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Resumo  
Este estudo tem como objetivo analisar a operação existente em um restaurante sob duas perspectivas 

diferentes, ambiente interno e ambiente de mercado, com o auxílio de uma ferramenta de simulação 

computacional. Esse restaurante é uma hamburgueria artesanal localizada no município de Volta Redonda – 

RJ. Para o alcance do objetivo proposto, estruturou-se um questionário para aplicação em uma pesquisa 

online e em campo. Além disto, desenvolveu-se um modelo de simulação do restaurante, assim como sua 

verificação e validação. Por fim, realizou-se uma análise dos resultados. Foi possível concluir que se fazem 

necessárias alterações no processo no que se refere à fritadeira do estabelecimento, sendo indispensável, 

também, uma redução do tempo de espera do cliente no local. 

  
Palavras-chave: simulação, modelo computacional, operação em serviço, restaurante, 

Promodel. 

  

Abstract 
This study aims to analyze the existing operation in a restaurant from two different perspectives, internal 

environment and market environment, with the aid of a computational simulation. This burger place is an 

restaurant located in the municipality of Volta Redonda - RJ. A structured questionary was applied online 

and at place to better understand the costumers and reach the main goal. Furthermore, a model of simulation 

of the restaurant has been developed, as well as it is verification and validation. Finally, an analysis of the 

results had been carried out. It was possible to conclude that it is necessary to make changes in the process 

with regard to the fryer of the establishment, and also a reduction of the time a customer must wait. 

 
 
Keywords: simulation, computational model, operation in service, food service, Promodel. 
 

1. Introdução 

De acordo com Sammarco (2011), o setor de alimentação desmembra-se em dois 

principais segmentos: varejo e food service. O varejo abrange as vendas feitas em 

instalações como supermercados, onde os produtos são comprados pelos consumidores 

como “matéria-prima” para preparação da refeição em seus lares. Já o food service engloba 

os estabelecimentos que oferecem alimentação fora das casas dos consumidores, como 

bares, lanchonetes, restaurantes, padarias, confeitarias, entre outros. 

Ainda segundo Sammarco (2011), devido à tendência de redução do período de 

refeição, os locais que oferecem comidas prontas estão sendo cada vez mais procurados 

pela população brasileira para efetuar suas refeições. 

De acordo com Grönroos (1995) os serviços possuem um componente de interação 

humana significativo, o que acarreta em maior ocorrência de falhas, dada a dificuldade de 

controle. Lovelock e Wright (2006) elucidam que a satisfação (ou insatisfação) refere-se à 

comparação entre o serviço esperado e o serviço percebido. Para Zeithaml e Bitner (2003), 

tal comparação resulta na qualidade percebida no serviço. 

O conceito de análise remete ao ato ou efeito de analisar, isto é, examinar, investigar e 

avaliar. O estudo da análise de uma operação pode ser realizado por meio de técnicas e de 

ferramentas de simulação computacional. A simulação permite testar diversas mudanças e 

visualizar resultados sem alterar efetivamente o sistema real de produção. 
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Neste contexto, o objetivo deste estudo é analisar o atendimento de um restaurante sob 

a perspectiva do ambiente externo e do ambiente interno, com o auxílio de uma ferramenta 

de simulação computacional conhecida como Promodel. Essa análise foi determinada por 

meio de uma comparação dos resultados da simulação do funcionamento do 

estabelecimento com as respostas obtidas no questionário. Foi feita levando-se em conta 

diversos fatores relacionados aos objetivos de desempenho, como, por exemplo, a taxa de 

ocupação do local, o confrontamento do tempo de espera médio aceito pelos consumidores 

com o tempo total de preparo do pedido na hamburgueria, entre outros dados relacionados. 

A partir da conclusão deste estudo, espera-se identificar possíveis gargalos e determinar a 

manutenção ou a correção de fatores associados à operação em serviço, assegurando um 

planejamento satisfatório ao proprietário do negócio ao reduzir erros e problemas no 

processo. 

O restaurante em estudo é uma hamburgueria artesanal localizada no município de 

Volta Redonda – RJ. Como método de trabalho, desenvolveu-se um modelo de simulação a 

partir da ferramenta Promodel, utilizando dados coletados em campo. Esse método de 

trabalho será estruturado em Etapas que compreendem a definição do objetivo do estudo, o 

desenvolvimento da pesquisa com a coleta e a tabulação dos dados, a construção do 

modelo de simulação, a verificação e a validação do mesmo, em paralelo com a aplicação 

do questionário e, por fim, a análise dos resultados e conclusão. 

Assim sendo, em sua segunda seção, este artigo aborda conceitos associados à gestão 

de operações em serviços, sobretudo aos objetivos de desempenho. Em sua terceira seção, 

são apresentados conceitos associados à simulação, além de abordar os modelos 

computacionais e as principais ferramentas de simulação computacional. A quarta seção é 

voltada a apresentar o procedimento para a construção do modelo computacional e para 

análise de seus resultados. Na quinta seção, aplica-se o procedimento proposto, 

considerando o caso da hamburgueria artesanal. Ao final, são apresentadas as 

considerações finais, envolvendo limitações do trabalho e sugestões para futuros estudos. 

 

2. Gestão de Operações em Serviços 

Devido aos novos padrões de competição no mercado mundial, a área de gestão de 

operações vem passando por constantes transformações nos últimos anos. Gianesi (1996) 

salienta que há uma crescente valorização do papel das operações para o alcance dos 

objetivos estratégicos nas empresas. Já o setor de serviços apresenta uma parcela bastante 

significativa na economia atual. Por esse motivo, conforme Martins e Laugeni (2005), a 

gestão das operações em serviços é desenvolvida continuamente. O setor de serviço, ou 

terciário, tem um grande contato face a face com o cliente, sendo esta a sua principal 

diferença dos outros setores. (...) O setor de serviços está, nos últimos anos, se 

internacionalizando. Isto aumenta a competitividade do setor levando à melhoria da 

produtividade e da qualidade dos serviços. 

Corrêa (2004) defende que as operações em serviços auxiliam a obter bons resultados 

por meio do desempenho da empresa, em termos de parâmetros competitivos, como a 

“flexibilidade” e a “rapidez” com as quais atende a necessidade de seus clientes, a 

“qualidade” de seus serviços e produtos em suas várias dimensões, o “custo” que incorre 

ao produzir e entregá-los; e a “confiabilidade” com a qual faz tudo isto. 

De acordo com Slack (1993), a produção conta com cinco objetivos de desempenho: 

qualidade, custo, velocidade, flexibilidade e confiabilidade. Para Paiva et al. (2004), a 

empresa define seu conjunto de prioridades relacionado aos objetivos de desempenho para 

que possa competir no mercado.  
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Campos (1993) acredita que o cliente deve definir sua dimensão qualidade 

considerando o produto que o mesmo deseja, e que pode vir a trazer vantagens no sentido 

de eliminar desperdícios. Para Kober (2006), fazer certo significa fazer produtos de acordo 

com as especificações, com a ausência de erros. Competir em qualidade significa que a 

organização terá sempre produtos com qualidade total, melhor que a concorrência. Na 

verdade, é difícil associar a qualidade a um conceito único. De acordo com Garvin (1987), 

podem ser identificadas oito dimensões na qual o conceito de qualidade se subdivide: 

desempenho, características secundárias (personalização), confiabilidade, conformidade, 

durabilidade (dimensão técnica e dimensão econômica), qualidade percebida e serviços 

agregados. 

Segundo Corrêa e Gianesi (1993), a velocidade se traduz no atendimento veloz e 

eficiente para os clientes como um dos mais importantes critérios competitivos do 

mercado. Todo tempo obtido no processo de produção possibilitará uma satisfação do 

consumidor e, ainda, um investimento na diminuição dos custos de produção. Fazer rápido 

significa realizar o fluxo das operações de comprar, produzir e entregar no menor prazo 

possível (Kober, 2006). 

Já a confiabilidade está relacionada à entrega dos pedidos, afirma Slack (1993). Obtém-

se alta confiabilidade quando se consegue realizar a entrega dos pedidos no prazo certo, ou 

seja, no prazo admissível pelo cliente, considerando a competência de entrega dos 

concorrentes. Fazer pontualmente se traduz na diferença entre a data de entrega devida e a 

data de entrega real. Carvalho Jr. (1997) menciona que este enfoque competitivo tem como 

característica fundamental a competência da empresa em manufaturar e vender produtos 

que estejam em conformidade com o especificado, entregar dentro dos prazos estabelecidos 

e corrigir qualquer defeito de imediato. 

Em relação à flexibilidade, para Ritzman e Krajewski (2004), o ponto principal da 

mesma dentro de uma empresa está na capacidade de reagir conforme as imposições e 

necessidades de seus clientes de forma ágil e eficiente. Assim, em mercados turbulentos, as 

empresas sentem-se forçadas a reavaliar e a repensar constantemente a sua habilidade de 

modificar o que/como é feito, ou seja, sua capacidade de fazer algo diferente (Slack 1993). 

Sobre o custo, a redução deste sugere uma margem de lucro maior. Fazer barato se 

traduz no retorno financeiro sobre todos os ativos operacionais investidos. Segundo Slack 

(1993), melhorar a qualidade dos produtos ou serviços, o tempo de entrega, a pontualidade 

da entrega e a flexibilidade operacional, impactará nos resultados da empresa, mas a 

influência da diminuição dos custos é seguramente mais direta e imediata. O custo sofre 

interferência de todos os demais objetivos de desempenho. Portanto, é importante salientar 

que todos estes objetivos de desempenho não devem ser analisados separadamente, pois os 

mesmos estão estreitamente interligados.  

 

3. Simulação e modelos computacionais 

De acordo com Pedgen et al. (1991), a simulação envolve o processo de projetar um 

modelo de um sistema real e realizar mudanças no mesmo, com o objetivo de analisar, 

entender e avaliar seu comportamento e estratégias para sua operação. Banks et al. (2005) 

corrobora ao afirmar que a simulação é a imitação de uma operação de um processo ou 

sistema real. Lachtermacher (2007) cita algumas vantagens obtidas ao se utilizar a 

modelagem e a simulação para auxiliar a tomada de decisão, como: objetivos explícitos; 

identificação e análise de relacionamento das decisões que tem influência sobre os 

objetivos; reconhecimento das limitações; e comunicação para facilitar o entendimento 

entre os grupos de trabalho. 



4 
 

Neste artigo, utiliza-se a simulação computacional como instrumento de modelagem 

para apoiar a tomada de decisão. Conforme Pidd (1998), a simulação computacional se 

constitui da utilização de um modelo como base para a experimentação e a exploração da 

realidade. Prado (1999) descreve a simulação computacional como um processo que, por 

intermédio de um computador, procura elaborar um modelo que melhor represente o 

sistema real em estudo. 

Dentre as metodologias de modelagem, a simulação é preferível, pois consiste em uma 

metodologia de baixo custo e maior rapidez e segurança, em comparação com a realização 

de outras experimentações reais. O foco de um projeto de simulação, conforme Pidd 

(1998), se resume em transformar o modelo em um veículo com a finalidade de intervir em 

questões como “o que aconteceria se...?”. Assim, um modelo de simulação computacional 

está suscetível a entradas conhecidas, porém seus efeitos nas saídas do sistema são 

desconhecidos e, por isto, devem ser observados. 

Rodrigues (1994) observa que para o sucesso de um projeto de simulação, há a 

necessidade da passagem por três estágios durante o seu desenvolvimento: técnico, 

gerencial e precisão dos dados. A primeira etapa consiste no conhecimento sobre o método 

de simulação, escolha do software de simulação apropriado e sua utilização corretamente. 

Já a segunda etapa traz a formulação correta do problema e o emprego de boas técnicas de 

gerenciamento de projetos. E, por fim, a terceira e última etapa consiste em obter 

informações úteis nos processos de operação e de lógica de controle, assim como 

determinar a validade e a credibilidade do modelo. 

Segundo Sakurada e Miyake (2009), a simulação possui diversas utilidades, que 

abrangem tanto o campo de projetos, quanto a avaliação de novos sistemas, reconfiguração 

física ou mudanças no controle e na operação de sistemas existentes. Devido a este fato, as 

aplicações de simulação computacional vêm se ampliando em todas as áreas, assessorando 

os gestores nas tomadas de decisão e possibilitando um melhor conhecimento dos 

procedimentos nas empresas. Com base nas informações apresentadas, optou-se por fazer 

uso da simulação computacional como mecanismo de apoio e colaboração neste estudo. 

A simulação computacional, conforme Kelton et al. (1998), iniciou-se na década de 80 

e vem sendo bastante utilizada tanto no meio acadêmico, quanto no meio empresarial, 

devido ao aumento da popularidade e da capacidade dos computadores. Segundo Carvalho 

(2006), processos reais demandam modelos que exigem uma manipulação minuciosa dos 

dados, de forma que o mesmo seja desenvolvido em um formato computacional adequado. 

Assim, diversas são as formas de se desenvolver um modelo computacional. 

Para Law e Kelton (2000), ferramentas de simulação estão sendo amplamente 

utilizadas em empresas, e até mesmo em Universidades para contribuir com o aprendizado 

na área de simulação. Carvalho (2006) afirma que a etapa de elaboração do modelo exige a 

escolha do ambiente em que o mesmo será construído. Pode-se decidir entre uma 

linguagem de simulação (SIMSCRIPT, SIMAN e o GPSS/H), uma linguagem de propósito 

geral (FORTRAN ou C), ou optar pelo uso de pacotes de simulação de fácil utilização, que 

acompanham uma animação gráfica dinâmica do sistema. 

Como exemplo de pacotes de simulação, tem-se o Flexsim (Flexsim Software Products), o 

AutoMod (Brooks Automation), o ProModel (ProModel Corporation), o Witness (Lanner 

Group) e o Arena (Rockwell Software). Este trabalho irá utilizar o pacote de simulação 

Promodel para a elaboração do modelo computacional. Segundo Antônio (2006), o 

Promodel é desenvolvido para o sistema operacional Windows, com interface gráfica 

intuitiva e orientada a objeto, além de fácil visualização da lógica construída, o que reduz a 
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necessidade de programação e aumenta as possibilidades de modelagem, proporcionando 

uma maior flexibilidade. 

 

4. Procedimento para a construção do modelo computacional e análise de resultados 

      Para se alcançar o objetivo do presente artigo, um procedimento para a construção do 

modelo computacional foi estruturado em quatro etapas. A Figura 1 apresenta essas etapas: 

(1) definição do objetivo, (2) análise interna, envolvendo (2.1) coleta de dados e tabulação, 

(2.2) construção do modelo de simulação e (2.3) verificação e validação, (3) análise 

externa, envolvendo (3.1) aplicação do questionário e, por fim, (4) análise dos resultados e 

conclusão. Ao final da última etapa, espera-se concluir sobre a análise do atendimento 

proposto, auxiliando na redução de possíveis erros e problemas no restaurante. 

Figura 1. Etapas do procedimento proposto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Etapa (1), objetiva-se entender o sistema real como um todo, para, assim, 

determinar o objetivo da simulação, analisar a operação em serviço existente do restaurante 

em estudo. Por fim, confirma-se a ferramenta de simulação a ser utilizada, com o intuito de 

promover o treinamento e desenvolvimento dos colaboradores envolvidos. 

Na Etapa (2), realiza-se a análise dos fatores internos, desde a coleta de dados e 

tabulação até a verificação e validação do modelo de simulação construído. 

Na Etapa (2.1), deve-se inicialmente coletar dados qualitativos e quantitativos, que 

alimentarão o modelo computacional a ser construído. De acordo com Leemis (2001), há 

duas abordagens de coletas de dados. Na primeira abordagem, os dados necessários estão à 

disposição para a coleta imediata. Na segunda abordagem, o pesquisador deve coletar 

dados envolvendo elementos que fazem parte do sistema real a ser estudado. Depois da 

obtenção desses dados, realiza-se um teste de aderência, a partir de um software estatístico, 

muitas vezes disponível como um módulo em ferramentas de simulação. Alguns exemplos 

desses softwares são: ExpertFit, BestFit e StatFit. Após realizar o teste de aderência, os 

parâmetros da distribuição de probabilidade dos dados de entrada podem ser transferidos 

para o modelo de simulação.  

Na Etapa (2.2), a ferramenta escolhida na Etapa (1) será utilizada para o 

desenvolvimento do modelo de simulação. Para este processo, deve-se associar 

adequadamente os elementos de tal ferramenta aos componentes do sistema real. Segundo 
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Ramos (2014) e Sakurada e Miyake (2003), no caso da ferramenta Promodel, é possível 

destacar os seguintes elementos principais: locais, que são elementos fixos (estacionários) 

onde as operações acontecem; entidades, que são elementos que sofrem as ações no 

sistema, podendo ser objetos animados ou inanimados; chegadas, que são parâmetros como 

local da chegada, quantidade, frequência e distribuições de probabilidade da entidade no 

sistema; e processos, que são interligações entre os locais, os tempos de operação, os 

recursos necessários, a lógica de movimentação e os roteamentos de entidades. 

Para aperfeiçoar o modelo de simulação, podemos contar ainda com outros elementos, 

como: recursos, que são elementos necessários para a operação das entidades, como 

equipamentos de transporte ou recursos humanos; rede de caminhos, que é o caminho pelo 

qual os recursos se movimentam e as inter-relações desses recursos com os locais e as 

entidades; gráficos de fundo, que são ícones ou desenhos meramente ilustrativos não 

recebendo comandos de programação; variáveis, que são utilizadas na construção de 

contadores ou de qualquer variável que precisa ser mostrada em tela; atributos, que são 

utilizados para atribuir características a entidades; distribuições do usuário, que permitem 

que o usuário insira a distribuição observada em campo; e macros, que substituem entradas 

atuais, para que sejam montados vários cenários variando combinações de parâmetros.  

Na Etapa (2.3), o primeiro passo consiste no processamento do modelo computacional. 

Se a ferramenta Promodel indicar a ocorrência de erros, os mesmos devem ser 

solucionados. Após a obtenção de um modelo sem erros de processamento, são realizadas 

simulações a fim de verificar se os resultados obtidos no modelo computacional são 

coerentes com o sistema produtivo real. Se não existir essa coerência, faz-se necessário a 

reformulação do modelo. Caso contrário, o modelo pode ser validado.  

Na Etapa (3), é feita a análise dos fatores externos, ou seja, a análise de mercado, 

através da aplicação do questionário, tanto em pesquisa de campo nas ruas quanto online. 

Os dados coletados nesta pesquisa envolvem, essencialmente, os cinco objetivos de 

desempenho: custo, rapidez, flexibilidade, qualidade e confiabilidade. 

Na Etapa (4), realiza-se a análise dos resultados do modelo. Geralmente esses 

resultados são apresentados em relatório gerado pela própria ferramenta depois de 

finalizada a rodada de simulação. Ao final da análise, devem-se definir os aspectos a serem 

mantidos e os aspectos a serem melhorados. Por fim, deve-se assegurar que as conclusões 

alcançadas estejam em conformidade com o objetivo estabelecido na primeira etapa. 

 

5. Aplicação do procedimento 

O procedimento proposto foi aplicado no estudo da análise de operação em serviço 

existente em um restaurante localizado no município de Volta Redonda – RJ. Este é uma 

hamburgueria gourmet que possui em seu cardápio variadas opções de hambúrgueres feitos 

artesanalmente. O estabelecimento está aberto há dois anos e conta com 15 funcionários.  

 

5.1. Etapa (1) - Definição do objetivo do modelo de simulação 

Na hamburgueria artesanal em estudo, são disponibilizados 54 lugares para os clientes. 

Atualmente, o restaurante funciona de segunda-feira a domingo, das 18:00 às 00:00hs. A 

Figura 2 apresenta o arranjo físico da hamburgueria. 

Figura 2. Arranjo físico da hamburgueria. 
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Fonte: Promodel. 

 

O cliente ao chegar ao local é recebido por um garçom que os conduz até uma mesa. O 

mesmo, ao decidir-se, se levanta e vai em direção ao caixa para realizar e pagar o pedido 

junto à atendente. Entretanto, existem alguns clientes que chegam ao estabelecimento e se 

dirigem direto ao caixa para fazer o pedido. A partir deste momento, a produção do pedido 

é iniciada. 

O chapeiro, na cozinha, recebe o pedido imediatamente após o mesmo ser inserido no 

sistema. O mesmo analisa o que está sendo solicitado para verificar os ingredientes que 

compõem o pedido. A carne é então colocada para fritar na chapa, ao mesmo tempo em 

que o acompanhamento também começa a ser preparado. Enquanto as batatas e a carne são 

processadas, o auxiliar de cozinha corta o pão e aloca as saladas entre as fatias. Quando a 

carne está quase no ponto, os condimentos frios são colocados sobre a mesma. No 

momento em que os alimentos da chapa estão prontos, estes são reunidos ao pão em cima 

da mesa de montagem. Com o lanche montado, os acompanhamentos também são 

dispostos no prato, que passa para a bancada de apoio até que o funcionário o leve para o 

balcão, quando enfim é entregue ao cliente. 

Assim sendo, como objetivo, cabe estudar e identificar aspectos a serem melhorados, 

como a existência de possíveis gargalos, a fim de aperfeiçoar o processo existente e 

extinguir problemas. A partir da análise de diferentes variáveis, tanto no ambiente interno 

do restaurante quanto no ambiente externo.   

 

5.1. Etapa (2) – Análise Interna 

A análise dos fatores internos que influenciam no procedimento do estabelecimento 

envolve três estágios: a coleta de dados e tabulação, a construção do modelo de simulação 

e, por fim, a verificação e validação desse modelo. 

 

5.1.1 Etapa (2.1) – Coleta de dados e tabulação 

No modelo em estudo, é necessário conhecer (1) as distribuições de probabilidade dos 

tipos de adicionais existentes e (2) as distribuições do número de clientes que chegam ao 



8 
 

restaurante por hora. Além das distribuições de probabilidade, também foram coletados os 

tempos de processo de cada produto, assim como os tempos de permanência e de 

deslocamento do cliente no restaurante. A fim de determinar essas distribuições, foram 

utilizados os dados das vendas anuais da hamburgueria. No caso dos tempos de processos, 

os mesmos foram coletados nos dias 24/10/2016 e 26/10/2016. Assim, foi possível coletar 

30 tempos de cada processo. A Tabela 1 apresenta os tempos em minutos de cada processo 

coletados no primeiro dia. 

 

Tabela 1 – Tabela de tempos em minutos de cada processo  
Local Processo Média Amplitude 

Salão 

Cliente se desloca até 

Balcão de Pedido 
0.11 0.16 

Cliente realizando 

pedido 
4.24 13.15 

Tempo entrada do 

pedido no sistema 
1.26 4.49 

Chapa Carne 6.55 9.06 

Fritadeira 

Bacon 2.43 3.38 

Onion Rings 1.34 0.51 

Batata 2.10 1.57 

Bancada de 

apoio 
Montagem 0.24 0.35 

Mesa 

Montagem 

Transferência do 

prato para o balcão 1.33 4.53 

Balcão Tempo no balcão 0.31 2.05 

Mesa Consumação do 

cliente 
34.46 41.32 

Fonte: elaboração própria 
 

A partir da utilização da ferramenta StatFit, foi possível verificar que não há 

indícios para rejeitar a hipótese nula dos dados de tempos da carne, da batata, do bacon e 

do onion rings se ajustarem à distribuição de probabilidade triangular. Para os outros 

tempos, foram utilizadas distribuições exponenciais e normais.  

É necessário determinar ainda as distribuições do número de clientes que chegam 

ao restaurante por hora. Para isto, foi utilizada a base de dados de um relatório de vendas, 

conforme Tabela 2. A porcentagem de pedido por hora foi determinada através da razão 

entre faturamento por hora e faturamento total. Os resultados foram introduzidos no ciclo 

de chegada do Promodel através de uma probabilidade acumulativa 

 

Tabela 2 – Faturamento por hora no período de 01/01/2016 á 07/11/2016 
Horário Faturamento Porcentagem Porcentagem acumulada 

18 R$ 45.307,30 5,16 5,16 

19 R$ 130.621,80 14,87 20,03 

20 R$ 208.974,30 23,79 43,82 

21 R$ 217.849,00 24,8 68,62 

22 R$ 167.910,30 19,11 87,73 

23 R$ 85.436,20 9,73 97,46 

00:00 R$ 22.331,30 2,54 100 

Total R$ 878.430,20 100 - 

Fonte: elaboração própria 

 

5.1.2 Etapa (2.2) - Construção do modelo de simulação 
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O modelo foi construído num ambiente computacional, com a utilização da ferramenta 

Promodel. Os principais elementos de construção na ferramenta são: Chegadas, Entidades, 

Locais e Processos. Alguns elementos secundários também foram utilizados a fim de 

aperfeiçoar o modelo de simulação, sendo eles. Variáveis, Atributos, Gráficos de Fundo, 

Distribuições do Usuário e Rede de caminhos. A Quadro 1 apresenta tais elementos. 

 

Quadro 1 - Elementos do Promodel utilizados para construir o modelo de simulação. 
Elemento no Promodel Observações 

Chegada Um cadastro de chegada realizado com seu respectivo ciclo de chegada. O 

registro de chegada representa o funcionamento da hamburgueria. A 

primeira chegada inicia às 18 horas (abertura da hamburgueria). O ciclo foi 

elaborado de acordo com os dados retirados do empreendimento. 

Entidades Cinco entidades foram construídas. cliente, prato pronto, carne na chapa, 

adicionais da fritadeira e o pedido. 

Locais Os locais utilizados foram. chapa, caixa, salão, fritadeira, montagem, 

entrada, balcão, fila e saída. O restaurante como um todo foi dividido em 

blocos de locais para permitir o encaminhamento dos processos para a 

realização do pedido assim como o direcionamento dos clientes dentro do 

local.  

Processos O cliente entra no restaurante e move-se sobre a rede de caminho até a fila. 

O mesmo aguarda E(4.24) min para efetuar o pedido no caixa. No caixa, 

através dos atributos e distribuições pré-definidas, o lanche é direcionado 

para a chapa e/ou fritadeira. Ao final dos processos, as entidades carne na 

chapa e adicionais da fritadeira se juntam na montagem dando origem ao 

prato pronto. Este prato é deslocado até o balcão. O cliente, então, move-se 

até o balcão para retirar seu pedido e volta para o salão para consumação. 

Variáveis Foram utilizadas variáveis para indicar no decorrer da execução o tempo 

de espera médio e simples, o tempo de processamento do pedido e o 

número de clientes desistentes. 

Atributos Utilizado para associar o pedido ao cliente, definir o tempo de 

processamento de cada adicional que utiliza a fritadeira, indicar se os 

pratos possuem adicionais e relacionar o tempo do pedido com o marcador 

de tempo do programa. 

Gráficos de Fundo O modelo foi construído com base em um restaurante existente. Foi 

realizada uma análise dos processos e dos locais para que a simulação 

pudesse ser construída. 

Distribuições do usuário Relacionam em uma tabela um conjunto de valores (tipos e existências de 

adicionais, quantidade de vendas por hora e por dia da semana) e suas 

probabilidades de ocorrência.  

Rede de caminhos Caminhos realizados pelos clientes antes e após o pedido, assim como o 

percurso do atendente para a realização do pedido. 

Fonte. Elaboração própria. 

 

5.1.3 Etapa (2.3) – Verificação e validação do modelo de simulação 

 

Após o desenvolvimento do modelo na ferramenta Promodel, este foi processado e 

alguns erros de programação foram verificados, como (1) erros no processo de chegada e 

(2) erros na programação das variáveis do tempo médio de processamento dos pedidos. 

No caso (1), a programação do processo de chegada não estava contemplando o 

comando “return”. Esse comando foi inserido para retornar o valor da quantidade de 

clientes que acessam o restaurante para alimentar o cadastro de chegadas. 

No caso (2), considera-se que a variável tempo médio de processamento dos 

pedidos é definida pelo quociente entre o tempo total de preparo dos pedidos e o número 

total de saídas desses pedidos. Na programação, a linha de comando para calcular o 

número total de saídas estava sendo calculado depois do comando para calcular a variável 
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de tempo médio de processamento. Isto foi corrigido alterando a ordem de execução dos 

cálculos na programação (primeiro o cálculo do número total de saídas e depois o cálculo 

do tempo médio de processamento). 

Após a verificação do modelo, realizou-se seu processo de validação. Para validar o 

modelo foi necessário observar todo seu processamento e os resultados fornecidos pela 

ferramenta Promodel. A partir desse processamento, observou-se: (1) a contagem de 

clientes dentro do estabelecimento; (2) os clientes permaneciam no restaurante após a meia 

noite; (3) chegada de clientes após as 00:00h; (4) a taxa de ocupação do restaurante na 

sexta-feira e no sábado estavam baixas em relação aos outros dias em estudo e (5) os 

aspectos gráficos precisavam ser ajustados para aperfeiçoar o modelo.  

No caso (1), o contador mostrado na tela, construído a partir de uma variável, 

representava a quantidade de clientes que entravam no restaurante.  

Sobre o caso (2), foi necessário incluir uma regra de programação para forçar a 

saída de todos os clientes até as 23.59h. Essa regra funciona a partir de comandos de lógica 

condicional. Se o tempo atribuído do restaurante for superior ao tempo que resta para o 

fechamento do mesmo, então atribui-se um novo tempo de funcionamento do 

estabelecimento. O novo tempo de funcionamento será igual ao tempo que resta para o 

fechamento da hamburgueria.  

No caso (3), observou-se a necessidade de inserir uma regra de programação com a 

finalidade de impedir a chegada de clientes no período de 00h00min até às 17h59min do 

dia seguinte. Essa regra opera a partir de duas condições. Se o tempo da simulação for 

superior a 00h00min e inferior a 17h59min, a regra atribui zero à quantidade de clientes 

que chegam ao restaurante. 

Sobre o caso (4), as regras de programação relacionadas à quantidade de chegadas 

de clientes foram verificadas, pois o relatório final apontava uma taxa baixa de ocupação 

do restaurante na sexta-feira à noite e o dia inteiro do sábado. Identificou-se um erro de 

falta de sinal na programação. A partir da inserção do sinal, assim como a verificação das 

distribuições relacionadas a esses dias, foi possível gerar chegadas de clientes.  

Por fim, no caso (5), observou-se durante a execução da simulação que os ícones 

dos clientes se movimentavam sempre no mesmo sentido. Além de não haver diferença 

gráfica entre os clientes já atendidos, a serem atendidos e aqueles que já estavam com o seu 

prato no salão. Os ajustes de sentido foram implementados com a finalidade de deixar o 

modelo mais visualmente próximo da realidade e mais organizado graficamente. 
 

5.2. Etapa (3) – Análise Externa 

 

A análise dos fatores externos que podem influenciar no funcionamento da 

hamburgueria envolve uma análise de mercado feita através da aplicação do questionário, 

tanto em pesquisa de campo nas ruas quanto no meio online. 

   

5.2.1 Etapa (3.1) – Aplicação do questionário 

 

Nos dias 28 e 29 de Novembro de 2016, foi realizada uma pesquisa de campo aplicada 

no bairro da hamburgueria artesanal estudada, Jardim Amália, e adjacências, e no centro do 

município de Volta Redonda - RJ. Em paralelo, durante a mesma semana, do dia 28 de 

Novembro ao dia 2 de Dezembro de 2016, foi disponibilizado um link do mesmo 

questionário online através da ferramenta Google Docs. Os dois questionários aliados 

tinham por objetivo alcançar um maior número de entrevistados. O tamanho mínimo da 

amostra de respondentes foi definido por meio de cálculo estatístico (Stevenson, 2001), 



11 
 

segundo Equação (1). Essa Equação define o tamanho de amostras associadas a populações 

com mais de 100.000 elementos. 

 

.onde.                                                                                                                           (1) 
n = tamanho da amostra 

σ² = desvio padrão populacional. 
Z² = desvio do valor médio que aceitamos para alcançar o nível de confiança desejado 

e = margem de erro 

    

Muitas vezes o desvio padrão populacional σ é desconhecido, então o que se faz é 

trabalhar com o erro e como múltiplo ou fração do desvio padrão. Desta forma, na fórmula 

acima, o parâmetro σ é eliminado da expressão. Considera-se para o cálculo a população de 

Volta Redonda com aproximadamente 262.970 habitantes (IBGE, 2015) e um erro amostral 

de até 5% (nível de confiança de 95%). Neste sentido, tem-se z = 1,96; e = 0,05 e n = 384 

respondentes. No entanto, foi possível obter mais do que 384 respondentes. No total, foi 

possível entrevistar 506 pessoas. A Tabela 3 apresenta as questões aplicadas e apresenta 

ainda os dados tabulados em percentuais. 
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Tabela 3 - Resultado da aplicação de questionário do restaurante em estudo. 

Questões aplicadas 
Objetivo de 

desempenho 

Elemento 

avaliado 
SR I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV Total 

1 Gasto médio  Custo Produto 0% 42% 36% 14% 4% 2% 2% (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 100% 

2 
Influência serviço de entrega na 

escolha do restaurante 
Flexibilidade Serviço 0% 61,1% 38,9% (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 100% 

3 
Influência da rapidez de preparação 

na escolha do restaurante 
Rapidez Serviço 0% 88,7% 11,3% (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 100% 

4 Tempo de espera médio aceitável Rapidez Serviço 0% 18,4% 32% 28,5% 8,1% 9,9% 2,8% 0,3% (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 100% 

5 O que é qualidade? Qualidade Serviço 0% 34,8% 21,9% 38,1% 0,2% 1,4% 3,6% (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 100% 

6 
Garantia da entrega do pedido 

conforme a proposta do cardápio 
Confiabilidade Serviço 0% 0,2% 1% 21,5% 38,5% 38,8% (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 100% 

7 
Realização do serviço no prazo 

prometido 
Confiabilidade Serviço 0% 0% 1,2% 29% 49,8% 20% (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 100% 

8 Forma de pagamento mais utilizada Flexibilidade Serviço 0% 21,5% 29,8% 10,1% 38,6% (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 100% 

9 
Fator de maior importância no 

momento da realização de um pedido 
Todos Serviço 0% 29,8% 33% 7,3% 2,4% 12,1% 15,2% 0,2% (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 100% 

10 
Aspecto mais relevante na escolha de 

um restaurante  
Todos Serviço 0% 23,5% 12,2% 2,4% 6,6% 1,9% 6,9% 3,4% 11,1% 4,3% 2,8% 0,8% 19,1% 4,4% 0,3% 100% 

11 
Fator que leva a desistir de ir ao 

restaurante 
Todos Serviço 0% 30,4% 8,1% 16,4% 5,1% 38,1% (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 100% 

Fonte. Elaboração própria. 
Legenda Pergunta 1. I – 0 a 12 reais; II - 13 a 20 reais; III - 21 a 30 reais; IV – 31 a 40 reais; V – 41 a 50 reais; VI – 51 reais ou mais;  

Legenda Perguntas 2 e 3 . I – Sim; II - Não;III – Talvez;  

Legenda Pergunta 4. I – até 10 minutos; II - De 11 à 15 minutos; III - De 16 à 20 minutos; IV – De 21 à 25 minutos; V – De 26 à 30 minutos; VI – 31 minutos ou mais; VII – outros ; 

Legenda Pergunta 5. I – Educação do atendimento ; II – Prontidão do atendimento; III – Limpeza; IV – Iluminação; V – Ausência de ruído; VI – Outros; 

Legenda Perguntas 6 e 7. I – Não é importante; II – Pouco importante; III – É importante; IV – Muito importante; V – É o mais importante; 

Legenda Pergunta 8. I – Cartão de crédito; II – Cartão de débito; III – Vale refeição; IV – Dinheiro; 

Legenda Pergunta 9. I – Sabor; II – Qualidade do Produto; III – Economia; IV – Facilidade de compra; V – Rapidez; VI – Preço; VII – outros; 

Legenda Pergunta 10. I – Preço; II – Atendimento; III – Benefícios extras; IV – Distância; V – Estacionamento; VI – Localização; VII – Especialidade culinária; VIII – Variedade do cardápio; IX – Forma 

de pagamento; X – Praticidade; XI – Popularidade local; XII – Sabor da comida; XIII – Rapidez; XIV – Outros; 

Legenda Pergunta 11 . I – Atendimento ruim; II – Cardápio pouco variado; III – Tempo de espera; IV – Distância; V – Higiene; 

SR – sem resposta; Número de respondentes do questionário. 506.   
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5.3. Etapa (4) – Análise dos resultados e conclusão 

 

 Depois da análise dos fatores internos e externos, é feita a apuração dos resultados em 

ambos os ambientes, identificando elementos a serem mantidos, aspectos a serem melhorados e 

gargalos ou problemas a serem eliminados.  

 

5.3.1 Etapa (4.1) – Análise dos resultados internos 

 

Após a verificação e validação do modelo de simulação do restaurante, executou-se 

novamente o modelo com intuito de obter o relatório de dados gerado pelo Promodel e suas 

inferências estatísticas. A partir desse relatório, foi possível obter informações sobre o estado dos 

locais, entre outras estatísticas, como possíveis gargalos. 

Um sistema produtivo é composto por diversas etapas, desde a entrada dos recursos que 

serão transformados, até a venda dos produtos acabados ao consumidor final. Os "gargalos" são 

todos os pontos dentro desse sistema industrial que limitam a capacidade final de produção, ou 

seja, a quantidade de produtos disponibilizados ao consumidor final em um determinado intervalo 

de tempo.  

Sendo assim, a Figura 3 apresenta o estado dos locais de capacidade múltipla. Observa-se 

que os resultados indicam que o gargalo central permanece na fritadeira, e também na montagem, 

que é o processo diretamente posterior à fritadeira. Esses locais se apresentam cheios na maior 

parte do tempo com 94,66% e 58,26% respectivamente.  

Fato este que acaba por afetar o balcão, que precisa esperar a montagem ficar pronta, que 

por sua vez depende do que é produzido na fritadeira. Dessa forma, o local balcão permanece 

parcialmente ocupado em 50,83% do tempo e cheio em 42,16% do tempo, podendo gerar mais 

gargalos que poderão afetar o processo. 

 
Figura 3. Estado dos Locais de Capacidade Múltipla. 

 
Fonte. Promodel. 

 

O local salão nos mostra a taxa de ocupação da hamburgueria, que aparece 83,36% 

parcialmente ocupada. Com tal dado, pode-se depreender que o salão não utiliza a totalidade de 

sua capacidade, em nenhum momento, o que pode ser um indicador favorável, já que se o mesmo 

estivesse na maior parte do tempo completamente cheio, poderia fazer com que houvesse 

desistência de clientes que não conseguiriam ser atendidos devido ao tempo excessivo de espera.  
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Analisando a fila, observa-se que a mesma apresenta o status parcialmente ocupado em 

95,01% do tempo. Como ainda não apresenta uma taxa percentual de status “cheio”, a sua 

ocupação parcial revela que a fila tem potencial de gerar um gargalo, porém ainda não 

concretizado. Essa dinâmica das filas é crucial para a análise, projeto e operações dos sistemas de 

serviços. Uma fila não se forma somente por um problema de capacidade de atendimento do 

serviço, mas também devido à variabilidade tanto no intervalo entre chegadas de clientes como no 

tempo de atendimento ou de serviço desses clientes. Portanto, pode-se inferir que a fila não só 

acaba se formando por conta dos gargalos de atendimento e de processamento, mas também pelo 

volume de cliente que chega em determinado momento ao restaurante. Com relação a contagem 

de clientes realizada pela ferramenta Promodel, foi possível verificar que uma maior quantidade 

de clientes costuma frequentar o estabelecimento às terças, sextas, sábados e domingos. 

 

5.3.2 Etapa (4.2) – Análise dos resultados externos 

Após a aplicação do questionário, obteve-se os resultados relacionados ao ambiente 

externo. Dentre as questões, levando-se em conta o custo, perguntou-se aos respondentes sobre 

seu gasto médio em uma refeição. Ao analisar os resultados, depreende-se que a maioria das 

pessoas gasta uma média de 0 a 12 reais (42%), ficando em segundo lugar a opção de 13 a 20 reais 

(36%).  

Quando se analisa a questão associada à qualidade do serviço, destaca-se que a maioria dos 

respondentes perceberam a limpeza, acima de tudo, como critério primordial de qualidade, 

seguida da educação e da prontidão do atendimento.  

Com relação à flexibilidade, duas questões foram aplicadas. Essas questões dizem respeito 

à influência do serviço de entrega e às formas de pagamento disponíveis. A maior parcela das 

pessoas (61,1%), afirma que a disponibilidade de serviço de entrega influencia diretamente na 

escolha do restaurante. Sobre as formas de pagamento, pode-se perceber uma preferência dos 

respondentes pelo pagamento em dinheiro.  

A confiabilidade do serviço foi indagada a partir da questão a respeito da garantia da 

entrega do pedido conforme a proposta do cardápio e da realização do serviço no prazo prometido. 

Para 38,8% dos respondentes, a garantia de que o pedido será entregue conforme a proposta 

contida no cardápio é o mais importante em uma refeição.  

Perguntou-se ainda sobre o objetivo de desempenho rapidez. Neste caso, a rapidez da 

preparação do pedido influencia diretamente na escolha do restaurante, conforme quase a 

totalidade dos respondentes (88,7%), visto que o tempo aceitável de espera pelo mesmo é de 

apenas 11 a 15 minutos para 32% das pessoas, de 16 a 20 minutos para 28,5% e de até 10 minutos 

para apenas 18,4%.  

Por fim, foram feitas três perguntas englobando, ao mesmo tempo, os cinco objetivos de 

desempenho. A primeira delas diz respeito à ordem dos fatores de maior importância na realização 

do pedido, em que a qualidade, abrangendo a validade dos ingredientes e higiene no preparo, 

despontou em primeiro lugar. A segunda questão traz os aspectos mais relevantes na escolha de 

um restaurante. A partir das respostas obtidas, pode-se destacar: preço (23,5%), sabor da comida 

(19,1%), atendimento (12,2%), variedade do cardápio (11,1%), localização (6,9%) e distância 

(6,6%). 

A terceira e última questão analisada compreende os fatores que mais levam as pessoas a 

desistirem de ir a um restaurante. A partir das respostas, depreende-se que o fator crucial 

negativamente para um estabelecimento é a falta de higiene.  
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6. Considerações finais 

 

O objetivo deste artigo foi analisar a operação e atendimento existente em um restaurante 
sob duas perspectivas diferentes, ambiente interno e ambiente de mercado, identificando fatores a 
serem mantidos, aprimorados e possíveis erros e gargalos a serem solucionados, e, ainda, 
determinando aspectos que afetam o nível de serviço percebido pelos clientes. Este objetivo foi 
alcançado aliando a aplicação de pesquisa de campo e online, com a utilização de questionário, 
junto ao desenvolvimento de um modelo de simulação através do software Promodel.  

 
Com relação ao ambiente interno, recomenda-se que o estabelecimento deve adquirir mais 

uma fritadeira ou comprar uma nova com capacidade maior. Por ser um local utilizado no meio do 
procedimento, a fritadeira, ao gerar gargalos, acaba interferindo efetivamente em outros locais, 
principalmente posteriores, do processo. Nota-se ainda, através da observação das chegadas de 
clientes, que uma maior quantidade de clientes costuma frequentar o estabelecimento às terças, 
sextas, sábados e domingos. Portanto recomenda-se que o estabelecimento faça a implementação 
de mais um caixa ou ao menos disponibilize mais uma pessoa para trabalhar no mesmo nos dias 
de pico, agilizando esse processo de forma a evitar a formação de filas. 

 
Já em relação ao ambiente externo, levando em consideração as respostas obtidas, 

procurando atrair o maior número de consumidores, recomenda-se que o estabelecimento deva 
cobrar o preço dos hambúrgueres na faixa de até 20 reais, aceitando como formas de pagamento 
dinheiro e cartão de débito, preferencialmente. O restaurante deve também se atentar 
prioritariamente aos seguintes fatores: qualidade do produto (validade dos ingredientes e higiene 
no preparo), sabor e preço, que foram os mais valorizados pela maioria do público. Por fim, deve-
se tomar cuidado com os seguintes fatores: falta de higiene, atendimento ruim e tempo de espera. 
 

Através da junção das respostas do questionário aplicado com os resultados da simulação 

do Promodel, ou seja, levando em conta a combinação dos dados da análise de mercado que 

impactam na operação, pode-se também tirar conclusões a respeito do tempo total do pedido e do 

tempo de espera dos clientes. Diversos fatores influenciam esses tempos, dentre eles podemos 

citar os locais ociosos e/ou bloqueados, e até mesmo a operação em excesso em um local que 

acaba por atrapalhar a operação de outro. Então, recomenda-se que a hamburgueria estabeleça o 

objetivo de reduzir o tempo de espera médio do cliente no local, ou seja, o tempo total do pedido, 

que se refere ao momento que o cliente faz o pedido até recebê-lo, igualando-o ao tempo de espera 

médio aceitável pelo cliente, respondido pelos clientes na aplicação do questionário, evitando 

assim que o cliente fique insatisfeito e desista de frequentar o estabelecimento. 
 

Como limitação do estudo, faz-se necessário citar que o mesmo não consegue mensurar 

com exatidão a atitude dos funcionários. Utiliza-se uma média dos tempos das atividades dos 

funcionários, porém se um funcionário, por algum motivo, demorar um pouco mais para realizar 

determinada atividade, ou até mesmo se um dos funcionários não comparecer ao trabalho em 

determinado dia, ocorrerá uma mudança significativa no processo, como, por exemplo, no tempo 

total para a realização do pedido, afetando o resultado final. Ademais, a análise dos processos da 

hamburgueria foi realizada em apenas dois dias devido a disponibilidade da mesma.  

 

Para novos estudos, sugere-se repetir o experimento depois que as mudanças analisadas e 

sugeridas nesse trabalho forem realizadas, levando em conta suas informações e dados, a fim de 

verificar se tais alterações surtiram efeito positivo no resultado geral ou não, ou seja, verificar a 

com mais veracidade os resultados finais e a eliminação dos gargalos encontrados. Pode-se, ainda, 

aproveitar o modelo obtido para verificar se é possível, com os atuais processos, implementar mais 

um horário alternativo de atendimento. 
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