toda  ação  possa                  

ser  previsível.  Porém  a  realidade  é  que  o  ambiente  social  e  político  é  extremamente  incerto  e                  

impreciso,  não  é  possível  controlar  fatores  externos  pois  o  mundo  é  imprevisível,  e  nessas                

incertezas  e  mudanças  o  plano  certamente  falhará.  O  PES,  entretanto,  se  diferencia  do               

planejamento  tradicional  pois  o  equilíbrio  entre  as  variáveis  controláveis  e  não  controláveis  é               

que  define  a  governabilidade  sobre  o  planejamento  pois  este  está  situado  em  uma  zona                

intermediária   entre   a   pura   certeza   e   o   total   azar.    (MATUS,1991.   p.28-29).   

De  acordo  com  (MATUS,1991)  na  obra  o  plano  como  uma  aposta  o  que  prevalece  é  a                  

teoria  de  um  jogo  semicontrolado.  Para  entender  o  que  é  um  jogo  semicontrolado,  Matus  faz  a                  

descrição  de  um  jogo  que  ele  chama  de  jogo  da  corda  elástica  e  do  sino,  conforme  ilustra  a                    

figura   2.     

  

  

  

  

  

  
  



  
  

Figura   2    -   O   jogo   da   corda   elástica   e   do   sino   

  
Fonte:   Matus   (1991)   

  

Neste  jogo  o  objetivo  é  não  deixar  o  sino  fazer  barulho  ou  fazer  o  mínimo  de  barulho                   

possível.  Isso  parece  fácil  caso  apenas  uma  pessoa  esteja  segurando  as  duas  extremidades  da                

corda,  porém  quanto  mais  pessoas  vão  entrando  no  jogo  mais  variáveis  são  adicionadas  e  caso                 

uma  das  pessoas  decida  atrapalhar,  o  jogo  se  torna  muito  difícil,  assim  o  objetivo  final  do  jogo                   

não  depende  apenas  de  uma  pessoa.  Portanto,  não  se  pode  fazer  um  cálculo  exato  dos                 

resultados  para  esse  jogo,  outro  exemplo  da  complexidade  do  planejamento  é,  caso  o  sino                

fique  agitado  e  todos  façam  movimentos  para  estabilizá-lo  o  resultado  pode  ser  desastroso.               

(MATUS,1991).   

Segundo  Matus(1991)  Como  visto  o  planejamento  situacional  se  difere  do            

planejamento   tradicional   no   PES   os   principais   problemas   são:     

● Saber   explicar   a   realidade   do   jogo;   

● Saber   elaborar   propostas   de   ação   em   ambiente   de   incerteza;   

● Saber  elaborar  estratégias  levando  em  consideração  os  outros  jogadores  e  calculando  o              

que   pode   fazer   em   cada   momento   para   chegar   no   objetivo;   

● Saber  o  momento  certo  de  agir  e  sempre  que  possível  melhorando  o  plano  para  se                 

adaptar   às   improvisações.   

  

  

  

  

  

  
  



  
  

  
Figura   3    -   Planejamento   tradicional   x   PES   

Fonte:   Matus   (1991)   

  

A  figura  3  mostra  as  principais  diferenças  entre  o  planejamento  tradicional  e  o               

planejamento  estratégico.  Entre  as  principais  diferenças  é  possível  notar  que  enquanto  no              

planejamento  tradicional  o  diagnóstico  é  feito  de  forma  unilateral  levando  em  consideração              

apenas  os  recursos  econômicos,  no  planejamento  situacional  esse  diagnóstico  é  feito  de  modo               

multidimensional  levando  em  consideração  diversos  atores  políticos,  econômicos,  cognitivos           

entre  outros.  O  fato  do  planejamento  estratégico  ser  elaborado  de  forma  multidimensional              

torna  o  planejamento  mais  flexível  e  adaptável,  coisa  que  normalmente  não  ocorre  no               

planejamento   tradicional.     

  

2.4. TRIÂNGULO   DE   GOVERNABILIDADE   
  

O  triângulo  de  governo  resume  a  posição  do  governante  frente  a  realidade,  o  triângulo                

é   um   esquema   formado   por   três   condicionantes:   

● governabilidade   

● capacidade   de   governo     

● projeto   de   governo   

  

  
  



  
  

Figura   4    -   Triângulo   de   Governabilidade   

  
Fonte:   Matus   (1991)   

  

A  governabilidade  e  o  projeto  de  governo  são  afetados  pela  baixa  capacidade  de               

governo.  Assim  como  as  exigências  do  projeto  testam  a  capacidade  de  governo  e               

governabilidade.  A  governabilidade  faz  exigências  à  capacidade  de  governo  e  coloca  limites              

no  projeto  de  governo.  O  plano  situacional  mostra  que  deve  existir  um  equilíbrio  dinâmico                

entre  as  três  condicionantes  do  triângulo  e  que  não  é  possível  governar  com  total                

governabilidade  e  total  capacidade  de  governo.  Embora  o  planejamento  consiga  explorar             

algumas  possibilidades  que  o  futuro  oferece,  as  outras  continuam  em  um  futuro  nebuloso  e                

incerto,  nesse  caso  o  plano  limita  as  possibilidades  que  a  realidade  permite.  De  modo  que  o                  

improviso  é  uma  maneira  de  cálculo  situacional  oportuno,  esse  planejamento  situacional             

supera  o  plano  convencional  que  é  tecnocrático  e  lento,  nesse  caso  o  plano  precisa  ser  um                  

cálculo  superior  ao  improviso  em  relação  ao  que  deve  ser  feito  não  apenas  oportuno  mas                 

profundo   e   acertado.   (MATUS,1991).   

  

2.5. MOMENTOS   DO   PES   
  

O  Planejamento  Estratégico  Situacional  -  PES  é  uma  teoria  que  presume  constante              

adequação  a  cada  situação  real  onde  é  utilizado.  Contudo,  os  principais  momentos  tendem  a                

aplicar  instrumentos  metodológicos  semelhantes,  de  acordo  com  um  artigo  publicado  na            

revista  espaço  acadêmico  que  segue  os  preceitos  do  economista  Carlos  Matus.  Em  resumo,               

são   trabalhados   quatro   momentos   na   seguinte   disposição:     

  

  

  

  
  

  
  



  
  

Quadro   3    -   Momentos   Planejamento   Estratégico   Situacional   

Fonte:   Adaptado   (MATUS,1991)   

  

Citando  alguns  estudos  sobre  a  aplicação  do  PES,  podemos  abordar  o  de  Santana  .  et.                 

al  (2014)  que  fez  uso  do  PES  para  a  construção  de  um  plano  operativo  de  instituição  de                   

medicamentos  em  hospitais  públicos,  para  isso  foi  elaborado  um  projeto  de  pesquisa  baseado               

nos  momentos  do  PES  onde  foi  possível  perceber  a  complexidade  organizacional  que  existe               

para  a  escolha  de  medicamentos  e  os  desafios  existentes  para  que  essas  escolhas  tenham                

sucesso.  Por  se  tratar  de  um  órgão  público,  a  experiência  demonstra  que  além  da  vontade                 

política,  a  participação  e  negociação  entre  setores  distintos  permite  ter  uma  visão  mais  ampla                

o   que   ajuda   a   superar   barreiras   operacionais.   

A  eficácia  política  aparece  como  critério  essencial  de  avaliação  estratégica            

simultaneamente  com  a  eficácia  econômica  e  organizacional,  a  eficácia  geral  de  uma  decisão               

ou  jogada  não  pode  assim  ser  analisada  em  um  domínio  parcial  do  jogo  em  relação  a  um                   

único   recurso   escasso   (MATUS.   1991).   

. O  PES  foi  desenvolvido  exclusivamente  para  o  setor  público,  e  não  se  trata  de  uma                 

adaptação.   Segundo   Huertas   (1996:22-23).   

  
  

MOMENTOS   PLANEJAMENTO   ESTRATÉGICO   SITUACIONAL   

Momento   
explicativo   

(substitui  o  antigo  “diagnóstico”):  avaliação  do  Ator  que  planeja  (limites  e             
potencialidades,  ambiente  interno  e  externo),  evidência  e  seleciona  problemas           
estratégicos,  apresentar  os  fluxos  de  explicação  do  problema  em  cadeias  com  suas              
respectivas  causas,  escolha  das  causas  principais  –  chamadas  de  Nós  Críticos  como              
centros  práticos  de  ação,  elaboração  da  Árvore  de  Resultados  a  partir  de  uma               
Situação-Objetivo   definida   pelo   grupo.   
  

Momento   
operacional   

desenhar   ações   ou   projetos   reais   sobre   cada   Nó   Crítico   
–  as  chamadas  Operações  do  Plano,  determinar  para  cada  Operação  importante  os              
recursos  essenciais  ,  os  produtos  pretendidos  e  os  resultados  esperados,  elaborar             
cenários  possíveis  onde  o  plano  será  executado,  analisar  a  roteiro  do  conjunto  das               
operações  em  cada  cenário  e  –  a  partir  disto  –  tentar  amenizar  a  vulnerabilidade  do                 
Plano.   
  
  

Momento   
estratégico   

avaliar  os  Atores  Sociais  envolvidos  no  plano,  seus  interesses,  motivações  e  poder  em               
cada  uma  das  Operações  presumidas  e  cenários  criados,  estipular  a  melhor  estratégia              
para  cada  rota  traçada,  definir  um  programa  destinado  ao  plano,  construir  viabilidade              
estratégica   para   alcançar   a   Situação-Objetivo.   
  

Momento   
tático-operacional   

(sistema  de  gestão):  debate  sobre  os  modelos  de  organização,  a  cultura  organizacional              
e  o  modus  operandi  da  organização  possibilitando  garantir  a  execução  do  plano.              
Neste  momento  é  preciso  ser  direcionado  os  seguintes  temas:  funcionamento  da             
agenda  da  direção,  sistema  de  prestação  de  contas,  participação  dos  envolvidos,             
gerenciamento   do   cotidiano,   sala   de   situações   e   avaliação   sistemática   da   situação.   

  



  
  

 “(...)um  método  e  uma  teoria  de  planejamento  estratégico  público  (...)  foi             
concebido  para  servir  aos  dirigentes  políticos,  no  governo  ou  na  oposição.  seus              
temas  são  os  problemas  públicos  e  é  também  aplicável  a  qualquer  órgão  cujo  o                
centro  do  jogo  não  seja  exclusivamente  o  mercado  mas  o  jogo  político  econômico               
social   ”   
  

Correa  et.  al  (2007)  elaborou  uma  pesquisa  que  descreve  alguns  conceitos  da  teoria               

PES  no  processo  de  planejamento  estratégico  da  Prefeitura  de  Santo  André.  Nesse  estudo  foi                

percebido  que  os  principais  benefícios  da  implantação  do  PES  na  administração  municipal              

foram  o  detalhamento  do  programa  de  governo,  as  ações  e  repercussões  nas  áreas  financeira,                

administrativa  e  política  da  Prefeitura.  Verificou-se  após  implementação  da  metodologia  a             

possibilidade  de  a  organização  definir  critérios  de  prioridade  e  o  rumo  do  governo  em  função                 

delas,  o  estudo  apontou  como  dificuldade  mais  relevante  o  vértice  da  governabilidade,              

embora  seja  uma  ferramenta  de  inovação  a  falta  de  implementação  de  conceitos  básicos  como                

fluxograma  de  análise  situacional,  definição  de  nós  críticos  comprometem  a  eficiência  e              

eficácia   da   teoria   desde   a   implantação.   

Embora  o  PES  tenha  sido  desenvolvido  exclusivamente  para  o  setor  público,  pode-se              

notar  que  assim  como  qualquer  outra  teoria  tem  suas  limitações.  A  aplicação  do  PES  nos                 

diferentes  estudos  mencionados  nos  mostra  que  a  teoria  é  adaptável  ao  setor  público  por  levar                 

em  consideração  os  diversos  atores,  mas  também  possui  uma  fragilidade  pela  falta  de  alguns                

componentes   do   planejamento   tradicional.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



  
  

3. PLANEJAMENTO  ESTRATÉGICO  EM  SITUAÇÕES  DE  CRISE:        
PLANEJAMENTO  GOVERNAMENTAL  DURANTE  A  COVID-19  DE        
POLÍTICAS   DE   ACESSO   À   ALIMENTOS     

  

Nesta  seção  será  possível  compreender  como  se  deu  o  planejamento  estratégico             

relacionado  às  políticas  de  acesso  à  alimentos  durante  a  pandemia  da  Covid-19,  as  adaptações                

que  precisaram  ser  feitas  para  a  manutenção  dos  programas,  como  foi  elaborado  o               

planejamento  governamental  na  pandemia,  como  os  planos  de  políticas  de  segurança             

alimentar  e  nutricional  foram  implementados,  assim  como,  de  que  forma  foi  realizada  a               

adaptação  do  Programa  Nacional  de  Alimentação  escolar  na  pandemia  durante  a  suspensão              

das  aulas  presenciais,  as  incertezas  causadas  pelo  o  vírus  e  como  os  governos  conseguiram  se                 

adaptar   a   esse   momento.   

    

3.1. PLANEJAMENTO   GOVERNAMENTAL   NA   PANDEMIA   
  

Em  decorrência  do  agravamento  da  situação  de  saúde  pública  mundial  envolvendo  o              

novo  coronavírus  Covid-19  diversas  medidas  estratégicas  foram  adotadas  para  conter  a             

evolução  da  pandemia.  Conforme  publicações  feitas  pela  Organização  Pan-Americana  de            

Saúde  (2020a).  Em  30  de  janeiro  de  2020  a  OMS  declarou  emergência  de  saúde  pública  de                  

importância  internacional  por  surto  de  novo  coronavírus,  na  ocasião  já  haviam  casos  em  19                

países,  com  transmissão  entre  humanos  na  China,  Alemanha,  Japão,  Vietnã  e  Estados  Unidos.               

Em  11  de  março  de  2020  –  O  Diretor  Geral  da  Organização  Mundial  da  Saúde  (OMS),  Tedros                   

Adhanom  Ghebreyesus  anunciou  que  a  COVID-19,  doença  causada  pelo  novo  coronavírus,  é              

agora  caracterizada  como  uma  pandemia  -  Organização  Pan-Americana  de  Saúde  (2020b).             

No  dia  2  de  abril  de  2020,  a  revista  IstoÉ  fez  uma  publicação  onde  dizia  que  o  número  de                     

casos  confirmados  no  mundo  ultrapassou  um  milhão,  com  a  pandemia  na  Europa              

representando   mais   da   metade   das   pessoas   infectadas   ANSA   (2020).   

 Esse  cenário  de  pandemia  passou  a  exigir  medidas  governamentais  em  todo  o  mundo               

para  o  seu  enfrentamento,  no  Brasil  para  o  enfrentamento  da  pandemia,  foi  adotada  como                

medida  de  distanciamento  a  suspensão  das  aulas,  essa  política  resultou  na  precarização  do               

acesso  à  alimentação  com  isso  a  interrupção  das  aulas  prejudicou  qualitativa  e              

quantitativamente  a  alimentação  dos  alunos.  (AMORIN  et  al.,  2020).  Por  outro  lado,  o               

governo  também  publicou  o  Decreto  10.316  de  7  de  abril  de  2020,  esse  decreto  estabelece                 

medidas  de  proteção  social  a  serem  adotadas  durante  o  período  de  emergência  de  saúde                

  
  



  
  

pública,  o  decreto  estabelece  um  auxílio  emergencial,  no  valor  de  600  reais,  a  ser  pago  aos                  

cidadãos  de  baixa  renda  durante  o  período  de  pandemia  (BRASIL,2020).  Em  7  de  agosto  de                 

2020  a  Diretoria  de  Estudos  e  Relações  Econômicas  e  Políticas  Internacionais  (2020)              

publicou  a  nota  técnica  n°  25,  “Covid-19  e  Medidas  de  Distanciamento  Social  no  Brasil:                

Análise  Comparativa  dos  Planos  Estaduais  de  Flexibilização”.  O  estudo  demonstra  que  na              

ausência  de  uma  política  nacional  abrangente  de  distanciamento  social  no  Brasil,  políticas              

foram  adotadas  de  forma  descentralizada  por  governos  estaduais  e,  em  menor  medida,  por               

prefeituras.  A  partir  do  final  de  abril,  estados  passaram  a  adotar  planos  estruturados  de                

flexibilização  das  medidas  de  distanciamento  social,  igualmente  de  forma  descentralizada,            

sendo   que,   até   o   final   de   julho   de   2020,   estes   haviam   sido   adotados   em   21   estados.   

 No  entanto,  há  uma  variação  significativa  nas  características  destes  planos  quanto  ao               

formato,  critérios  técnicos  considerados  e  transparência.  Instituto  de  Pesquisa  Econômica            

Aplicada  (2020).  Esta  nota  faz  uma  análise  crítica  das  estratégias  de  flexibilização              

fundamentada  em  recomendações  internacionais  e  nacionais.  Trata-se  de  política  essencial            

não  apenas  para  conter  a  pandemia,  mas  também  para  controlar  as  expectativas  da  sociedade                

quanto  às  condições  necessárias  para  a  flexibilização.  Araújo  e  Calazans  (2020)  indicam  que               

para  fazer  com  que  as  medidas  de  distanciamento  possam  ser  adotadas  pela  população  mais                

pobre  se  faz  necessário  priorizar  ações  de  proteção  social,  como  forma  de  atenuar  choques                

financeiros   que   repercutem   na   diminuição   da   renda   desses   indivíduos.     

Sambuichi  et  al.(2020)  fez  uma  análise  do  Programa  de  Aquisição  de  Alimentos              

(PAA)  como  meio  de  amenizar  os  impactos  econômicos  e  sociais  causados  pela  COVID-19               

no  Brasil,  nessa  análise  foram  feitas  projeções  de  investimentos  e  verificadas  as  condições  de                

operacionalização  do  programa  durante  a  pandemia.  Os  resultados  da  análise  mostram  que  o               

aumento  de  recursos  aplicados  no  programa  pode  gerar  uma  grande  capilarização  dos              

benefícios.  O  estudo  mostra  ainda  que  o  PAA  é  estratégico  para  o  enfrentamento  dos  efeitos                 

negativos  da  COVID-19  pois  distribui  os  produtos  da  agricultura  familiar  promovendo  uma              

melhoria  econômica  relacionado  às  famílias  de  produtores,  além  de  atuar  no  combate  à  fome                

e   à   miséria   de   famílias   que   estão   em   situação   de   vulnerabilidade.     

Contudo,  o  que  se  observa  nos  últimos  anos  é  o  enfraquecimento  dessas  políticas  por                

parte  do  governo  federal,  é  possível  observar  esse  enfraquecimento  por  meio  dos  cortes  em                

programas  importantes,  como  por  exemplo  o  próprio  PAA  além  da  diminuição  de  estoques               

estratégicos  de  alimentos  da  CONAB,  que  são  úteis  em  situações  de  crise,  pois  podem                

abastecer  escolas  e  compor  doações  para  população  vulnerável,  desse  modo  é  perceptível  que               

tanto  os  desafios,  econômicos  e  sociais  gerados  pela  pandemia,  quanto  a  implementação  do               

  
  



  
  

PNAE,  devem  ser  observados  ao  mesmo  tempo  como  um  convite  para  um  debate  mais  amplo                 

em  relação  a  relevância  do  programa  em  um  país  com  um  elevado  índice  de  insegurança                 

alimentar       (AMORIM;   JUNIOR;   BANDONI,2020).   

Araújo  e  Calazans  (2020)  tendo  em  vista  o  ambiente  de  incertezas  causado  pela               

pandemia,  realizaram  um  estudo  com  o  objetivo  de  analisar  as  estratégias  de  intervenção  para                

redução  da  insegurança  alimentar  utilizadas  pela  administração  pública  e  a  manutenção  do              

Programa  Restaurante  Popular  (PRP)  durante  a  pandemia.  O  estudo  conclui  que  a  intervenção               

realizada  pelo  estado  do  Rio  Grande  do  Norte  para  a  manutenção  do  PRP  contribui  para  a                  

assertividade  dos  instrumentos  de  gestão  utilizados  levando  em  consideração  a  complexidade             

dos  desafios  operacionais  produzidos  pelo  ambiente  de  incerteza.  Destaca  um  aspecto  positivo              

mostrando  a  importância  da  manutenção  de  programas  de  acesso  a  alimentos  desenvolvidos              

pelo   setor   público.   

Com  isso,  é  possível  inferir  que  o  PES  é  uma  teoria  adequada  ao  ambiente  político                 

tendo  em  vista  as  incertezas  e  as  diversas  variantes  que  englobam  o  planejamento  estratégico,                

as  incertezas  são  constantes  e  ainda  mais  expressivas  no  momento  atual  devido  às  variações                

operacionais  existentes  para  manutenção  do  funcionamento  do  PNAE,  respeitando  as            

exigências  que  são  impostas  para  o  combate  ao  COVID-19.  “O  futuro  é  nebuloso,  difuso  e                 

indeterminável"   .(MATUS,1991,   p.29).     

  

3.2. PLANEJAMENTO  DE  POLÍTICAS  PÚBLICAS  DE  SEGURANÇA        
ALIMENTAR   E   NUTRICIONAL   NA   PANDEMIA   
  

A  insegurança  alimentar  e  nutricional  já  vem  crescendo  no  mundo  e  a  pandemia  da                

Covid-19  veio  acelerar  esse  processo  e  colocar  mais  pessoas  nessa  situação.  A  insegurança               

alimentar  e  nutricional  afeta  de  forma  desigual  os  diferentes  segmentos  da  sociedade  e  é                

determinado  por  fatores  econômicos,  políticos,  ambientais,  educacionais,  entre  outros.  A            

complexidade  desse  fenômeno,  elemento  fundamental  da  questão  alimentar  no  contexto            

contemporâneo,  exige  políticas  públicas  articuladas  e  convergentes  entre  os  setores  e             

instâncias   de   diálogo   que   superem   as   barreiras   das   políticas   setoriais.   

Ressalta-se  a  importância  da  participação  ativa  do  Estado  no  apoio  das  políticas              

públicas  de  proteção  das  pessoas  que  vivem  em  situação  de  insegurança  alimentar  e               

nutricional.  Nesse  sentido,  a  alimentação  escolar  é  um  dos  eixos  das  políticas  públicas               

específicas  destinadas  a  promover  a  Segurança  Alimentar  e  Nutricional,  contribuindo  no             

combate  à  fome  e  à  miséria.  O  PNAE  é  um  exemplo  de  política  pública  que  teve  seu                   

  
  



  
  

crescimento  por  governança  e  comprometimento,  especialmente  nos  últimos  15  anos,            

tornando-se  uma  política  de  Estado.  Ação  Brasileira  Pela  Nutrição  e  Direitos  Humanos              

( 2013 ).   

Em  7  de  Abril  2020  foi  publicada  a  Lei  n°13.987  que  “autorizava  em  caráter                

excepcional,  durante  o  período  de  suspensão  das  aulas  em  razão  de  situação  de  emergência  ou                 

calamidade  pública,  a  distribuição  de  gêneros  alimentícios  adquiridos  com  recursos  do             

Programa  Nacional  de  Alimentação  Escolar  (PNAE)  aos  pais  ou  responsáveis  dos  estudantes              

das   escolas   públicas   de   educação   básica”.   

As  entidades  executoras  locais  têm  utilizado  estratégias  para  a  continuidade  do            

programa  sendo  na  forma  de  distribuição  de  kits  de  alimentos  ou  refeições  e/ou  a                

transferência  dos  recursos  financeiros  para  as  famílias  das  crianças  e  adolescentes  ausentes  da               

escola.  A  iniciativa  é  significativa,  uma  vez  que  garante  a  manutenção  da  distribuição  dos                

alimentos  para  as  famílias  dos  estudantes,  protegendo-os  da  insegurança  alimentar  e             

nutricional.  Entretanto,  algumas  limitações  precisam  ser  refletidas  nesse  processo,  quanto  à             

quantidade  e  a  qualidade  nutricional  dos  gêneros  alimentícios  distribuídos  por  estados  e              

municípios   ou   adquiridos   pelas   famílias   dos   estudantes.   

Os  kits  de  alimentos  devem  ser  definidos  pela  equipe  de  nutrição  e  conter  a  quantidade                 

adequada  à  faixa  etária,  de  acordo  com  o  período  em  que  o  estudante  estaria  sendo  atendido                  

na  unidade.  Porém,  ao  ser  entregue  à  família,  provavelmente  esses  alimentos  serão              

compartilhados,  o  que  reduzirá  a  quantidade  de  alimentos  ingerida  pelos  escolares.  Dessa              

forma,  sugere-se  que  essa  ação  do  PNAE  esteja  aliada  a  outras  ações  do  governo,  tais  como                  

transferência  de  renda,  que  repercutem  no  cuidado  às  outras  pessoas  da  família,  sob  o  risco  da                  

abrangência  do  PNAE  ser  dissipada  no  contexto  da  pandemia.  Fundo  Nacional  de              

Desenvolvimento  da  Educação  (2021).  Nesse  contexto  é  possível  observar  também  a             

importância  do  Conselho  de  Alimentação  Escolar  (CAE)  como  órgão  fiscalizador  sendo  dele              

a  função  de  proteger  a  efetivação  da  alimentação  escolar  mediante  a  fiscalização  dos  recursos                

públicos  que  são  repassados  pelo  FNDE  este  recurso  faz  um  complemento  aos  recursos  dos                

Estados,  Distrito  Federal  e  Município  (FNDE,  2021).  Vale  destacar  também  a  importância  de               

órgãos  de  assessoramento  como  é  o  caso  do  Conselho  Nacional  de  Alimentação  Escolar               

(CONSEA).  O  CONSEA  tem  como  objetivo  manter  o  controle  social  e  participação  da               

sociedade  na  elaboração,  acompanhamento  e  avaliação  de  políticas  públicas  voltadas  para  a              

segurança  alimentar,  desse  modo  é  notória  a  grande  importância  da  participação  da  sociedade               

no   planejamento   de   políticas   públicas.   

  

  
  



  
  

3.3. ADAPTAÇÃO  DO  PROGRAMA  NACIONAL  DE  ALIMENTAÇÃO        
ESCOLAR   NA   PANDEMIA   

  
O  Programa  Nacional  de  Alimentação  Escolar  (PNAE)  foi  criado  em  1955  com  o               

nome  de  Campanha  da  Merenda  Escolar,  pelo  Decreto  n°  37.106  de  31  de  março  de  1955,                  

subordinado  ao  Ministério  da  Educação(MEC).  É  o  programa  socioeducacional  com  maior             

história  no  campo  de  Segurança  Alimentar  e  Nutricional  (SAN)  do  país,  cobrindo  extensa               

parcela  do  território  nacional  desde  a  sua  criação  (OLIVEIRA,  2008).  É  considerado  um  dos                

maiores  programas  de  alimentação  escolar  no  mundo,  com  cobertura  universal  e  atendendo  a               

mais   de   20%   da   população   brasileira   (PEIXINHO,   2007).   

Atualmente  o  Programa  funciona  por  meio  da  transferência  de  recursos  do  Governo              

Federal  às  Entidades  Executoras  (estados,  Distrito  Federal  e  municípios),  para  aquisição  de              

gêneros  alimentícios  destinados  a  Merenda  Escolar,  Os  cardápios  da  alimentação  escolar             

deverão  ser  elaborados  pelo  nutricionista  responsável,  com  utilização  de  gêneros  alimentícios             

básicos,  respeitando-se  as  referências  nutricionais,  os  hábitos  alimentares,  a  cultura  alimentar             

da  localidade,  pautando-se  na  sustentabilidade  e  diversificação  agrícola  da  região  e  na              

alimentação   saudável   e   adequada.   

Atualmente,  o  valor  repassado  pela  União  a  estados  e  municípios  por  dia  letivo  para                

cada  aluno  é  definido  de  acordo  com  a  etapa  e  modalidade  de  ensino  levando  em  consideração                  

a   Resolução   n°06   de   08   de   maio   de   2020   e   estão   descritos   a   seguir::   

● Creches:   R$   1,07   

● Pré-escola:   R$   0,53   

● Escolas   indígenas   e   quilombolas:   R$   0,64   

● Ensino   fundamental   e   médio:   R$   0,36   

● Educação   de   jovens   e   adultos:   R$   0,32   

● Ensino   integral:   R$   1,07  

● Programa   de   Fomento   às   Escolas   de   Ensino   Médio   em   Tempo   Integral:   R$   2,00   

● Alunos  que  frequentam  o  Atendimento  Educacional  Especializado  no  contraturno:  R$            

0,53   

O  repasse  é  feito  diretamente  aos  estados  e  municípios,  com  base  no  Censo  Escolar                

realizado  no  ano  anterior  ao  do  atendimento.  O  Programa  é  acompanhado  e  fiscalizado               

diretamente  pela  sociedade,  por  meio  dos  Conselhos  de  Alimentação  Escolar  (CAE),  pelo              

FNDE,  pelo  Tribunal  de  Contas  da  União(TCU),  pela  Controladoria  Geral  da  União(CGU)  e               

pelo   Ministério   Público.   

  
  



  
  

Com  a  Lei  nº  11.947,  de  16/6/2009,  30%  do  valor  repassado  pelo  Programa  Nacional                

de  Alimentação  Escolar  –  PNAE  deve  ser  investido  na  compra  direta  de  produtos  da                

agricultura  familiar,  medida  que  estimula  o  desenvolvimento  econômico  e  sustentável  das             

comunidades.  Com  a  suspensão  das  aulas  presenciais  a  partir  de  março  de  2020  o  programa                 

teve  que  se  adequar  para  garantir  sua  continuidade,  Em  7  de  Abril  2020  foi  publicada  a  Lei                   

n°13.987  que  “autorizava  em  caráter  excepcional,  durante  o  período  de  suspensão  das  aulas               

em  razão  de  situação  de  emergência  ou  calamidade  pública,  a  distribuição  de  gêneros               

alimentícios  adquiridos  com  recursos  do  PNAE.  A  partir  daí  os  kits  de  merenda  escolar  foram                 

elaborados   pelas   nutricionistas   e   distribuídos   aos   alunos   durante   o   período   de   calamidade.   

Correa,  et  al.(2020)  mostra  a  fragilidade  do  PNAE  em  relação  a  garantia  do  direito  à                 

alimentação  durante  a  pandemia,  o  estudo  aponta  a  morosidade  do  gestor  federal  e               

deficiências  normativas  que  comprometem  o  princípio  da  universalidade.  Alguns  estados            

optaram  pela  distribuição  dos  kits,  outros  pela  distribuição  de  vale  refeição,  porém  poucos               

estados  brasileiros  mantiveram  o  caráter  universal.  E  por  esse  motivo  novas  adequações  foram               

sendo   feitas   ao   longo   do   tempo.       

  
  



  
  

4. METODOLOGIA   DA   PESQUISA   
  

Aqui  será  apresentado  os  métodos  utilizados  para  a  realização  da  pesquisa,  qual  tipo               

de  estudo  que  foi  realizado,  a  abrangência  do  estudo  referente  ao  campo  de  pesquisa  como                 

também  a  forma  que  foi  realizada  a  coleta  e  análise  dos  dados  referente  a  pesquisa  deste                  

estudo.   

  

4.1. TIPO   DE   ESTUDO   

  

Trata-se  de  um  estudo  de  caso  de  análise  qualitativa  onde  o  objetivo  é  esclarecer  como                 

foi  construída  a  estratégia  para  manutenção  do  programa  de  alimentação  escolar  PNAE              

durante  a  pandemia.  Objetiva-se  de  modo  específico:  1)  compreender  estratégias  para             

elaboração  do  diagnóstico  situacional  e  seus  determinantes  na  adaptação  do  PNAE  na              

pandemia,  2)  descrever  como  ocorreu  a  normatização  (nacional  e  subnacional)  da  modalidade              

de  kits  para  alimentação  escolar  durante  a  pandemia,  3)  compreender  as  estratégias  na               

formulação  do  planejamento  para  entrega  dos  kits  locais  com  a  comunidade  escolar,  4)               

descrever  estratégias  momento  tático  operacional  da  implementação  dos  kits  para  famílias  e              

suas  dificuldades.  O  estudo  utiliza-se  da  Teoria  do  Planejamento  Estratégico  Situacional             

(PES)   de   Matus   (1993)   para   analisar   o   caso   em   tela.     

  

4.2. CAMPO   E   SUJEITO   DA   PESQUISA   

  

Para  esta  pesquisa,  considerou-se  como  universo  a  rede  de  escolas  públicas  de              

administração  do  Governo  Estadual  do  RN,  concentrando-  se  na  implementação  do  Programa              

Nacional  da  Alimentação  Escolar.  Foram  feitas  entrevistas  com  média  de  duração  de  uma               

hora  cada  encontro  tendo  a  participação  simultânea  e  interativa  de  diretores,  coordenadores  e               

nutricionistas  das  DRAEs  (Diretoria  Regional  de  Alimentação  Escolar)  e  DIRECs  (Diretoria            

Regional  de  Educação  e  Cultura)  da  Secretaria  Estadual  de  Educação  e  Cultura  do  Rio  Grande                 

do  Norte,  conforme  ilustra  a  figura  5.  Ao  todo  foram  entrevistados  30  sujeitos  em  dois  grupos                  

focais.     

  

  

  

  

  
  



  
  

  

  
Figura   5    -   Mapa   das   Diretorias   Regional   de   Educação   do   RN   

Fonte:    Secretaria   de   Estado   de   Educação   do   Rio   Grande   do   Norte   (2021)     

  

4.3. COLETA   DE   DADOS   

  

Os  dados  foram  obtidos  pela  técnica  de  Grupo  Focal  que  de  acordo  com  George                

Gaskell  (2008)  essa  técnica  é  muito  utilizada  no  setor  comercial  de  modo  a  otimizar  o  número                  

de  entrevistas  necessárias  permitindo  ao  entrevistador  observar  as  opiniões  dos  participantes             

que  podem  ser  semelhantes  ou  divididas,  desse  modo  o  ambiente  de  um  grupo  focal  é  mais                  

natural  pois  as  informações  dos  participantes  levam  em  consideração  a  opinião  dos  outros  que                

estão  envolvidos  na  entrevista  permitindo  a  compreensão  de  contrapontos  que  não  seria              

possível  em  uma  entrevista  individual.  Ocorreram  em  dois  encontros  com  metade  das              

diretorias  em  cada  um.  Foram  realizadas  entrevistas  semiestruturadas  com  perguntas  chaves             

sobre  como  estão  sendo  feitas  as  adaptações  do  programa  nacional  de  alimentação  escolar               

PNAE  durante  o  período  de  pandemia,  quais  as  modalidades  de  ensino  que  vem  sendo                

atendidas  e  como  foi  a  adaptação  do  programa  de  alimentação  escolar  durante  o  período  de                 

calamidade.  Os  grupos  focais  com  os  nutricionistas  e  coordenadores  foram  registrados  através              

de  videoconferência  gravada  e  posteriormente  transcrição  para  levantamento  de  dados  e             

informações.  Seguindo  os  aspectos  éticos  determinados  pela  Resolução  510/2016  do            

  
  



  
  

Conselho  Nacional  de  Saúde  os  participantes  fizeram  a  anuência  de  participação  através  do              

Termo  de  Consentimento  Livre  Esclarecido  (TCLE).  O  projeto  foi  aprovado  no  Comitê  de               

Ética   em   Pesquisa   do   HUOL   sob   CAAE   13006219.60000.5292.     

  

4.4. ANÁLISE   DE   DADOS   

  

A  análise  de  dados  foi  feita  por  meio  da  técnica  de  inferências  e  utilizando  a  técnica  de                   

análise  de  conteúdo.  O  material  coletado  por  meio  de  entrevistas  obtidas  nos  grupos  focais  foi                 

transcrito  e  analisado  tendo  em  vista  eixos  temáticos  que  tratam  sobre  a  elaboração  de                

estratégias  para  manutenção  do  PNAE  durante  a  pandemia.  Ordenou-se  os  dados  pelos              

momentos  do  Planejamento  Estratégico  Situacional  (MATUS,  1991):  Momento  Explicativo,           

Momento  Normativo,  Momento  Estratégico  e  Momento  Tático  Operacional.  Os  momentos            

foram  entendidos  como  instância,  circunstâncias  ou  conjunturas  de  um  processo  contínuo,             

diferente  da  ideia  de  etapas  conforme  elucida  Santana  e  Tahara  (2008).  Após  a  codificação                

dos  dados  é  possível  fazer  inferências  para  assim  conseguir  uma  interpretação  adequada  ao               

tema.     

    

  
  



  
  

5.   RESULTADOS   E   DISCUSSÃO     
  

Após  os  dados  das  entrevistas  terem  sido  coletados  e  compilados,  neste  momento  será               

feita  a  análise  que  tratará  sobre  os  aspectos  gerais  da  pandemia  assim  como  será  apresentado                 

como  as  estratégias  foram  elaboradas  tendo  como  base  os  momentos  estratégicos  direcionados              

à   teoria   do   Planejamento   Estratégico   Situacional.     

  

5.1. ASPECTOS  GERAIS  DA  IMPLEMENTAÇÃO  DO  PROGRAMA  DURANTE         

A   PANDEMIA   

  

Com  base  nas  informações  coletadas,  percebemos  que  este  período  de  fato  tem  sido  de                

grandes  novidades,  o  poder  público  precisou  se  adaptar  à  nova  realidade  que  surgiu  em                

decorrência  do  Covid-19.  Durante  o  período  de  suspensão  das  aulas  foi  necessário  fazer               

algumas  adaptações  na  forma  em  que  a  alimentação  escolar  era  distribuída.  Em  tempos               

normais  os  alunos  recebem  alimentação  na  escola  durante  o  período  de  aulas,  porém  com  o                 

fechamento  das  escolas  em  razão  da  pandemia  foi  necessário  pensar  um  novo  jeito  de  fazer                

esta   distribuição.     

Tendo  como  base  os  conceitos  de  momentos  estratégicos  do  Planejamento  Estratégico            

Situacional,  podemos  identificar  os  quatro  momentos  do  planejamento  estratégico  e  as             

adaptações   ao   momento   de   incerteza   da   seguinte   maneira   (figura   6):   

  
  



  
  

Figura   6    -   Momentos   Estratégicos 

Fonte:   Autor   com   base   nos   dados   coletados   

  

Os  momentos  estão  distribuídos  entre  explicativo,  normativo,  estratégico  e  tático            

operacional   ao   passo   que   cada   momento   será   descrito   nos   tópicos   a   seguir.   

  
5.2. MOMENTO   EXPLICATIVO   

  
O  momento  explicativo  é  comparado  ao  momento  de  diagnóstico  situacional  do             

planejamento  tradicional  esse  momento  mostra  as  diferentes  perspectivas  e  os  diversos             

jogadores  envolvidos,  é  preciso  entender  as  necessidades  de  todos  que  estão  envolvidos  no               

jogo  para  que  o  planejamento  se  adapte  às  situações  levando  em  consideração  a  complexidade                

do  processo  que  envolve  a  alimentação  escolar  que  vai  desde  a  parte  burocrática  até                

fornecedores,  escolas,  pais,  alunos  e  ambiente  político  local.  “Refere-se  à  construção  de              

explicações   para   fundamentar   a   própria   ação"(MATUS,   1991.   p141).     

No  que  tange  os  processos  de  aquisição  e  distribuição  da  alimentação  escolar,  foi               

constatado  que  determinantes  devem  ser  consideradas  para  elaboração  das  estratégias  de             

aquisição,  distribuição  e  controle  de  entrega  dos  kits.  A  aquisição  dos  itens  se  inicia  pelo                 

processo  de  aquisição,  os  processos  são  organizados  por  DIREC,  no  caso,  são  16  processos                

das  16  DIREC.  Cada  DIREC  precisa  ter  seu  próprio  relatório  final  de  entregas,  relacionado  as                 

escolas  que  pertencem  às  DIREC.  Por  exemplo,  a  1°  DIREC  vai  ter  o  relatório  final  de  todas                   

as   escolas,   para   cada   diretoria   regional.   

  
  



  
  

Para  aquisição  dos  itens,  a  DIREC  (Diretoria  Regional  de  Educação  e  Cultura)  após               

realizar  o  processo  de  licitação  que  define  o  fornecedor,  fez  a  solicitação  ao  fornecedor,  que                 

por  sua  vez  fez  a  entrega  nas  escolas.  Algumas  escolas  tiveram  a  oportunidade  de  receber  os                  

kits  prontos  adicionando  apenas  os  itens  da  agricultura  familiar,  que  são  obrigatórios  pela               

legislação.  A  forma  de  pagamento  dos  fornecedores  também  precisa  de  mudanças  para  se               

adaptar  ao  período  de  incerteza,  para  isso,  o  pagamento  passa  a  ser  centralizado,  apesar  de                 

existir  um  cronograma  para  aquisição  dos  itens  tempo  de  entrega  depende  exclusivamente  dos               

fornecedores  isso  gera  alguns  problemas  tendo  em  vista  que  atrasos  nas  entregas  acontecem               

com  frequência  o  que  prejudica  a  manutenção  do  cronograma.  A  secretaria  recebeu  o  recurso                

do  governo  federal  e  fez  o  repasse  diretamente  para  os  fornecedores,  neste  momento  o  repasse                 

não  entra  nos  caixas  escolares,  este  pagamento  ficou  sob  responsabilidade  da  secretaria.  A               

síntese   deste   processo   é   apresentada   na   figura   7.   

  
Figura   7    -   Forma   de   aquisição   dos   itens   durante   a   pandemia 

  
Fonte:   Autor,com   base   nos   dados   da   pesquisa   

  

Elaboração   dos   kits   

Algumas  escolas  utilizam  o  que  já  possuíam  em  estoque  para  fazer  uma  distribuição               

inicial  da  alimentação  escolar  tendo  como  objetivo  escoar  os  estoques  para  evitar  avarias  por                

validade  dos  produtos,  essa  distribuição  inicial  dos  estoques  ainda  não  era  enquadrada  como               

kit,  outras  receberam  os  kits  prontos,  outras  precisaram  montar  a  partir  dos  produtos               

entregues  pelos  fornecedores,  neste  caso,  os  fornecedores  entregavam  os  produtos  e  baseado              

  
  



  
  

no  que  as  nutricionistas  organizaram  e  indicaram,  os  kits  foram  formados  contendo  os               

seguintes  itens:  2kg  de  arroz,  1kg  de  açúcar  1kg  de  feijão,  3  pcts  de  flocos  de  milho,  3  pacotes                     

de  macarrão,  1  leite  em  pó,  1kg  de  sal,  1  óleo  de  soja  e  polpa  de  fruta.  Embora  os  kits  tenham                       

a   mesma   composição,   cada   DIREC   é   diferente   em   número   de   escolas.     

Após  a  montagem  dos  kits  foi  necessário  traçar  estratégias  para  distribuição  pois  o               

momento  exige  medidas  sanitárias  e  uma  boa  divulgação  para  atingir  o  objetivo  trazendo               

resultados   satisfatórios   tendo   em   vista   o   bem   estar   social   dos   pais   e   alunos.   

Para  elaborar  uma  boa  estratégia  de  distribuição,  o  apoio  da  comunidade  escolar  foi               

fundamental,  o  envolvimento  da  comunidade  escolar  foi  muito  efetivo  tendo  a  participação  de               

professores,  diretores,  vice-diretores,  coordenadores  pedagógicos,  coordenadores  financeiros         

e   merendeiros,   todos   estavam   envolvidos   no   processo   de   distribuição.   

  

Principais   problemas   

De  acordo  com  os  entrevistados,  a  maior  dificuldade  se  deu  no  processo  burocrático               

e  com  fornecedores.  O  processo  burocrático  é  muito  demorado,  isso  causa  uma  certa               

dificuldade  de  articular  o  cronograma  entre  os  fornecedores  e  os  diretores  escolares.  Por  vezes                

o  fornecedor  atrasa,  e  os  gestores  não  recebem  os  kits  nas  datas  desejadas.  Outro  problema                 

relacionado  com  os  fornecedores  é  que  eles  não  cumprem  as  datas  e  dificulta  montar  os  kits                  

pois  teria  que  esperar  todos  os  6  fornecedores  para  poder  montar  os  kits.  Esses  problemas                 

geram   dificuldades   na   hora   de   montar   os   kits.   

O  próprio  período  de  pandemia  também  gera  dificuldades  pois  em  alguns  casos  os               

gestores  estavam  com  suspeita  de  COVID  e  por  esse  motivo  precisam  ficar  afastados  das                

atividades   laborais   precisando   assim   suspender   as   entregas.   
Quadro   4    -   Matriz   Swot   sobre   a   implementação   do   PNAE-RN   durante   a   pandemia   da   Covid-19   

  
  

MATRIZ   SWOT   -   ALIMENTAÇÃO   ESCOLAR   

FORÇAS   FRAQUEZAS   

1. Estratégias   de     planejamento   situacional    de   
acordo   com   a   disponibilidade   de   itens   da   
agricultura   familiar   para   compor   os   itens   dos   
kits   da   alimentação   escolar   

2. Estratégias   de   comunicação   com   canais   
diversificados.   

3. Controle   interno    através   de   relatórios   
descritivos   emitidos   pelas   escolas,   contendo   os   
dados   e   evidências   das   entregas   dos   kits,   o   que   
facilitou   a   consolidação   dos   dados   finais   

1. Número   de   profissionais   da   área   
técnica(nutricionistas)   incompatível   com   o   
monitoramento   do   processo   de   distribuição   

2. Limitação   quantitativa   dos   itens    dos   kits   
da   alimentação   escolar   devido   a   limitação   de   
recursos   financeiros   

3. Morosidade   no   processo   de   compras    em   
decorrência   do   excesso   de   burocracia   

4. Número   insuficiente   de   insumos   de   
higiene    para   manipulação   dos   gêneros     

OPORTUNIDADES   AMEAÇAS   



  
  

Fonte:   Projeto   de   extensão    (UNIVERSIDADE   FEDERAL   DO   RIO   GRANDE   DO   NORTE,   2021)   
A  matriz  SWOT  mostra  como  se  comporta  o  ambiente  interno  e  externo  no               

planejamento  apresentando  tanto  as  forças  e  fraquezas  relacionadas  ao  ambiente  interno  como              
as  oportunidades  e  ameaças  do  ambiente  externo.  Foi  elaborada  para  entender  o  momento               
atual  do  planejamento  estratégico  visando  identificar  os  pontos  fortes  e  fracos,  ameaças  e               
oportunidades  das  estratégias  implementadas  até  o  momento  levando  em  consideração  que             
esses  atributos  podem  variar  devido  às  constantes  mudanças  e  incertezas  causadas  pela              
pandemia.   
  
5.3. MOMENTO   NORMATIVO     

  

Esse  momento  está  relacionado  com  a  seleção  das  operações  necessárias  para  atingir  o               

impacto  social  desejado  (MATUS,  1991).  Durante  o  período  de  suspensão  várias  adaptações              

normativas  foram  elaboradas,  nos  tópicos  a  seguir  veremos  a  evolução  normativa  para  o               

planejamento  dos  kits  e  cardápios  bem  como  o  diagnóstico  normativo  onde  foi  relatado  as                

principais   dificuldades   encontradas   nesse   momento.   

  

Planejamento   dos   kits   e   cardápios   

Durante  o  período  de  pandemia  também  aconteceram  algumas  mudanças  normativas,            

como  a  Lei  13.987,  de  7  de  abril  de  2020  já  citada  anteriormente,  essa  lei  criada  em  caráter                    

excepcional  fez  alterações  em  uma  legislação  existente  desde  2009  que  é  a  Lei  n°  11.947  essa                  

alteração  foi  importante  para  a  manutenção  do  programa  de  alimentação  e  segurança              

alimentar,  mesmo  com  a  suspensão  das  aulas  presenciais,  levando  em  consideração  tanto  os              

itens  que  já  existiam  em  estoque  quanto  aqueles  que  fossem  posteriormente  adquiridos.  Essas               

medidas   viabilizaram   a   elaboração   dos   kits   pelos   municípios.   

De  acordo  com  profissionais  que  trabalham  diretamente  na  implementação  da  política             

de  acesso  à  alimentação  escolar,  para  se  adaptar  à  nova  realidade,  o  planejamento  da  política                 

pública  foi  estruturado  da  seguinte  maneira.  Primeiramente  foi  realizada  uma  avaliação  dos              

  
  

1. Compra   de   itens   de   novos   agricultores   
familiares   locais,   podendo   estes   fornecedores   
continuarem   participando   do   programa.   
Implementação   do   kit   verde   com   produtos   
exclusivos   da   agricultura   familiar.   

2. Participação   do   CAE   durante   todo   o   ciclo   de   
estocagem   e   distribuição   dos   kits   em   algumas   
DRAES   

3. Emissão   pela   SEEC   Natal   de   nota   técnica   
contendo   instruções   sanitárias   sobre   como   os   
kits   devem   ser   distribuídos.   

4.   Participação   de   instituições   externas   que   
prestaram   apoio   na   distribuição   dos   kits   como:   
Vigilância   Sanitária(Municipal   e   Estadual),   
Sindicatos,SEBRAE,   Emater   

1. Incerteza   quanto   ao   retorno   das   
atividades   escolares   

2. Manutenção   do   abastecimento   da   
agricultura   familiar    frente   a   demanda   para   
os   itens   dos   kits   da   alimentação   escolar   

3. aumento   de   preço   generalizado   das   
commodities    que   ocasionou   o    aumento   de   
preço   dos   itens   de   gênero   alimentícios   

4. Atraso   na   entrega   de   itens   pelos   
fornecedores     comprometendo   a   montagem   
dos   kits   



  
  

componentes  que  seriam  necessários  para  composição  dos  kits  de  alimentação,  levando  em              

consideração  o  valor  per  capita  que  é  disponibilizado,  tanto  pelo  FNDE  quanto  pela               

participação  do  governo,  foi  levado  em  consideração  também  quais  os  nutrientes  que  seriam               

necessários   para   contemplar   a   necessidade   nutricional   dos   alunos.   

A  obrigatoriedade  da  agricultura  familiar  também  foi  observada  nesse  período.  Os             

30%  da  agricultura  familiar  foram  mantidos.  Caso  existisse  uma  chamada  pública  na              

finalização  da  análise  documental  os  agricultores  poderiam  utilizar  os  preços  já  estabelecidos              

para  realizar  uma  dispensa  de  licitação  desde  que  tenha  sido  utilizado  a  Resolução  CD/FNDE                

n°06/2020  para  definição  de  preços.  Alguns  municípios  elaboraram  seus  próprios  decretos  em              

relação  ao  kit  de  alimentação  escolar,  para  isso  foram  realizadas  reuniões  com  CONSEA  e                

CECANE   para   elaboração   de   estratégias   locais.   

  

Ajustes   Estratégicos   da   composição   dos   kits     

Alguns  ajustes  precisaram  ser  feitos  na  composição  do  kit  na  primeira  DIREC              

aumentou  a  quantidade  de  feijão,  macarrão  e  dos  flocos  de  milho,  retirou  a  soja  e  o  óleo  para                    

se  adequar  às  condições  de  valores  per  capita  e  nutricional.  Na  agricultura  familiar  foi                

adicionado  mais  um  item  para  facilitar  o  alcance  da  meta  dos  30%  que  são  obrigatórios,  no                  

primeiro  kit  era  fornecido  leite  em  pó  e  polpa  de  fruta,  e  agora  também  vai  ser  disponibilizado                   

jerimum,  porém  ainda  falta  definir  quantidade  em  quilos  do  jerimum  que  se  adeque  aos                

valores   financeiros   e   nutricional   permitidos.   

Com  os  agricultores  foi  feito  da  mesma  forma  que  fariam  com  a  licitação.  Foi  preciso                 

fazer  contato  com  todos  os  agricultores  da  região  para  saber  se  eles  poderiam  atender  a                 

demanda  e  infelizmente  muitos  não  conseguiriam  atender  tudo  que  estava  sendo  pedido  para  a                

demanda  da  regional  tendo  em  vista  que  o  que  estava  sendo  produzido  naquele  momento  era                 

insuficiente  diante  da  demanda  exigida  para  a  montagem  dos  kits  no  estado  do  Rio  Grande  do                  

Norte,  ou  seja,  a  produção  era  insuficiente  frente  à  demanda.  Para  o  kit  da  região  agreste  do                   

litoral  sul  foi  adquirido  da  agricultura  familiar  o  feijão  macassar  e  a  polpa  de  frutas.  O  feijão                   

não  foi  possível  conseguir  dos  agricultores  da  região  foi  preciso  comprar  de  uma  associação                

de  outra  regional,  porém  o  feijão  macassar  entregues  por  eles  era  o  feijão  macassar  vermelho                 

que  não  é  tão  comum  na  região  litoral  sul  isso  gerou  uma  dificuldade  de  aceitação  por  parte                   

das  famílias  em  relação  aquele  item  específico.  Nesse  caso  o  foi  preciso  fazer  um  ajuste  no                  

item,  irá  continuar  com  a  polpa  de  fruta  e  será  acrescentado  o  leite  em  pó  e  a  batata  doce,  mas                      

ainda  é  preciso  verificar  a  viabilidade  desses  dois  itens.  De  modo  geral  vários  ajustes  foram                 

feitos  para  contemplar  da  melhor  maneira  possível  a  agricultura  familiar  levando  em              

  
  



  
  

consideração  também  a  aceitação  dos  itens  por  parte  das  famílias.  De  acordo  com  os                

entrevistados  os  órgãos  como  EMATER  e  SEBRAF  estiveram  envolvidos  fornecendo            

informações  sempre  que  necessário,  realizando  inclusive  videoconferências  para  corrigir           

alguns  problemas  e  intercorrências  identificados.  Foi  citada  também  a  vigilância  sanitária             

tanto  local  quanto  a  ANVISA  estadual  que  esteve  presente  com  o  pessoal  do  sindicato  do                 

trabalhador  dando  o  apoio  necessário.  Porém  durante  as  entrevistas  não  foram  comentadas              

exatamente   em   que   ações   esses   órgãos   participaram.     

  

Diagnóstico   normativo   

A  quantidade  de  documentos  é  a  principal  dificuldade  encontrada,  é  preciso  pensar  em               

meios  de  reduzir  esse  excesso  de  burocracia,  alguns  documentos  são  repetitivos  e  a               

visualização  do  processo  fica  difícil  pela  quantidade  de  documentos  em  anexo,  isso  acaba               

dificultando  o  entendimento  do  processo.  Esses  processos  deveriam  correr  de  forma  mais              

rápida,  relato  dos  entrevistados  afirmam  que  alguns  processos  chegam  a  ficar  dez  a  quinze                

dias  no  mesmo  setor  e  em  alguns  casos  o  técnico  fica  sobrecarregado  pois  muitas  vezes  é                  

apenas  um  técnico  para  avaliar  todos  os  16  processos  que  são  abertos  para  cada  regional  e  não                   

ter  pessoal  suficiente  acaba  deixando  tudo  muito  moroso.  Essa  demora  se  reflete  na  cobrança                

dos  pais  pelos  kits,  geralmente  quem  está  de  fora  não  compreende  o  motivo  da  demora,  a                  

questão  de  as  escolas  não  terem  tudo  que  é  necessário  para  o  retorno  a  preocupação  de  como                   

tudo   vai   funcionar,   é   necessário   avaliar   muito   bem   o   retorno   para   que   seja   seguro   para   todos.   

  

5.4. MOMENTO   ESTRATÉGICO     

  

Após  as  etapas  de  aquisição  dos  kits  chegou  a  hora  de  pensar  em  como  esses  kits                  

chegariam  até  os  alunos  nesse  contexto  foram  elaboradas  estratégias  visando  alcançar  o              

objetivo  que  agora  era  fazer  os  kits  chegarem  até  os  alunos,  nesse  momento  foram  pensadas                 

algumas  estratégias  principais:  divulgação,  armazenamento  e  sanitárias.  Neste  momento           

identifica-se  as  diversas  interações  entre  os  atores,  estabelece  um  plano  para  alcançar  a               

situação   desejada   (TONI,   2004).     

  

Estratégias   de   divulgação   

Para  a  divulgação  dos  locais  e  datas  de  distribuição  dos  kits,  as  principais  ferramentas                

utilizadas  para  divulgação  foram:  telefone,  redes  sociais,  rádio  local  e  a  divulgação  boca  a                

boca,   para   avisar   o   local,   dia   e   hora   da   distribuição   dos   kits.   

  
  



  
  

Uma  das  DRAE  informou  que  primeiramente  o  contato  era  feito  por  telefone,             

WhatsApp,  e-mail  etc,  e  quando  não  era  possível  fazer  o  contato,  um  grupo  de  funcionários  se                  

deslocava  com  um  carro  da  secretária  até  a  casa  dos  pais  ou  responsáveis  para  levar  o  kit.                   

Quando  não  era  possível  o  contato  por  motivo  de  mudança  por  exemplo  o  ideal  será  que                 

aqueles  kits  sejam  entregues  ao  grupo  de  alunos  mais  vulnerável,  então,  a  escola  faz  uma  nova                  

lista  com  esses  alunos  e  os  pais  assinam,  uma  nova  seleção  é  feita  com  os  alunos  mais                   

carentes   e   a   escola   distribui   os   kits.   

.     

Estratégia   de   Armazenamento   

A  escolha  dos  itens  para  a  distribuição  dos  kits  também  levou  em  consideração  a                

capacidade  de  armazenamento  das  escolas,  como  as  escolas  não  estavam  preparadas  para              

armazenar  uma  quantidade  tão  grande  de  itens,  sabendo  que  eram  mais  de  7  itens  dentro  de                  

cada  kit.  Estes  kits  ficaram  armazenados  no  estoque  ou  na  escola,  dentro  da  própria  sala  de                  

aula,  tendo  em  vista  que  não  estavam  sendo  ministradas  aulas  presenciais  devido  a  pandemia.                

Também  foi  necessário  tomar  os  devidos  cuidados  com  o  armazenamento,  deixando  os  kits               

sempre  em  cima  de  mesas  de  modo  a  não  deixar  nada  no  chão.  A  distribuição  das  polpas  foi                    

dividida  em  duas  rodadas,  metade  seria  armazenada  nos  freezers  e  a  outra  metade  seria                

distribuída   quando   estivesse   sendo   feita   a   entrega   dos   kits.   

  

Estratégias   Sanitárias   

Levando  em  consideração  o  momento  as  estratégias  sanitárias  utilizadas  durante  a             

entrega  dos  kits  se  deram  por  meio  de  um  processo  aberto  na  Secretaria  Estadual  de  Educação                  

para  aquisição  de  itens  de  segurança  como  álcool  e  máscaras,  as  DIRECs  receberam  álcool  70                 

e  máscaras  para  serem  distribuídas  nas  escolas,  tudo  seguindo  os  protocolos  de  prevenção               

contra  COVID.  Para  distribuição  dos  kits  foi  elaborado  uma  nota  técnica  de  como  os  gestores                 

iriam  distribuir  os  kits,  essa  nota  abordava  questões  como  distanciamento  e  divisão  da               

distribuição  intercalada  em  dias  da  semana  para  evitar  aglomeração.  A  nota  técnica  foi               

compartilhada  por  e-mail  e  WhatsApp  para  que  as  escolas  seguissem  as  orientações  nela               

contidas.   

  

5.5. MOMENTO   TÁTICO   OPERACIONAL   

  

O  momento  tático  operacional  é  o  momento  de  executar  tudo  o  que  foi  planejado,  esse                 

é  o  momento  da  ação,  será  descrito  como  foi  feito  o  controle  e  distribuição  dos  gêneros,  qual  a                    

  
  



  
  

participação  CAE  referente  a  distribuição,  qual  foi  a  estratégia  sanitária  utilizada  tendo  em               

vista  as  necessidades  impostas  pela  pandemia,  quais  os  ajustes  estratégicos  e  adaptações              

necessárias  para  a  manutenção  do  programa  e  retorno  às  aulas  presenciais.  Neste  momento               

deve  ser  observado  o  funcionamento  da  agenda  da  direção,  prestação  de  contas  e  participação                

dos   atores   envolvidos   (TONI,2004).   

    
Controle   de   entrega   e   distribuição   

O  controle  das  entregas  foi  feito  por  meio  de  uma  lista.  No  ato  da  entrega  as  escolas                   

ficavam  com  uma  lista  nominal  e  os  pais  iam  assinando  e  no  final  a  escola  entregava  tudo,  e  a                     

partir  daí  era  gerado  um  relatório,  neste  relatório  contém  informações  sobre  qual  foi  a  data                 

que  a  escola  entregou,  se  houve  sobra  ou  não,  se  ela  teve  que  fazer  uma  segunda  chamada                   

para  os  alunos  mais  vulneráveis  e  em  anexo  vai  uma  lista  com  as  assinaturas,  essa  lista  era                   

escaneada  e  enviada  para  a  DRAE  por  e-mail,  tudo  isso  fica  compilado  para  ser  anexado  no                  

processo   dos   kits,   também   eram   feitos   registros   por   fotos   das   entregas.   

  

Controle   Social   pelo   CAE   

 A  parte  fiscalizadora  também  é  muito  importante  para  o  acompanhamento  das             

estratégias  de  implementação  do  PNAE  os  Conselhos  de  Alimentação  Escolar  (CAE)  tiveram              

uma  participação  ativa  durante  esse  período.  O  CAE  em  Santa  Cruz  esteve  presente  desde  o                 

primeiro  momento  do  recebimento  da  mercadoria,  na  maioria  das  escolas  a  distribuição              

começou  no  dia  seguinte  ao  recebimento  e  o  CAE  passou  a  semana  em  Santa  Cruz                 

acompanhado  a  distribuição  em  todas  as  escolas,  o  conselho  visitou  todas  as  escolas  para                

acompanhar   a   distribuição   desde   o   armazenamento   até   a   entrega   final   ao   aluno.   

Em  Natal  o  CAE  também  esteve  muito  presente,  não  acompanhou  todas  tendo  em               

vista  que  são  muitas  escolas,  mas  ainda  assim  o  esteve  atuante  no  acompanhamento  da                

distribuição.  De  modo  geral  foi  notória  a  participação  do  CAE  em  todas  as  cidades                

correspondentes  a  esse  estudo,  destacando  a  importância  do  processo  de  fiscalização  na              

implementação   do   programa.   

  

Adaptação   necessárias   para   permanência   do   programa   e   retorno   das   aulas   

De  acordo  com  os  entrevistados  o  que  precisa  ser  mudado  é  o  processo  burocrático                

para  aquisição  dos  itens  até  a  chegada  na  mesa  do  aluno.  Esses  processos  burocráticos                

acabam  dificultando  o  objetivo  de  fato  que  é  a  chegada  do  alimento  na  mesa  do  aluno.  Quanto                   

ao  retorno  das  aulas  ainda  é  percebido  vários  problemas  por  exemplo  na  manipulação  dos                

  
  



  
  

alimentos,  toda  questão  sanitária,  equipamentos  adequados  para  atender  a  demanda,  utensílios             

de  higiene  que  na  rede  pública  ainda  existe  dificuldade  em  se  adquirir.  Existem  muitos                

entraves  burocráticos  em  relação  a  isso,  além  dessas  dificuldades  o  número  de  nutricionistas               

ainda   é   baixo   para   dar   suporte   a   todas   as   unidades.   

Os  processos  burocráticos  também  dificultam  a  relação  com  os  fornecedores,  tendo             

em  vista  que  os  preços  das  mercadorias  em  geral  tiveram  aumento  os  fornecedores  pedem                

reajuste  e  esse  processo  tramita  por  mais  de  dez  setores  essas  dificuldades  fizeram  com  que  os                  

itens   que   tiveram   processo   aberto   em   abril   só   viessem   a   ser   entregue   três   meses   depois.   

Pode-se  notar  que  a  construção  das  estratégias  para  manutenção  do  Programa  de              

Alimentação  Escolar  PNAE  se  deu  em  vários  momentos  de  modo  que  é  possível  notar  os                 

quatro   momentos   do   planejamento   estratégico   situacional   no   caso   estudado     

  
Figura   8 -   Resumo   das   estratégias,   os   principais   momentos   e   problemas   encontrados   

  

Fonte:   Autor   baseado   nas   informações   coletadas  

.   

O  momento  explicativo  quando  o  grupo  de  nutricionistas  se  reuniram  para  definir              

quais  itens  irão  compor  kits  de  modo  que  atendesse  as  necessidades  nutricionais,  valor  per                

capita  disponibilizado  e  a  legislação  da  agricultura  familiar.  tendo  em  vista  a  quantidade  de                

pessoas  envolvidas  desde  os  profissionais  que  elaboram  as  estratégias  até  alunos,             

fornecedores  e  parceiros  da  agricultura  familiar  foi  exposto  um  conjunto  de  problemas  a               

serem  tratados  é  notório  o  envolvimento  dos  profissionais  na  elaboração  das  estratégias  para               

  
  



  
  

continuidade  da  alimentação  escolar  traçando  várias  estratégias  que  vão  desde  a  elaboração              

dos  kits,  passando  pela  distribuição,  identificando  os  problemas  e  fazendo  as  correções  de               

acordo  com  a  situação  ou  realidade  de  cada  localidade.  a  figura  8  resume  os  quatro  momentos                  

do   Planejamento   situacional   do   caso   estudado.     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



  
  

6. CONSIDERAÇÕES   FINAIS   
  

Diante  dos  dados  relatados  é  possível  perceber  a  complexidade  envolvida  na             

implementação  do  PNAE  durante  a  pandemia  e  os  desafios  que  devem  ser  enfrentados  para                

que  o  programa  seja  executado  de  forma  satisfatória  mesmo  em  meio  a  tantas  incertezas                

geradas  pela  crise  pandêmica,  o  caráter  universal  do  programa  foi  mantido  graças  às               

alterações  feitas  pela  Lei  13.987  e  pela  Resolução  n°  2,  de  9  de  abril  de  2020.  Essas  leis                   

garantiram  a  universalidade  da  merenda  escolar,  distribuída  por  meio  de  kits,  e  também               

garantiram  a  inclusão  da  agricultura  familiar  nos  kits,  de  modo  que  os  agricultores               

continuarão  com  a  distribuição  de  itens  para  composição  dos  kits.  Pela  proposta  deste  estudo,                

o  PES  demonstra  ser  um  conceito  estratégico  aplicável  à  correta  identificação  dos  problemas               

sociais  e  políticos  locais,  para  o  planejamento  das  etapas  de  seleção,  para  previsão  das                

dificuldades  de  implantação  e  para  o  acompanhamento  e  avaliação  do  Programa  de              

Alimentação   Escolar.     

Vale  ressaltar  que  a  apresentação  dos  momentos  estratégicos  sofrem  uma  grande             

volatilidade  tendo  em  vista  a  dinamicidade  do  momento  pos-covid  onde  as  situações  mudam               

constantemente  de  modo  que  isso  causa  uma  limitação  na  ordenação  dos  dados,  dessa  forma                

os   momentos   podem   aparecer   sobrepostos   durante   a   pesquisa.   

O  estudo  mostrou  como  foram  elaboradas  as  estratégias  e  como  o  programa  de               

alimentação  escolar  foi  implementado  durante  o  período  de  pandemia,  o  estudo  também              

revela  que  o  grande  entrave  na  implementação  do  programa  de  alimentação  escolar  nesse               

período  está  no  processo  burocrático  que  dificulta  a  implementação  do  programa  e  acaba               

gerando  novos  problemas  que  precisam  ser  contornados,  sendo  essa  uma  das  principais              

queixas  mencionadas  pelos  entrevistados,  além  disso  em  alguns  momentos  é  possível  notar              

que  em  alguns  casos  os  nutricionistas  estão  com  sobrecarga  de  trabalho  administrativo,  porém               

esse  ponto  pode  ser  objeto  de  um  novo  estudo  que  possa  elaborar  uma  nova  estratégia  para                  

diminuir   a   sobrecarga   laboral   desses   funcionários   e   entender   melhor   porque   isso   acontece.     
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