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PREFÁCIO 

 

Wanderley Chieppe Fellipe
1
 

 

A extensão universitária realizada nas Instituições Comunitárias de Ensino Superior tem 

sido produtora de ações muito significativas, tanto para a formação acadêmica e profissional de seus 

estudantes, quanto para as comunidades, instituições e populações envolvidas. A PUC Minas, como 

uma Universidade Confessional e Comunitária, tem uma clara noção de seu compromisso social e 

orienta as suas ações de extensão, procurando contribuir para a transformação da sociedade, 

primeiramente através de uma formação diferenciada de futuros profissionais, mas também por 

meio da realização de projetos de extensão, que buscam responder aos desafios da realidade urbana 

e regional de nosso Estado e de nosso País. 

Em tempos incertos, como os que estamos vivendo, não só no Brasil, mas em grande parte 

dos países pelo mundo, o exercício de uma democracia representativa, mas também participativa, 

torna-se uma exigência para todos os cidadãos, como o sociólogo português Boaventura de Sousa 

Santos tem enfatizado incansavelmente.  

Entretanto, de modo especial nas duas últimas décadas, a Extensão Universitária tem 

mostrado grandes avanços, ao tomar iniciativas para a efetiva realização do preceito constitucional 

que prevê a integração entre as três dimensões da vida acadêmica: o ensino, a pesquisa e a extensão. 

A inserção decidida nos Projetos Pedagógicos de cursos de graduação e, mais ainda, nas próprias 

matrizes curriculares, demarca a criação de novas estratégias de aproximação com o ensino e a 

pesquisa, bem como de contribuição para a formação pessoal e profissional dos estudantes.   

O lançamento da presente publicação vem reafirmar a vocação da extensão no campo da 

produção acadêmica, que toma forma a partir da realização de projetos e outras ações, como as 

Práticas Curriculares de Extensão, fundamentados teoricamente e metodologicamente, tornando-se 

objeto contínuo de reflexões e debates, dentro da própria academia e com as populações 

participantes. 

Podemos observar, com satisfação, que as temáticas desenvolvidas no conjunto dos textos 

encaminhados para essa publicação são complementares, ao desenvolverem ações e reflexões que 

poderiam se aplicar a diversos contextos e projetos, enriquecendo o campo da extensão 

                                                           
1
 Pró-reitor de Extensão da PUC Minas. Professor da PUC Minas. Doutorando em Psicologia e Mestre em Educação e 

graduado em Psicologia pela PUC Minas. Especialista em Psicoterapia Contemporânea pela UFMG. E-mail: 

wfelippe@pucminas.br. Endereço para acessar o lattes: http://lattes.cnpq.br/8884303168539260. 

mailto:wfelippe@pucminas.br
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universitária, na medida em que abrem perspectivas para docentes e discentes aprofundarem sua 

formação, através do exercício da prática, do debate e da produção acadêmica. 

As ações de Extensão são construídas a partir de demandas e necessidades apresentadas por 

uma instituição, um grupo social, um órgão público, um grupo profissional, uma parcela da 

população ou ainda uma organização. Esse ponto de partida implicará, na maioria dos casos, a 

formulação de uma ação multidisciplinar, interdisciplinar ou transdisciplinar, tendo em vista a 

complexidade das situações para cujo enfrentamento são necessários múltiplos conhecimentos, 

tecnologias e práticas.  

A atividade extensionista busca colocar em prática os achados das investigações 

acadêmicas, fundamentando-se nas conceituações teóricas provenientes dessas pesquisas. A 

extensão é orientada pela socialização de conhecimentos, promovendo atividades e reflexões que 

exercitam a interlocução da academia com os diversos segmentos da sociedade. Nesse sentido, ao 

estimular nos integrantes da comunidade acadêmica uma visão mais crítica da realidade, ela  

também contribui para a produção e disseminação de novos conhecimentos. 

A Extensão Universitária, por ser um espaço de reflexão crítica e de aproximação com a 

sociedade, traz a possibilidade de se perceber as mudanças sociais e a necessidade de ouvir as 

comunidades e os diferentes grupos que as integram. A partir do diagnóstico e da compreensão 

dialética da realidade, torna-se possível formular propostas, advindas dos vários campos de 

conhecimento que compõem a vida acadêmica, para o enfrentamento e busca de respostas aos 

desafios do nosso tempo.  

Parabéns aos professores e alunos que produziram os presentes trabalhos, demonstrando que 

os cursos do Instituto Politécnico da PUC Minas (IPUC) também são produtores de ações de 

extensão e de novos conhecimentos. 
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APRESENTAÇÃO 

 

REFLEXÕES SOBRE A PRÁTICA CURRICULAR DE EXTENSÃO                                                                 

NOS CURSOS DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO DA PUC MINAS 

 

Maria Aparecida Fernandes Almeida
1
 

Viviane Cristina Dias
2
 

 

 

A teoria sem a prática vira 'verbalismo', 

assim como a prática sem teoria, 

vira ativismo. No entanto, 

quando se une a prática com a teoria 

tem-se a práxis, a ação criadora e 

modificadora da realidade 

(Paulo Freire 1996, p.25) 
 

 

O(A) LEITOR(A) deste livro perceberá, nos relatos que seguem, a diversidade e riqueza das 

experiências vividas por diversos atores que planejaram, executaram e avaliaram a Prática 

Curricular de Extensão (PCE) desenvolvida na disciplina de Pesquisa Operacional II nos Cursos de 

Engenharia de Produção da PUC Minas. 

A prática curricular de Extensão é uma atividade acadêmica vinculada à(s) disciplina(s) que 

pressupõe ação, na perspectiva dialógica entre aluno, professor e sociedade, a qual possibilita 

relações entre a realidade e a produção do conhecimento, tendo como objetivo proporcionar aos 

participantes uma formação integral, comprometida com a mudança social (Regulamento PROEX, 

2015). 

Os trabalhos apresentados são os resultados da incorporação da prática curricular de 

extensão na disciplina de Pesquisa Operacional II, que oportunizou um espaço democrático e 

promissor para o discente vivenciar a Extensão Universitária. Essas atividades que ocorrem na 

                                                           
1
 Doutora em Engenharia Elétrica e em Ciência da Computação. Desenvolve pesquisas em Simulação Multiparadigmas, 

Inteligência Artificial, Realidade Virtual e Building Information Modeling (BIM) nos departamentos de Engenharia de 

Produção e Engenharia Civil da PUC Minas. Endereço para acessar o lattes: http://lattes.cnpq.br/7479758449344401.  
2
 Doutoranda em Engenharia Mecânicas, trabalhando com a área de Motion Cuieng no SIMCenter. Mestre em 

Engenharia Elétrica. Graduada em Ciência da Computação. Professora dos Cursos de Engenharia na PUC Minas. 

Compõe o colegiado da Pró-reitoria de Extensão da PUC Minas e atua na coordenação de extensão do Instituto 

Politécnico (IPUC). Tem experiência na área de Ciência da Computação, com ênfase em Banco de Dados, BIG DATA, 

Business Intelligence, Analyics, Sistemas de Apoio à Decisão, Engenharia de Software e Desenvolvimento de Sistemas, 

atuando principalmente nos seguintes temas: banco de dados, BIG DATA, sistemas informacionais, engenharia de 

software, algoritmos, inclusão digital, inclusão social, tecnologia da informação e extensão universitária. Endereço para 

acessar o lattes: http://lattes.cnpq.br/6433670708900733.  

http://lattes.cnpq.br/7479758449344401
http://lattes.cnpq.br/6433670708900733
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disciplina são planejadas e propostas pelo docente no plano de ensino da disciplina. O professor tem 

a disposição uma plataforma digital Web (Sistema de Gestão de Disciplinas Extensionista – GDE), 

no qual elabora o plano de trabalho, disponibiliza-o para os alunos, e acompanha todas as etapas da 

prática curricular de extensão, desde apresentação da proposta a avaliação do aluno. 

Esta PCE se desenvolveu por estudos sobre “gargalos” de sistemas produtivos promovendo 

o contato dos discentes com a comunidade e a proposição de melhoria em processos 

organizacionais. Foram desenvolvidas visitas, modelagem, simulação de cenários em laboratório e 

retorno às organizações. Ao final da PCE, foi realizada a avaliação do aprendizado sobre o 

aproveitamento dos alunos utilizando-se um instrumento avaliativo disponibilizado pela Pró-reitoria 

de Extensão (PROEX). 

Ao incorporar a PCE na disciplina, os alunos puderam aliar de forma efetiva a teoria e 

prática, aplicando os conhecimentos da sala de aula em situações reais; nesse sentido, puderam 

experimentar os desafios que irão enfrentar no exercício da profissão, ou seja, uma experiência 

diferente daquela vivenciada quando a disciplina não executava a prática curricular de extensão. 

Observa-se que a ação apresentada da disciplina colabora com a nova formação desejada 

para os engenheiros, que privilegia a aquisição de habilidades e competências, tais como: a 

capacidade de utilizar criticamente a informação para entender um problema e lhe dar solução; ter 

uma atuação inovadora e empreendedora, capaz de levar em consideração os múltiplos aspectos da 

realidade – humanos, políticos, ambientais, éticos, culturais, econômicos e sociais. Ademais, a 

sociedade atual requer um engenheiro humano, crítico, reflexivo, inovador, criativo, participativo e 

ético (cf. Associação Brasileira de Educação em Engenharia, ABENGE, 2018). 

É possível perceber, com essas experiências que os alunos foram capazes de utilizar técnicas 

adequadas de observação, compreensão, registro e análise das necessidades dos usuários e de seus 

contextos sociais, culturais, legais, ambientais e econômicos, aplicando os conceitos de gestão para 

planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de Engenharia, conforme 

determinam as diretrizes da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES, 

2019). 

Em consonância com as diretrizes de ABMES (2019), as ações de extensão desenvolvidas 

na disciplina estimulam as atividades que articulem simultaneamente a teoria, a prática e o contexto 

de aplicação, necessárias para o desenvolvimento das competências, estabelecidas no perfil do 

egresso, favorecendo a integração empresa-escola. 

Considerando os produtos e serviços gerados pelas Engenharias, hoje, é impossível pensar 

em “Engenharia” sem pensar em um benefício social; no entanto, grandes desafios surgem quando 

são inseridas PCE em disciplinas teóricas com forte formalismo matemático em cursos de 
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Engenharia. No curso de Engenharia de Produção (EP) as disciplinas de Pesquisa Operacional (PO) 

são consideradas de grande complexidade pelos discentes. A PO, em especial a abordagem de 

Simulação de Sistemas, visa reproduzir computacionalmente o modelo representativo de um 

sistema real para estudo de seu comportamento. Em geral, as práticas desta disciplina estão 

limitadas a experiências laboratoriais com uso do computador. A introdução de uma PCE na 

disciplina Pesquisa Operacional II (PO II) – Simulação do Curso de Engenharia de Produção da 

PUC Minas – demonstrou que é possível ir além do modelo computacional, aliando teoria e prática. 

A unidade curricular “Pesquisa Operacional”, por seu caráter temático real e prático, 

ofereceu um lócus ideal para o desenvolvimento das atividades extensionistas articuladas com o 

ensino e a pesquisa. Neste sentido, é possível observar que unidades curriculares da formação 

profissional nos cursos superiores de engenharia representam espaços privilegiados para este tipo de 

estratégia de aprendizagem, essas experiências serão apresentadas a seguir. 

 

Prática Curricular de Extensão e a Teoria das Filas 

 

Os trabalhos apresentados neste volume demonstram que é possível, em uma PCE, aplicar 

uma mesma metodologia da Pesquisa Operacional em diferentes contextos, para organizações dos 

mais diversos ramos de atividade. 

A expressão “Pesquisa Operacional” foi utilizada pela primeira vez durante a Segunda 

Guerra Mundial, quando equipes de pesquisadores procuraram desenvolver métodos para resolver 

determinados problemas de operações militares. Desde o seu nascimento, esse novo campo de 

análise de decisão caracterizou-se pelo uso de técnicas e métodos científicos quantitativos por 

equipes interdisciplinares, no esforço de determinar a melhor utilização de recursos limitados e para 

a programação otimizada das operações de uma empresa (ANDRADE, 2015).  

Portanto, é possível observar na literatura e nos artigos apresentados a característica 

multidisciplinar das aplicações de Pesquisa Operacional, dando um enfoque sistêmico à tomada de 

decisões. A natureza e o ambiente de negócios aos quais as práticas curriculares de extensão foram 

aplicadas, mesmo que possam ser logicamente explicados pelo raciocínio especialista, são muito 

mais complexos e mais abrangentes e, por isso, exigem uma abordagem mais aberta, pautada em 

ações de extensão que permitam ao observador reconhecer os múltiplos aspectos envolvidos: 

técnicos e humanos. 

Outra característica importante e observável nos trabalhos apresentados é que a Pesquisa 

Operacional facilita muito o processo de análise de decisão quando se utiliza de “modelos”. Essa 

abordagem prática baseada em casos reais da sociedade permitiu a “experimentação”, ou seja, a 
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possibilidade de uma tomada de decisão mais bem avaliada e testada antes de ser efetivamente 

implementada. Logo, a economia de recursos e a experiência adquirida com a experimentação 

justificam o conhecimento e a utilização da Pesquisa Operacional como instrumento de gerência 

para tomada de decisão estratégica. 

Nos relatos apresentados, observa-se que a “Teoria das Filas” é um dos tópicos da “Pesquisa 

Operacional” e com variadas aplicações no campo da Engenharia de Produção. Essa  teoria trata de 

problemas de congestionamento de sistemas, cuja característica principal é a presença de “clientes” 

solicitando “serviços” de alguma maneira. Logo, um sistema de filas é composto de elementos que 

querem ser atendidos em um posto de serviço e que, eventualmente, devem esperar até que o posto 

esteja disponível. 

A disciplina da fila é um conjunto de regras que determinam a ordem em que os clientes 

serão atendidos. Esse atendimento pode ser feito por ordem de chegada – o primeiro a chegar é o 

primeiro a ser atendido –, por ordem inversa de chegada – o último a chegar é o primeiro a ser 

atendido (ANDERSON, 2015). 

Apesar da forte característica matemática e laboratorial da Teoria das Filas, observa-se que a 

incorporação da PCE foi determinante para uma aprendizagem estratégica, aliando teoria e prática, 

como o eixo articulador da produção do conhecimento, trazendo experiência novas, nunca antes 

vivenciadas nas práticas exclusivas de laboratório. 
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ESTUDO DE CASO DO ATENDIMENTO DE CLIENTES EM UMA 

PASTELARIA SITUADA NA REGIÃO CENTRAL DE BELO HORIZONTE 

 

Amanda Pereira Silva de Mello
1
 

Daniel Santos Germani
2
 

Maria Carolina Parreiras Gonçalves Peixoto
3
 

Renan Santos Maciel Andrade
4
 

Thiago Crispim Faustino
5
 

 

RESUMO 

Filas são formadas quanto o sistema não possui capacidade suficiente para atender a demanda procurada, o que pode 

impactar no nível de serviço da empresa para com seus clientes e na viabilidade do negócio. O presente artigo objetivou 

analisar o desempenho do atendimento e a identificação da ociosidade ou gargalos em uma da pastelaria situada na 

região Central de Belo Horizonte, local de intenso fluxo de pessoas. O delineamento do trabalho se pauta no estudo de 

caso, fundamentando-se na pesquisa aplicada, além de se caracterizar como descritivo no que se refere aos objetivos 

deste estudo. Foram realizadas visitas técnicas na organização para identificar o processo e coletar os dados necessários 

para análise do sistema de formação de filas. Com auxílio do software Arena, foi realizada a simulação do processo e 

identificou-se o sistema está operando com ociosidade. Sugere-se que a Pastelaria realize uma realocação de 

colaboradores para desempenhar outras atividades, com o objetivo de agregar novos valores para a lanchonete, visto 

que não é viável possuir vários funcionários para realizar atividades que poucos, se bem treinados, poderiam executar 

da mesma forma. 

 

Palavras-chave: Pastelaria. Filas. Clientes. Demanda. Arena®.  

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O nível de atendimento aos clientes está sendo cada vez mais aprimorado em função do 

aumento da competitividade nas organizações. Sendo assim, é fundamental atender suas 

necessidades e expectativas (KOTLER, 2000). 

Em estabelecimentos comerciais, é habitual ocorrer a formação de filas, seja para realizar o 

pedido ou efetuar o pagamento. A fila ocorre porque a capacidade do sistema não é suficiente para 

atender a demanda procurada.  
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Nesse sentido, a Teoria das Filas se destaca como uma importante área da Pesquisa 

Operacional que objetiva realizar análises matemáticas para encontrar um ponto ótimo de 

atendimento, de modo que satisfaça o cliente e que seja viável para a empresa (TORRES, 1966). 

Portanto, estudar Teoria das Filas é essencial para otimizar o sistema, melhorar a utilização dos 

serviços disponíveis, diminuir o tempo de espera dos clientes e promover a rapidez em seu 

atendimento (GARAY, 2012).  

O presente trabalho tem como finalidade analisar a capacidade de atendimento da Pastelaria 

Ouvidor, situada na região Central de Belo Horizonte, ou seja, a empresa está instalada em um local 

de intensa movimentação e fluxo de clientes.  

A Pastelaria objeto de estudo trabalha com uma demanda variada, sendo ela maior durante 

os horários de pico, que são o almoço e o horário de término de expediente das empresas 

localizadas próximas a ela, o que contribui com formação de filas e a demora no atendimento. Neste 

sentido, o objetivo deste estudo é avaliar, com o auxílio do software Arena®, a desempenho do 

atendimento da pastelaria Ouvidor e a identificação da ociosidade ou gargalos no sistema, a fim de 

contribuir para a melhoria dos processos internos da empresa e satisfação dos clientes. 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Ao realizar estudos de planejamento é usual encontrar situações com problemas de 

dimensionamento de fluxo, sejam eles a quantidade correta de recursos ou o layout mais adequado 

para o sistema.  Nesse sentido, busca-se o funcionamento do processo produtivo de forma eficiente 

e otimizado (PARREIRA JÚNIOR, 2010).  

Para tanto, são utilizados métodos para aumento do desempenho do ambiente produtivo 

como reengenharia, alterações de layout, automatização e modelagem do sistema. Ainda de acordo 

com Parreira Júnior (2010), dentre as opções de dimensionamento, a técnica mais empregada é a 

Teoria das Filas e Simulação.  

A Teoria das Filas é um método estudado pela Pesquisa Operacional a fim de analisar o 

processo de formação de filas e suas implicações para o sistema, através das ponderações da 

matemática aplicada (PRAIA; GOMES, 2015). Tal abordagem matemática se iniciou em 1908 

através dos estudos de A. Kendall Erlang em uma companhia telefônica e somente a partir da 

segunda guerra mundial que a teoria foi aplicada à problemática das filas (PARREIRA JÚNIOR, 

2010). 
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Lovelock e Wright (2002) comentam que uma fila é o conjunto em linha de pessoas, 

veículos ou objetos, tangíveis ou intangíveis, que aguardam para serem atendidos. O sistema de 

atendimento pode ser formado por uma ou mais unidades de assistência, sendo que estas unidades 

podem atender individualmente, como ocorrem em pedágios e portos, ou em grupo, como pessoas 

em um elevador ou veículos em um semáforo (BRUNS; SONCIM; SINAY, 2001). 

Prado (2009) ressalta que através da Teoria das Filas é realizada a modelagem analítica do 

processo, de forma a dimensionar o comportamento do sistema em aspectos como capacidade e 

gargalos. Haverá fila sempre que a demanda for maior do que a capacidade de atendimento do 

sistema. Porém, conforme ressalta Moreira (2010), a formação de filas também é influenciada pela 

variabilidade do intervalo de chegadas e o tempo de atendimento.  

De acordo com Parreira Júnior (2010), uma fila é composta por clientes, postos de 

atendimentos e espaço de espera. Há diferentes estruturas para as filas, que podem ser: um servidor 

e fila única, múltiplos servidores em paralelo e fila única, múltiplos servidores e múltiplas filas em 

paralelo, fila única e múltiplos servidores em série. Tais estruturas influenciam na disciplina da fila. 

Uma possibilidade adotada é o regime FIFO (primeiro a entrar, primeiro a sair), que acontece em 

diversos locais, visando assegurar a justiça no atendimento. Outra modalidade muito utilizada é a 

LIFO (último a entrar, primeiro a sair), sendo frequente no atendimento de idosos, gestantes e 

portadores de necessidades especiais.  

Com relação ao comportamento do atendimento, Moreira (2010) ressalta que a taxa de 

atendimento é o tempo gasto em um posto de serviço para atender a um cliente. Esta pode ser 

determinística ou probabilística. Se o posto de serviço atende o mesmo número de clientes em uma 

unidade de tempo padronizada, o modelo é determinístico. Por outro lado, se o tempo de 

atendimento se altera de um cliente para o outro e se o sistema se comportar segundo uma 

distribuição de probabilidade adequada, o processo é probabilístico.  

No que se refere à notação de um sistema de filas, Prado (1999) aponta que Notação de 

Kendall-Le descreve um modelo da forma: A/B/c/K/m/Z, em que: 

 

a) “A” representa a distribuição dos intervalos entre chegadas; 

b) “B” é a distribuição do tempo de serviço; 

c) “c” é quantidade de atendentes do sistema; 

d) “K” diz a capacidade máxima deste sistema, ou seja, o número máximo de clientes 

que podem estar nele; 

e) “m” representa o tamanho da população que fornece clientes; 

f) “Z” é a disciplina da fila. 



 

 
17 

Moreira (2010) ressalta que os principais parâmetros para os cálculos matemáticos para filas 

são: 

 

a) λ = taxa de chegada; 

b) µ = taxa de atendimento; 

c) P0 = probabilidade que o sistema esteja ocioso; 

d) Pn = probabilidade que haja n clientes no sistema; 

e) P(n – K) = probabilidade que a fila não tenha mais que K clientes; 

f) Lf = número médio de clientes na fila; 

g) L = número médio de clientes no sistema; 

h) Wf = tempo médio que o cliente espera na fila; 

i) W = tempo médio que o cliente espera no sistema. 

 

Prado (1999) aponta o sistema M/M/S é caracterizado por uma distribuição chegadas de 

Poisson com parâmetro λ e tempos de atendimento exponencial com parâmetro µ. A capacidade do 

sistema e da população é infinita e a disciplina da fila corresponde ao modelo FIFO. No Quadro 1 

estão expressas as fórmulas comumente utilizadas no sistema M/M/S.  

 

Quadro 1 - Fórmulas do Sistema M/M/S 

Descrição Fórmula 

Probabilidade de que o sistema esteja ocupado 𝝆 =
𝛌

𝝁
 

Probabilidade de que 𝒏 clientes encontram-se no sistema 
𝑷𝒏
= (𝟏 − 𝒑)𝒑𝒏 

Probabilidade de que o sistema esteja desocupado 𝑷𝒐 = (𝟏 − 𝒑) 

Número médio de clientes no sistema de atendimento 𝑳=
𝝀

𝝀 − 𝝁
 

Número médio de clientes na fila de espera 𝑳𝒇=
𝝀𝟐

𝝁(𝝁 − 𝝀)
 

Tempo médio gasto no sistema pelo cliente 𝑾 =
𝟏

𝝁 − 𝝀
 

Tempo médio de espera na fila por cliente 𝑾𝒇 =
𝛌

𝛍(𝛍 − 𝛌)
 

Fonte: Moreira (2010). 

 

A análise de um sistema de filas pode ser realizada através de simulação em softwares. Para 

Shannon (1998), a simulação pode ser definida como o processo de desenvolvimento 

computacional de um sistema real através de experimentos, com o intuito de avaliar o 

comportamento das variáveis e estratégias de otimização. 
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O software de simulação Arena, utilizado neste estudo, possui uma linguagem facilitada 

em um ambiente integrado (MELO et al., 2011). O software simula o modelo como um conjunto de 

etapas de processo, sendo capaz de simular diversos ambientes, manufatura, fabricação e logística 

(SILVA et al., 2007). 

 

3 METODOLOGIA 

 

Marconi e Lakatos (2006) definem pesquisa como uma atividade que visa a busca de 

respostas para a solução de problemas, utilizando métodos científicos.  

Este estudo se fundamenta na pesquisa aplicada que, segundo Gil (2008, p.46), caracteriza-

se pelo “interesse na aplicação, utilização e consequências práticas dos conhecimentos”. Nesse 

sentido, foram utilizados os dados obtidos em campo, aliado aos conhecimentos acadêmicos e ao 

método de análise de Teoria das Filas.  

Com relação aos objetivos do trabalho, a pesquisa pode ser classificada como descritiva, que 

possui o objetivo de descrever o comportamento de determinada população ou estabelecer relações 

entre os parâmetros presentes em um sistema (GIL, 2008). 

Quanto à sua natureza, este estudo pode ser caracterizado como pesquisa quantitativa, visto 

que foi utilizado o emprego da quantificação, através das modalidades de coleta de dados e 

tratamento estatístico (RICHARDSON, 1999).  Por fim, quanto ao delineamento da pesquisa, 

utilizou-se o método do estudo caso, que segundo Yin (2001), permite uma análise profunda e 

pormenorizada da realidade e dos fenômenos estudados.  

 

3.1 Caracterização da empresa estudada 

 

Presente em um local comercial, com muitas empresas e comércios instalados, a pastelaria 

“Ouvidor”, situada na região central de Belo Horizonte, recebe um expressivo número de clientes 

diariamente, sejam eles consumidores que visitam a galeria ou funcionários das empresas ali 

situadas. 

A pastelaria funciona com cinco atendentes que anotam os pedidos dos clientes assim que os 

mesmos chegam. Após os pedidos serem anotados, os mesmos são repassados para outros quatro 

funcionários, que preparam as massas dos salgados, de acordo com os pedidos recebidos. 

As massas são levadas até outros dois funcionários que trabalham nas fritadeiras, local onde 

os pedidos são preparados e então entregues aos clientes. Após o término do lanche, os clientes se 

dirigem ao caixa onde realizam o pagamento. 



 

 
19 

A Figura 1 descreve o processo de entrada do cliente na pastelaria e preparação do pedido.  

 

Figura 1 - Fluxograma de processo da pastelaria 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Para a realização da pesquisa, foi realizada uma visita técnica com o intuito de identificar o 

processo e realizar a coleta de dados de forma a ser possível aplicar os conceitos e parâmetros da 

Teoria das Filas. Iniciando com um acompanhamento do processo, foram adquiridos os dados dos 

funcionários e maquinários e coletadas as medições de taxa de chegada, taxa de atendimento; 

número médio de clientes na fila, número médio de clientes no sistema, tempo médio que o cliente 

espera na fila, tempo médio que o cliente espera no sistema. 

 

4 ESTUDO DE CASO NO PROCESSO DE ATENDIMENTO DE CLIENTES NA 

PASTELARIA OUVIDOR 

 

Para a realização da simulação no software, foi realizada a cronoanálise dos tempos de fila e 

atendimento no estabelecimento, bem como contabilizar o número de pessoas em fila. Foram 

coletados os dados do tempo em fila, tempo preparação dos pedidos e a quantidade média de 

clientes atendidos na pastelaria. Além das medições de tempo, foi feita uma entrevista com a 

gerente do estabelecimento, a fim de tomar conhecimento da atual situação da pastelaria e de 

observações feitas empiricamente pelos funcionários. Os colaboradores relataram que a fila do 

caixa é a que costuma demorar mais, pois muitos clientes ainda não escolheram o que pedir no 

momento do pagamento. Outra situação recorrente é o fato do cartão do cliente não passar na 

máquina, sendo necessário passá-lo novamente no leitor ou trocar de aparelho, o que atrasa o 

atendimento. 
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4.1. Processo Modelado 

 

O modelo tem início com o bloco Create. A partir dele, todas as entidades do sistema são 

criadas e conectadas. Na Figura 2 está representada a chegada do cliente ao estabelecimento por 

uma distribuição exponencial randômica. O intervalo médio de chegadas é de 2,5 minutos, sofrendo 

variações ao longo do dia, conforme o horário. Na parte da manhã, este intervalo pode chegar a 6 

minutos e em horários de pico (almoço e período entre 15:30 e 18 horas) pode atingir valores de 1 

minuto, em média.  

 

Figura 2-Bloco Create – Chegada de Clientes 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

O bloco Process é o mais comum para ser usado quando uma entidade passa por alguma 

ação envolvendo um intervalo de tempo e/ou recursos. Por este motivo, é utilizado para representar 

o atendimento dos clientes ao longo do processo. 

Após a chegada, o cliente se dirige ao caixa, onde irá fazer e pagar seu pedido. O tempo de 

atendimento é caracterizado por distribuição triangular com tempo mínimo de 35 segundos e tempo 

máximo de 1,5 minutos, levando, em média, 40 segundos para ser concluído.  

Existem dois caixas no estabelecimento para maximizar a capacidade de atendimento. A 

Figura 3 realiza a representação do bloco Process. 
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Figura 3 - Bloco Process – Atendimento no Caixa 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Realizado o pagamento no caixa, o cliente se dirige para a bancada de pedidos, onde uma 

atendente irá atendê-lo, conforme Figura 4. O tempo desta etapa pode variar entre 10 e 90 segundos, 

conforme uma distribuição triangular, apresentando tempo médio de 40 segundos. Assim como na 

etapa anterior, horários de pico e de baixa demanda podem acontecer e podem afetar 

consideravelmente a taxa de ocupação total dos servidores (atendente), dada a grande variabilidade. 

Há cinco atendentes responsáveis por esta etapa do atendimento. 

 

Figura 4 - Bloco Process – Bancada de Pedidos 

 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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O Bloco decide permite a modelagem de processo de tomada de decisão do sistema, 

permitindo decisões do tipo binária ou do tipo múltipla. No caso estudado, ao receber um pedido, a 

atendente pode verificar que há ou não a quantidade solicitada pelo cliente de massas já recheadas 

conforme o especificado (carne, queijo, frango, banana). Na maior parte das vezes 

(aproximadamente 70%), foi observado que a o recheio já estava preparado para fritura; no restante 

(30%), observou-se que a massa ainda deveria ser recheada. Nesses casos, a atendente deve solicitar 

o recheio imediato para uma das preparadoras na bancada de recheios. Esta situação é mais 

frequente para sabores de menor saída, como frango e principalmente, banana. Na pastelaria 

Ouvidor, há quatro servidores atuando como preparadores de massa (recheio). Na Figura 5 está 

representado o bloco Decide. 

 

Figura 5 - Bloco Decide 

 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

No caso de o pastel já estar recheado, ele será encaminhado para fritura. O tempo de fritura 

pode variar de 45 a 120 segundos, a depender do sabor do pastel. Em média, leva 1 minuto para que 

o processo seja concluído. O estabelecimento conta com quatro servidores distribuídos entre duas 

fritadeiras para executar esta etapa. As Figuras 6 e 7 apresentam o bloco Process da fritura e 

preparar recheio, respectivamente. 
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Figura 6 - Bloco Process – Fritura 

 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Figura 7 - Bloco Process–Preparar Recheio 

 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

O bloco Dispose é o “término” de todo o projeto de simulação. É nele que o sistema termina 

com a entrega do pedido ao cliente, conforme Figura 8. 

 

Figura 8 - Bloco Dispose – Recebimento do salgado 

 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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4.2. EXPERIMENTAÇÃO DO MODELO SIMULADO 

 

Não foram considerados tempos de transferência entre os processos, uma vez que o espaço 

físico do estabelecimento é pequeno e as etapas ocorrem muito próximas umas das outras. Foram 

feitas sete replicações com duração de dez horas (considerando o horário de funcionamento do 

estabelecimento – 09:00 às 19:00) 

Após a simulação, é possível analisar os resultados por meio dos relatórios gerados pelo 

Arena®, conforme as Figuras 9, 10, 11 e 12.  

 

Figura 9 – Relatório Entity 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Figura 10 – Relatório Process 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Figura 11 – Relatório Queue 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Com os parâmetros utilizados de replicação e dados coletados no estabelecimento, tem-se 

que os atendentes têm taxa de ocupação de apenas 7,8% do tempo, os caixas operam com 23,03% 

de ocupação, servidores das fritadeiras: 15,64% e preparadores de recheio 5,7% do tempo. 

Uma possível resposta para estas taxas de ocupação baixas é o fato de a gerência ter optado 

por focar em quantidade de atendentes ao invés de focar em produtividade. Para conseguir atender 

aos clientes de maneira ágil, foi contratado um número excessivo de servidores, de modo que os 

mesmos ficam ociosos (principalmente na parte da manhã) por muito tempo. 

Embora o número de clientes seja alto, é possível reduzir o número de servidores e treiná-los 

de modo a ter produtividade maior e conseguir atender à mesma demanda com menos funcionários 

em serviço. Ainda que estes números sejam ruins do ponto de vista financeiro (está se mantendo um 

número desnecessário de servidores), para o cliente isto é benéfico, uma vez que o atendimento é 

extremamente ágil. 
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Figura 12 – Relatório Resource 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Nota-se, também, que apesar da baixa utilização, os processos mais lentos são o de 

atendimento no caixa e fritura do pastel. Conforme observado no início desta sessão, em entrevista 

com a gerente do estabelecimento, foi determinado que o caixa possui tempos de atendimento 

flutuantes e é onde a maior parte dos clientes costuma se demorar mais, não pela baixa eficiência 

dessa etapa, mas por variáveis de comportamento do próprio cliente e da execução de pagamento 

por ele. 
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5. REFLEXÕES SOBRE A PRÁTICA CURRICULAR DE EXTENSÃO 

 

Em todas as etapas da ação de extensão planejada foi possível perceber um maior 

engajamento dos alunos, visto que eles tiveram a oportunidade de trocar experiências com a 

empresa, funcionários e clientes. Ao vivenciar um problema real, os alunos ficaram motivados com 

a oportunidade de colocar em prática os conhecimentos do seu Curso em prol de uma melhoria das 

condições de trabalho dos funcionários, melhor atendimento aos clientes e organização dos 

processos da empresa.  

Essas atividades promoveram uma maior integração e interdisciplinaridade, de modo 

coerente com o eixo de desenvolvimento curricular, integrando as dimensões técnicas, científicas, 

econômicas, sociais, ambientais e éticas. 

 

6. CONCLUSÕES 

 

Após a coleta de dados e análise da simulação dos mesmos no software Arena®, é possível 

notar que apesar dos tempos em fila não são altos e os funcionários ficam ociosos  grande parte do 

tempo. Os tempos em fila são curtos pelo fato de existirem muitos funcionários realizando o 

trabalho dentro da lanchonete. A taxa de ocupação de cada funcionário é pequena, fazendo com que 

eles tenham muito tempo ocioso durante o expediente de trabalho 

Pelo ponto de vista do dono do local, não é viável possuir vários funcionários para realizar 

atividades que poucos, se bem treinados, poderiam executar da mesma forma. 

Uma melhoria para o estabelecimento seria o treinamento dos funcionários para 

desempenharem as mesmas atividades com mais eficiência ou treinamento para que eles 

desenvolvessem outras atividades, com o objetivo de agregar novos valores para a lanchonete. 
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RESUMO 

Este trabalho apresenta o estudo de modelagem e simulação de filas em um Banco Digital. Nesta instituição a abertura, 

assistência e demais demandas das contas são realizadas pela internet, suprindo a necessidade de agências físicas e de 

atendimento presencial. A instituição apresenta três principais produtos no setor de “Conta Digital”, sendo eles: Conta 

Digital PRO, Conta Digital MEI e Conta Digital PF. Neste trabalho é apresentado o processo de abertura da Conta 

Digital PF, destinada a Pessoa Física. O processo de abertura das contas inicia-se por meio do site da instituição: o 

cliente encaminha os seus dados fundamentais que são analisados por um sistema antifraude e podem ser aprovados ou 

não de acordo com os critérios da instituição. Com os dados aprovados, o cliente encaminha a documentação solicitada 

pelo site e uma equipe de funcionários do banco analisa todas as etapas. O objetivo do estudo foi observar se os 

analistas disponíveis são suficientes para efetuar ou recusar as aberturas das contas de pessoas físicas, além de ter a 

intenção de diminuir o tempo de retorno ao cliente e aumentar o nível de satisfação.  

 

Palavras-chave: Banco Digital. Simulação. Filas. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Com um mundo cada vez mais globalizado, a necessidade de acelerar os processos e 

aumentar a produtividade se torna cada vez mais imprescindível. Além disso, o desenvolvimento 

exponencial de novas tecnologias permite que seja possível maior rapidez e praticidade em diversos 

pontos do dia a dia, como, por exemplo, compras online, consulta de documentação e inclusive 

fazer transações bancárias sem precisar sair de casa, e em alguns casos no alcance da mão, com o 

constante desenvolvimento de aplicativos de dispositivos móveis que permitem ainda mais rapidez 

na resolução de diversos problemas.  
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No que se refere a bancos, a reclamação dos clientes com atendimento ruim e demorado, 

gastando-se horas, muitas vezes para se resolver problemas simples, além de filas enormes, sempre 

foi algo recorrente. Com o intuito de ouvir e resolver os problemas apresentados pelas instituições 

financeiras com agências físicas, nos últimos anos observou-se o surgimento dos bancos digitais, 

que diferentemente dos bancos tradicionais, que oferecem gestão parcial da conta pelo aplicativo ou 

site, oferecem uma gestão total à distância, incluindo a criação da conta corrente, transferências, 

além de benefícios em taxas. De acordo Jacobsen (2018), os sites dos bancos digitais já chegaram a 

somar mais de 12,5 milhões de visitas ao mês. Dada a facilidade na criação e utilização do serviço, 

é um segmento que promete um crescimento ainda maior, tornando-se um objeto de estudo 

interessante.  

Neste trabalho o estudo concentrou-se em um banco digital, no qual o domínio online da 

instituição estudada surgiu em junho de 2017 e, no mesmo mês, chegou a contabilizar 1,1 milhão de 

acessos, quase o dobro de um concorrente do mesmo segmento. A instituição cresceu bastante 

desde então e hoje detém mais de 20% da parcela de tráfico de bancos digitais. Foi um dos 

primeiros bancos a ter uma conta 100% digital no Brasil a oferecer conta corrente e totalmente 

gratuita. Tem como principais diferenciais de um banco tradicional o fato de seu cartão de crédito 

não possuir nenhuma taxa de anuidade e ter juros mais baixos; produtos de investimentos próprios e 

de mercado, com rentabilidades mais atrativas, empréstimos e financiamentos com taxas reduzidas, 

entre outros benefícios. 

O estudo foi feito na área de abertura de contas procurando-se entender como funciona esse 

processo; se o tempo de atendimento é satisfatório e se o número de atendentes disponíveis para 

abertura de contas para pessoas físicas é suficiente.  

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Segundo Skinner (2014), há mais de 30 anos atrás, John Reed, o então executivo-chefe do 

Citibank, afirmou que "O banco é apenas bits e bytes". Nos anos 80, quando John Reed fez esta 

declaração, os bancos não tinham call center ou internet banking, apenas filiais. Mesmo assim, o 

processamento e a importância dos dados para o banco eram prescientes.   O primeiro - e maior - 

processador de dados sobre dinheiro foi Visa, o organização comercial gerada pelo Banco 

Americard, o cartão de crédito que invadiu os Estados Unidos na década de 1960. A empresa 

automatizou os processos de faturamento de carbono naquela época.  
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A empresa Visa processa atualmente bilhões de trilhões de bytes de dados todos os dias. As 

coisas mudaram muito da automação de computadores mainframe em grande escala dos bancos na 

década de 1970 para atualidade é resultado de revoluções do poder computacional.  

Em comparação com quarenta anos atrás, os comerciantes de moeda comercializam mais de 

US $ 5 trilhões por dia, e essa quantidade de negociação está crescendo exponencialmente. Esses 

números refletem a explosão de dados em todo o mundo graças para a onipresença da tecnologia. O 

fato de que a maioria das pessoas no planeta tem um telefone móvel, computador, tablet, laptop ou 

outra forma de tecnologia em sua posse é parte da razão para essa mudança. A ascensão da Internet 

e a implantação em massa de dispositivos móveis de telecomunicações resultaram em um mundo 

onde cada um dos sete bilhões de pessoas que vivem no planeta agora podem se comunicar, 

compartilhar, transacionar e negociar entre si eletronicamente, um a um, globalmente.  Essa é a 

transformação de hoje.   

Nos bancos, estas mudanças significam um repensar completo dos relacionamentos com os 

clientes e o método de fornecer valor para atender às necessidades dos mesmos. Isso criou um 

debate ininterrupto sobre se os bancos precisam de agências, se haverá uma sociedade sem dinheiro, 

com bancos à prova de balas dos ataques cibernéticos, como acompanhar as demandas dos clientes 

à medida que eles mudam para dispositivos móveis e assim por diante (SKINNER, 2014).   

A mudança dinâmica do uso do canal dentro do banco claramente mostrou que o celular é 

agora seu ponto de contato dominante com os clientes. O ABN AMRO Netherlands  agora recebe 

mais de um milhão de interações por dia com os clientes via celular, representando que três de cada 

cinco contatos de clientes superam, em muito, os serviços de Internet e de call center. Essa é a 

distribuição bancária do futuro.  Nesse sentido um banco tem que analisar a fila de transações com 

rapidez.  

A simulação baseada em Teoria das Filas propõe soluções para atender as demandas de 

bancos digitais. A Teoria das Filas (TF) é um método analítico que aborda problemas de 

congestionamento através de formulação matemática. Desenvolvida em 1908 por Erlang em 

Copenhagen na Dinamarca.  A TF Utiliza o conceito de clientes solicitando serviços (PRADO, 

2009).  

A simulação de sistemas bancários pode auxiliar na tomada de decisões sobre a correta 

alocação e quantidade de analistas de transações, como por exemplo, análise de abertura de contas 

digitais, conforme será mostrado no escopo deste trabalho. 
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3 METODOLOGIA 

 

Para realização desse estudo e cumprimento do objetivo de conferir se o tempo de 

atendimento dos analistas é eficaz em relação à quantidade de pedidos de abertura de conta que 

chegam até eles, foram coletados, em um dia de trabalho de determinada atendente do banco: 

 

 Os tempos referentes ao seu tempo de análise sobre se a conta deve ou não ser aberta, em 

segundos; 

 Seu ritmo de atendimento, em segundos; 

 Chegada de propostas de abertura de contas, por minuto; 

 E o intervalo de tempo de chegada das propostas, em segundos.  

 

Com todos os dados coletado s, foi necessário o auxílio de alguns programas para a análise 

estatística adequada, montagem de gráficos, simulação do processo, planilhas e fluxogramas, sendo 

eles Input Analyzer, Arena, Excel, e o site draw.io. A metodologia de modelagem e simulação 

utilizada pode ser encontrada em Almeida (2017). 

Os dados começaram a ser coletados no dia 05/11/2018 no período vespertino de trabalho, 

que é das 13h30 às 19h30. Para medir o tempo em que dura a análise, foi usado um cronômetro 

marcando quantas propostas chegavam a cada 60 segundos, com a ajuda do próprio sistema do 

banco que marca o horário em que cada proposta chega, mostrando inclusive a ordem de chegada e 

com isso houve a contagem de quantos pedidos haviam por minuto.  

Após os dados coletados foram organizadas duas tabelas reunindo todos os dados, a Tabela 

1 mostra o tempo e o ritmo de atendimento do funcionário e a Tabela 2 mostrando quantas 

propostas chegaram por minuto e o intervalo de tempo entre elas em segundos.  

Na Tabela 1, em sua primeira coluna são mostrados os dados referentes ao tempo que a 

atendente precisa, em segundos, para tomar a decisão de aceitar ou não a cada pedido de abertura de 

conta, enquanto que na sua segunda coluna é a aplicação da fórmula de tempo de atendimento em 

que é inversamente proporcional à taxa de atendimento: µ=1/TA. 
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Tabela 1 – Atendimento 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Na Tabela 2, a primeira coluna refere-se à quantidade de propostas de abertura de conta 

chegam ao intervalo de 1 minuto, enquanto que na segunda coluna foi feita o cálculo de quantas 

contas chegam por segundo em média. 

 

Tabela 2 – Propostas de abertura de conta 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

Tempo de atendimento(segundos) µ (segundos)

37 0,027

53 0,019

31 0,032

32 0,031

28 0,036

30 0,033

55 0,018

28 0,036

29 0,034

29 0,034

33 0,030

37 0,027

26 0,038

30 0,033

31 0,032

42 0,024

45 0,022

33 0,030

48 0,021

26 0,038

 Chegada de proposta(por minuto) Intervalo de tempo de chegada das propostas(segundos)

30 2

31 1,94

25 2,4

21 2,86

18 3,33

15 4

32 1,88

26 2,31

18 3,33

27 2,22

30 2

16 3,75

21 2,86

15 4

29 2,07

26 2,31

28 2,14

12 5

31 1,94

12 5

19 3,16

21 2,86

17 3,53

32 1,88

24 2,5
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Para que fosse possível efetuar a simulação foi necessária a utilização de uma ferramenta do 

próprio software, o Input Analyzer, que através dos dados de entrada produziu uma distribuição 

estatística mais adequada com a produção de um histograma que facilita a compreensão dos dados.  

A Figura 1 mostra o histograma referente ao intervalo de tempo de chegada das propostas. 

 

Figura 1 – Histograma do tempo entre chegadas de propostas 

 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

4 SIMULAÇÃO DO PROCESSO 

 

A Figura 2 apresenta o fluxograma dos processos mostrando desde a chegada da solicitação 

de abertura da conta digital, passando pela análise da funcionária e pelo sistema interno de 

antifraude que filtra possíveis irregularidades no cadastro, até a conta ser ou não aberta.  

A primeira etapa consiste no envio de documentos e preenchimento dos dados na ficha para 

a abertura da conta por meio do cliente interessado, através do aplicativo desenvolvido. Em seguida, 

após a proposta ser enviada, com tudo que é necessário, ela chega ao sistema utilizado e entra em 

uma fila, organizada por ordem de chegada. 
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Figura 2 – Fluxograma dos processos do banco Digital 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

A proposta é atendida por um dos funcionários e todos os dados e documentos são 

analisados pelo mesmo. O próximo passo é a tomada de decisão por parte do atendente para julgar e 

identificar se está tudo correto ou não. Caso tudo que foi enviado pelo cliente esteja condizente e 

correto a proposta é aceita e enviada para o sistema antifraude. Caso algum erro seja identificado o 

cliente é fica em estado de pendência e a proposta é devolvida para que ele faça as correções 

necessárias. Assim que as correções forem feitas, o cliente pode enviar de novo sua proposta, entrar 

na fila e esperar para ser atendido novamente. 

Uma vez no sistema antifraude, a proposta é analisada mais uma vez, porém é verificada a 

autenticidade dos documentos e das assinaturas. A partir desse momento uma nova decisão deve ser 

tomada.  

E existem três caminhos a seguir: a proposta pode ser negada, “pendenciada” ou aprovada.  

Caso a proposta seja aprovada, a conta é aberta e finaliza o processo. Se por algum erro de 

informação o cliente for “pendenciado”, a proposta segue para uma fila destinada aos retornos do 

sistema antifraude, e então o atendente redireciona a proposta para o cliente fazer as devidas 

correções que forem necessárias, assim o cliente pode devolver a proposta corrigida e entrar de 

novo na fila inicial, para passar por todo processo novamente.  

Caso o sistema antifraude identifique irregularidades, é negada ao cliente a abertura da conta 

e é enviado para a mesma fila do sistema antifraude com um laudo explicando o motivo pelo qual 

ele foi negado. Em seguida, o atendente nega a proposta do cliente e o processo é finalizado. 
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4.1 Criação do modelo 

 

Para simular o processo utilizou-se o software de simulação Arena que possui os recursos 

necessários para modelagem, análise estatística e de resultados. É um programa destinado às 

pessoas que precisam trabalhar com simulações de eventos discretos, e que permite que as pessoas 

consigam trabalhar com uma grande variedade de cenários. Nele buscamos analisar, de todo o 

processo que engloba desde a solicitação de abertura da conta até que seja aberta ou rejeitada, 

apenas a etapa que envolve a chegada do pedido e a análise da operadora como mostra a Figura 3. 

 

Figura 3 - Modelo no software Arena 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

 Chegada de proposta de abertura: Esse bloco se refere à opção Create que é responsável 

pelo início do processo e a entrada de dados; 

 Análise de Proposta: Usa a opção Process que se refere ao tempo de processamento dos 

dados alocados; 

 Fim: Usa a opção Dispose, que termina o processo e é responsável pela saída de dados. 

 

Com a expressão estatística obtida, foi adicionada a sua correspondente na entrada de dados 

do software Arena conforme mostra a Figura 4. 

 

Figura 4 - Modelagem da Chegada 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Foi repetido o mesmo procedimento, porém dessa vez utilizando os dados de tempo de 

atendimento (primeira coluna da tabela 2) para inserção no Input Analyzer.  Para o bloco Process 

que modela o atendimento foi colocada a distribuição de probabilidades obtida na coleta de dados, 

conforme mostra a Figura 5. 

A Figura 6 mostra a configuração da planilha Resource configurou-se a capacidade para 13 

analistas que é número de atendentes no turno. 

 

Figura 5 - Modelagem do Atendimento 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Figura 6 - Ajuste do número de analistas 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

O bloco “Dispose” foi utilizado para pôr fim ao processo. 

O modelo apresentado ainda não gera informações suficientes para satisfazer os objetivos de 

estudo, pois ainda há necessidade de inserir alguns dados, como por exemplo, o número e duração 

das replicações e as horas por dia analisado do processo a fim de obter um resultado mais próximo 

da realidade. Porém, os valores coletados são confiáveis uma vez que se trata de dados reais da 
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Instituição Digital, não apresenta erros de lógica dado que o modelo foi verificado através de 

simulações feitas no software Arena, como mostra o próximo tópico. 

 

4. 2 Análise de resultados 

 

Para obter um resultado mais condizente e próximo à realidade configuramos o processo 

para ser replicado por 5 vezes com duração de 2 dias por replicação por 0.5 horas cada dia. 

 

Figura 8 – Configuração da simulação 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

A simulação foi executada com 9 replicações de duração de 2 dias, os resultados obtidos são 

apresentados na Tabela 3.  

Com o processo concluído, ao observar os resultados é possível notar que a taxa de 

utilização foi muito alta (93,06%), o que mostra que dispor de apenas 13 atendentes é insuficiente 

para o desenvolvimento adequado da função. Assim faz-se necessário a contratação de mais 

atendentes, para melhor otimização do processo.  

Um número de funcionários maior faria com que o tempo de resposta ao cliente sobre se 

podem ou não ter sua conta aberta fosse menor, trazendo-lhe uma maior satisfação. 
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Tabela 3 – Resultados 

Relatório de dados Com 13 atendentes 

Number out 1244 

Taxa de utilização 93,06% 

Tamanho médio da fila 0,7512 pessoas 

Tempo de espera na fila 0,0358 minutos 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Na Tabela 3, observa-se que, no sistema simulado, embora a taxa média de utilização dos 

atendentes seja elevada, considerando-se o trabalho humano, o sistema não apresenta filas (0,7512 

clientes) e o tempo de espera é também reduzido (0,0358 minutos). 

 

5 REFLEXÕES SOBRE A PRÁTICA CURRICULAR DE EXTENSÃO 

 

A disciplina de POII assim como outras áreas das Ciências Exatas e na Engenharia há uma 

tradição de se desenvolver práticas laboratoriais que muitas vezes conduzem o estudante a um 

mundo completamente abstrato, de corolários, teoremas, equações e formulações matemáticas que 

visam explicar fenômenos.  

As experiências vivenciadas em POII é um bom exemplo desta grande abstração, pois são 

executadas com objetos, variáveis matemáticas, análises com software. O discente deve entender 

que as ferramentas matemáticas e de simulação têm o forte propósito de auxiliá-lo na resolução de 

problemas reais. Nesse sentido, a inserção de práticas extensionistas traz um grande benefício para 

os discentes, mudando sua forma de ver o mundo, articulando a teoria com a prática 

profissionalizante. 

Com essa atividade, os alunos puderam observar a teoria e prática, essa simulação 

especificamente os alunos puderam observar que apesar da simulação tratar de dados reais, os 

mesmos identificaram a necessidade de uma análise mais complexa, considerando outros 

funcionários. 

 

6 CONCLUSÃO 

 

O sistema é modelado de acordo com uma sequencia ordenada de eventos inter-

relacionados, separados por passagens de tempo, que descrevem inteiramente a experiência de uma 

entidade ao longo do seu fluxo pelo sistema. 
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Um estudo de simulação costuma mostrar como realmente um sistema opera, em oposição à 

maneira com que todos pensam que ele opera. Os resultados da simulação são muitas vezes de 

difícil interpretação, como os modelos tentam captar a aleatoriedade dos sistemas reais, muitas 

vezes não é fácil determinar quando uma observação feita durante uma execução deve-se a alguma 

relação significante no sistema ou às incertezas associadas ao modelo. 

Apesar de apresentar dados reais e, portanto, se tratar de informações confiáveis, seria 

interessante para efeito de comparação uma análise mais profunda do sistema de funcionamento da 

empresa a fim de ter resultados ainda mais concretos. Por isso, o modelo não se torna confiável para 

implementação, pois replicar os dados de um funcionário para outros não é o ideal. Para o 

aprimoramento de modelos futuros, uma maior quantidade de tempo para observação e análise de 

dados seria de suma importância para o sucesso da modelagem. 
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RESUMO 

O presente estudo visa compreender o funcionamento de um hotel de pequeno porte analisando o fluxo de clientes no 

sistema. Objetiva-se identificar se há formação de fila ou ociosidade no mesmo, propondo uma alternativa de melhoria. 

Através de coleta de dados e modelagem matemática, no software de simulação Arena® da Rockwell, foi construído o 

modelo de análise da ocupação dos quartos, além da ferramenta Input Analyzer para escolha das distribuições de cada 

situação. O resultado foi demasiadamente influenciado pela qualidade e precisão da coleta de dados, demonstrando que 

apenas a lógica e um bom modelo matemático não bastam para retratar a realidade de um sistema caso os números reais 

não sejam bem trabalhados. 

 

Palavras-chave: Pesquisa Operacional. Fluxo. Hotel.  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O evento das filas tem sido tema de estudo por parte de diversas empresas que lidam com 

prestação de serviço ou produtos físicos desde muitos anos. A compreensão de tal fenômeno 

contribui para a otimização da prestação de serviços por parte das organizações (PADOVAN et al., 

2016). Em 1909 foi publicado por Agner Krarup Erlang (1976), um engenheiro dinamarquês, o 

primeiro artigo que tratava da Teoria das Filas (TF). Posteriormente, em 1976, esse pesquisador 

ficou conhecido como o “Pai da Teoria das Filas”.  

Dentre as diversas aplicações da TF, podem-se destacar algumas como: estudo de sistema de 

almoxarifados, de modo a determinar custos totais de operação; compreensão da formação de filas 

em um supermercado, determinando tempos médios de chegada e permanência dos clientes; estudo 

de tempo de congestionamento no trânsito devido à espera no semáforo ou razões similares; tempo 

de espera em comunicações telefônicas; realização de programação de tráfego em aeroportos, entre 

outras. 
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Por outro lado, contrária a formação de filas, existe uma grande gama de empresas que 

sofrem com capacidade ociosa que deveria, a princípio, ser aproveitada para o atendimento da 

demanda, porém além de não gerar lucro acaba trazendo algum prejuízo para o estabelecimento no 

final das contas. A capacidade ociosa é basicamente a diferença entre a capacidade instalada e o real 

volume de produção. Esse indicador expõe o quanto a empresa poderia estar produzindo a mais se 

estivesse operado em sua capacidade máxima.  

Para qualquer processo decisório de uma empresa, é imprescindível a análise qualitativa e 

quantitativa dos impactos que poderão ser desencadeados. A simulação discreta é uma importante 

ferramenta que tem auxiliado grandes empresas nesse delicado processo de tomada de decisão sobre 

gargalos e ociosidades. O presente estudo de caso visa compreender o funcionamento de um hotel 

de pequeno porte estudando o fluxo do sistema como um todo se utilizando modelagem matemática 

e simulação discreta, desenvolvidas no programa Arena.  

Após a análise dos resultados, tornou-se possível identificar se há formação de fila ou 

ociosidade no sistema de um hotel de pequeno porte. A identificação e a proposta de uma 

alternativa de melhoria foi o objetivo geral do estudo. Objetivou-se também identificar as principais 

fases do sistema, desde a chegada do cliente no estabelecimento até o momento de sua saída.  

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

As filas estão presentes no dia-a-dia de todas as pessoas podendo acontecer na execução de 

diversas atividades cotidianas humanas. Tal fenômeno é um dos sintomas mais aparentes de 

funcionamento falho de um sistema como um todo. Gerar filas traz insatisfação e pode ter como 

consequência uma infinidade de problemas que dão prejuízo às empresas. Visando atravessar esse 

obstáculo, surgiu uma teoria que pretendia obter um equilíbrio harmonioso que permitisse um 

atendimento aceitável obedecendo à relação de custo-benefício. (CAMELO et al., 2010).  

A TF tornou-se conhecida em 1909 quando Agner K.  Erlang, um engenheiro dinamarquês 

que trabalhou na Copenhagen Telephone Exchange, publicou o primeiro artigo sobre sua utilização.  

Na década de 1950, o estatístico David G. Kendall introduziu a chamada notação A/B/C ou Notação 

de Kendall (1959).  

Um sistema de filas consiste em um ou mais servidores que forneçam algum tipo de serviço 

para os clientes. Os elementos chave de um sistema de filas são os clientes e os servidores. O termo 

clientes pode se referir a pessoas, partes, máquinas, aviões, processos de computadores, entre 

outros. Servidores são caixas de banco, operadores de máquinas, controladores de tráfego, 

operadores de computador. Exemplos reais de aplicações da TF podem ser encontrados em mais 
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diversas áreas, como: sistemas bancários, operadores de caixa, telecomunicações, hospitais, 

restaurantes, aeroportos, sistemas digitais, outros.   

O sistema de filas consiste em um conjunto de usuários, com um conjunto de atendentes e 

uma ordem pela qual os usuários chegam e são processados. A TF é a abordagem quantitativa à 

análise de sistemas que inclui linhas de espera, ou filas. As linhas de espera podem se formar, ainda, 

quando o sistema (instalação) tiver capacidade suficiente, em média, para suprir a demanda. Isso 

porque o tempo de chegada e os tempos de serviço para os clientes são aleatórios e variáveis: 

 

Um sistema de fila é geralmente descrito com uma série de símbolos do tipo A/B/X/Y/Z 

que especifica as características de suas cinco componentes. O símbolo A indica a 

distribuição probabilística do tempo entre chegadas, B indica a distribuição probabilística 

do tempo de atendimento, X é o número de canais operando no sistema, Y representa a 

capacidade do sistema e Z designa a disciplina da fila. (FIGUEIREDO, ROCHA, p. 175, 

2010). 

 

De acordo com Figueiredo (2010), em muitas situações práticas, somente os três primeiros 

símbolos são utilizados. Ao omitir os dois últimos símbolos, convenciona-se que a capacidade do 

sistema é infinita e a disciplina da fila segue o critério FIFO (first in first out). 

 

“Estudar um sistema em congestão tem como objetivo entendê-lo e, se possível melhorá-lo, 

mudando-o de alguma forma. O fenômeno da congestão pode ser descrito de várias formas, 

por exemplo, com relação ao número médio de usuários na fila, a proporção de tempo em 

que todos os servidores estão ocupados, o número médio de usuários no sistema, entre 

outras, que correspondem às medidas de desempenho do sistema.” (GROSS; HARRIS, 

1974, s/p). 

 

Segundo DUARTE et al. (2009), é válido discernir sobre a possibilidade da capacidade 

ociosa em um sistema. A capacidade é definida como limitação, um limite superior.  Os 

denominadores voltados para a capacidade se dividem em dois: Capacidade Teórica ou Nominal é o 

baseado na produção, com eficiência total durante todo o tempo. Ela é teórica por não levar em 

conta qualquer manutenção da instalação, quaisquer interrupções por causa de quebras na linha de 

produção ou outros fatores. Apesar de ser muito difícil a fábrica operar à capacidade teórica, isso 

pode representar uma meta ou um alvo de nível de utilização.  

A Capacidade Prática reduz a capacidade teórica por causa de interrupções inevitáveis na 

operação, como manutenção programada, não funcionamento em feriados e em outras datas, e 

assim por diante.   

De acordo com Kaplan e Anderson apud Duarte et al (2009) é possível estimar diretamente a 

demanda de recursos gerada por cada atividade e, até mesmo, por produto ou cliente definindo os 

seguintes passos para a nova abordagem:  
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a) Estimar o custo por unidade de tempo da capacidade: o gestor faz uma estimativa direta 

da capacidade prática dos recursos supridos como porcentagem da capacidade teórica. 

b) Estimar os tempos unitários das atividades: determinação, por meio de entrevistas ou 

observação direta, do tempo total gasto para se realizar uma unidade de cada tipo de 

atividade, ou seja, determinar quanto tempo é necessário para se concluir uma unidade 

de cada atividade.  

c) Derivar os direcionadores de custos: cálculo das taxas de direcionadores de custos, sendo 

definidas as taxas padrão, pode-se aplicá-las em tempo real. 

d)  Analisar e relatar custos: registrar, de forma contínua, os custos das atividades da 

empresa, revelando o tempo gasto em cada uma delas. O relatório possibilita o destaque 

da capacidade suprida, da capacidade utilizada, além dos custos da capacidade não 

utilizada. 

e) Atualizar o modelo: estimação do tempo unitário exigido para cada nova atividade 

agregada a um determinado departamento. Dois fatores podem fazer com que as taxas se 

alterem: as variações de preço dos recursos supridos e a mudança no nível de eficiência. 

 

3 METODOLOGIA 

 

A elaboração deste artigo foi realizada a partir de um estudo de um hotel real, foi 

selecionado um estabelecimento e os dados foram coletados no dia de maior movimento: sexta-

feira. Foram coletados dados da madrugada de sexta-feira até a madrugada de sábado. Os dados 

coletados foram número de clientes e o tempo de chegada entre eles, tempo de permanência nas 

suítes, tempo para entrega da conta após o contato, tempo para tempo de conferência do quarto e 

tempo de limpeza.  
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A Tabela 1 apresenta uma amostra dos dados coletados. 

 

Tabela 1 – Dados coletados 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O próximo passo foi montar as etapas do estabelecimento no software Arena. O 

funcionamento do estabelecimento pode ser encontrado no fluxograma da Figura 1. Os clientes 

chegam e passam por diversos processos até saírem do sistema.  

 

Figura 1 – Fluxograma do hotel 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

Cliente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Intervalo de 

Chegada
00:39 02:54 00:32 00:14 00:17 00:20 00:22 00:36 00:08 00:30 01:11 02:39 00:58 00:44

Horario de chegada 05:32 06:11 09:05 09:37 09:51 10:08 10:28 10:50 11:26 11:34 12:04 13:15 15:54 16:52 17:36

Deslocamento 00:02 00:02 00:03 00:02 00:03 00:03 00:02 00:02 00:03 00:02 00:02 00:04 00:03 00:02 00:02

Duração de 

permanencia
02:40 01:30 01:53 01:45 01:47 01:50 01:43 01:10 01:53 03:00 01:48 02:10 01:49 01:45 01:52

Tempo conferencia 0:05 0:03 0:04 0:05 0:04 0:07 0:03 0:04 0:07 0:05 0:06 0:05 0:04 0:06 0:07

Horario de saida 08:19 07:46 11:05 11:29 11:45 12:08 12:16 12:06 13:29 14:41 14:00 15:34 17:50 18:45 19:37

Tempo em fila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:02 0

Limpeza quartos 00:30 00:24 00:25 00:24 00:26 00:27 00:24 00:23 00:27 00:25 00:23 00:22 00:25 00:24 00:26

Cliente 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Intervalo de 

Chegada
00:58 00:16 00:20 00:48 00:51 00:21 00:23 00:37 00:00 00:36 00:23 01:30 00:14 00:18 00:26

Horario de chegada 18:34 18:50 19:10 19:58 20:49 21:10 21:33 22:10 22:10 22:46 23:09 00:39 00:53 01:11 01:37

Deslocamento 00:02 00:02 00:03 00:02 00:02 00:04 00:02 00:02 00:03 00:02 00:03 00:02 00:02 00:02 00:03
Duração de 

permanencia
01:48 01:05 01:52 01:41 01:51 01:36 01:47 01:53 01:50 01:48 01:40 02:15 01:45 01:39 01:52

Tempo conferencia 00:06 00:04 00:05 00:05 00:06 00:03 00:04 00:07 00:04 00:05 00:06 00:06 00:04 00:05 00:05

Horario de saida 20:30 20:01 21:10 21:46 22:48 22:53 23:26 00:12 00:07 00:41 00:58 03:02 02:44 02:57 03:37

Tempo em fila 0 0 0 0 0 0 0 0 00:02 0 0 0 0 0 0

Limpeza quartos 00:25 00:22 00:26 00:24 00:27 00:23 00:26 00:25 00:31 00:24 00:25 00:27 00:24 00:25 00:25

Cliente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Intervalo de 

Chegada
00:39 02:54 00:32 00:14 00:17 00:20 00:22 00:36 00:08 00:30 01:11 02:39 00:58 00:44

Horario de chegada 05:32 06:11 09:05 09:37 09:51 10:08 10:28 10:50 11:26 11:34 12:04 13:15 15:54 16:52 17:36

Deslocamento 00:02 00:02 00:03 00:02 00:03 00:03 00:02 00:02 00:03 00:02 00:02 00:04 00:03 00:02 00:02

Duração de 

permanencia
02:40 01:30 01:53 01:45 01:47 01:50 01:43 01:10 01:53 03:00 01:48 02:10 01:49 01:45 01:52

Tempo conferencia 0:05 0:03 0:04 0:05 0:04 0:07 0:03 0:04 0:07 0:05 0:06 0:05 0:04 0:06 0:07

Horario de saida 08:19 07:46 11:05 11:29 11:45 12:08 12:16 12:06 13:29 14:41 14:00 15:34 17:50 18:45 19:37

Tempo em fila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:02 0

Limpeza quartos 00:30 00:24 00:25 00:24 00:26 00:27 00:24 00:23 00:27 00:25 00:23 00:22 00:25 00:24 00:26

Cliente 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Intervalo de 

Chegada
00:58 00:16 00:20 00:48 00:51 00:21 00:23 00:37 00:00 00:36 00:23 01:30 00:14 00:18 00:26

Horario de chegada 18:34 18:50 19:10 19:58 20:49 21:10 21:33 22:10 22:10 22:46 23:09 00:39 00:53 01:11 01:37

Deslocamento 00:02 00:02 00:03 00:02 00:02 00:04 00:02 00:02 00:03 00:02 00:03 00:02 00:02 00:02 00:03
Duração de 

permanencia
01:48 01:05 01:52 01:41 01:51 01:36 01:47 01:53 01:50 01:48 01:40 02:15 01:45 01:39 01:52

Tempo conferencia 00:06 00:04 00:05 00:05 00:06 00:03 00:04 00:07 00:04 00:05 00:06 00:06 00:04 00:05 00:05

Horario de saida 20:30 20:01 21:10 21:46 22:48 22:53 23:26 00:12 00:07 00:41 00:58 03:02 02:44 02:57 03:37

Tempo em fila 0 0 0 0 0 0 0 0 00:02 0 0 0 0 0 0

Limpeza quartos 00:25 00:22 00:26 00:24 00:27 00:23 00:26 00:25 00:31 00:24 00:25 00:27 00:24 00:25 00:25
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4 ESTUDO DE CASO NO PROCESSO DO HOTEL 

 

O hotel desse estudo oferece suítes decoradas contendo televisão, frigobar e banheira com 

hidromassagem. Além disso, contam com um cardápio de porções e bebidas.  

O estabelecimento em questão é voltado à hospedagem, e se diferencia dos demais, pois os 

clientes normalmente não buscam por diárias. Dessa forma, os valores cobrados são em relação à 

permanência em horas.  

O sistema de entrada/saída de clientes, que indica a disponibilidade do recurso “Quarto” foi 

modelado utilizando-se o software Arena, criando-se os diagramas de blocos a partir do fluxograma 

da Figura 1.  

Os dados coletados são apresentados na forma probabilística conforme mostra a Tabela 2.  

 

Tabela 2 – Blocos e seus parâmetros 

Blocos Distribuição (min.) 

Create (Chegada de Clientes) EXPO(40) 

Process (Escolha da Suíte e Deslocamento)  NORM(2.23, 0.626)     

Process (Permanência) TRIA(104, 122, 160) 

Process (Pagamento)  NORM(5.2, 1.09) 

Process (Conferência do Quarto) NORM(5,1.2) 

Dispose (Saída) - 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

4.1 Sistema modelado  

 

O primeiro bloco utilizado foi o Create onde foram inseridas informações do intervalo de 

tempo, quantidade de clientes que chegam e o tipo de distribuição que envolve o mesmo. Em 

seguida, os blocos Process foram inseridos indicando ações que envolvem um tempo de 

atendimento em todas as atividades envolvendo os quartos do hotel.  

Por último, o modelo é encerrado com o bloco Dispose, cuja função é finalizar o processo. A 

montagem final pode ser encontrada na Figura 2. 

 

Figura 2 – Modelo final no Arena 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 



 

 

48 

Para encontrar a melhor distribuição que se encaixasse nos dados, foram usados os dados da 

Tabela 1, que posteriormente foram analisados na ferramenta Input Analyzer e assim encontrada a 

melhor distribuição para cada caso, conforme mostrado na Tabela 2.  

A distribuição para a chegada de clientes que foi utilizado para compor o primeiro bloco foi 

a distribuição Exponencial. Para encontrar esse resultado, foram utilizados os dados de Intervalo de 

Chegada da Tabela 1.  

O bloco Create pode ser visualizado na Figura 3. Tendo, o tempo entre chegadas médio de 

40 minutos, sendo um cliente por vez.   

 

Figura 3 – Bloco “Chegada de Clientes” 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Após a chegada do cliente, este escolhe a suíte em que deseja ficar e faz o deslocamento; 

essa ação ocorre em um bloco Process. Os dados de Deslocamento da tabela foram aplicados e 

resultado encontrado foi a distribuição Normal. No bloco “Escolha da Suíte e Deslocamento”, os 

dados obtidos foram o valor médio que foi 2,23 min. e desvio padrão de 0,626 min. Como está 

sendo analisada a ocupação de cada quarto foi inserido um recurso “Quarto”.  

A próxima etapa é a permanência do cliente na suíte de escolha. Para isso, foi utilizado outro 

bloco Process com todos os dados da “Duração de Permanência”. Existem dois tipos de clientes: os 

que pedem algum tipo de refeição, correspondentes a 10% do total, e os que não pedem. O tempo 

de permanência no quarto pode se alterar caso haja pedidos de refeição. Para existir a possibilidade 

dessa diferenciação, foi escolhida a distribuição triangular, no processo de simulação do modelo. 
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Podem-se visualizar os parâmetros na Figura 4. Assim como no bloco anterior, o recurso “Quarto” 

foi aplicado.  

 

Figura 4 – Bloco “Permanência” 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

As últimas etapas dos processos são o pagamento, a conferência do quarto e por fim a 

limpeza, todos dentro de um bloco Process. Para os três casos, a distribuição que melhor se ajusta 

foi a distribuição Normal. No bloco “Pagamento”, a média foi de 5,2 min e desvio padrão de 1,09 

min. No bloco “Conferência” a média foi de 5min e desvio padrão de 1,2min.  

Observa-se que na limpeza o cliente não está mais no sistema e este não foi considerado no 

modelo apresentado na Figura 2. A Figura 5 mostra a distribuição do tempo de “Limpeza do 

Quarto”.  
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Figura 5 – Distribuição do Tempo de “Limpeza do Quarto” 

 

 

Fonte: Dados do software Arena. 

 

4.2 Análise de resultados  

 

Os dados refletiam apenas um dia de funcionamento do estabelecimento, o que se mostrou 

insuficiente para a replicação fiel do modelo à realidade. Ainda assim, o modelo gerou informações 

que satisfazem os objetivos do estudo, visto que os mesmos giram em torno da simulação do fluxo 

do hotel. Os resultados gerados não se mostram confiáveis para representar o sistema real. O 

modelo foi verificado gerando o relatório final, não existem erros lógicos ou sintáticos em sua 

execução.  

Foram necessárias sete replicações com o objetivo de representar uma semana de 

funcionamento do hotel. O período simulado no modelo foi de 1.440 minutos (correspondentes a 24 

horas) por se tratar de um dia de coleta de dados. Para se alcançar o estado pretendido, o período 

simulado deveria ser somente do horário de pico do sistema analisado, ao invés de coletar dados de 

todos os períodos do dia, tendo em vista que em um dia completo há diversas variações de intervalo 

de chegada. Desta forma, o modelo seria mais fiel à realidade do estabelecimento.  
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A melhor solução identificada na análise foi a não existência de gargalos no sistema, a 

ocupação total do recurso analisado, os quartos do hotel, foi 67,29%. Avaliando a taxa de ocupação, 

existe ociosidade no sistema. Além disso, através do relatório produzido pelo software Arena 

(Figura 6), pode-se notar que os tempos em fila estão extensos. Tal incoerência apresenta-se pelo 

curto período de coleta de dados. 

 

Figura 6 – Relatório Arena 

 
Fonte: Dados do software Arena. 

 

5 REFLEXÕES SOBRE A PRÁTICA CURRICULAR DE EXTENSÃO 

 

Com essa experiência, foi possível observar que a extensão universitária oportunizou um 

espaço privilegiado para que os alunos pudessem colocar em prática os conhecimentos obtidos em 

sala de aula, observando a produtividade considerando os aspectos humanos. Essa experiência 

proporcionou aos discentes uma aprendizagem ativa e cidadã, com uma interação dialógica efetiva 

com os demais setores da sociedade, proporcionando a construção de saberes e práticas 

transformadoras. 

O ensino de engenharia hoje se constitui em um grande desafio para as Escolas de 

Engenharia. Há exigências no mundo do trabalho para os engenheiros associadas à grande e rápida 

evolução das tecnologias e da ciência. Em decorrência dessas mudanças, o conceito de qualificação 

profissional vem se alterando, exigindo cada vez mais, um número maior de habilidades e 

competências no exercício de sua profissão. 

Logo, as Escolas de Engenharia estão atentas a estas transformações para melhor definirem 

o perfil dos profissionais que devem formar. Só assim atenderão de forma adequada as demandas da 

sociedade. E para isso, deve-se pensar em cursos que apresentem um currículo consistente, que 

incentive os alunos a se desenvolverem não só tecnicamente, mas também liberando sua 

criatividade e os incentive a ultrapassar seus limites e a perceber suas possibilidades. 
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6 CONCLUSÕES 

 

Conclui-se, a partir do desenvolvimento desse experimento, que o modelo adotado não se 

mostra aceitável para implementação. As limitações e dificuldades de retratar a realidade no modelo 

proposto podem dar-se através da rasa coleta de dados, visto que os mesmos deveriam ter tido uma 

melhor qualidade e maior detalhamento. A partir dos resultados obtidos no software Arena, há 

ociosidade no sistema de aproximadamente 30 %. O objetivo inicial de analisar o fluxo do hotel 

desde a chegada até a saída dos clientes foi cumprido, porém, para uma análise mais precisa e 

condizente com a realidade do sistema, é proposto que o conjunto de dados coletados deva ser mais 

bem trabalhado, pois como o resultado se mostrou discrepante do real não foi possível indicar 

nenhuma melhoria ao sistema. Ao final desse estudo, é possível atestar que o modelo desenvolvido 

no software possui uma lógica e coerência, logo o maior obstáculo deu-se através do tratamento dos 

dados coletados.  
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RESUMO 

O setor alimentício vem apresentando novas tendências nos últimos anos, tais como o crescimento da procura por 

comidas mais saudáveis, maior número de vegetarianos e a diminuição do consumo de produtos congelados. Dessa 

forma, as empresas procuram se adequar ao novo mercado, introduzindo novas técnicas de produção e também produtos 

que estejam de acordo com a preferência dos clientes.  Este trabalho apresenta a simulação dos processos de um 

restaurante. Foi utilizado o software Arena para modelagem do fluxo de processo produtivo para encontrar problemas 

como gargalos e tamanho de lote de produção. Estes fatores influenciam diretamente no “lead time de produção” e na 

formação de filas. A análise de resultados mostrou-se que é preciso cinco garçons para servir comida japonesa, quatro 

para as pizzas e quatro para atendimento de sucos e açaís. Conclui-se que não é possível fazer as mudanças necessárias 

no estabelecimento, já que devido ao pouco espaço, a contratação de novos funcionários, que é o adequado, é 

impossível, com isso, a melhor opção é o treinamento dos atendentes atuais para melhorar o atendimento dos pedidos 

dos clientes.  

 

Palavras-chave: Setor alimentício. Técnicas de produção.  Software Arena. Teoria de Filas. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O Engenheiro de Produção tem o papel de otimizar e garantir a eficiência de uma linha de 

produção, através do dimensionamento e gerenciamento dos processos produtivos. A fim de obter 

resultados satisfatórios e alcançar objetivos, softwares são utilizados para promover a melhoria 

contínua dos processos e reduzir o tempo gasto na simulação de projetos. O software utilizado neste 

trabalho foi o software Arena, a ferramenta para simulação de eventos discretos. O software Arena 

possui recursos para análise de estatística, modelagem de processos, animação e análise de 

resultados. Os projetos são modelados através de fluxogramas, onde melhoram a visibilidade do 

sistema ou de um processo, reduzem ou eliminam gargalos, diagnosticam problemas e melhoram a 

previsão financeira. 

                                                           
1

 Graduanda em Engenharia de Produção pela PUC Minas na unidade Praça da Liberdade. E-mail: 

lelereis98@hotmail.com 
2

 Graduanda em Engenharia de Produção pela PUC Minas na unidade Praça da Liberdade. E-mail: 

linacavatoni@gmail.com 
3

 Graduando em Engenharia de Produção pela PUC Minas no campus Coração Eucarístico. E-mail: 

rafael.costa59@yahoo.com.br 
4

 Graduando em Engenharia de Produção pela PUC Minas no campus Coração Eucarístico. E-mail: 

biragalvao95@gmail.com 

 



 

 
55 

O estudo foi realizado no Restaurante “Engenheiros”. O intuito da pesquisa foi observar se o 

número de garçons presentes no local atendia a demanda de clientes. Desse modo, utilizou-se o 

software Arena na idealização do projeto, com o objetivo de detectar possíveis gargalos do sistema 

e promover um aperfeiçoamento do mesmo. 

A empresa em estudo apresenta um processo produtivo discreto, onde envolve a produção 

de serviços em unidades, particularizando-os uns dos outros. Na análise do restaurante, percebeu-se 

que algumas mesas demoraram muito tempo para serem atendidas e com isso, calculamos o número 

de garçons ideal para o estabelecimento, sem que haja ociosidade do sistema.  

As etapas do processo são: entrada de clientes, decisão do pedido e chegada do pedido. 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Para Ferreira (2015), os empreendimentos necessitam dimensionar suas demandas de modo 

que elas estejam alinhadas com a sua capacidade produtiva, pois desta forma seria possível prevenir 

as perdas relacionadas com o material, mão de obra, energia e ausência de produtos para 

atendimento do mercado. Atualmente existe uma grande variedade de restaurantes no mundo 

inteiro. Churrascarias, pizzarias, buffets a quilo, vegetarianos, italianos, japonês, fast food, entre 

vários outros, e o primeiro passo para ter o seu próprio negócio, é saber a área e o público alvo. 

Esse perfil é o delineador das estratégias que se utiliza na gestão do restaurante, ou seja, essa é a 

base para conseguir manter a empresa.  

Segundo Maroueli (2018) um sistema produtivo é composto por diversas etapas, como: 

compra da matéria prima, embalagem, estocagem, processo de qualidade e por fim, a produção. No 

estudo da gestão de um restaurante, deve-se levar em conta a demanda e os gargalos (restrições).  

Gargalos são os problemas que são encontrados ao longo da produção, e consequentemente, 

interferem na linha produtiva e na demanda.  Os modelos de simulação são utilizados para estudar 

eventuais gargalos nas linhas.  

Um modelo de simulação é executado em um computador para representar dinamicamente o 

comportamento do sistema real. Mais formalmente, a simulação é um conjunto de variáveis de 

estado e um mecanismo para alterar essas variáveis ao longo do tempo.  

Uma visão de mundo de modelagem de simulação fornece ao praticante uma estrutura para 

definir sistema em detalhes suficientes para que ele possa ser executado para simular o 

comportamento do sistema. Ao contrário de simples ferramentas descritivas estáticas, uma visão de 

mundo de simulação define as transições de estado dinâmico que ocorrem ao longo do tempo 

(PEGDEN, 2010).   
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Ao modelar um sistema usando a visão de mundo do processo, começa-se com as seguintes 

perguntas (ALMEIDA, 2017): 

 

1. Quais são as entidades que se movem pelo sistema? 

2. Que processos são executados à medida que a entidade se move de um passo para o outro 

no processo? 

 

Os modelos de processo são tipicamente definidos na forma de um fluxograma, onde as 

entidades entram no processo no primeiro passo e sair do processo no último passo.  

Em um modelo de restaurante os clientes entram no processo, esperam para aproveitar um 

servidor disponível, atrasam tempo de processamento, liberam o servidor e registrando seu tempo 

no sistema.  

 

3 METODOLOGIA 

 

O estudo deste caso foi feito para tentar propor uma melhoria no processo de atendimento do 

Restaurante “Engenheiros”, onde se percebeu que o número de garçons não atende ao número de 

clientes. Além disso, o atendimento não é por ordem de chegada, o que faz com que muitas pessoas 

esperem mais que outras.  

Primeiro, foi decidido os melhores horários para visitar o restaurante, e logo depois, 

coletadas as informações necessárias, como o horário de chegada dos pedidos e o horário que os 

clientes faziam o pedido.  

Para uma melhor análise, foi criado um fluxograma no software Arena, onde foram 

colocados 3 garçons, sendo que cada um fica por conta de somente um atendimento (sucos, 

incluindo açaí, pizza ou japonês), e foram feitas 7 replicações. 

Os dados colocados na entrada fazem referência à chegada dos clientes. Já os dados de 

decisão, fazem referência à porcentagem de pedidos de cada segmento, onde se tem que 37,5% são 

de comida japonesa, 12,5% açaí, 28,1% pizza e 21,9% sucos, e a saída são as chegadas dos pedidos.  

A análise dos resultados foi feita a partir do Input Analyzer do próprio software Arena 

simula após finalizar.  
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4 ESTUDO DE CASO NA EMPRESA  

 

4.1 Modelagem do sistema 

 

A empresa em estudo é a Engenheiros, unidade da Rua Estevão Pinto, uma das quatro da 

cidade. O Restaurante é especializado em vendas de: açaí, sucos naturais, comida japonesa e pizzas. 

A empresa está no mercado há 5 anos e conta com 7 funcionários (na unidade em estudo). Seu 

público-alvo são jovens, estudantes e moradores da região. 

O restaurante funciona da seguinte forma: 

Chegada de clientes: o restaurante possui comporta em média 55 clientes, com mesas do 

lado de dentro e do lado de fora. Os clientes vão chegando e se assentando nas mesas de 

preferência.  

Atendimento: os garçons atendem os clientes na medida em que vão chegando, e então, 

entregam o pedido para a cozinha.  

Chegada dos pedidos: os pedidos chegam até as mesas de acordo com o pedido, e demoram 

em média de 5 a 15 minutos.  

 

A Figura 1 mostra a chegada dos clientes e a decisão dos pedidos (sucos, incluindo açaí, 

pizza ou japonês). Logo após, os pedidos são feitos para os garçons. E por fim, os pedidos chegam 

às mesas.  

O bloco create é o ponto de partida para qualquer modelo, pois é a partir dele que as 

entidades surgem. O bloco process é utilizado quando uma entidade passa por alguma ação que 

envolva intervalo de tempo ou recursos. Considerando o bloco process, ele envolve o pedido do 

produto feito pelo cliente. 

 

Figura 1: Modelo implementado no software Arena 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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O bloco decide permite a tomada de processos do sistema de forma binária ou múltipla. No 

caso do bloco acima, foi utilizada a forma múltipla com as devidas porcentagens.  

O bloco dispose determina o fim de qualquer projeto de simulação e é por ele que as 

entidades desaparecem do sistema. No bloco acima, o dispose representa a chegada do pedido feito 

pelo cliente. 

 

4.2 Experimentação do modelo  

 

Ao tentar rodar pela primeira vez o programa, percebeu-se que o número de replicações 

estava baixo, pois as variáveis encontradas no relatório estavam sempre resultando em insuficientes. 

Ao aumentar o número de replicações para 7, os resultados obtidos foram mais satisfatórios.  

O objetivo principal do trabalho é verificar a necessidade de se aumentar o número de 

garçons, a fim de se obter uma otimização do sistema. Após várias tentativas, pudemos concluir que 

a melhor opção para o restaurante seria contratar mais garçons, sendo que cinco deles seria para a 

comida japonesa, quatro para as pizzas e quatro para sucos e açaí. 

 

Figura 2 – Capacidade de clientes por garçom 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Figura 3– Especificações do pedido de comida japonesa no Arena 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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O modelo foi capaz de gerar informações que satisfazem o objetivo do estudo, ou seja, 

mostrou se a quantidade de garçons disponível no restaurante era suficiente ou não para atender os 

clientes. Tais informações são confiáveis, pois o programa foi testado inúmeras vezes para 

funcionar corretamente. Não existe nenhum tipo de erro de lógica no sistema. 

 

4.3 Análise de resultados 

 

Após a simulação, o software Arena gerou um relatório que apresenta as variáveis 

fundamentais das filas.   

No relatório, na parte de usage, que é a utilização dos recursos, percebe-se que a melhor taxa 

de ocupação do garçom 1 é 0,5650, o garçom 2 com 0,5419 e o garçom 3 com 0,6172. Se essa taxa 

passa de 98%, o sistema está desequilibrado. Observa-se que o sistema está equilibrado.  

Foram necessárias 7 replicações para que o resultado obtido fosse alcançado, de forma 

estável e coerente. O período simulado foi de 3 dias, e considerando 12 horas por dia, refletindo 

assim o sistema real. 

A melhor solução identificada foi aumentar o número de garçons, para diminuir o tempo de 

espera dos clientes em relação aos pedidos. 

 

Figura 4– Resultados do software Arena 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

5 REFLEXÕES SOBRE A PRÁTICA CURRICULAR DE EXTENSÃO 

 

Observa-se que com a ação promovida na disciplina do POII, foi possível subsidiar a 

formulação das diretrizes de extensão proposta pelo Curso de Engenharia de Produção.  
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Os discentes puderam perceber que a extensão é uma via de mão dupla, de troca de saberes 

sistematizados e do senso comum. Nesse sentido, a ação proposta na disciplina assegura aos alunos 

e professores a oportunidade da práxis acadêmica pautada pela atitude dialógica e democrática com 

o segmento da comunidade externa e com outros atores sociais. 

Na perspectiva do desenvolvimento profissional, tecnológico e organizacional, a prática 

curricular de extensão na disciplina de POII contribui para o objetivo de renovar e promover o bom 

uso de tecnologias, e a valorização do mérito acadêmico. Neste viés, percebe-se que a Extensão tem 

sido muito efetiva, contribuindo muito para o desenvolvimento integral dos estudantes, nos âmbitos 

técnicos, humanísticos, pessoais e profissionais. 

Na simulação realizada neste trabalho, diferente de uma simulação hipotética em 

laboratório, os discentes puderam observar que nem sempre o modelo matemático proposto é viável 

de ser executado, e que outros fatores humanos e técnicos devem ser observados. 

 

6 CONCLUSÕES 

 

O modelo, apesar de correto, não é aceitável para o restaurante. Por sem um local pequeno, 

não é possível comportar o número de garçons proposto na solução, que seriam cinco para o 

japonês, quatro para as pizzas e quatro para sucos e açaís.  

A vantagem dessa simulação proposta seria otimizar o tempo de atendimento dos garçons, 

assim como o tempo que o pedido demora em chegar até o cliente. A limitação, já citada 

anteriormente, é o número de garçons maior do que o restaurante suporta. 
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RESUMO 

Este trabalho apresenta o estudo sobre modelagem e simulação de filas em um supermercado de pequeno porte no 

bairro Gameleira da cidade de Belo Horizonte. O estabelecimento possui 4 caixas, sendo 2 comuns, um preferencial e 

outra rápido. A presente análise se conteve as filas dos dois caixas comuns, que não operam simultaneamente e que são 

relevantes para os fins de semana, dias de maior movimento de clientes. Os dados foram coletados e ajustados como 

distribuições probabilísticas utilizando-se a ferramenta Input Analyzer. O objetivo foi investigar a ociosidade ou a alta 

taxa de uso desses caixas, propondo a operação simultânea dos caixas analisados. A modelagem e os experimentos 

foram desenvolvidos utilizando-se o software de simulação Arena. Os resultados obtidos indicaram um sistema 

equilibrado, sendo desnecessária a operação conjunta dos caixas estudados.  

 

Palavras-chave: Simulação. Otimização. Supermercado. 

 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

Nos anos recentes, com rápido desenvolvimento econômico e a conscientização do custo do 

tempo, pesquisas e implementação para melhorias em eficiência das filas dentro dos 

estabelecimentos tem sido valorizada pelas organizações (XIAN et al, 2016). Porém, problemas 

com as filas podem sempre existir, como nos bancos, pedágios, shoppings e supermercados, 

principalmente aos fins de semana, no horário de almoço. (XING et al, 2015).  

Um sistema é uma abstração do mundo real (BARRETO, 1995). Simulação é a reprodução 

da operação de processos do mundo real ou de sistemas ao longo do tempo (BANKS et al, 2000). 

Para Banks et al (2000), a simulação é uma metodologia indispensável de resolução para vários 

problemas do mundo real. E as filas são um desafio constante em vários processos do dia a dia. 

Para que haja um bom rendimento de atendimento que tenha filas, a capacidade do sistema 

tem que ser adequada à demanda média para que tudo possa ocorrer de acordo com o previsto e não 

gerar atrasos demasiados, prejudicando o sistema como um todo. Por outro lado, de uma análise, se 
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houver um investimento excessivo para aumentar a capacidade do sistema tornando-se além do 

necessário, o retorno negativo será de igual importância. Através de uma simulação, há a busca para 

encontrar um ponto médio entre atrasos e ociosidade do sistema analisado, para que se consiga um 

balanço favorável e maximização da produtividade viável ao sistema estudado.  

No presente estudo, uma abordagem de simulação discreta foi utilizada para estudar e 

analisar um sistema de fila em um supermercado de pequeno porte do bairro Gameleira, da cidade 

de Belo Horizonte, o Empório Quintal. Como a maioria dos supermercados e padarias da capital, o 

presente estabelecimento passa por um aumento de demanda de clientes aos finais de semana.  A 

Figura 1 apresenta o fluxograma do sistema modelado.  

 

Figura 1 - Fluxograma do Processo 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

A simulação permite estudar e experimentar complexas interações internas de um dado 

sistema seja ele uma empresa, uma indústria, um negócio ou um subsistema de algum deles. 

Através da simulação podem-se estudar os efeitos de certas variações do meio ambiente, da 

organização ou das informações relativas à operação de um sistema, fazendo-se alterações no seu 

modelo e observando os efeitos dessas alterações no comportamento desse sistema (ALMEIDA, 

2017).   

A simulação é uma técnica para projeto e avaliação de sistemas e suas aplicações têm 

crescido em todas as áreas, auxiliando gestores na tomada de decisão em problemas complexos, 



 

 

64 

possibilitando um melhor conhecimento dos processos doas organizações (SAKURADA e 

MIYAKE, 2009). 

Para que sejam atingidos resultados em eficiência e competitividade, torna-se extremamente 

importante um planejamento adequado e voltado para as capacidades de produção. Segundo Slack 

(2002) “um equilíbrio adequado entre capacidade e demanda pode gerar altos lucros e clientes 

satisfeitos, enquanto que o equilíbrio errado pode ser potencialmente desastroso”.    

 

3 METODOLOGIA 

 

O estudo foi desenvolvido como prática extensionista na disciplina Pesquisa Operacional do 

curso de Engenharia de Produção da PUC Minas no Coração Eucarístico. 

Os dados utilizados neste estudo foram coletados em dois dias, em que os integrantes do 

projeto foram até o local para fazer o levantamento das informações.  

Foram coletados dados de chegada dos clientes, duração do tempo na fila e tempo de 

atendimento dos clientes no caixa.  

Foram analisadas as filas nos caixas 2 e 3, caixas comuns, através da aferição do número de 

cliente que chega aos caixas, o intervalo de chegada entre eles e o tempo de atendimento de cada 

um, das dez da manhã até as quatorze horas dos dias 20 e 27 de outubro de 2018. Enquanto um 

caixa está operando, o outro está fechado. Assim que se passa um tempo de atendimento, fecha-se 

esse caixa em operação e é feito uma sangria das cédulas de dinheiro nele presentes.  

Em paralelo, o caixa ao lado é posto para operar. Esse ciclo se repete ao longo do período de 

funcionamento do estabelecimento. 

A partir dessas informações pode-se obter a distribuição de probabilidade de cada variável 

que melhor representa o sistema real. Para o estudo em questão foram analisados os dois caixas de 

atendimento comum.  

O levantamento dos dados foi realizado durante dois sábados no período da manhã onde o 

fluxo de clientes é consideravelmente maior, dessa forma obtive-se informações mais próximas do 

real.  

A Tabela 1 mostra uma parte dos dados coletados para o estudo.  
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Tabela 1 – Amostra de dados coletados 

Cliente 

Horário de 

Chegada na Fila 

(hh:mm:ss) 

IC 

(min) 

Tempo na 

Fila(min) 

Tempo de 

Atendimento(min) 

Tempo Total do Cliente no 

Sistema (TA+TF) (min) 

1 10:46:00 0 0,92 2,83 3,75 

2 10:46:00 0 4,00 0,57 4,57 

3 10:46:00 0 3,67 0,28 3,95 

4 10:47:00 1 4,00 0,67 4,67 

5 10:53:00 6 0,00 8,63 8,63 

6 11:01:00 8 1,03 1,77 2,80 

7 11:01:00 0 2,67 1,67 4,33 

8 11:03:00 2 2,05 0,37 2,42 

9 11:03:00 0 2,42 1,30 3,72 

10 11:05:00 2 2,25 1,05 3,30 

11 11:06:00 1 2,67 1,62 4,28 

12 11:09:00 3 0,80 0,98 1,78 

13 11:09:00 0 1,47 0,47 1,93 

14 11:11:00 2 0,68 0,83 1,52 

15 11:12:00 1 1,50 0,95 2,45 

16 11:18:00 6 0,00 1,17 1,17 

17 11:18:00 0 1,17 0,70 1,87 

18 11:19:00 1 1,32 1,33 2,65 

19 11:21:00 2 0,93 1,50 2,43 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Após coletar os dados no supermercado, utilizou-se a ferramenta Input Analyzer do software 

de simulação Arena para obter as distribuições probabilísticas mais adequadas para o processo 

conforme mostra a Figura 2.  Após os testes, ajustou-se para o intervalo de chegada o modelo de 

distribuição exponencial com média de 2.23 minutos, e no atendimento o modelo de distribuição 

exponencial com média de 1.4 minutos.   
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Figura 2 – Distribuição probabilística do intervalo entre as chegadas sucessivas 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Em seguida, o modelo foi desenvolvido no software de simulação Arena, conforme mostra a 

Figura 3.  

 

Figura 3 - Modelo de Blocos no Arena 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

4 ESTUDO DE CASO: OCIOSIDADE DO CAIXA DE SUPERMERCADO 

 

A empresa estudada foi um supermercado de pequeno porte chamado Empório Quintal. O 

estabelecimento está situado na Rua Campos Sales, no bairro Gameleira em Belo Horizonte – MG.  

 

4.1 Modelagem do sistema 

 

Na modelagem no software Arena, os blocos utilizados para o trabalho estão todos na barra 

de template do Basic Process, que são Create, Process e Dispose. O primeiro bloco, CHEGADA, é 

criado através do bloco Create. Este foi utilizado para indicar o intervalo entre chegadas dos 

clientes na fila, utilizando tal intervalo como uma distribuição exponencial de 2.23 minutos. O 
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bloco Process, ATENDIMENTO, indica o atendimento dos clientes feito pelo atendente do caixa. 

A distribuição utilizada foi a exponencial com 1.4 minutos. O bloco Dispose, SAÍDA, indica a saída 

dos clientes do caixa. 

 

4.2 Experimentação do modelo 

 

O projeto buscou demonstrar o funcionamento do caixa, e se seria necessário abrir ou não 

outro caixa normal para atender efetivamente os clientes do supermercado. Foram utilizadas as 

configurações mostradas na Figura 4, executando-se duas replicações com duração de 40 horas. 

 

Figura 4 – Tela de configuração 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

4.3 Análise dos resultados 

 

Na análise do resultado do modelo, foi possível observar que o sistema simulado não 

apresenta ociosidade no processo. Assim sendo, não seria necessário abrir o outro caixa nos finais 

de semana para realizar o atendimento eficiente dos clientes.  

A Figura 5 apresenta a tela obtida na geração de relatório no software. O tempo médio de 

espera na fila é de 2,5460 minutos. O número médio de clientes na fila é 1,1641 clientes. O tempo 

de espera e o tamanho da fila podem, neste modelo, ser considerados aceitáveis.   
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Figura 5 – Tela de relatório sobre filas 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Através do resultado mostrado na Figura 6, tal sendo analisado com 2 replicações de 40 

horas, foi obtida uma taxa de utilização de 63,79 % do caixa. Isso significa que o caixa não se 

encontra ocioso e não é necessário abrir outro, denotando assim que tal sistema opera como deveria 

para a garantia de eficiência.  

 

Figura 6 – Tela de relatório sobre uso do recurso 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Também foi possível perceber, com essa quantidade de replicações, que o Half Width foi de 

0,5. Isso significa que a determinação da confiabilidade é que 95 % dos dados estão dentro da 

média da amostra do intervalo da Half Width.  

A quantidade de clientes que passam no sistema durante o período simulado é em média de 

1094,50. 



 

 
69 

5 REFLEXÕES SOBRE A PRÁTICA CURRICULAR DE EXTENSÃO 

 

A relação entre investigação e compromisso social, realizada na extensão através das 

pesquisas aplicadas, tem como foco a elaboração de novos conhecimentos orientados para os 

interesses da sociedade.  

Logo, o espaço que a disciplina de POII proporciona aos discentes uma experiência 

relacionando extensão e pesquisa, instigando um pensamento crítico que perpassa a criação e 

recriação de conhecimentos que possam contribuir para a transformação da sociedade, bem como 

retroalimentar parte da ação pedagógica da Universidade.  

Essa atividade também propiciou uma mudança cultural nas empresas, ao passo que a 

intervenção realizada pelos alunos estimulou a adoção de atividades de extensão diretamente 

relacionadas às praticas de responsabilidade social conduzida pelas empresas.  

 

6 CONCLUSÕES 

 

O modelo implementado mostrou-se aceitável e simples de ser aplicado, demonstrando ser 

representativo do sistema real. A simulação demonstrou que o sistema real está em equilíbrio, 

através do relatório do Software Arena que indicou uma taxa de utilização do caixa médio de 

63,79%, o que está dentro dos padrões laborais exigidos pelas leis trabalhistas.  Além disso, o 

tempo de permanência e a quantidade média de clientes na fila são aceitáveis para justificar novos 

investimentos em recursos.  

Como limitação do modelo está a não representação dos caixas rápido e preferencial 

presentes também no estabelecimento, que não se mostraram relevantes para a análise atual. 

Para pesquisas futuras, sugere-se que mais dados possam ser aferidos tanto aos finais de 

semana e durante a semana, possibilitando uma melhor representação do sistema através das 

distribuições de probabilidade calculadas. A inclusão de caixas, rápido e preferencial, em análises 

posteriores pode vir a ser também uma boa opção, para se fazer melhorias no sistema de filas de 

todo o estabelecimento, de maneira global. 
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SIMULAÇÃO COMO FERRAMENTA NA TOMADA DE DECISÃO: 

ESTUDO DE CASO EM UM LAVA-JATO 

 

André Guimarães Nascimento
1
 

Rafael Victor Teixeira Oliveira
2
 

Igor Melo Willig Silva
3
 

 

RESUMO 

Este trabalho apresenta um estudo sobre filas em um Lava Jato. O principal objetivo foi a análise do tempo de espera, 

tempo de atendimento e intervalo de chegada de carros, para a otimização do processo. Após a coleta dos dados reais 

iniciou-se a montagem do processo no software de simulação Arena. Inicialmente, o sistema foi simulado com dois 

funcionários (o que representa a realidade) e depois com três, para estudar a importância que mais um funcionário 

representaria para o sistema como um todo. Pela análise do projeto conclui-se a necessidade de mais um atendente no 

processo, devido à grande fila no sistema estudado tornando o processo de lavagem muito demorado para o cliente, 

podendo o mesmo desistir facilmente e sair do sistema. Com a simulação foi possível apresentar o melhor cenário para 

o atendimento na empresa.  

 

Palavras-chave: Lava Jato. Otimização. Fila. Atendimento. Processo. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Segundo Moreira (2016), a frota brasileira de veículos vem crescendo em proporções 

maiores do que o aumento da população.  O resultado é que a relação veículo/habitante vem 

aumentando paulatinamente nos últimos 14 anos.  

Em 1994, havia no Brasil um carro para cada 10,4 habitantes. Em 2010, a relação era de 

aproximadamente 8,5 pessoas por carro.  

 

Figura 1: Evolução do total da frota na década 

 
Fonte: Moreira (2016). 
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Em Belo Horizonte não é diferente, a taxa da quantidade de veículos vem crescendo ano 

após ano consideravelmente. Devido à dificuldade de lavagem de veículos em casa, os indivíduos 

optam por formas práticas e baratas de conseguir esse serviço, e partir disso os Lava Jatos 

começaram a tomar seu espaço no mercado. 

Assim se tem um aumento expressivo do número de Lava Jatos na cidade de Belo 

Horizonte, para atender uma demanda alta e crescente de veículos na cidade. Nota-se que grande 

parte deles se encontra sempre com grandes filas, e por esse fato acabam perdendo alguns clientes, 

que desistem no meio do processo. Há então uma necessidade de se fazer um estudo, para não 

somente poder aumentar a produtividade, mas também o lucro, e sua reputação perante aos clientes.  

Para se fazer tal estudo, foi necessário aplicar técnicas de modelagem de sistemas, usando a 

teoria das filas, método que aborda o assunto através de fórmulas matemáticas, e a simulação que é 

utilizada para imitar a realidade podendo se observar e identificar problemas no sistema de forma 

muito mais rápida e clara.   

O objetivo de se usar a teoria das filas e técnicas de simulação em um Lava Jato é investigar 

o cenário dos processos a partir dos resultados da simulação, comparando-se estes resultados com 

as metas da empresa de forma a gerar uma redução de custos e maior produtividade do 

empreendimento. 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Para Araújo (2006), a simulação permite a geração de cenários para facilitar na orientação 

no processo de tomada de decisão, operar análises e avaliações de sistemas e propor melhorias para 

um aumento de desempenho. 

Simulação é o processo de elaborar modelos de sistema real e de conduzir experimentos, 

com a finalidade de compreender o comportamento do sistema ou de avaliar as possíveis estratégias 

para operação do sistema. A simulação permite experimentos no computador de um modelo do 

sistema num curto espaço de tempo, propiciando a uma capacidade de tomada de decisões que é 

impossível através de qualquer outra tecnologia (HARREL, 2000).   

Prado (1999) considera que a simulação é a reprodução do funcionamento de um sistema 

com o auxílio de um modelo, o que permite testar algumas hipóteses sobre o valor das variáveis 

controladas. As conclusões obtidas da comparação com o mundo real são usadas então para 

melhorar o desempenho do sistema em estudo. 

A partir de um software de simulação, é possível implementar um modelo e avaliá-lo 

imediatamente, podendo modificar seus parâmetros e desajustes detectados, e voltando a reexecutar 
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até obter o resultado que seja satisfatório. A simulação pode ser usada para experiências com novas 

situações sobre as quais se tem pouca ou mesmo nenhuma informação a fim de nos prepararmos 

para o que possa acontecer (HILLIER, 1974). A simulação pode servir como um “primeiro teste” 

para se delinear novas políticas e regras de decisão para a operação de um sistema, antes de se 

correr o perigo de experimentá-las no sistema real (NAYLOR apud ALMEIDA, 2018). 

A simulação de sistemas pode ser entendida, em um sentido mais amplo, como o processo 

de construção de um modelo abstrato que representa um sistema real (existente ou a ser construído) 

e a experimentação do mesmo através de técnicas, cujos resultados de tais experimentações, após 

análises, apresentam uma visão futura simplificada do sistema. 

Os resultados da simulação são muitas vezes de difícil interpretação. Como os modelos 

tentam captar a aleatoriedade dos sistemas reais, muitas vezes não é fácil determinar quando uma 

observação feita durante uma execução deve-se a alguma relação significante no sistema ou às 

incertezas associadas ao modelo.  

 

3 METODOLOGIA 

 

O estudo foi desenvolvido como prática extensionista na disciplina Pesquisa Operacional do 

curso de Engenharia de Produção da PUC Minas no Coração Eucarístico. Na primeira fase do 

trabalho foi feita a visita ao estabelecimento para traçar o fluxograma da estrutura e do processo do 

Lava Jato para ter uma melhor visualização do sistema.  

Na Figura 2 pode ser visto que os clientes chegam e formam uma fila única para serem 

atendidos em duas baias de lavagem. Após a lavagem deixam o sistema.  

 

Figura 2: Fluxograma Estrutura do Lava Jato 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

O fluxograma da Figura 3 mostra o refinamento do apresentado na Figura 2.  
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Figura 3: Fluxograma dos Processos de Atendimento 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Foram coletados os dados do intervalo entre as chegada entre os carros e dos tempos de 

atendimento. Após a montagem do fluxograma e coleta dos dados foram obtidas as distribuições de 

probabilidades com uso da ferramenta Input Analyzer do software Arena, analisando assim a melhor 

distribuição tanto para o intervalo de chegada de carros, como para o tempo de atendimento.  

A Figura 4 apresenta mostra o histograma do tempo de atendimento dos veículos. O tempo 

de atendimento obedece a distribuição triangular com expressão TRIA(10, 13.4, 15.6). Após o 

ajuste das curvas de dados o sistema foi modelado utilizando-se o software Arena.  

O software permite a modelagem utilizando blocos construtivos que representam as 

atividades, processos e ações lógicas que representam o funcionamento do modelo real.   

 

Figura 4: Tempo de atendimento dos veículos 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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4 ESTUDO DE CASO NO PROCESSO DE UM LAVA JATO 

 

O lava jato analisado se localiza em posto na Av. Presidente Juscelino Kubitschek na região 

Noroeste de Belo Horizonte.  O estabelecimento conta com três funcionários sendo que dois 

atendem ao mesmo tempo em duas baias de lavagem diferentes e um atende no caixa.   

A divisão das funções e horários de trabalho de cada um é feita pelo proprietário.  Há duas 

entradas disponíveis para o lava jato, após entrarem os carros esperam em fila única o atendimento 

e depois serão divididos entre as duas baias de lavagem, por ordem de chegada.  

Uma vez terminado o processo de lavagem, há uma saída logo à frente às baias. Durante a 

lavagem os clientes podem solicitar a lavagem de tapetes e entre as portas de forma gratuita. Como 

consequência o tempo de atendimento desses clientes aumenta um pouco, mas esse serviço é 

opcional.   

 

4.1 Modelagem do sistema do lava jato  

 

A Figura 5 apresenta o modelo codificado no software Arena.  O bloco Create (Chegada de 

Carros) representa a geração aleatória de veículos na chegada. O bloco Decide (Lavar carro?) 

permite a modelagem de processos de tomada de decisão no sistema. Foi observado que grande 

parte dos clientes desiste da lavagem antes de completar o processo. O percentual de carro que 

continua no sistema depois de algum tempo é de 90%, então essa informação foi inserida no Decide 

a fim de modelar a quantidade carros que permanecem para o processo de lavagem e quantos carros 

desistem de esperar pela lavagem.  

 

Figura 5: Processo Simulado no ARENA 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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O bloco Process (Processo de Lavagem), cuja tela de configuração é apresentada na Figura 

6, representa o processo de atendimento dos clientes. O processo de Lavagem segue uma 

distribuição triangular sendo o tempo mínimo para lavagem: 10 minutos, a moda entre os tempos: 

13,4 minutos e o tempo máximo registrado para o processo é de 15,6 minutos.  

 

Figura 6: Bloco Process: (Processo de Lavagem) 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

O bloco Leave de desistência, mostrado na Figura 7, representa os carros que deixam o 

sistema antes mesmo de serem atendidos e vão embora. Já o bloco Leave de saída, representa a 

saída dos carros depois de serem atendidos. O tempo de movimentação é de 1 minuto que se refere 

ao período necessário para o cliente se dirigir até o veículo e sair do estabelecimento após 

pagamento.  

 

Figura7: Bloco Leave (Leave desistência) 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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A saída foi modelada colocando-se os blocos Station e Dispose (Saída de Carros). O bloco Station 

foi utilizado para modelar a recepção dos carros no processo considerando o tempo de 

deslocamento. Finalmente, o bloco Dispose representa a saída de veículos do sistema. Todo fluxo 

de veículos que estavam na estação de saída na simulação se transfere para o bloco Dispose. 

 

4.2 Experimentação do modelo simulado 

 

A simulação consistiu na investigação da fila no processo de atendimento. Após a validação 

do modelo, foi averiguado que o parâmetro experimental seria o “Processo de Lavagem” (Bloco 

Process). Visto que este é o maior potencial de melhoria para o sistema, buscou-se investigar, se 

com 3 servidores no sistema, o Lava Jato apresentaria menos filas e consequentemente conseguiria 

atender mais veículos por dia. 

O modelo apresentado foi simulado com dados reais que correspondem à realidade e 

satisfazem os objetivos do estudo. As respectivas informações são confiáveis, se replicadas um 

maior número de vezes, que neste caso, foi de 7 vezes conforme mostram as Tabelas 1 e 2. Não foi 

identificado nenhum erro de lógica na simulação. 

 

Tabela 1: Simulação com 2 servidores 

Número de 

Replicações 

Número de 

Servidores 

Media de Filas no Bloco 

Process(min) 

Carros Atendidos 

por dia 

1 2 19,70 78 

7 2 38,8 72 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Tabela 2: Simulação com 3 servidores 

Número de 

Replicações 

Número de 

Servidores 

Media de Filas no Bloco 

Process(min) 

Carros 

Atendidos por 

dia 

1 3 1,06 89 

7 3 1,27 88 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

4.3 Análise dos resultados 

 

Para obter resultados mais confiáveis e estáveis foram necessárias 7 replicações de 8 horas 

por dia, em cada uma. O período simulado já é satisfatório para alcançar os resultados pretendidos. 

Foi utilizado a mesma demanda de carros tanto para o sistema com 2 servidores quando para com 3. 

E através da simulação no software ARENA, foi possível observar que o sistema com 3 atendentes 
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é mais otimizado, tendo tempo e quantidade de carros na fila muito reduzido se comparados a 

simulação anterior. Devido a esse fato, supõe-se que a demanda aumente consideravelmente, pois a 

desistência é diretamente proporcional ao tamanho da fila encontrada pelos clientes, no caso, quanto 

maior a fila, maior o índice de desistência.  

Conforme mostrado na Figura 8 no sistema contendo 2 servidores, a média do tempo de fila 

é de 38,88 minutos e 7,74 é a média de carros que aguardam o atendimento, assim o nível de 

desistência é elevado. A Figura 9 mostra que no sistema contendo 3 servidores esse tempo é de 1,27 

minutos, e sua respectiva fila é uma média de 0,25 carros, consequentemente a desistência pelo 

tamanho da fila e tempo de espera é praticamente nula. Então, além do modelo com 3 servidores 

atender mais carros por dia (88 carros), se comparado ao anterior que atende (72 carros), essa 

redução da desistência ocasionará um aumento ainda maior do volume de carros que passam pelo 

Lava Jato por dia, podendo aumentar consideravelmente seu lucro e sua produtividade.   

 

Figura 8: Modelo com 2 servidores 

 
Fonte: Resultados da simulação no Software Arena. 

 

O modelo com 3 servidores demonstrou ser mais adequado, pois o tempo em fila diminuiu 

drasticamente, o que implica em uma desistência menor dos clientes.  

 

Figura 9: Modelo com 3 servidores 

 
Fonte: Resultados da simulação no Software Arena. 
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5 REFLEXÕES SOBRE A PRÁTICA CURRICULAR DE EXTENSÃO 

 

Para Shannon (1998) a "Simulação é o processo de desenvolvimento de um modelo de um 

sistema real e a condução de experimentos, com o propósito de entender o comportamento do 

sistema e/ou avaliar várias estratégias para operação deste".  

Logo, aliar a simulação a beneficiários reais, além de aliar teoria e prática, foi possível 

perceber uma maior engajamento dos discentes na resolução do problema. A simulação apresentada 

permitiu estudar e experimentar as complexas interações internas de um sistema. 

A estratégia de aprendizagem proporcionada pela prática curricular de extensão permitiu 

uma simulação onde os discentes puderam avaliar os efeitos de certas variações do ambiente, da 

organização ou das informações relativas à operação de um sistema, fazendo-se alterações no 

modelo e observando os efeitos dessas mudanças no comportamento do sistema. 

Nesta simulação os discentes perceberam que para maior confiabilidade dos dados seria 

necessário 7 replicações de 8 horas por dia, em cada uma. 

 

6 CONCLUSÕES 

 

O modelo com 3 servidores mostrou ser o melhor para o sistema em estudo, otimizando 

tempo de fila e aumentando a demanda para o estabelecimento, assim sendo possível atender muito 

mais carros por dia e gerar um lucro considerável se comparado ao sistema atual contendo 2 

servidores. 

O modelo é aceitável para ser implementado, tem como vantagem o retorno sobre 

investimento em longo prazo, a otimização geral dos processos e a chegada de novos clientes ao 

estabelecimento, como consequência aumentando a produtividade e o lucro. Algumas desvantagens 

estão no aumento da folha de pagamento, o investimento necessário em curto prazo e o gasto com 

mais insumos do Lava Jato que estariam sendo utilizada ao mesmo tempo, como água por exemplo. 

Para modelagens futuras é necessária uma nova analise com novos parâmetros para 

conhecer a demanda real de carros na lava jato com 3 servidores. Presume-se que a desistência deve 

ser alterada, pois é relativa ao tamanho da fila, porém o software ARENA limita essa função uma 

vez que não é possível relacionar o tamanho da fila no processo com os percentuais do bloco 

Decide. É necessário também captar uma amostra de dados maior, para se obter mais confiabilidade 

na representação do sistema simulado. 
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RESUMO 

O mapeamento e a simulação são uma alternativa com grande eficiência na resolução e aprimoramento de processos. 

Nestes procedimentos, é possível encontrar gargalos a partir do recolhimento de dados reais de um sistema. O processo 

a ser estudado refere-se a uma empresa do ramo automobilístico, no setor de pós-vendas, especificamente na área de 

serviços. A constante necessidade de aprimoramento para que os clientes possam ser atendidos em tempos menores e 

com uma qualidade maior, levaram a simulação dos processos desde a chegada do cliente até a entrega do veículo 

pronto com o serviço realizado. Baseado nisso, foi realizada a identificação dos pontos críticos do sistema a partir do 

uso do software Arena.  

 

Palavras-chave: Simulação. Mapeamento. Processo. Filas. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo foi realizado com o objetivo de simular o processo da área de pós-venda 

na empresa, mais especificamente os serviços prestados por ela, e identificar seus possíveis 

gargalos. Foi utilizado o Software Arena para realizar a simulação, que foi baseada nos dados 

coletados dentro da empresa. A empresa estudada é uma concessionária de uma multinacional do 

ramo automobilístico, credenciada desde 1992, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ela oferece 

completa assistência técnica exclusiva, com funilaria, pintura, peças, acessórios, oficina mecânica e 

venda de veículos novos e seminovos. 

Os serviços prestados a serem abordados no trabalho são: Troca de peças, Instalação de 

Acessórios e Revisão. Dentro desses serviços, estão presentes alguns processos que são essenciais 

para o sucesso da operação realizada, que por sua vez, são executados em diferentes locais dentro 
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das instalações da empresa. O serviço de Troca de Peças é realizado no Box de Troca de Peças, a 

Instalação de Acessórios ocorre no Box de Instalação de Acessórios e o serviço de Revisão é feito 

utilizando a Estação de Revisão, Estação de Balanceamento, Estação de Alinhamento e Lava-Jato. 

Antes de o cliente ser repassado ao seu serviço de interesse, ele é submetido a uma triagem 

na recepção da concessionária. Em momentos de fluxo elevado de clientes, pode ocorrer a formação 

de filas na recepção e nos demais processos.  De acordo com ALVES (2014), as filas se formam 

pelo aumento do número de consumidores e pela incapacidade do sistema em atender a demanda. 

Por meio da simulação, procura-se encontrar um ponto de equilíbrio que atenda a demanda e seja 

economicamente viável.  

O sistema estudado possui atrasos na execução dos processos, e a partir da realização da 

simulação e da obtenção dos relatórios fornecidos, será possível obter dados como gargalos do 

sistema, tempo de operador parado, tempo de espera das etapas, quantidade em espera, taxa de 

utilização dos recursos e tempo acumulado do processo. Dessa forma, “com o propósito de 

aumentar a competitividade, reduzir os custos e melhorar a qualidade dos produtos e serviços, 

ferramentas de simulação foram desenvolvidas para estudar o impacto das mudanças” 

(MONTEVECHI; DUARTE; NILSSON, 2003, p.15).  Assim, será possível identificar se os 

recursos da empresa estão sendo bem aproveitados. 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

O método de Teoria das Filas é adequado para o estudo e análise de problemas nos quais 

apresentam congestionamento e consequentemente, formação de filas. As análises são realizadas 

através de formulação matemática. (PRADO, 2009). 

Uma fila é formada por componentes que demonstram interesse em algum tipo de serviço 

e/ou produto de certa população. Nele surgem entidades que formam um agrupamento de elementos 

de um sistema, ou seja, que aguardam por algum tipo de serviço.  

O termo cliente é usado de forma genérica. No presente estudo, ele foi utilizado para 

designar o veículo a ser submetido pelos serviços prestados pela concessionária. No software 

utilizado na simulação (Arena), o cliente (veículo) é nomeado como “entidade”.  Os processos são 

constituídos de um ou mais servidores (atendentes ou canais de serviços), que no sistema podem ser 

identificados como profissionais que realizam uma determinada tarefa (PRADO, 2009).  

Segundo Prado (2009), são inúmeras as aplicações da TF: 

 Estabelecimento de uma política de atendimento ao público, determinando-se o número 

de atendentes e a especialização de cada um; 
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 Estudo de operação de centro de processamento de dados com objetivo de determinar as 

políticas de atendimento e prioridades para execução de serviços; 

 Determinação de equipes de manutenção em grandes instalações onde há custos 

elevados associados a equipamentos danificados à espera de reparos; 

 Estudo de operação de caixas (bancos, supermercados, lojas de departamento, 

repartições públicas, etc.) com o objetivo de estabelecer uma política ótima de 

atendimento ao público; 

 Estudo e programação de linhas de montagem. 

 

No presente estudo, a chegada de clientes é representada pelo bloco Create. Os locais de 

trabalho pelos blocos nomeados como Station. Nos processos (que utilizam recursos, operadores, 

intervalos de tempo), os blocos são do tipo Process. Em situações nas quais ocorre deslocamento 

entre locais de trabalho em um período de tempo, é usado Leave. Já o processo de decisão, no qual 

o bloco pode seguir para diferentes locais no sistema, é introduzido o bloco do tipo Decide. Por fim, 

utiliza-se Dispose para finalizar as ações, ou seja, para sair do sistema. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Primeiramente, foi feita uma análise crítica na empresa do ramo automobilístico com intuito 

de encontrar as áreas da empresa que melhor se adequariam à simulação proposta. Após esta 

análise, a área de pós-venda foi a que melhor se encaixou nos parâmetros buscados, tendo em vista 

o fluxo de serviços e a forma que eles são executados. Foi feito um cronograma (Tabela 1) pré-

determinado pela equipe para que fosse possível obter uma maior eficiência na captura dos dados e 

não houvesse insuficiência de informações.  

 

Tabela 1 - Cronograma simplificado para o desenvolvimento do trabalho 

Atividade Tempo (dias) 

Escolha do estabelecimento ½ 

Visita ao estabelecimento para elaboração de fluxo 1 

Coleta de dados 1 

Compilação e análise de dados ¾ 

Montagem e simulação no software 5 

Análise de resultados 3 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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A Figura 1 apresenta o fluxograma do sistema modelado.  A entrada de clientes no sistema 

ocorre de modo aleatório, logo, o número de clientes que entram em um determinado espaço de 

tempo por unidade de tempo é variável. Antes de introduzir os dados no programa de simulação, foi 

necessário realizar um levantamento estatístico com o objetivo de descobrir a distribuição de 

probabilidade mais adequada para cada parte do sistema. 

 

Figura 1 – Esboço do sistema de pós-venda da concessionária 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

A equipe passou por uma jornada de serviço (8h) dentro da empresa. Cada integrante foi 

responsável por coletar uma parte dos dados da seguinte maneira: 

 

 Um integrante responsável por medir tempo de chegada e quantidade de carros que 

entravam para realizar um serviço; 

 Um integrante responsável por medir o tempo de direcionamento e deslocamento do 

cliente em cada etapa; 

 Um integrante responsável por medir o tempo que cada setor gasta para realizar a sua 

tarefa. 

 

Assim, foi possível montar estrategicamente a simulação no Software Arena, a fim de 

encontrar os gargalos do sistema e a partir desse momento, encontrar melhorias para o mesmo. Os 

dados obtidos foram ajustados com a utilização do software Input Analyzer. O programa foi 

utilizado com o objetivo de determinar a distribuição mais adequada para cada etapa do processo. 

A Figura 2 mostra o histograma dos valores (50), assim como valor mínimo (3), o valor 

máximo (20), a média (9,94) e o desvio padrão (4,92). A distribuição que melhor se enquadra aos 

dados é a Weibull.  
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A Figura 3 mostra o histograma dos valores (96), assim como valor mínimo (1), o valor 

máximo (9), a média (5,13) e o desvio padrão (2,63). A distribuição que melhor se ajusta é a Beta. 

 

Figura 2 – Distribuição de dados históricos para a chegada de clientes 

  
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Figura 3 – Distribuição de dados históricos para a recepção 

  
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

A Figura 4 mostra o histograma dos valores (40), assim como valor mínimo (22), o valor 

máximo (28), a média (25,3) e o desvio padrão (1.89).  

A distribuição que melhor se ajusta é a Triangular. 

 

Figura 4 – Distribuição de dados históricos para o balanceamento 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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4. ESTUDO DE CASO DO PROCESSO PÓS VENDA DA CONCESSIONÁRIA 

 

Nosso estudo foi realizado em uma concessionária de uma multinacional do ramo 

automobilístico, credenciada desde 1992, em Belo Horizonte, Minas Gerais, sendo ela uma das 

maiores concessionárias do estado. Oferece completa assistência técnica exclusiva, com funilaria, 

pintura, peças, acessórios, oficina mecânica e venda de veículos novos e seminovos. O treinamento 

constante das equipes permite acompanhar as evoluções tecnológicas e oferecer sempre o melhor 

atendimento ao cliente. 

 

4.1. Processo modelado 

 

O modelo final construído pelo grupo é apresentado na Figura 5: 

 

Figura 5 – Sistema de pós-venda da concessionária 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Os blocos utilizados no modelo criado foram: Create, Station, Process, Leave, Decide e 

Dispose.  Para a chegada de veículos, foi utilizado o bloco Create pelo fato de ele ser o ponto de 
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partida do sistema, ou seja, a partir de onde as entidades surgem no modelo. Para a revisão, 

balanceamento, alinhamento, rua, lava-jato, box de troca de peças e box de instalação de acessórios, 

foi utilizado o bloco Station pelo fato de ele conseguir modelar a entrada física das entidades em 

cada etapa do sistema. 

Para a recepção, revisão tabelada, check-list, balanceamento, alinhamento, teste de rua, 

processo de lavagem, troca de peças e instalação de acessórios, foi utilizado o bloco Process pelo 

fato de ele ser usado quando uma entidade passa por alguma ação envolvendo um intervalo de 

tempo e/ou recursos. 

Para a revisão para balanceamento, alinhamento para rua, rua para troca de peças e rua para 

lava-jato, foi utilizado o bloco Leave pelo fato de ele direcionar o processo de uma determinada 

estação para a respectiva estação a partir de um tempo de deslocamento. 

Para definir o tipo de serviço e verificar a presença de avaria, foi utilizado o bloco “Decide” 

pelo fato de ele permitir a modelagem de processos de tomada de decisão no sistema.  

Finalmente, para a finalização da revisão, finalização da troca de peças, finalização da 

instalação de acessórios e clientes não interessados, foi utilizado o bloco “Dispose” pelo fato de ele 

ser o “fim” do projeto de simulação, ou seja, por onde as entidades desaparecem do sistema. 

 

4.2 Experimentação do modelo simulado 

 

A partir da escolha que reflete a melhor distribuição, foi implementada tal situação nas 

caixas que correspondem aos parâmetros analisados para a chegada de clientes e as atividades que 

são realizadas. Para configurar cada bloco, além da distribuição atribuída, são nomeadas as caixas. 

No Process ainda há a necessidade de adicionar o comportamento da área de trabalho em relação a 

entidade. No estudo, o carro é capturado e retido por um tempo e de maneira sequencial. 

A confiabilidade das distribuições é verificada pelo teste de aderência, fornecendo assim 

uma segurança para a aplicação e resultados do modelo. Dissertando sobre o mapa atual, um 

integrante do grupo que trabalha na organização, com seu conhecimento e com o fornecimento dos 

dados de gestão da concessionária, confirmou que a entrada e saída de entidades estão de acordo 

com o dia a dia, assim como a quantidade de serviço diário está coerente. 

As informações geradas vêm dos insumos do software Input Analyzer, onde foi comprovado 

o melhor parâmetro de utilização, fornecendo assim, um resultado confiável. 

O modelo foi verificado a fim de encontrar possíveis irregularidades e saná-las com o intuito 

deque o relatório fosse gerado da maneira menos enviesada possível. 

 



 

 
89 

4.3 Resultados 

 

Diante da situação real da empresa, foram verificados alguns gargalos com possibilidade de 

melhorias. Assim, foi representado a seguir tabelas comparativas do fluxo atual e o atualizado com 

intuito de demonstrar que as análises e alterações realizadas geram resultados e otimizam o sistema. 

Os planos de ação para otimizar o sistema baseia-se na alteração da numeração dos postos 

de trabalho. Foram feitos testes para entender a situação e propor melhorias. O primeiro teste 

mostrou a situação real do sistema (Tabela 2). Outros testes foram feitos para encontrar as variações 

do processo. Por fim, na última rodada, foram encontrados os dados que melhor satisfazem o 

sistema (Tabela 3).  

 

Tabela 2–Tabela de postos de trabalho 

atual

 

Tabela 3–Tabela de postos de trabalho 

otimizada 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Retirando algumas conclusões, o tempo em que o veículo fica esperando é de 13% da sua 

estadia dentro do processo. Tal dado representa um valor significante em relação ao fluxo do 

veículo. 

O tempo de movimentação da entidade é relativamente baixo para a agregação de valor, com 

uma proporção de aproximadamente 3,7%. 

A relação entre a entrada e a saída de veículos não é igual devido ao número de veículos que 

ainda estão sendo trabalhados em algum processo da empresa. Esses veículos ainda “in loco” 

ocorrem devido ao momento em que a replicação foi pausada. 

Foi relatado o tempo de espera por entidade para alguns processos como balanceamento, 

instalação de acessórios e revisão tabelada (Tabelas 4 e 5). 
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Tabela 4–Tempo de espera para o processo 

atual 

 

Tabela 5–Tempo de espera para o processo 

otimizado 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Também foi visto que na questão da espera para os processos são encontrados gargalos que 

formam filas com os tamanhos presentes no relatório do Arena nas etapas de balanceamento, 

instalação de acessórios, revisão tabelada e troca de peças. Essa espera perante o processo deve ser 

sanada para otimização do sistema (Tabelas 6 e 7).  

 

Tabela 6–Tempo de espera na fila atual 

 

Tabela 7–Tempo de espera na fila otimizado 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

 

A partir das análises, é possível diagnosticar que o fluxo apresenta gargalo de fila nos 

seguintes processos em ordem das operações mais críticas: 

 

• Balanceamento; 

• Instalação de acessórios; 

• Revisão tabelada. 
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Observando os resultados das replicações do modelo, verificou-se que a taxa de ocupação 

das áreas da organização está disposta na imagem abaixo representando algumas áreas que devem 

ser melhoradas. Também foi visto que processos onde há existência de gargalos não tem sua 

capacidade de operação total. Isso se deve ao fato de que em algum momento, devido a possuírem 

processos anteriores a eles, existe um tempo ocioso até a chegada do primeiro veículo no posto de 

trabalho. Com o andamento das atividades do dia, é gerado espera nesses processos.  

Na tabela8 e na Figura 6, a seguir, é possível observar claramente a situação, sendo as 

atividades com maiores gargalos, o balanceamento (balanceador) e a instalação de acessórios 

(instalador). 

 

Tabela 8–Tempo de ocupação por processo 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Figura 6 – Ocupação por processo 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Esses parâmetros de modificação dos postos refletem bem a melhora quando se observa o 

tempo de espera e o tempo de fila do sistema. É fornecido também no relatório o tempo acumulado 

de todas as atividades. Assim pelas informações fornecidas temos que a revisão tabelada é 

responsável pela maior parte do fluxo. Como o processo de recepção é posteriormente 

ramificado para três caminhos diferentes, tem-se uma grande quantidade de entidades que passam 

por ele. A partir disso, com a distribuição para os processos posteriores, observa-se que ele tem uma 

menor demanda de indivíduos. Em relação à saída das entidades, o balanceamento e a revisão 
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tabelada continuam com processos em desenvolvimento de acordo com as replicações atribuídas. 

Isso se deve ao seu tempo de atividade grande e/ou formação de gargalos. 

Ao otimizar o sistema, foram retirados os gargalos e consequentemente, houveram 

alterações nos postos de trabalho. O devido cuidado foi tomado para não deixar um posto muito 

carregado, fato que deixaria o operador com dificuldade de executar o seu serviço. 

 

5 REFLEXÕES SOBRE A PRÁTICA CURRICULAR DE EXTENSÃO 

 

As atividades desenvolvidas na disciplina de POII, está em consonância com às Diretrizes 

apontadas pela Política de Extensão da PUC Minas (2006), e em conformidade com o que 

determina o Departamento de Engenharia de Produção (DEP) relativo as ações de extensão 

previstas nos PPC, permitindo uma articulação com o que os alunos aprendem em salas de aulas 

com o que é vivenciado pela comunidade externa.  

Em uma postura inovadora, o DEP incentiva o desenvolvimento de práticas curriculares de 

extensão em disciplinas regulares. A introdução da disciplina de PO – Simulação, como uma 

“disciplina extensionista” representa uma sensibilização do DEP, para mudar a forma de como as 

disciplinas antes, puramente teóricas, devem ser ministradas de forma a oferecer aos estudantes 

conteúdos que façam sentido para o mesmo no mundo real. 

Com essa simulação foi possível perceber que a ação extensionista na disciplina de PO pode 

ser aplicada em diferentes segmentos da sociedade e para organizações diferentes portes, gerando 

benefícios sociais. 

 

6 CONCLUSÕES 

 

Após a realização da simulação, foi possível concluir que o modelo é aceitável, tendo em 

vista o custo benefício que a empresa terá de retorno. Porém, mesmo com o modelo sendo aceitável, 

deve ser feita uma análise crítica por parte dos gestores para identificar a viabilidade de se 

implementar as mudanças. 

As vantagens da implementação do novo modelo seriam uma redução do tempo em que o 

veículo aguarda a liberação de algum posto para a realização do serviço, reduzindo assim, as filas. 

O lado negativo do novo modelo seria a necessidade de se investir em novos postos de trabalho, 

fato que geraria gastos para a empresa. 
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A análise de micro processos contidos nos sistemas que apresentam gargalos podem gerar 

otimização nas atividades operadas na empresa, visto que a simulação realizada no presente estudo 

focou em macro processos da área de pós-venda. 
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RESUMO 

O presente trabalho aborda um estudo feito em uma empresa, no setor da qualidade. Nesse setor é feito a realização de 

testes a fim de garantir que o produto esteja dentro dos padrões estabelecidos e com qualidade garantida. Após a análise 

de campo, foi verificado que havia formação de filas em dois ambientes do processo – fresadoras e lixadeira, ou seja, 

encontrava-se fila tanto de produtos a serem preparados, quanto durante os processos de preparação. Com auxilio do 

programa ARENA, conhecimento sobre formação de filas e visita ao setor em estudo, foi formulado um estudo de caso 

com intuito de mudança no processo afim de não haver mais filas, resultando em um processo mais ágil. Foram testadas 

mudanças no tempo de espera do produto no estoque e tempo de lixamento do produto. 

 

Palavras-chave: Qualidade. Arena. Processo. Filas. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho foi realizado em uma indústria na área de siderurgia no setor de 

qualidade, a qual realiza testes em laboratório para a averiguação do cumprimento das 

especificações de cada produto. 

Por uma demanda interna de melhorar os tempos de produção e espera dentro do processo 

de fabricação de corpo de prova, foi realizada uma análise nas listas de atrasos e no tempo de 

processamento dos produtos. Com isso, foi possível mensurar onde os atrasos eram mais frequentes 

e quais eram os motivos para que esses ocorressem. A fim de completar este estudo, foi realizada 

uma análise dinâmica do processo.  

Sabendo que, através da análise dinâmica, e da interação entre os elementos do sistema, é 

possível determinar gargalos e visualizar tamanhos de filas, foi realizado a simulação do processo 

de fabricação de corpo de prova, o software Arena foi escolhido para essa função. 

                                                           
1
 Graduanda em Engenharia de Produção pela PUC Minas na unidade Barreiro. E-mail: carolinevventura@gmail.com. 

2
 Graduanda em Engenharia de Produção pela PUC Minas na unidade Barreiro. E-mail: josianedomonte@hotmail.com. 

3
 Graduanda em Engenharia de Produção pela PUC Minas na unidade Barreiro. E-mail: 

larissanogueirazago@gmail.com. 
4
 Graduanda em Engenharia de Produção pela PUC Minas na unidade Barreiro. E-mail: marcelaprocha@hotmail.com. 

5
 Graduando em Engenharia de Produção pela PUC Minas na unidade Barreiro. E-mail: Ronaldorsb2@gmail.com. 



 

 
95 

Dessa forma, este trabalho tem como objetivo geral identificar o motivo dos atrasos e tempo 

de espera elevado com a utilização do software de simulação Arena, no processo de fabricação de 

corpo de prova e propor soluções para minimizar os problemas encontrados. 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1. Simulação 

 

Do Aurélio, “[simulação] s.f Ato ou efeito de simular. Experiência ou ensaio realizado com 

auxílio de modelos”.  A simulação permite experimentar novos comportamentos antes de serem 

testados em um ambiente real evitando possíveis riscos e permitindo visualizar a melhor situação. 

Ela envolve a construção do modelo e o método experimental que busca descrever o 

comportamento do sistema, construir teorias e hipóteses considerando as observações efetuadas e 

previsão de um comportamento futuro, sendo possível, através da sua execução, definir qual a 

quantidade de prestadores de serviços, esses sendo pessoas, máquinas ou ferramentas, qual a melhor 

configuração do layout incluindo os espaços para estocagem e armazenagem e qual o melhor roteiro 

de fluxo dentro do sistema que está sendo utilizado para a otimização de todo o processo.  

A simulação é um processo de projetar um modelo computacional de um sistema real e 

conduzir experimentos com este modelo com o propósito de entender seu comportamento e/ou 

avaliar suas estratégias para sua operação (PEGDEN, 1990). Ela permite o estudo de sistemas 

dinâmicos quer em tempo real, em tempo reduzido ou dilatado. Quando novos componentes são 

introduzidos em um sistema, a simulação pode ser usada para ajudar a prever áreas de 

estrangulamento e outros problemas que podem surgir na operação do sistema (NAYLOR, 1971). 

 

2.2 Software ARENA 

 

A primeira versão do software Arena da linguagem de simulação SIMAN foi lançada no ano 

de 1982 pela Systems Modelling Corporation nos Estados Unidos e foi inspirada na linguagem 

GPSS usada em computadores. Em 1995, foi lançada a versão do software Arena para o Windows 

95 se tornando a primeira ferramenta de simulação a trabalhar em uma versão 32bits.  

No ano 2000, a empresa Rockwell comprou a Systems Modelling e o Software Arena 

recebeu um grande investimento para seu desenvolvimento o que gerou a criação de novas versões 

em intervalos de tempo menores agregado a melhorias em suas atualizações. Esse sistema 
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operacional passou a fazer parte da RS BIZWARE agindo dentro do segmento de Manufacturing 

Execution System. 

O Software Arena é uma ferramenta de simulação que possui um ambiente gráfico integrado 

com recursos que permitem a modelagem e simulação através de fluxogramas intuitivos que 

representam o fluxo de informações e processos. O programa consegue prever uma nova situação 

que possa não ser real possibilitando a análise de diferentes cenários e sua utilização promove a 

melhoria da visibilidade de um sistema ou mudança de um processo, a redução de gargalos, custos 

operacionais e tempo de entrega, a melhoria da administração dos equipamentos e inventários além 

de permitir aprimorar a previsão financeira proporcionando o aumento do lucro.  

Atualmente existe a versão Básica ou Standard, a versão mais simples de todas as outras 

onde não há possibilidade de criação de novos templates e a biblioteca é limitada. A versão 

estudante é gratuita e destinada a estudantes para fins institucionais tendo um número restrito de 

entidades. A versão acadêmica é destinada as universidades por um preço acessível não podendo ser 

usada para fins lucrativos. A versão profissional é utilizada para fins comerciais podendo ser 

distribuído de maneira livre, mas paga, dentro de uma organização ou no mercado em si. Essa 

opção não possui restrições quanto o número de entidades, os recursos e a criação e agrupação de 

novos objetos como templates.  

 

2.3. Teoria de filas 

 

A teoria de filas é um modelo analítico da seção da probabilidade que estuda problemas de 

congestionamento na formação de filas através de análises matemáticas proporcionando modelos 

para demonstração do comportamento de um sistema que fornece serviços com demanda aleatória e 

crescente para otimizá-lo garantindo a satisfação do cliente, evitando desperdícios e gargalos e ao 

mesmo tempo, ser viável economicamente para o seu provedor. 

De certa população, surgem clientes que formam uma fila e que aguardam por algum tipo de 

serviço. O termo cliente é usado de forma genérica e pode designar tanto uma pessoa, um navio ou 

um lingote. Como sinônimo de cliente usa-se também o termo transação ou entidade. O 

atendimento é constituído de um ou mais servidores (que podem ser chamados de atendentes ou 

canais de serviços) e tanto pode designar um barbeiro, um cais de atracação ou uma máquina de 

lingotamento (PRADO, 2009). 
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2.4 Conceitos do processo de preparação de prova  

 

No processo de preparação de corpo de prova da empresa em estudo é realizado a usinagem 

de tubos de aço, ou seja, uma quantidade de material é removida com auxílio de uma ferramenta de 

corte produzindo o cavaco, obtendo-se assim, uma peça com formas e dimensões desejadas. Após o 

corte, é necessário fazer o lixamento do mesmo, para que assim seja retirado as rebarbas para que o 

acabamento do produto fique com boa qualidade.  

Posteriormente, o produto passa por uma inspeção no qual, o colaborador irá determinar se o 

produto já pode ser ensaiado ou, deverá ser analisado com mais detalhe, para que volte ao processo 

e seja corrigido, ou seja, descartado. 

 

3. METODOLOGIA 

 

O planejamento e desenvolvimento do trabalho teve como recurso a colaboração da gerência 

do setor em estudo, que possibilitou a análise do processo. Também teve os participantes do grupo 

colaborando com o desenvolvimento e análise dos dados do trabalho; os colaboradores do setor 

(operadores das máquinas) foi um grande suporte para que fosse possível compreender o fluxo e 

variáveis do processo.  

O Quadro 1 apresenta o cronograma sintético das atividades.  

 

Quadro 1 – Cronograma de atividades 

Atividade Tempo (dias) 

Visita inicial à empresa 1 

Construção de fluxograma 1 

Definição de amostra 1 

Coleta de dados 7 

Montagem da simulação 1 

Processamento dos dados 1 

Reunião de grupo para análise dos dados 1 

Montagem das novas simulações 1 

Montagem do relatório 5 

Entrega final 1 

Retorno a empresa para apresentar proposta de melhoria 1 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

O modelo conceitual do estudo é uma oficina mecânica, no qual é produzido corpos de 

provas para fazer diversas análises físicas e químicas. O setor de estudo, é de qualidade, logo, a 
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qualidade da preparação desses corpos de prova tem suma importância para a análise desse produto, 

quanto para o produto final.  

O Processo é constituído por 4 operários, três são responsáveis pela preparação dos corpos 

de prova (máquina e lixamento), e um fica responsável por liberar esses corpos de prova para ensaio 

ou refugo. O processo possui uma variável que tem grande importância e que faz uma grande 

diferença no processo, pois, o mesmo operador que opera a máquina é quem tem que lixar os corpos 

de prova, logo, as vezes a máquina fica ociosa, por não ter quem operá-la.  

O fluxograma do sistema simulado é mostrado na Figura 1. 

 

Figura 1: Fluxograma do processo de preparação de corpo de prova 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

A coleta dos dados foi feita durante 7 dias, foram cronometrados todos os tempos do 

processo, ou seja, desde o tempo de operação nas máquinas, tempo de deslocamento entre as 

mesmas e feito também uma análise do tempo da jornada de trabalho, turnos, quantidade de refugo 

e retrabalho.  

Após a coleta dos dados e de uma análise qualitativa, foi possível observar antes de fazer a 

análise no input analyzer, que tanto a entrada quanto o tempo de processamento seriam com uma 

distribuição triangular, pois, o tempo de corte das máquinas variável de acordo com o aço, para aços 

macios o tempo era mais curto, e aços mais resistentes, o corte era mais longo. 
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4. ESTUDO DE CASO NO PROCESSO DE PREPARAÇÃO DE CORPO DE PROVA DE 

UMA EMPRESA 

 

4.1 Processo modelado 

 

Utilizando o software Arena, foi feita a modelagem e simulação do cenário encontrado na 

oficina na empresa escolhida, onde é realizada a preparação dos corpos de prova do setor de 

qualidade, com o intuito de entender o comportamento do processo da preparação de corpo de prova 

e com base nos relatórios obtidos, propor melhoria a empresa.  

 

Figura 2: Modelagem do início do processo (chegada) 

 
Fonte: Simulador Arena (2018). 

 

Figura 3: Modelagem do processo de lixamento e inspeção (atendimento) 

 
Fonte: Simulador Arena (2018). 
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Figura 4: Modelagem do processo de reparo (atendimento) 

 
Fonte: Simulador Arena (2018). 

 

Figura 5: Modelagem do processo de falha (atendimento) 

 
Fonte: Simulador Arena (2018). 

 

Figura 6: Modelagem do final do processo de preparação (saída) 

 
Fonte: Simulador Arena (2018). 

 

No software Arena, modelou-se o cenário encontrado (figuras 2, 3, 4, 5 e 6).  
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4.2. Experimentação do modelo simulado 

 

Após a visita à empresa e a coleta dos dados, foi mapeado o fluxo do processo a fim de 

verificar onde estava o maior índice de filas. Durante a análise foi verificado que era no começo do 

processo, assim, foi definido quais simulações seriam necessárias para resolver o problema.  

Utilizou-se o Input Analyzer para realizar testes de aderência dos dados, isto é, para 

verificara qualidade das amostras coletadas, onde estas poderiam ser aprovadas ou não baseando no 

p-value. A regra básica é que os p-value devem ser maiores que 0,10 (10 %) no mínimo, e o valor 

obtido foi 0,75 (75%). Todas as amostras foram aprovadas nos testes de aderência e seguem uma 

distribuição triangular para os tempos de chegada, execução e saída.  

A distribuição triangular é bastante utilizada para descrever uma população para a qual estão 

disponíveis dados de amostras limitados. Ou seja, é utilizado para estimar os valores mínimos, 

máximos e mais prováveis. O Gráfico 1 apresenta o histograma dos dados fornecido pelo Analyzer. 

 

Gráfico 1: Gráfico Input Analyzer (dados da entrada) 

 
Fonte: Relatório Arena (2018) 

 

Figura 7: Dados Input Analyzer (dados da entrada) 

 
Fonte: Relatório Arena (2018). 
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Para os valores de execução, foi considerado uma distribuição triangular pois, as fresadoras 

e o lixamento trabalham em um intervalo de tempo muito variável pois, variam de acordo com o 

aço e com o tipo de corpo de prova.  

Além de fazer a avaliação dos testes de aderência, foi realizada a checagem do modelo 

através de Rodar > Checar modelo, confirmando que o modelo estava modelado de forma correta. 

A simulação durou 7 replicações com duração de 24 horas/dia. 

 

4.3. Resultados 

 

Após a análise da modelagem do sistema e simulação, foi possível observar filas nas 

fresadoras e na lixadeira. 

No relatório emitido ao final da simulação, analisou-se o tempo, quantidade de produtos nas 

filas e as taxas de utilização dos recursos. Com base nos valores encontrados, identificamos que a 

operação mais crítica do sistema estudado são as atividades realizadas pelos operadores das 

máquinas (segundo Gráfico 2), pois a taxa de ocupação dos mesmos é alta, para o operador da 560 

I, 79,67%, para o operador da D600 II, 99,49% e para o operador da MAZAK, 77,74%. Isso indica 

um gargalo, pois o número atual de operadores é insuficiente para todo o processo, caso ocorra 

algum problema com o recurso todo o sistema será comprometido, uma vez que a etapa seguinte 

(lixadeira) depende dos mesmos.  A taxa de ocupação dos inspetores é extremamente baixa 0,25%, 

indicando que o recurso não é bem utilizado. 

Outro fator que chamou a atenção foi o Accum VATime (Gráfico 3), que soma para cada 

categoria do tempo em que cada entidade passou dentro do processo, as máquinas que mais ficaram 

ocupadas, foram as fresadoras, o que pode ser devido aos retrabalhos. E também com base no 

gráfico Accum Wait Time (Gráfico 4), o processo que mais ficou aguardando foi o da lixadeira, que 

poderia ser pela grande ocupação das fresadoras.  

Foi possível observar também que saiu apenas 1.388 de 3025 produtos.  

 

Gráfico 2: Gráfico Scheduled Utilization 

 
Fonte: Relatório Arena (2018). 
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Gráfico 3: Gráfico Accum VA Time 

 
Fonte: Relatório Arena (2018). 

 

Gráfico 4: Gráfico Accum Wait Time 

 

Fonte: Relatório Arena (2018). 

 

Com isso, identificamos que havia oportunidades de melhoria, devido aos valores não 

satisfatórios, então, optamos por criar outros modelos computacional no Arena, a fim de verificar 

uma melhoria no qual obtivéssemos um cenário ideal.  

Foram propostos três novos cenários: 

 

1. Colocar um operador fixo na lixadeira 

2. Colocar uma máquina “ajuda” para receber os retrabalhos 

3. Colocar um operador fixo e uma máquina ajuda para receber os retrabalhos.  

 

Não foram mudados os parâmetros do número de replicações, pois o setor já trabalhava 24 

horas por dia. 
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1. Operador fixo na lixadeira 

 

Após a análise foi possível verificar que de 3025 produtos que entraram, saíram 3022, logo é 

possível perceber que foi uma melhoria valida. As utilizações dos operadores também ficaram mais 

igualitários, apesar do inspetor ainda ficar ocioso. O tempo de espera também diminuiu 

drasticamente.  

 

2. Máquina “ajuda” para receber retrabalhos  

 

Após a análise foi possível verificar que de 3025 produtos que entraram, saíram 1243, logo é 

possível perceber que não foi uma melhoria valida. A utilização dos operadores das fresadoras 

continuou alta, e além do inspetor o operador da máquina “ajuda” também ficou ocioso. O tempo de 

espera na lixadeira aumentou. 

 

3. Operador fixo e uma máquina “ajuda” 

 

Após a análise foi possível verificar que de 3025 produtos que entraram, saíram 3022, logo é 

possível perceber que foi uma melhoria valida, porém não seja viável. As utilizações dos operadores 

ficaram mais igualitárias, porém, ainda há uma ociosidade no inspetor e no operador da máquina 

ajuda. O tempo de espera, ainda continuou alto.  

 

5 REFLEXÕES SOBRE A PRÁTICA CURRICULAR DE EXTENSÃO 

 

A curricularização das atividades de extensão na disciplina de POII permitiu a constatação 

da experiência extensionista como elemento formativo e coloca o estudante como protagonista de 

sua formação, isto é, ele “deixa de ser mero receptáculo de um conhecimento validado pelo 

professor para se tornar participante do processo”. 

As práticas laboratoriais desenvolvidas com o uso do computador criam mundos artificiais 

no qual o estudante fica imerso, completamente alheio à realidade, à sociedade e ao mundo 

profissional que lhe espera quando do exercício de seu ofício.  

Anteriormente, limitada às experiências laboratoriais de simulação de processos dos 

conteúdos livrescos, a experiência da inserção de PCE na disciplina de PO – Simulação do Curso de 

Engenharia de Produção demonstrou ser um bom recurso que permite aos discentes o contato com 

processos reais e a sociedade que o receberá como futuro Engenheiro. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Após a análise dos dados coletados na empresa e no programa de simulação, tendo em vista 

o objetivo do presente trabalho, propomos três cenários a serem simulados para verificarmos qual 

seria o ideal e mais viável. Após a análise dos dados resultantes das simulações verificou-se que o 

cenário onde se obteria o melhor desempenho e que é mais viável é ter um operador fixo na 

lixadeira 

Neste cenário constatou-se que com um colaborador responsável unicamente pela lixadeira 

temos um menor índice de filas e a maioria dos produtos que entraram, saíram, assim, temos um 

tempo de espera menor e também se diminuiu os períodos de ociosidade das máquinas já que estão 

operando durante todo o processo. Para futuros estudos espera-se diminuir a ociosidade dos 

inspetores. 
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SIMULAÇÃO DE UM SISTEMA DE FILAS DE UM RESTAURANTE DE 
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RESUMO 

O processo que será desenvolvido baseia-se no estudo de filas do restaurante de uma empresa que atende em média 

1.500 pessoas por dia. A empresa está localizada na cidade de Contagem em Minas Gerais que por sua vez conta com 

uma empresa terceirizada para servir almoço aos funcionários. Massima Restaurantes é uma empresa referência em 

alimentação em Indústria, escolas, hospitais e aeroportos. Sempre com o foco no cliente, em 2005 a empresa reformulou 

seus conceitos de produtos, e de sua marca principal, criando as soluções School Café, Café da Praça e Espaço 

Gourmet. Com segmentação mais clara, novos mercados foram atraídos e o crescimento se tornou constante. O estudo 

tem como intuito observar o gargalo das filas através do sistema, observando os horários de maior movimentação e 

ociosidade em outros, com isso, o programa a desenvolver auxilia no equilíbrio das filas de maneira que possa servir os 

clientes de uma maneira otimizada. 

 

Palavras-chave: Filas, restaurante, empresa, cliente. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

No restaurante da empresa multinacional estudada são recebidas reclamações diariamente 

sobre as grandes filas que são formadas em horário considerado como gargalo pela empresa 

terceirizada de alimentação. E necessário realizar a simulação para encontrar a forma de diminuir o 

tempo na fila, dimensionando e administrando assim a quantidade de linhas a se criar nos horários 

de maior fluxo e redimensionar também os intervalos de chegada dos funcionários, tornando assim 

um sistema mais eficaz e atendendo os trabalhadores no menor tempo possível.  

Com o sistema aplicado, foi possível observar a melhor combinação entre a chegada de 

funcionários para o número de caixas que serão necessários para garantir um melhor atendimento.  

Com o planejamento do projeto, pretende-se ter certeza de que os recursos suficientes ao 

nível de pessoal, suporte, gerência, hardware e software para realização do trabalho proposto, 

reduzindo assim os problemas encontrados hoje pela empresa. 

Para o desenvolvimento do projeto, utilizou-se a estratégia de modelagem discreta e os 

valores reais foram medidos diretamente no sistema.  
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O objetivo do trabalho foi analisar as seguintes variáveis: 

 Melhoria do atendimento aos clientes; 

 Redução do tempo nas filas de espera; 

 Balanceamento no fluxo de pessoas no restaurante. 

 

Figura 1 - Fila do refeitório para entregar a bandeja. 

 
Fonte: Imagem capturada pelos autores. 

 

Administradores de produção desdobram-se em cálculos matemáticos para achar uma forma 

de proporcionar o fluxo constante e otimizado de um processo através da quantidade de postos de 

trabalho e, ao mesmo tempo, reduzindo ociosidades na linha, realizando assim um balanceamento 

estruturado. Quando essa racionalização é conseguida e as perdas são evitadas ao máximo, a 

empresa se torna mais competitiva dentro do mercado, pois se alcança produtividade esperada, 

diminuição de custos satisfazendo o cliente final. 

A Massima Restaurantes visa o balanceamento para que o cliente chegue e faça sua refeição 

de maneira simples, prática e objetiva. Por isso a administração da produção é a área que gerencia 

os recursos necessários (insumos, mão de obra, capital, etc.) para que se alcance o objetivo com 

eficiência e eficácia. O uso da modelagem e simulação de filas em um restaurante de uma 

multinacional do ramo de construção, gerenciado pela empresa Massima, visou contribuir com 

administração da produção e nos serviços oferecidos ao cliente.   
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2 REVISÃO DA LITERATURA  

 

As teorias são quase sempre expressas na forma de um modelo. A Teoria das Filas (TF) é 

um método analítico que aborda problemas de congestionamento através de formulação 

matemática. Desenvolvida em 1908 por A. K. Erlang, Copenhagen, Dinamarca. Erlang é 

considerado o Pai da Teoria das Filas.  

A TF Utiliza o conceito de clientes solicitando serviços (PRADO, 2009). 

De certa população, surgem clientes que formam uma fila e que aguardam por algum tipo de 

serviço. O termo cliente é usado de forma genérica e pode designar tanto uma pessoa, um navio ou 

um lingote. Como sinônimo de cliente usa-se também o termo transação ou entidade. O 

atendimento é constituído de um ou mais servidores (que podem ser chamados de atendentes ou 

canais de serviços) e tanto pode designar um barbeiro, um cais de atracação ou uma máquina de 

lingotamento (PRADO, 2009). 

O primeiro passo no estudo de um sistema de filas é o levantamento estatístico do número 

de clientes atendidos por unidade de tempo, ou do tempo gasto em cada atendimento (PRADO, 

2009). A finalidade do levantamento estatístico é determinar a distribuição de probabilidades do 

número de atendimentos ou da duração de cada atendimento. 

 

Figura 2 – Sistema de filas 

 
Fonte: PRADO (2009). 

 

Os Parâmetros de um Sistema de Filas:  

 

• Taxa de chegadas; 

• Capacidade (taxa de atendimento); 

• Tempo entre chegadas sucessivas; 

• Tempos de atendimento; 

• Capacidade da fila ("finito" vs. "infinita"); 
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• Disciplina (FIFO/FCFS, SIRO, LIFO, prioridades); 

• Outros. 

 

Os postos de atendimento são formados por pessoas, instalações e equipamentos que devem 

operar em sintonia para prestar um bom serviço. Existem elementos passíveis de atuação com o 

objetivo de aprimorar o desempenho do sistema (PRADO, 2009): 

 

• Forma de atendimento; 

• Dimensionamento da capacidade; 

• Forma de atendimento; 

• Treinamento dos atendentes; 

• Rotinas administrativas; 

• Sistemas de Informações, etc. 

 

Todos esses elementos podem ser observados, pesquisados, avaliados e aprimorados. O 

resultado aparece para o cliente, como o tempo gasto em cada atendimento ou o número de 

atendimentos que o sistema consegue fornecer. Essas são variáveis que o administrador deve 

observar em primeiro lugar.  

Um sistema é definido por Schmidt (TAYLOR; SCHMIDT; CHACHRA, 1973) como "um 

conjunto de objetos, como pessoas ou máquinas, por exemplo, que atuam e interagem com a 

intenção de alcançar um objetivo ou um propósito lógico". Na prática, são os objetivos de um 

particular estudo, que vão definir quais objetos devem constituir o sistema. Um sistema é uma 

abstração do mundo real. (BARRETO, 1995).  

Segundo Barreto (1995), os modelos utilizados em simulação são abstrações do mundo real. 

Estas abstrações podem ser modelos reduzidos, modelos de outro domínio físico, mas possuindo 

equações matemáticas de mesma natureza (modelos análogos) ou representação matemática 

(modelos matemáticos).  

Para uma produção equilibrada é necessário uma boa administração dos processos e 

entender a necessidade de cada empresa, de uma forma geral, o tema administração da produção 

envolve três grandes conceitos: conceito de administração, conceito de organização e conceito de 

atividades de produção. (PEINADO ET. AL, 2007).   
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3 METODOLOGIA 

 

Segundo Almeida (2017) para simular um sistema é interessante seguir os passos: 

 

1. Definir o problema: As simulações devem ter um propósito para resolução de um 

determinado problema. 

2. Definir o modelo conceitual: O modelo conceitual pode ser definido pelo 

desenvolvimento do fluxograma do processo ou pelo "layout" do sistema.  

3. Construir o modelo de simulação usando um software de simulação: 

 

• Coletar os dados do sistema real armazenando-os em arquivos textos que serão 

lidos pelo analisador de dados de entrada; 

• Verificar o ajuste das distribuições de probabilidades de cada etapa do processo 

real.   

• Construir o modelo no software Arena usando seus blocos e módulos de acordo 

com o fluxograma do processo.  

 

4. Verificar e validar o modelo: A verificação consiste na inspeção do modelo verificando 

se o mesmo não possui erros de sintaxe e de lógica. Por exemplo, se a saída de um 

modelo fornecer como resultado nulo no relatório fornecido pelo software Arena, isso 

pode significar que o modelo pode ter algum problema de lógica. Erros sintáticos não 

permitem que o modelo rode, mas, mesmo rodando, o modelo pode conter erros de 

lógica. A validação consiste na aceitação dos resultados oferecidos pelo teste do modelo. 

Adicionalmente, podem existir diferentes versões do modelo dependendo do nível de 

detalhes que se quer atingir.   

5. Experimentar o modelo: A experimentação do modelo consiste na mudança de 

parâmetros do mesmo, permitindo estudar seu comportamento; o alcance da estabilidade 

de resultados da simulação e a obtenção da melhor decisão. 

6. Documentar e apresentar os resultados: A qualquer simulação é necessário o 

planejamento. Pode ser utilizado um Plano de Simulação que consiste em um roteiro 

com os passos a serem seguidos para o desenvolvimento de uma simulação. Ao final 

com a implementação do modelo teremos o Projeto de Simulação. Tal projeto permite a 

documentação e a apresentação dos resultados para utilização futura.  
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O Software Arena é um software de simulação de processos lançado pela empresa americana 

Systems Modeling em 1993, sucessor de dois outros produtos de sucesso da mesma empresa: 

SIMAN (primeiro software de simulação para PC) e CINEMA, os quais foram desenvolvidos em 

1982 e 1984. A partir de 2000, o software Arena passou a pertencer a Rockwell Automation Inc. 

Para a realização do trabalho, foram medidos os tempos a partir do momento em que o 

funcionário passa pela catraca do refeitório. Foram necessários dois dias de medições realizadas no 

restaurante.  

Foi realizado um fluxograma conforme mostrado na Figura 3, realizando um esboço do 

sistema, de forma gráfica definindo componentes, descrevendo as variáveis e interações lógicas que 

constituem o sistema. 

 

Figura 3 – Fluxograma das filas no refeitório. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Os dados coletados foram utilizados no software Arena para ajuste das distribuições 

probabilísticas. Foi observado que o gargalo está no processo das linhas de distribuição de 

alimentos.  

Com a simulação no software Arena foi possível reordenar as linhas, realizando uma 

adequação no processo dos resultados. 

 

Tabela 1- Cronograma simplificado para o desenvolvimento do trabalho: 

Atividade Tempo (dias) 

Definição da empresa a ser estudada 2 dias 

Coleta de dados 3 dias 

Análise de dados 1 dia 

Simulação no Software 1 dia 

Análise de possíveis soluções no Arena 2 dias 

Análise dos resultados e desenvolvimento dos dados escritos 1 dia 

Apresentação 1 dia 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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4. ESTUDO DE CASO NO PROCESSO DE FILAS DA EMPRESA MASSIMA 

RESTAURANTES 

 

A Massima Alimentação iniciou sua história em 1997, em Campinas, atuando 

principalmente em escolas, lojas de departamento e laboratórios farmacêuticos. Em poucos anos e 

com a grande notoriedade adquirida nesta área, expandiu-se para São Paulo e começou a atuar na 

área hospitalar. 

Em 2003, com a bagagem para suportar uma fase de sólido crescimento, a empresa se tornou 

uma S/A, abrindo seu capital para promissores investidores que trouxeram, além da experiência 

com refeições coletivas, o capital necessário para um maior desenvolvimento operacional e 

estrutural. 

Em 2004, a Massima consolidou sua posição no mercado brasileiro de alimentação 

institucional, adquirindo os ativos de negócios da italiana Onama do Brasil. 

A Massima iniciou os seus serviços na CNH industrial em 2015, trazendo para a empresa as 

mais diversas possibilidades de pratos e oferecendo um serviço de qualidade.   

O processo do estudo de caso foi escolhido devido ao complexo das filas nos horários de 

almoço, com isso o processo foi reavaliado no software e desenvolvido e aplicado um novo modelo 

de filas nos restaurantes. 

 

Figura 4 - Filas para pegar os pratos 

 
Fonte: Imagem capturada pelos autores. 
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Foi realizado no modelo no software Arena, entre os dias 25 e 30 de outubro, para reordenar 

o processo de filas e entender os gargalos das operações. Após a visualização, foi possível 

identificar a necessidade da criação de uma fila extra nos horários de maior fluxo e uma ordenação 

dos processos de chegada de funcionários ao restaurante. 

Foi estabelecido que os funcionários do turno da produção almoçassem no horário das 11h 

às 12h e o turno administrativo das 12h às 14h. A Figura 5 mostra a modelagem realizada no 

sistema Arena de entrada de clientes, atendimento e saída de clientes onde foi possível visualizar o 

fluxo do restaurante.   

 

Figura 5 - Modelo da fila 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

A partir de uma distribuição de probabilidade obtida através de dados coletados, o bloco 

Create irá simular a forma de chegada das entidades no sistema. A configuração é mostrada na 

Figura 6.  

 

Figura 6 - Configuração do Bloco Create 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

O bloco Process assim como o bloco Create utiliza distribuição de probabilidade para fazer 

a simulação de como se dar o processamento das entidades através de recursos previamente 

definidos. Na primeira modelagem do sistema, o cliente chegava à catraca e, ao passar por ela, 

encontrava uma fila para pegar os pratos, gerando uma espera de 2 a 3 minutos por pessoa, sendo 
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que ainda tinha a fila da comida e a espera para servir a carne. Com o estudo de caso, foi possível 

observar os horários em que havia filas, podendo estudar melhor plano de ação para sanar as filas.  

Após as simulações no Arena foi possível identificar a necessidade de mais quatro linhas de 

servir a comida. Esta adição de linhas permitiu a maior taxa de saída de pessoas atendidas e a 

redução da taxa de utilização dos recursos. Outros dois testes foram feitos para encontrar as 

variações do processo. Por fim, na última rodada, foram encontrados os dados que melhor 

satisfazem o sistema. Sendo assim, o resultado pretendido se deu com 10 replicações. Pois os 

tempos de atendimento e espera na fila foram menores do que se comparados com a simulação em 

20 replicações, e também a taxa de saída de pessoas foi maior. 

A Figura 7 mostra a configuração do bloco Process. O sistema tem um servidor que é 

denominado Caixa. O bloco Dispose irá terminar o processamento e contabilizar o número de 

entidades que saem do sistema após todos os seus processamentos. 

 

Figura 7 - Configuração do Bloco Process 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Foram utilizadas de 10 a 20 replicações, com período de 7 dias, 24 horas por dia, testadas 

diversas vezes. O primeiro teste mostrou a situação real do sistema. Foi possível observar a melhor 

combinação entre a chegada de funcionários para o número de caixas a fim de garantir maior 

eficiência e comodidade, e a quantidade de caixas necessários para garantir um atendimento ágil, 

através do modelo computacional que melhor se adequasse à realidade. Caso os funcionários 

estivessem esperando muito tempo na fila, pudemos analisar a capacidade de atendimento da 

quantidade de caixas e posteriormente melhorar o fluxo, com o intuito de adequar o restaurante à 

empresa. 
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5 REFLEXÕES SOBRE A PRÁTICA CURRICULAR DE EXTENSÃO 

 

Nos últimos anos, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira, INEP, (2017) o número de matrículas em cursos presenciais de “Engenharia, Produção e 

Construção” no Brasil, em 2016, foi de 1.204.500 alunos. Tais números apontam direções para a 

Universidade no que tange a aliar a teoria e prática através de ações de extensão. 

Esses novos universitários relatam que a escolha do curso está diretamente relacionada ao 

interesse em lidar com pessoas no meio profissional, tendo contato direto com o fator humanístico. 

Logo, experiências que oportunizem ambientes para o acesso e desenvolvimento de tecnologia para 

a sociedade, são muito bem visto pelos discentes, a disciplina de POII oportuniza esse espaço 

democrático e dialógico. 

Percebe-se que a experiência vivenciada na disciplina, transformou a percepção do aluno 

extensionista a respeito de questões sociais e coletivas. Através do relato dos discentes foi possível 

constatar o que já se sabe pela PROEX/PUC Minas que mesmo as empresas que não têm um viés 

social levam em consideração, em entrevistas de contratação, a participação do candidato em ações 

de extensão propostas pela Universidade, devido às habilidades e competências que esse tipo de 

atividade proporciona na formação do discente. De acordo com Martins et. al (2015), “há 

preocupação (dos universitários) em enfrentar o mercado de trabalho já com a preparação prática 

que a atividade de extensão possibilita” (MARTINS ET. AL, 2015, p. 199).   

 

6 CONCLUSÃO 

 

A experimentação com modelos (simulação) é feita principalmente para aumentar o 

conhecimento sobre o sistema em estudo. Uma simulação deve responder e, algumas vezes, criar 

questionamentos.  

O sistema simulado reflete o sistema real, pois os dados coletados bem como as estações do 

processo foram obtidos durante a atividade do sistema. Por isso, a melhor solução identificada foi 

adicionar quatro caixas na fila de atendimento. Esta adição de caixas permitiu a maior taxa de saída 

de pessoas atendidas e a redução da taxa de utilização do recurso.  

Pode-se afirmar que o modelo é aceitável para implementação, possui como vantagens a 

redução nos gargalos, acarretando em maior eficiência no atendimento com a redução do tempo de 

espera das pessoas. Como desvantagens existem a necessidade de se investir considerável 

quantidade de capital para colocar os caixas em funcionamento e juntamente a contratação de 

quatro funcionários. 
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Para futuras simulações, o modelo pode ser considerado com maior complexidade 

adicionando mais etapas no processo e verificando qual a sua influência no resultado final. 
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RESUMO 

Este relato tem como objetivo descrever a realização de um estudo computacional que visou analisar o atendimento em 

um posto de combustível, com a intenção de otimizar o tempo de atendimento e o tempo de espera. Ao longo do 

trabalho, serão abordados diferentes cenários que representam o cotidiano do posto analisado com alterações no número 

de funcionários e/ou no ritmo de chegada dos clientes. Após a definição desses cenários, será utilizado o Software 

Arena para simular o comportamento do sistema em cada uma dessas situações, possibilitando entender qual a opção 

que seja a mais eficiente para o cliente. 

 

Palavras-chave: Software Arena. Otimização. Engenharia de Produção. Teoria das Filas.  

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A gestão e o planejamento dos postos de combustíveis são tarefas complicadas 

principalmente pela dificuldade de se fazer o cálculo de demanda. A demanda é dependente de 

diversos fatores externos e conseguir encontrar uma equação que relaciona todos, de maneira exata, 

é praticamente impossível. Ao longo dos últimos anos, a quantidade de veículos circulando nas ruas 

das cidades vem crescendo exponencialmente, em uma proporção muito maior do que o surgimento 

de novos postos de combustíveis.  

Quando a oferta é menor que a demanda, filas de espera por esse produto, no caso o 

combustível, são criadas. Desse modo, torna-se necessário que os postos de gasolina sejam cada vez 

mais eficientes no que diz respeito ao atendimento dos clientes.  

O sistema a ser simulado é um posto de combustível que funciona 16 horas diárias, possui 5 

atendentes e 3 bombas de combustível. O trabalho teve como principal objetivo analisar o 
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funcionamento desse posto, buscando otimizar o tempo de espera e atendimento e minimizar o 

tamanho das filas. 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

A Pesquisa Operacional (PO) é uma área da Engenharia de Produção que proporciona aos 

profissionais, que têm acesso ao seu escopo, um procedimento organizado e consistente que o 

auxiliará na difícil tarefa de gestão de recursos humanos, materiais e financeiros de uma 

organização. (MARINS, 2011, p.9). 

Conforme Marins (2011, p.16), a resolução de um problema pela Pesquisa Operacional pode 

se subdividir em cinco (05) etapas, sendo elas: 

 Formulação do problema 

 Construção do modelo matemático 

 Obtenção da solução 

 Teste do modelo e da solução obtida (Simulação) 

 Implementação. 

 

Essas etapas podem ser mais bem entendidas através da visualização da Figura 1. 

 

Figura 1 Esquematização das Fases de um Estudo aplicando a PO 

 
Fonte: MARINS (2011). 

 

Para Hillier (2006), a simulação é uma técnica da Pesquisa Operacional que se destaca por 

ser uma ferramenta poderosa, flexível e intuitiva e por isso se popularizou rapidamente: 
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A técnica de simulação tem sido há muito tempo uma importante ferramenta do projetista. 

Por exemplo, a simulação de vôo de um avião em um túnel de vento é uma prática comum 

quando se projeta um avião novo. Teoricamente, as regras da física poderiam ser usadas 

para se obter as mesmas informações sobre como o desempenho da aeronave muda à 

medida que forem alterados os parâmetros de projeto, porém, por questões práticas, a 

análise se tornaria muito complicada para resolver o problema todo. Outra opção seria 

construir aeronaves reais com projetos alternativos e testá-los em vôos reais para escolher o 

projeto final, no entanto, isso seria muito caro (além de não ser seguro). Portanto, após a 

realização de algumas análises teóricas preliminares para desenvolver um pré-projeto, a 

simulação de vôo em um túnel de vento é uma ferramenta vital para experimentar projetos 

específicos. (HILLIER, 2006, p.1-2) 

 

A modelagem de um sistema no software Arena permite:  

 

• organizar uma sequência de eventos aleatórios que alteram os estados do modelo em 

uma plataforma de fácil entendimento. 

• um ambiente intuitivo para a criação de modelos através de componentes visuais; 

• visão gráfica dos estados, dos processos das entidades, e suas interações com o sistema. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Para o presente trabalho, foi feito um estudo de caso em um posto de combustível no bairro 

Santa Cruz na cidade de Belo Horizonte. A coleta de dados foi realizada no dia 07/11/2018 in loco. 

Após a coleta e análise dos dados obtidos, foram elaborados diferentes cenários que foram 

modelados e simulados no Software Arena com o intuito de encontrar o cenário que otimiza o 

funcionamento do local escolhido.  

Com o planejamento do projeto pretende-se ter certeza de que teremos recursos suficientes 

ao nível de pessoal, suporte, gerência, hardware e software para realização do trabalho proposto.   

Recursos:  

 

• Software ARENA; 

• Planilha EXCEL para lançamento e tratamento de dados; 

• Material didático para auxiliar na modelagem e apresentação dos conceitos; 

• 8 pessoas para observar, tratar e modelar os dados. 

 

O cronograma simplificado para o desenvolvimento do trabalho é mostrado no Quadro 1.  
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Quadro 1 – Cronograma de atividades 

Atividade Tempo (dias) 

Brainstorming para definição do local do estudo de caso 1 dia 

Coleta de dados in loco 1 dia 

Análise de dados 1 dia 

Desenvolvimento Arena 2 dias 

Apresentação 1 dia 

Trabalho Teórico 5 dias 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Formulação do Modelo Conceitual: Nesta etapa é construído o fluxograma do sistema a ser 

modelado conforme mostra a Figura 2.  

 

Figura 2: Fluxograma do Sistema 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Os dados foram coletados no local por meio da observação do tempo entre chegadas dos 

clientes no sistema e também do tempo de atendimento. Após a coleta, os dados foram analisados 

utilizando a ferramenta input analyzer do Software Arena para a obtenção da distribuição 

probabilística que melhor representava o tempo entre chegadas.   
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Figura 3: Histograma dos dados de chegada 

 
Fonte: Elaborado pelos autores utilizando software Arena. 

 

4. ESTUDO DE CASO NO PROCESSO DE ABASTECIMENTO EM UM POSTO DE 

COMBUSTÍVEL 

 

A empresa estudada neste artigo é um Posto de Combustível localizado no bairro Santa Cruz 

na cidade de Belo Horizonte que funcionamento 16 horas por dia.  

 

4.1. Processo modelado  

 

Os blocos utilizados foram: Create, Decision, Process, Counter e Dispose. O Bloco Create 

foi utilizado para representar a entrada dos clientes no sistema e o bloco Decision para direcionar os 

clientes para as diferentes bombas de abastecimento ou para a desistência de abastecer.  

O Bloco Process foi utilizado para criar os processos de abastecimento/pagamento nas três 

bombas e o Bloco Counter para contar a quantidade de clientes que abandonaram o sistema. Por 

fim, o Bloco Dispose foi utilizado para a saída dos clientes do sistema.  
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Figura 4: Modelo no Software Arena 

 
Fonte: Elaborado pelos autores utilizando software Arena. 

 

4.2. Experimentação do modelo simulado 

 

Nesta seção, analisamos os resultados obtidos com a aplicação do modelo construído para os 

três cenários, sendo o primeiro o mais próximo do real e os outros dois alternativos.  

As simulações dos cenários obedeceram a um horário de funcionamento de 16 horas diárias 

durante 30 dias, com 1 hora de warm-up (tempo de aquecimento). Além disso, foram feitas 3 

replicações no Software Arena. 

No cenário original, considerou-se a existência de cinco frentistas, três bombas de 

abastecimento e a chegada de cliente seguindo uma distribuição Gama (0.906, 2.56). O cenário 

alternativo 1 apresenta uma diminuição na quantidade de frentistas em relação ao cenário original, 

dispondo de três frentistas ao invés de cinco, com o intuito de analisar o comportamento da taxa de 

utilização dos funcionários após essa nova configuração do sistema.  

No cenário alternativo 2, além de uma redução na quantidade de frentistas disponíveis, como 

no cenário alternativo 1, aumentou-se a taxa de chegada de clientes, passando a obedecer a uma 

distribuição Uniforme (1, 2). Este cenário visa compreender como se comportaria o atendimento 

quando existe uma diminuição de preço, ocasionando maior fluxo de clientes durante todo o horário 

de funcionamento do posto. 

Os dados obtidos na simulação dos três cenários apresentados estão representados nas 

tabelas abaixo, onde todos os tempos referidos estão em minutos. 
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4.3. Dados do cenário original 

 

Tabela 1 – Clientes 

 
Quantidade. 

 
Quantidade. 

Entrada 12394 Saída 12394 

Clientes que foram embora 618 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Tabela 2 – Tempos/Fila 

  Médio Min Max 

Tempo Atendimento  4,00 3,01 5,44 

Tempo de Fila  0,00 0,00 0,94 

Fila (clientes) 0,00 0,00 2,00 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Tabela 3 – Recursos 

 
Médio Min Max 

Taxa de Utilização (Bomba) 0,33 0,00 1,00 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Para fins de uma análise simples, as informações obtidas atendem as expectativas. O sistema 

gera dados condizentes com a realidade observada, sendo possível descrever os tempos de espera, 

quantidade de clientes atendidos e ociosidade do sistema. 

As variáveis são confiáveis, pois, estão dentro do que é observado no dia-dia do atendimento 

e sendo verificado sem a ocorrência de erro de lógica e sintaxe. 

 

4.2 Resultados 

 

4.2.1 Dados cenário alternativo 1 

 

Tabela 4–Clientes 

 
Quantidade. 

 
Quantidade. 

Entrada 12392 Saída 12392 

Clientes que foram embora 617 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Tabela 5 – Tempos/Filas 

 
Médio Min Max 

Tempo Atendimento 4,00 3,01 4,98 

Tempo de Fila 0,80 0,00 4,25 

Fila (clientes) 0,01 0,00 3,00 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Tabela 6 – Recursos 

 
Médio Min Max 

Taxa de Utilização (Frentista) 0,55 0,00 1,00 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

4.2.2  Dados cenário alternativo 2 

 

Tabela 7 – Clientes 

 
Quantidade. 

 
Quantidade. 

Entrada 19159 Saída 19159 

Clientes que foram embora 965 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Tabela 8 – Tempos/Fila 

 
Médio Min Max 

Tempo Atendimento 4,00 3,00 4,99 

Tempo de Fila 0,10 0,00 2,73 

Fila (clientes) 0,02 0,00 3,00 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Tabela 9 – Recursos 

 
Médio Min Max 

Utilização (Frentista) 0,84 0,00 1,00 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Foram necessárias três (03) replicações. O período simulado para que se possa alcançar o 

estado pretendido foi de 16 h trabalhadas.  O sistema simulado reflete o sistema real, pois conseguiu 

trazer resultados bem próximos aos analisados considerando a exclusão de algumas 

particularidades.  A melhor solução identificada foi reduzir o número de funcionários para três (03) 

frentistas e aumentar o ritmo de chegadas. A alteração aumentaria pouco o número de clientes em 

fila e reduziria a ociosidade do sistema. 
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5 REFLEXÕES SOBRE A PRÁTICA CURRICULAR DE EXTENSÃO 

 

Foi possível observar pelo relato dos discentes que a experiência proposta pela disciplina 

fortaleceu a articulação entre ensino, pesquisa e extensão, e que, através do ensino utilizando-se de 

metodologias e tecnologias sociais, pode-se utilizar a extensão como espaço para problematização. 

De modo geral, as soluções propostas pelos discentes utilizaram uma metodologia que 

privilegia o trabalho interdisciplinar e interprofissional propiciando a interação entre as várias áreas 

de conhecimento, imprescindível no desenvolvimento das intervenções. 

A intervenção na organização por meio de visitas sistemáticas trabalhando de forma 

integrada com os gestores colaborou para estabelecer um relacionamento, que propiciou uma 

identificação mais precisa das causas do congestionamento no processo produtivo da organização. 

Ao vivenciar a experiência real, o discente fica mais engajado em ir “atrás do 

conhecimento” necessário para resolver o problema proposto pela prática de extensão. Foi possível 

observar que cada prática apresenta-se como uma fonte rica de aprendizado, de trabalho em equipe, 

criatividade, tomada de decisão, com o qual os discentes puderam viver desafios reais e desenvolver 

ações em função das melhores soluções para o problema apresentado com o apoio e tutoria da 

professora e com a troca de conhecimentos oriundos dos empreendedores. 

 

6 CONCLUSÕES 

 

Nesse estudo foi aplicada a modelagem computacional para simular um sistema real de 

atendimento ao cliente em um posto de combustível. O cenário original apresenta uma baixa taxa de 

utilização do recurso frentista, o que é benéfico na visão do cliente, pois praticamente não gera filas, 

evitando também um problema de congestionamento nas ruas de acesso ao posto. Entretanto, a 

baixa utilização dos funcionários pode estar prejudicando o dono do posto, pois recursos sem 

utilização aumentam os custos operacionais do sistema.  

Os cenários alternativos melhoram a taxa de utilização do recurso frentista e tornam o 

atendimento um pouco mais lento em relação ao cenário real. Portanto, esses cenários alternativos 

possivelmente diminuiriam a satisfação de alguns clientes, já acostumados a atual situação do posto 

em relação às filas, porém aperfeiçoaria a taxa de utilização dos frentistas e também os custos de 

mão de obra. O modelo ajudou a enxergar de modo amplo a capacidade produtiva do posto de 

gasolina evidenciando os recursos disponíveis através da simulação prática observada durante a 

execução, sendo assim, caso o resultado do modelo venha a ser destinado a um processo mais 

rentável, a implementação será relevante. Uma vantagem ao modelo se destina a uma economia 
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financeira diante à redução do número de funcionários necessários para atuação da tarefa que não 

afetaria na fila gerada pelos clientes juntamente com o fim da ociosidade do sistema.  

Embora seja um modelo teórico de um sistema real, não é possível implementá-lo de 

imediato uma vez que condições burocráticas sejam envolvidas na redução do quadro de 

funcionários e na readaptação dos mesmos.  Futuramente podem-se criar fluxos complementares da 

operação, incluindo demais serviços existentes no posto de gasolina, como calibração dos pneus, 

troca de óleo, lavagem e etc.  
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RESUMO 

Este projeto de simulação visa utilizar conceitos da pesquisa operacional com o intuito de obter soluções viáveis para a 

melhoria do processo de montagem de No-breaks da empresa X, situada no estado de Minas Gerais. O método de teoria 

das filas foi selecionado para a realização deste estudo verificado que é um método analítico que aborda problemas de 

congestionamento através de uma formulação matemática, além de buscar o desempenho de um sistema, otimização dos 

processos e redução de custos operacionais. O gerenciamento das filas é uma importante ferramenta na tomada de 

decisão para buscar melhoria nos processos, melhorar a qualidade da prestação de serviços e consequentemente gerar 

nos clientes maior grau de satisfação. Para execução do trabalho, a metodologia será baseada em pesquisas de campo, 

notado que, para aplicação do método, é necessário observar, analisar e estudar as variáveis necessárias e características 

da empresa para criação de fórmulas matemáticas e propostas de melhorias condizentes com o método e softwares 

específicos para sua resolução. 

 

Palavras-chave: Teoria das filas. Tecnologia. Otimização. Melhoria. Simulação. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Observando os inúmeros cenários do cotidiano, pode-se constatar que as filas estão 

presentes em sua maioria, sejam relacionadas à demanda de produtos ou serviços. Alguns exemplos 

básicos são as filas presentes em supermercados, trânsitos, bancos, hospitais e escolas. Apesar de 

ser algo desagradável, deve ser encarada da melhor forma possível.  

Segundo Arenales (2007), as filas de espera existem tanto em sistemas de produção quanto 

de serviços, e para o surgimento delas basta haver uma demanda por certo serviço ou produto. 

Com ênfase nas filas de sistemas de produção, o presente estudo aplica a abordagem da 

Pesquisa Operacional referente à Teoria das Filas através de análises e simulação. A empresa 

analisada será identificada com o nome fictício de Empresa X, apesar do nome fictício, os dados são 

verdadeiros. A Empresa X desenvolve alta tecnologia em No-breaks para o mercado residencial e 

corporativo. No decorrer das décadas se aprimorou e atualmente é a principal fornecedora do país 

em soluções de energia ininterrupta para missão crítica.  
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A empresa possui três linhas diferentes de No-breaks. Entretanto, o foco é a simulação do 

processo macro de produção do No-break SPW 2200 da linha compacta visto que esta linha 

proporciona melhores condições para coleta de dados a serem analisados devido ao seu tempo de 

montagem e sua demanda. Além disso, foi identificado um possível gargalo e uma ociosidade 

durante o processo produtivo, por isso a simulação foi o melhor método encontrado para o propósito 

de corrigir o sistema e proporcionar mais capacidade produtiva com condições que favoreçam tanto 

a empresa quanto os seus funcionários. 

Um No-break só pode funcionar quando possui o cartão, já que este consiste na inteligência 

de funcionamento do No-break. Por isso, o processo tem início quando o almoxarifado envia os 

cartões para o setor de laboratório de cartões, responsáveis estes por realizar o teste de qualidade e 

liberar para a produção, quando necessário, é efetuado um retrabalho no cartão para este ser 

destinado a produção, caso o problema persista, o cartão será separado para sucata. Os outros 

componentes do No-break são disponibilizados ao setor de montagem através do almoxarifado.  

Após todos os materiais disponíveis, começa o processo de montagem do No-Break. Este 

segue para o laboratório de No-break onde passa por um teste de qualidade. Quando apresenta 

problema e este é identificado, realiza-se um retrabalho até que o mesmo esteja aprovado. Pelo fato 

de o No-break funcionar como um armazenador de energia, após aprovado, é necessário que todos 

os equipamentos fiquem ligados a energia da rede durante vinte e quatro horas para que suas 

baterias sejam carregadas corretamente. Por ser um tempo padrão e que não gera interferência na 

produção, este tempo não foi considerado. Sendo assim, o produto segue para a embalagem e 

posteriormente a expedição. 

Será realizado um acompanhamento e simulação dos tempos das filas geradas pelos 

componentes montados em cada etapa da linha de produção, pois se faz necessária uma ação 

corretiva em algum ponto da linha de montagem, onde gera perda produtiva com atrasos e perdas de 

receitas e lucro para o empresariado. Diante disso, será realizada uma pesquisa de campo em cada 

um dos setores produtivos deste modelo, com medição dos tempos de montagem em cada um destes 

setores e posteriormente será feita uma simulação para análise e correções necessárias, de modo a 

aumentar a produtividade com menor geração de sucatas.  

Através de uma breve análise e conhecimento, espera-se que o gargalo do processo esteja no 

laboratório onde o teste do cartão é realizado. Com a simulação será possível observar a melhor 

combinação entre a chegada dos produtos e o número de operários, proporcionando assim uma 

forma ótima de produção com o modelo mais adequado, por exemplo, um redimensionamento para 

diminuir a ociosidade dos processos.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA  

 

A abordagem e estudo da problemática se embasaram em informações passadas pelos 

profissionais da empresa em questão, pesquisa de campo, estudo dos tempos e movimentos de cada 

setor de montagem e estudos disponibilizados em diversas enciclopédias e sites com assuntos 

ligados ao processo de produção das soluções tecnológicas que visam suprir as interrupções do 

fornecimento de energia primário. Diante disso, se faz necessário esclarecer a importância do 

referencial teórico para este estudo, pois de acordo com Marion, Dias e Traldi (2002, p.38), “O 

referencial teórico deve conter um apanhado do que existe, de mais atual na abordagem do tema 

escolhido, mesmo que as teorias atuais não façam parte de suas escolhas.” O tema em questão se 

refere ao processo montagem de um dos modelos de no-break da linha compacta fabricados pela 

Empresa X. 

 

2.1 Teoria das Filas: controle do processo fabril  

 

O estudo da teoria de filas tem vasta aplicação tanto na administração e controle do processo 

produtivo, como em filas em geral. A Teoria das Filas será apresentada como forma de indicar as 

melhores soluções para os problemas decorrentes da geração de filas na produção como forma de 

reduzir o tempo de componentes parados na linha de produção, por conta de atraso produtivo no 

posto de trabalho subsequente, sem onerar o custo da mão de obra. 

Na Teoria das Filas, são utilizados conceitos primários de processos indeterminados e com a 

aplicação da matemática avançada analisa o fenômeno de formação de filas e suas características. 

Essa Teoria estuda o comportamento e a característica das filas formadas nos mais diversos setores 

da empresa, de modo a permitir a previsão das respostas mais prováveis, o tempo de espera e o 

dimensionamento ideal da estrutura física, máquinas, equipamentos, pessoas, entre outros.  

A teoria das filas tem o objetivo principal de aperfeiçoar o desempenho de um sistema, 

aumentando as chances de sucesso da implantação e reduzindo seus custos operacionais. Assim, 

Fogliatti e Mattos (2007) ressaltam que a importância do estudo das filas é de previsão do 

comportamento delas, com objetivo de readequação da infraestrutura, dos processos de trabalho, 

número de equipamentos, insumos, pessoas e recursos tecnológicos necessários para evitar 

problemas, gerar lucros e aumentar a satisfação do cliente e dos empregados. 
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Em geral, os gestores estão se preocupando, cada vez mais, em melhorar a ordenação e 

aplicação dos sistemas de fila de espera considerando diversas alternativas e buscando quantificar a 

evolução de cada sistema através de avaliações de desempenho que darão suporte a tomadas de 

decisão. 

 

2.2 Processo produtivo e áreas de conhecimento 

 

O processo produtivo para montagem do No-Break SPW 2200 é dividido em várias etapas 

que finaliza com a expedição do produto pronto e testado. Durante cada procedimento há uma 

variação da produção em diferentes períodos do dia, fazendo-se necessário a organização, melhor 

disposição do layout e maior eficácia no planejamento para o atendimento por meio de filas.  

Assim se faz necessário o estudo da estrutura interna da empresa, como também o 

comportamento dos profissionais responsáveis por cada etapa e os pontos de gargalo com esperas 

não programadas em cada um dos setores, pois segundo Chiavenato (2002, p.289) “a teoria das filas 

é a teoria que cuida dos pontos de estrangulamento e dos tempos de espera, ou seja, das demoras 

verificadas em algum ponto de Serviços”, fazendo-se necessário a análise real e completa das 

variáveis que envolvem o processo como um todo. A Teoria aborda todo o sistema que é formado 

pela própria fila gerada pela sequencia das operações que antecedem ou que sucedem cada posto de 

trabalho e também, pelos métodos e formas de execução da prestação de serviço que monta os 

componentes.  

A Engenharia de Produção se torna grande aliada para apuração de uma solução cabível, 

pois se divide em subáreas de conhecimento como Engenharia de Processos e Operações da 

Produção, Logística, Pesquisa operacional, Engenharia da Qualidade, Engenharia do produto, 

Engenharia Organizacional, Engenharia Econômica, Engenharia do Trabalho, Engenharia da 

Sustentabilidade. Assim, a Engenharia de Produção é definida pela American Industrial 

Engineering Association como sendo a área da Engenharia que 

 

[...] trata do projeto, aperfeiçoamento e implantação de sistemas integrados de pessoas, 

materiais, informações, equipamentos e energia, para produção de bens e serviços, de 

maneira econômica, respeitando os preceitos éticos e culturais. Tem como base os 

conhecimentos específicos e as habilidades associadas às ciências físicas, matemáticas e 

sociais, assim como aos princípios e métodos de análise da engenharia de projeto para 

especificar, predizer e avaliar os resultados obtidos por tais sistemas. (FLEURY, 2008, p. 

2) 

 

Visto que a problemática envolve várias áreas de conhecimento, o Engenheiro de Produção 

possui conhecimentos suficientes como forma de tratamento destas especialidades. 
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2.3 Instabilidades da distribuição elétrica  

 

A eletricidade contribuiu muito com os avanços tecnológicos e fabris. Não é possível 

imaginar, atualmente, um mundo sem a eletricidade, entretanto as concessionárias têm enfrentado 

muitos desafios, pois com os avanços tecnológicos e o aumento dos equipamentos eletroeletrônicos 

nas indústrias a distribuição da energia fica comprometida e a frequência e duração das oscilações 

das tensões da energia elétrica vêm sendo discutida por diversas empresas.  

Diante da iminente escassez de energia elétrica e da necessidade de uma solução para as 

constantes quedas de energia, se faz cada vez mais importante a prevenção, por parte das empresas, 

para que seu processo produtivo não seja interrompido por falta de energia ou avarias funcionais 

das máquinas por picos da energia elétrica. Percebendo uma crescente necessidade do mercado, a 

Empresa X focou em um mercado em expansão pelos problemas relacionados ao desequilíbrio 

energético e constantes oscilações no fornecimento de energia elétrica pelas concessionárias.  

 

2.4 Análise de dados 

 

A Análise de dados visa transformar números em informação, em significado, em solução de 

problemas. Para a simulação em estudo, foram realizadas diversas análises dos resultados através do 

software Arena, ferramenta para simulação de eventos discretos mais utilizada no mundo.  

Para análise dos resultados, de acordo com Almeida (2017), os relatórios de processos são: 

 

 Time per Entity: está subdividido em: 

 VA Time per Entity: é o Tempo de Valor Agregado por entidade. 

 Wait Time per Entity: é o Tempo de espera por entidade. 

 Total Time per Entity: é o Tempo Total por entidade. 

 Outros (Other): As variáveis relativas a Outros são: 

 Number In: é o Número de entidades que entraram no sistema. É a soma das 

entidades de cada tipo que foram "criadas" no bloco Create. 

 Number Out: é o Número de entidades que deixaram o sistema. É a soma das 

entidades de cada tipo que deixaram o sistema através do bloco Dispose. 

 Work-in-process: é o Trabalho em Desenvolvimento. É a soma das entidades de cada 

tipo que permaneceram dentro do sistema em algum processamento ao final da 

simulação ou replicação. 
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 Accumulated Time: está subdividido em: 

 Accum VA Time: é o Tempo Acumulado para Valor Agregado. 

 AccumWait Time: é o Tempo Acumulado para Tempo de Espera. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Para compreender como funciona um sistema de filas e seus impactos, foi realizada uma 

pesquisa bibliográfica, como forma de aprimorar e dar embasamento a todas as fases do estudo, 

sendo aprimorada por meio de análise de informações colhidas em artigos e outros documentos que 

auxiliaram no desenvolvimento deste estudo. Assim, segundo Gil (2010), a pesquisa bibliográfica é 

realizada com base em material publicado e tem como objetivo analisar posições diversas em 

relação a determinado assunto. Dessa forma, este tipo de pesquisa auxilia na definição do problema, 

através das contribuições científicas para embasamento do tema e assim, as abordagens qualitativa e 

quantitativa foram empregadas como instrumento de análise e tratamento dos dados, estando 

conforme relatado por Freitas et al. (2000) ao afirmar que, em alguns casos, pode-se utilizar 

diferentes métodos de maneira combinada, recorrendo a mais de uma fonte para coleta dos dados e 

das informações. Já Triviños afirma que uma boa abordagem qualitativa precisa buscar:  

 

(...) uma espécie de representatividade do grupo maior dos sujeitos que participarão no 

estudo. Porém, não é, em geral, a preocupação dela a quantificação da amostragem. E, ao 

invés da aleatoriedade, decide intencionalmente, considerando uma série de condições 

(sujeitos que sejam essenciais, segundo o ponto de vista do investigador, para o 

esclarecimento do assunto em foco; facilidade para se encontrar com as pessoas; tempo do 

indivíduo para as entrevistas, etc.) (TRIVIÑOS, 1987, p.132 ). 

 

Assim, a pesquisa qualitativa aponta a diversidade de gêneros e classes sociais que 

frequentam os estabelecimentos estudados, gerando informações importantes, que aliadas à 

pesquisa quantitativa permitem uma maior abordagem e geração de informações que subsidiarão o 

estudo como um todo. Com conteúdo e investigação enriquecidos pelos estudos de caso 

possibilitam também, uma maior percepção das opções que podem ser adotadas após a conclusão de 

todo o processo, já que será possível entender e visualizar as diferenças entre o sistema utilizado 

atualmente e os sugeridos pelo estudo.  

A forma de coleta dos dados utilizada se deu através do estudo dos tempos e movimentos 

onde foram anotadas as etapas produtivas com os tempos gastos por cada um deles. Assim, foi 

possível verificar em que posto de trabalho a montagem demandava mais tempo e 

consequentemente estava atrasando a cadeia produtiva. A pesquisa de campo se dá por 
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investigações da pesquisa bibliográfica e pela coleta de dados junto das pessoas ou setores 

produtivos (FONSECA, 2002): 

 

A pesquisa de campo tem por objetivo investigar possíveis relações de causa e efeito entre 

um determinado fato identificado pelo pesquisador e um fenômeno que ocorre 

posteriormente. A principal característica deste tipo de pesquisa é o fato de os dados serem 

coletados após a ocorrência dos eventos. (FONSECA, 2002, p. 32). 

 

É necessário obter o tempo dos processos de teste do cartão, tempo de teste do cartão após 

retrabalho, montagem do No-break, teste de montagem do equipamento e tempo de teste quando o 

mesmo é retrabalhado, além do tempo de embalagem para que assim o produto chegue à etapa final 

e seja expedido. Essas medições aconteceram durante a pesquisa de campo no período de dois dias 

onde o pedido do modelo analisado estava sendo montado em um lote grande possibilitando assim 

uma análise eficiente. Os dados relacionados à porcentagem de No-breaks e cartões próprios e 

impróprios foram fornecidos pela empresa, que possui um banco de dados especificando cada 

retrabalho realizado nos produtos quando é preciso. O Software Arena foi escolhido para realização 

da simulação.  

 

Tabela 1: Cronograma simplificado para o desenvolvimento do trabalho 

Atividade Tempo (dias) 

Solicitação e liberação para visitação e coleta de dados na empresa 1 

Coleta de dados 2 

Ordenação de dados 1 

Montagem do fluxograma e processo no Arena 1 

Simulação 0,5 

Análise dos resultados e consulta bibliográfica 6 

Conclusão e definição do plano de ação 1 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Para mapeamento dos processos de montagem do No-Break 2200, foi montado um 

fluxograma, pois dessa forma será possível visualizar as falhas, retrabalhos, gargalos, processos 

inúteis ou desperdícios de tempo e de recursos durante a montagem em questão, através dos 

símbolos específicos de cada etapa do processo.  

Segundo Mello (2008), a utilização do fluxograma permite verificar como se conectam e 

relacionam os componentes de um sistema, facilita a identificação de possíveis deficiências, como 

também, permite o entendimento de qualquer alteração que se proponha nos sistemas. Já Lucas et 

al. (2015) relatam que o fluxograma é graficamente, o coração do mapeamento de determinada 

processo, frequentemente utilizado para fins de processamento de informações. O fluxograma do 

processo de montagem do No-Break modelo SPW 2200 é mostrado na Figura 1: 
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Figura 1: Fluxograma do processo 

 
 Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Os dados foram gerados no programa de simulação do software Arena através da estratégia 

de modelagem discreta porque as coletas foram realizadas durante a pesquisa de campo, 

proporcionando a medição na própria linha de produção. 

 

Tabela 2: Distribuições probabilísticas das etapas do processo 

DISTRIBUIÇÕES EXPRESSÃO 

Tempo do primeiro teste dos materiais do cartão 27+23*BETA(0.432,0.531) 

Tempo do segundo teste dos materiais do cartão 57+268*BETA(0.57,0.511) 

Tempo de montagem do No-break UNIF(37,54) 

Tempo de teste de qualidade pós montagem 19+9*BETA(0,75,0.656) 

Tempo de embalagem do No-break 6+5*BETA(0.851,0.786) 

Tempo de retrabalho do No-break 32+27*BETA(1.16,1.56) 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

O Embalador teve taxa de ocupação muito baixa no modelo de No-Break compacto, porém, 

o recurso é compartilhado com outras duas linhas de montagem que não foram consideradas no 

estudo. 

 

4. ESTUDO DE CASO NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DO NO-BREAK  

 

A fim de entender melhor sobre a Teoria das Filas, foi realizado um estudo de caso, visto 

que este contribui para uma melhor compreensão, seja de fenômenos individuais, processos 

organizacionais e até mesmo políticos da sociedade.  Conforme Yin (2001) o estudo de caso é uma 

estratégia de pesquisa que compreende um método que abrange tudo em abordagens específicas de 

coletas e análise de dados. 

O estudo de caso realizado se trata no setor da produção, no processo macro de fabricação 

do No-break SPW 2200 da Empresa X, situada no estado de Minas Gerais e atuante no segmento 

tecnológico, produzindo e comercializando No-breaks, softwares de gerenciamento de No-breaks, 

dentre outros produtos, com a finalidade de oferecer energia sem interrupção ou on-line para 

empresas de diversos setores. 

 

4.1. Processo modelado 

 

Para a modelagem da simulação objeto do estudo, foi definida uma entidade de entrada 

através do Create, o cartão, visto que, sem ele, é impossível o funcionamento do No-break. Na 

simulação foi utilizado um Process para a realização do teste inicial e teste após retrabalho do 
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cartão. Os recursos necessários são os testadores de cartões que realizam os processos de testes dos 

cartões, responsáveis em identificar se os materiais do cartão estão adequados ou não no bloco 

Decide. Caso o cartão não seja aprovado após o segundo teste, é utilizado um Dispose para 

representar os cartões que são considerados sucatas. 

Posteriormente o processo de montagem é realizado com o bloco Process, assim como os 

processos de testes do No-break e embalagem. Seguindo esta ordem os recursos utilizados foram o 

montador, o testador de No-break (testador NB) e o embalador. Durante o processo de teste do NB 

é utilizado um Decide para distinguir os No-breaks que precisam de um reparo dos outros que 

seguem no processo. Por último, porém não menos importante, foi utilizado outro bloco de Dispose, 

para representar a finalização do processo, acabando na expedição do produto. 

Como parâmetros de análise foram verificados o número de entidades que entram e saem do 

sistema, os tempos de fila e de ocupação de cada um dos recursos. 

 

Figura 2: Simulação Software Arena. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

4.2. Experimentação do modelo simulado 

 

Diversas simulações foram executadas com o interesse de identificar uma maior geração de 

dados e assim atingir ao objetivo de forma ótima de produção com o modelo mais adequado. A 

simulação foi realizada primeiramente utilizando um número de 10 replicações com um período de 

aquecimento igual a 1000 minutos e duração de replicação igual a 10.000 minutos, as horas por dia 

foram consideradas iguais a 24. Em seguida, foram utilizadas 20 replicações com o período de 

aquecimento de 500 minutos e a duração da replicação se manteve em 10.000 minutos assim como 

a duração de horas por dia, continuando em 24. Logo, os recursos no processo de teste dos materiais 

do cartão foram alterados devido à alta taxa de ocupação apresentada. Posteriormente, foram feitas 
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novas rodadas de simulação considerando os mesmos critérios definidos antes das alterações dos 

recursos. 

Através do software Arena, foi possível constatar a validação do modelo criado, visto que 

este opera de acordo com a intenção do analista, não apresentando erros de sintaxe e lógica. 

Contudo, conclui-se que os resultados fornecidos são verdadeiros e representam os resultados do 

modelo real corretamente. 

 

Figura 3: Validação e verificação da simulação 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

O modelo gera informações que satisfazem os objetivos do estudo visto que, com uma breve 

análise realizada durante o estudo de caso, existia uma ideia do setor com maior gargalo levando em 

conta o tempo do processo. No caso, o setor de teste de cartões. Com a simulação é possível 

identificar o melhor recurso necessário para corrigir o problema 

 

4.3 Resultados 

 

Para obtenção de resultados mais estáveis, foram necessárias 10 replicações, assim foi 

possível ter resultados coerentes. Tal informação foi verificada através da análise do valor de meia 

largura (Half Width) que não foi retornado como insuficiente pelo Arena. 

Mesmo realizando 10 aplicações para obter um resultado mais coerente, o período simulado 

para alcançar o estado pretendido foi realizado com 20 replicações com o período de aquecimento 

de 500 minutos, duração da replicação igual a 10.000 minutos durante 24 horas por dia. 

A análise da simulação reflete a situação real visto que existe coerência com a realidade da 

empresa. Resultados retornados mostram onde existem problemas com oportunidades de melhoria e 

otimização da produção. 
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A melhor solução identificada na análise é adicionar um operador nos testes do cartão no 

primeiro e segundo teste. Isso porque, ao tomar essa ação no processo de simulação, as taxas de 

ocupação destes funcionários estavam a 89% diminuíram para 71%, valor aceitável para parâmetros 

humanos de taxa de ocupação. Melhorou-se assim a produtividade da linha e a lucratividade por 

tempo de trabalho, além de proporcionar melhores condições de trabalho para os funcionários que 

ficam menos sobrecarregados.  

Uma segunda possibilidade seria realocar o testador do teste de No-break para o laboratório 

de cartão, o que demandaria menos capital para sanar o problema. É importante ressaltar que este 

estudo foi realizado apenas sobre um dos modelos fabricados pela empresa, sendo assim, para um 

estudo mais complexo, todos os modelos deveriam ser analisados para obter a taxa de ocupação de 

cada setor de acordo com a produção geral e não específica de apenas um produto. 

 

Tabela 3: Resultados obtidos na simulação 

Process 
VA Time Per 

Entity 

Wait Time Per 

Entity 

Total Time Per 

Entity 

Embalagem 8.6402 0.00 8.6402 

Montagem do NB 45.5498 4.2759 49.8257 

Retrabalho 43.3801 14.7830 58.1632 

Testar materiais do cartão 37.3658 3.6461 41.0119 

Testar novamente materiais do cartão 198.21 1.6940 199.90 

Teste de qualidade 23.7441 12.1754 35.9195 

Resource 
Instantaneous 

Utilization 
Number Busy 

Scheduled 

Utilization 

Embalador 0.0910 0.1821 0.0910 

Montador 0.4797 0.9593 0.4797 

Testador Cartão 0.7222 3.6110 0.7222 

Testador NB 0.6229 0.6229 0.6229 

Queue Waiting Time Number Waiting 

Embalagem 0.00 0.00 

Montagem do NB 4.2675 0.08972674 

Retrabalho 14.7705 0.04210090 

Testar materiais do cartão 3.6556 0.07831602 

Testar novamente materiais do cartão 1.7035 0.02476682 

Teste de qualidade 12.2002 0.2572 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

 

5 REFLEXÕES SOBRE A PRÁTICA CURRICULAR DE EXTENSÃO 

 

Durante as práticas de extensão, os discentes relataram que com essa experiência puderam 

desenvolver várias habilidades e competências, citaram que puderam desenvolver a habilidade de 
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comunicação, porque puderam transmitir o conhecimento de modo que a beneficiário compreenda. 

Os discentes não têm dúvida que houve uma experiência única no aspecto social. 

Observa-se que a percepção do aluno extensionista a respeito de questões sociais e coletivas 

mudaram, e essa situação acabou transferindo para as empresas e para os profissionais de 

Engenharia. 

Os Projetos Político-Pedagógicos dos Cursos de Engenharia da PUC Minas preveem que as 

atividades de extensão são indispensáveis à formação do aluno, à qualificação do professor e ao 

intercâmbio com a sociedade. 

 

6 CONCLUSÕES 

 

O modelo é aceitável para implementação levando em consideração a análise isolada deste 

produto, uma vez que oferta como vantagens à redução nos gargalos, e diminuição da ociosidade, 

gerando assim uma produtividade maior e consequentemente mais lucro a empresa. Entretanto, 

apesar de aceitável, o modelo tem a desvantagem de depender da situação financeira para adotar 

soluções propostas de acordo com a análise do modelo simulado.  

Para modelagens futuras o modelo pode ser considerado com maior complexidade, ou seja, 

ao invés de analisar o processo com uma visão macro, analisar diversos outros processos e recursos 

que podem interferir no processo e não foi detectado através da análise macro. Recursos e tempos 

de transporte, fornecedores de materiais, programação do PCP dentre outros aspectos, 

possibilitariam a análise mais complexa do sistema. Além disso, outros produtos fabricados também 

deveriam ser analisados para que assim, os valores estejam mais de acordo com a real situação da 

empresa. Isto porque ela fabrica diversos modelos que se dividem em três linhas diferentes e a 

análise efetuada foi apenas de um dos modelos. 
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RESUMO 

O objetivo deste estudo é mensurar a capacidade de produção em um departamento de armaduras pré-formadas em uma 

empresa X, o nome da empresa não será divulgado para preservar as técnicas de produção e sua estratégia de negócios. 

Armaduras pré-formadas são utilizadas em linhas de transmissão de energia elétrica para reparar o cabo de condução ou 

emendá-lo, elas são feitas em fio de aço ou fio de alumínio, sendo que usar alumínio é mais comum do que usar aço. 

Nesta empresa os pedidos aumentaram consideravelmente e as armaduras pré-formadas são um dos seus produtos mais 

usuais, é por isso que houve a necessidade de fazer uma simulação computacional usando a teoria de filas no 

departamento de pré-formados para mensurar sua capacidade de produção, garantindo que o departamento fosse capaz 

de produzir essa demanda para o próximo ano. Para simplificar o entendimento, o processo de produção de armaduras 

consiste em puxar o fio de alumínio através de uma máquina e fazê-lo passar entre algumas polias, desta maneira ele 

será conformado conforme especificado nos parâmetros da máquina, após isso o fio de alumínio é cortado em um 

comprimento especificado. O próximo processo é apontá-lo em outra máquina, neste processo há uma grande chance de 

gerar um gargalo, pois, é necessário afiar o semi-produto nas duas extremidades. Nos resultados deste estudo 

mostraremos se o departamento estará preparado para produzir o aumento da demanda para o próximo ano, se o 

departamento não for capaz de produzir, tentaremos sugerir ações para mudar este cenário. 

 

Palavras-chave: Capacidade. Produção. Departamento. Processo. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Atualmente na sociedade há grande demanda pelo fornecimento de energia elétrica, a 

maioria das atividades modernas depende desta. No processo de transportar energia de um lugar até 

outro há basicamente três etapas: geração, transmissão e distribuição. Após a energia gerada na 

usina é necessário transportá-la até os distribuidores que estão comumente situados próximo aos 

grandes centros. Dentre as várias complexidades estruturais de transmissão de energia existem duas 

principais, são elas: as torres, estrutura dimensionada de modo a suportar e sustentar as diversas 

cargas dos componentes da linha de transmissão e dos fenômenos da natureza (vento, chuva, 

oxidação, outros). Outras estruturas básicas das linhas de transmissão são denominadas ferragens, 

estas são: balancins, mancais, fixadores de estai, espaçadores rígidos, grampos de suspensão e 

ancoragem, amortecedores de vibração, pré-formados, etc.  
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As ferragens são responsáveis por ancorar e/ou condutor, resistir as altas tensões da energia 

elétrica a ser transmitida, espaçar os cabos, amortecer vibrações e altos picos de energia advindas de 

fenômenos das naturezas, respeitando assim como as estruturas várias normas regulamentadoras 

vigentes.  

Com a alta demanda de transmissão de energia cresce naturalmente a necessidade de 

produtos como os pré-formados, devido a esse crescimento considerável, cerca de três vezes o 

demandado para o ano de 2018, se fez necessário o estudo da capacidade de fabricação de pré-

formados numa empresa “X” (o nome da companhia não será citado respeitando suas técnicas de 

produção e suas estratégias de negócios), de modo que este presente estudo possa auxiliar as 

tomadas de decisões gerenciais através de simulação computacional e conceitos da teoria das filas 

temas que serão aprofundados no referencial teórico deste documento. 

Este trabalho analisa a produção de uma dessas ferragens no grupo dos pré-formados, tal 

ferragem é utilizada para emendar, reparar e/ou proteger o cabo condutor das linhas de transmissão 

e é largamente utilizado nas linhas de transmissões de energia do Brasil. Espera-se com este estudo 

estabelecer se há necessidade de intervenção no setor, sendo por implementação de turnos extras, 

mudança de horários de produção, aumento do efetivo ou de maquinário. 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1. Processos de conformação 

 

Entende-se como conformação dos metais a modificação de um corpo metálico para outra 

forma definida. Os processos de conformação podem ser divididos em dois grupos: processos 

mecânicos, nos quais as modificações de forma são provocadas pela aplicação de tensões externas, 

e processos metalúrgicos, nos quais as modificações de forma estão relacionadas com altas 

temperaturas. (ROCHA, 2012) 

Quanto à natureza dos esforços mecânicos predominantes, os processos de conformação 

podem ser divididos em cinco categorias: processos de compressão direta e indireta, de tração, de 

flexão (ou dobramento) e de cisalhamento. (BRESCIANI FILHO; SILVA; BATALHA; BUTTON, 

2011) 

Nos processos de compressão indireta, o esforço originalmente aplicado é de compressão ou 

tração e o esforço resultante que provoca o escoamento é de compressão e em outra direção. 

Exemplos típicos são os processos de trefilação, extrusão e parcialmente o de estampagem profunda 

(no flange da peça). (BRESCIANI FILHO; SILVA; BATALHA; BUTTON, 2011). 



 

 

144 

Nos processos de conformação por flexão, as modificações de forma são obtidas mediante a 

aplicação de um momento fletor. O principal exemplo de processo de conformação por tração é o 

estiramento de chapas em que a peça toma a forma da matriz pela aplicação de forças de tração em 

suas extremidades. (ROCHA, 2012) 

O esforço de cisalhamento é típico dos processos de corte de chapas em guilhotinas e, 

também, dos processos de usinagem dos metais com arrancamento de cavaco. Nos processos de 

compressão direta, o esforço é aplicado em duas superfícies do corpo e o material escoa numa 

direção aproximadamente perpendicular à direção do esforço, como nos casos típicos de laminação 

e forjamento. (FILHO; SILVA; BATALHA; BUTTON, 2011). 

 

2.2. Teoria das filas 

 

A Teoria das Filas (TF) é a área da Pesquisa Operacional (PO) que trata de sistemas de filas 

(atrasos ou congestionamentos). Um sistema de filas é formado por uma demanda de elementos, 

uma fila e um ou mais canais de atendimento. Uma rede de filas é formada por vários subsistemas 

de filas interligados. Tendo como parâmetros fundamentais: Taxa de chegadas; Tempo entre 

chegadas; Tempos de cada posto de trabalho; Capacidade da fila; Disciplina (FIFO/FCFS, SIRO, 

LIFO, prioridades) e Outros fatores (efeitos de feedback, etc.).  

A teoria das filas (TF) é um método analítico que aborda problemas de congestionamento 

através de formulação matemática. Desenvolvida em 1908 por A. K. Erlang, Copenhagen, 

Dinamarca. Erlang é considerado o Pai da Teoria das Filas. A TF utiliza o conceito de clientes 

solicitando serviços (PRADO, 2009).  De certa população, surgem clientes que formam uma fila e 

que aguardam por algum tipo de serviço. O termo cliente é usado de forma genérica e pode designar 

tanto uma pessoa, um navio ou um lingote. Como sinônimo de cliente se usa também o termo 

transação ou entidade. O atendimento é constituído de um ou mais servidores (que podem ser 

chamados de atendentes ou canais de serviços) e tanto pode designar um barbeiro, um cais de 

atracação ou uma máquina de lingotamento (PRADO, 2009).  

A disciplina da fila é um conjunto de regras que determinam a ordem em que os clientes são 

atendidos. Esses atendimentos podem ser feitos por ordem de chegada:  

 

 FIFO (FIRST IN FIRST OUT) - primeiro a chegar e primeiro a ser atendido;  

 LIFO (LAST IN FIRST OUT) - último a chegar e primeiro a ser atendido  
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 Serviços por ordem de prioridade;  

 Serviços randômicos. (ALMEIDA, 2017). 

 

As filas podem ser simuladas em computador para se descobrirem gargalos. Não existe uma 

significação universal e precisa da palavra "simulação". Seu significado muda frequentemente com 

o domínio da aplicação. Uma razão é que, em muitas áreas, a simulação é a ferramenta escolhida 

para lidar com problemas complexos (SPRIET; VANSTEENKISTE, 1982).  

 

3 METODOLOGIA 

 

O presente relatório tem como objetivo analisar o processo de fabricação de pré-formados na 

empresa X, para que se possa mensurar o processo de fabricação obtendo-se dados concisos e assim 

evitar possíveis gargalos com o aumento da demanda estimada para o ano de 2019 (aumento de 

cerca de três vezes a demanda do ano anterior). Tais dados foram obtidos através de uma visita 

técnica. Após a visita a empresa X, foi constatada que o setor de pré-formados segue um modelo 

básico de uma linha de produção.  Esta linha de produção é constituída de uma máquina 

conformadora do fio, cuja denominação é perfiladora, que é responsável pela conformação do fio 

alimentado através de uma bobina (vide Figura 1).  

 

Figura 1 - Perfiladora de fio 

 
Fonte: Imagem capturada pelos autores. 

 

A linha contém três máquinas denominadas apontadores, esses responsáveis pelo primeiro 

acabamento no produto, conforme Figura 2. Existem três prensas, responsáveis pelo segundo 

acabamento, quando da especificação do produto. Com as mensurações e a simulação 
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computacional realizada poderão ser apresentadas possíveis limitações do sistema, visto que os 

modelos de filas sempre envolvem aproximações e simplificações do sistema real.  

 

Figura 2 - Apontadores de pré-formados e Prensas 

‘  

Fonte: Imagem capturada pelos autores. 

 

Existe uma bancada para pintura, identificação e embalagem, vide Figura 3. 

 

Figura 3 - Pré-formados identificados na bancada 

 
Fonte: Imagem capturada pelos autores. 

 

Os colaboradores estão alocados em cada uma das máquinas citadas, sendo que dois estão 

alocados no ponto final do sistema que é a bancada de embalagem, identificação e pintura.  Durante 

a visita, foi observado cada posto de trabalho; neste ponto foram feitas as mensurações dos tempos 

de ciclo (TC) em operação; dos ritmos de chegadas (λ); tempo médio de atendimento de cada setor 

(µ); número de peças atendidas (NA); número de peças no sistema (NS) e do tempo do sistema 
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(TS). A visita teve duração de quatro horas. O setor estudado segue o Sistema FIFO (first in – first 

out) que consiste em - o primeiro cliente que entra é o primeiro cliente que sai.  O departamento de 

pré-formados da empresa X opera atualmente em dois turnos de trabalho, cada um tendo oito horas 

de duração. A ferramenta que utilizamos para a realização da simulação foi o software Arena ® 

Simulation Software. A seguir, conforme Figura 4, está disposto na forma gráfica de um fluxograma 

o algoritmo do processo. 

 

Figura 4 - Fluxograma da fabricação de pré-formados 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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4. ESTUDO DE CASO NO PROCESSO DE PRÉ-FORMADOS DA EMPRESA X 

 

A empresa estudada atua no ramo de serviços públicos, na área de transmissão de energia 

elétrica, conforme já mencionado o estudo foi realizado no setor denominado pré-formado, a coleta 

de dados foi realizada através de medição direta, porém, como a mesma controla os tempos de ciclo 

de seus produtos, estes foram utilizados devido a proporcionar um maior índice de confiabilidade. 

Os tempos medidos serviram de base comprobatória. Vide Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Dados da empresa X 

Variáveis Dados empresa X Coletado 

Ritmo de chegada (cj / min) 0,25 0,25 

Apontar (min) 9,00 8,80 

Embalar (min) 2,00 1,80 

Identificar (min) 1,00 1,30 

Perfilar (min) 4,00 4,00 

Pintar (min) 1,00 0,80 

Prensar (min) 3,00 3,30 

Total 20,00 20,00 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

4.1. Processo modelado 

 

Usando-se o fluxograma da Figura 4 foi desenvolvido o modelo computacional de 

simulação utilizando no software Arena conforme mostrado na Figura 5.   

 

Figura 5 - Modelo computacional da fabricação de pré-formados 

 
Fonte: Captura de tela Arena. 
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Vale salientar que o operador do pré-formado foi considerado como irrelevante na 

simulação devido a sua atividade não ser contínua, já que a Perfiladora é uma máquina com 

alimentação e corte automático da peça, onde seu operador fica responsável somente pela 

preparação e controle da máquina podendo se ausentar da operação da mesma em alguns intervalos 

consideráveis. No que se diz respeito aos recursos de mão de obra são nove colaboradores, sendo, 

um em cada uma das máquinas e dois destes responsáveis simultaneamente pela pintura, 

identificação e embalagem. A bobina alimenta a perfiladora em uma velocidade constante, onde o 

fio é perfilado e cria-se sua forma, a própria perfiladora corta o produto automaticamente, então o 

produto é apontado, prensado (quando se faz necessária está operação), embalado e pintado. Dito 

isto, percebe-se o potencial gargalo a ser criado nas operações de apontamento e prensagem dos 

pré-formados, pois, as peças devem ser trabalhadas em ambas as extremidades nestas operações.   

 

4.2. Experimentação do modelo simulado 

 

Foram realizadas quatro simulações, cada uma teve pelo menos um parâmetro alterado. Em 

cada uma das simulações foram realizadas sete replicações, considerando um dia de trabalho.  

 

 Simulação A – Recursos atuais 

 

A primeira simulação foi realizada de modo a exibir a situação atual da empresa X, 

conforme Tabela 2. O departamento atualmente funciona em 2 turnos, totalizando 16 horas de 

trabalho por dia. 

 

Tabela 2 - Parâmetros da simulação A–Recursos atuais 

Departamentos Número de funcionários Número de máquinas 

Perfiladora 1 1 

Apontadores 3 3 

Prensas 3 3 

Embalagem / Pintura / Identificação 2 0 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

 Simulação B – Utilização de turno ininterrupto 

 

Neste modelo considerou-se a utilização do turno ininterrupto, popularmente conhecido 

como horário de letra, a intenção é verificar o impacto na produtividade com a utilização desta 

técnica. Nenhum outro parâmetro foi alterado em comparação ao modelo anterior.  
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 Simulação C – Aquisição de Perfiladora 

 

Neste modelo considerou-se a aquisição de outra máquina Perfiladora (similar a existente no 

processo) e o acréscimo de um colaborador para operá-la e a redução de um ajudante da operação 

final de embalagem, pintura e identificação. 

Vale salientar que o regime de funcionamento volta a ser conforme operado atualmente na 

empresa X, 2 turnos (16 horas de trabalho diário), o mesmo foi disposto na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Parâmetros da simulação C – Aquisição de Perfiladora 

Departamentos Número de funcionários Número de máquinas 

Perfiladora 2 2 

Apontadores 3 3 

Prensas 3 3 

Embalagem / Pintura / Identificação 1 0 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

 Simulação D – Aquisição de Perfiladora e Apontadores 

 

Neste modelo além da aquisição de uma máquina Perfiladora conforme simulação anterior, 

também foi considerada a aquisição de quatro apontadores de pré-formados e quatro funcionários 

para operá-los, o acréscimo de um ajudante na operação de (Embalagem / Pintura / Identificação) e 

a redução de uma prensa e logicamente do funcionário que a operava. O regime de funcionamento 

continua sendo conforme o utilizado atualmente na empresa X, os recursos desta simulação serão 

apresentados na Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Parâmetros da simulação D – Aquisição de Perfiladora, Apontadores, acréscimo de 

ajudante e redução do número de Prensas 

Departamentos Número de funcionários Número de máquinas 

Perfiladora 2 2 

Apontadores 7 7 

Prensas 2 2 

Embalagem / Pintura / Identificação 2 0 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

4.3. Análises de resultados 

 

Os dados analisados tiveram como base comparativa o quantitativo de 167.540 conjuntos de 

pré-formados, demanda prevista para o ano de 2019, conforme informado pela empresa X.  
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A taxa de ocupação e o atraso na operação de perfilar foram considerados irrelevantes para 

as análises por tratar-se de uma máquina de alimentação e corte automáticos com tempos 

constantes, ficando o operador responsável somente por retirar as peças e garantir o funcionamento 

da máquina, podendo se ausentar do posto de trabalho por períodos consideráveis. 

 

 Análises e resultados – Simulação A 

 

Conforme resultados obtidos através da simulação no software já mencionado da réplica da 

situação atual no setor de pré-formados na empresa X, o mesmo não foi satisfatório. Visto que a 

quantidade média diária produzida (number out) é de 233 conjuntos, quando esta produção é 

comparada a previsão de demanda para o ano de 2019, percebe-se que seriam necessários 719 dias 

de produção para alcançar o número desejado, situação que acarretaria em atraso de cerca de um 

ano na entrega dos produtos aos clientes.  

 

Tabela 5 - Resultados de tempos (TF) e peças em fila (NF)- Simulação A 

Operações Waiting time(min) Number waiting 

Apontar 0,00 0,00 

Embalar 0,00010441 0,00002537 

Identificar 0,00192499 0,00046793 

Pintar 0,00797683 0,00197714 

Prensar 0,00797683 0,00197714 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

Outro fato a ser analisado é a baixa taxa de ocupação (ociosidade) na operação de prensas, e 

a taxa acima da ideal na operação de apontamento, mesmo que atualmente não há formação de filas 

consideráveis no sistema, conforme mostram as Tabelas 5 e 6. 

 

Tabela 6 - Taxa de ocupação - Simulação A 

Departamentos Taxa ocupação 

Perfiladora 100,00% 

Apontadores 73,71% 

Prensas 19,48% 

Embalagem / Pintura / Identificação 48,49% 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

 Análises e resultados – Simulação B 

 

Os resultados obtidos para esta simulação foram promissores, porém, não foram 

suficientemente satisfatórios. Fazendo as mesmas análises do tópico anterior o number out obtido 
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foi de 356 conjuntos por dia, acréscimo de cerca 51,07% da produção diária, porém, com este 

número ainda seriam necessários 476 dias para a finalização da produção da demanda prevista. É 

relevante dizer que o atraso seria reduzido consideravelmente. A taxa de ocupação manteve-se a 

mesma em quase todas as operações, com exceção da operação de prensas, esta passaria a 

apresentar uma taxa próxima a ideal 60%, conforme demonstrado abaixo na Tabela 7. 

 

Tabela 7 - Taxa de ocupação - Simulação B 

Departamentos Taxa ocupação 

Perfiladora 100,00% 

Apontadores 73,79% 

Prensas 59,09% 

Embalagem / Pintura / Identificação 48,79% 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

Não houve formação de filas consideráveis (vide Tabela 8). 

 

Tabela 8 - Resultados de tempos (TF) e peças em fila (NF) - Simulação B 

Operações Waiting time(min) Number waiting 

Apontar 0,00 0.00 

Embalar 0,00 0.00 

Identificar 0,00206037 0,00050403 

Pintar 0,00728573 0,00181933 

Prensar 0,01692683 0,00335659 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

 Análises e resultados – Simulação C 

 

Nesta simulação, o number out obtido foi de 211 conjuntos por dia, o pior resultado entre 

todas as simulações realizadas neste estudo. Com este número de conjuntos produzidos diariamente 

seriam necessários 794 dias para o atendimento do acréscimo da demanda. Outro fato relevante é 

que operando com esta configuração, houve formação de fila em todas as operações e aumento 

considerável na taxa de ocupação dos mesmos (todas acima do nível aceitável para os padrões 

brasileiro). Vide tabelas 9 e 10. 

 

Tabela 9 - Taxa de ocupação -Simulação C 

Departamentos Taxa ocupação 

Perfiladora 99,90% 

Apontadores 99,35% 

Prensas 79,95% 

Embalagem / Pintura / Identificação 98,33% 

Fonte: Elaborada pelos autores. 
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Tabela 10 - Resultados de tempos (TF) e peças em fila (NF) - Simulação C 

Operações Waiting time(min) Number wait 

Apontar 153,99 76,2965 

Embalar 58,1299 14,6343 

Identificar 58,5643 16,8042 

Pintar 58,4353 19,4442 

Prensar 1,1021 0,2943 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

 Análises e resultados – Simulação D 

 

Neste cenário foi obtido o melhor resultado levando em consideração o objetivo da empresa 

X, o number out obtido foi de 466 conjuntos por dia. Com esse número de conjuntos produzidos 

diariamente, seriam necessários 352 dias para o atendimento do acréscimo da demanda. Vale 

atentar para possíveis atrasos devido à quantidade de dias de trabalho necessário dentro do ano, 

outro ponto a ser considerado é a necessidade de trabalhar em regime intenso de horas-extras. 

Contudo a empresa ainda terá a opção de melhorar o resultado de produção (number out), através da 

utilização de técnicas de produção como o horário de letra (turno ininterrupto) em um determinado 

período para reduzir este risco de atraso e não cumprimento da meta de produção. Os resultados 

deste modelo foram dispostos nas Tabelas 11 e 12. 

 

Tabela 11 - Taxa de ocupação - Simulação D 

Departamentos Taxa ocupação 

Perfiladora 99,90% 

Apontadores 63,08% 

Prensas 59,26% 

Embalagem / Pintura / Identificação 64,82% 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

Tabela 12 - Resultados de tempos (TF) e peças em fila (NF) - Simulação D 

Operações Waiting time(min) Number wait 

Apontar 0.00 0,00 

Embalar 0,02006656 0,00976040 

Identificar 0,02575236 0,01254818 

Perfilar 4,63 2,339 

Pintar 0,03468868 0,01721057 

Prensar 0,01400268 0,00552642 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

5 REFLEXÕES SOBRE A PRÁTICA CURRICULAR DE EXTENSÃO 

 

Uma das contribuições da extensão universitária é a “articulação da Extensão Universitária 

com Setores Produtivos”. Segundo a Política de Extensão Universitária, por meio da interação 
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dialógica com os setores produtivos, possibilitada pelas ações extensionistas, a Universidade toma 

conhecimento dos problemas, desafios e interesses dos setores referidos ao processo de acumulação 

e, nesse processo, direciona seus esforços para contribuir com sua solução ou atendimento. Ao fazer 

isso, a Universidade contribui diretamente para o desenvolvimento econômico do País, o qual, por 

sua vez, tem, em contextos democráticos, efeitos positivos na qualidade de vida da população, 

inclusive dos setores de renda mais baixa e dos excluídos.  

Observa-se que, embora todos os setores produtivos devam ser contemplados, sem 

discriminação, alguns têm sido focos mais frequentes de ações extensionistas, em virtude de seu 

impacto mais direto sobre as condições de vida dos setores mais vulneráveis da população. Entre 

eles, destacam-se aqueles comprometidos com a economia solidária e tecnologias sociais. 

O contexto da curricularização da extensão nos cursos de graduação vem promover uma 

transformação também na Universidade, nos seus vários segmentos, isto é, suscitar revisões da 

prática docente, alterações e ajustes na estrutura organizacional da Universidade e inclusive, nova 

reflexões sobre o conceito e o papel da Universidade no contexto nacional e internacional atual.  

 

6 CONCLUSÕES 

 

Após a execução das etapas mencionadas no presente estudo, foi percebido que o modelo 

proposto é aceitável para a tomada de decisões por realmente aproximar-se da realidade do estudo 

de casos. A vantagem de tal modelo foi obtenção de dados estatísticos de modo a alcançar o 

principal objetivo da simulação que é servir de ferramenta para a tomada de decisões dos gestores 

da empresa X. O modelo apresentou resultados que permitem evitar que investimentos 

desnecessários ou até mesmo incorretos sejam executados. É relevante salientar que o modelo de 

melhor desempenho irá requerer investimentos tanto em máquinas, mão de obra, entre outros, tais 

investimentos que não foram capitalizados nesse estudo por não tratar-se de seu objetivo. 

Os resultados que serão obtidos são úteis para:  

 

 Estimativas a respeito da grandeza de medidas de desempenho do sistema;  

 Análises de sensibilidade a respeito do impacto de mudanças operacionais;  

 Tomada de decisão sobre melhorias no sistema;  

 Aquisição de matéria-prima de maneira eficaz; 
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 Definição de alguns limites úteis para sistemas mais genéricos em condições de 

equilíbrio;  

 Soluções numéricas cada vez mais viáveis para sistemas dinâmicos.  

 

A dificuldade na elaboração deste modelo trata-se prioritariamente na coleta de dados 

concisos (variáveis do estudo) de modo que os mesmos venham a refletir realmente o sistema 

estudado.  

Para simulações futuras deve-se verificar a necessidade de um maior número de replicações, 

e alteração nos tempos de produção da máquina Perfiladora, já que uma máquina nova 

provavelmente executará tal tarefa com melhor desempenho que a máquina já existente no sistema, 

ou seja, executará sua operação com uma maior eficiência o que não foi considerado neste estudo 

por falta de dados concisos. 
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