
 

INSTITUTO DE TECNOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO 
 

 

 

 

 

 

JOSÉ HENRIQUE QUEIROZ FERNANDES 
 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA DE GESTÃO DAS FILAS DE ATENDIMENTO EM AGÊNCIAS DE 

VAREJO DO SETOR BANCÁRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURITIBA 
2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA DE GESTÃO DAS FILAS DE ATENDIMENTO EM AGÊNCIAS DO 

SETOR BANCÁRIO 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Desenvolvimento de Tecnologia, do 
Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento, em 
parceria com a Faculdade Cidade Verde, como 
requisito parcial à obtenção do título de Mestre em 
Desenvolvimento de Tecnologia. 

 
Orientadora: Profa. Dra. Ana Paula Oening 
Co-Orientadora: Profa. Dra. Débora Cíntia Marcilio 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURITIBA 
2019  



 

 

 

 



 

 

 

 



 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço e dedico este trabalho a todos os que de alguma forma ajudaram a formar 
o caminho de minha vida e o sonho que levou a esta obra de conclusão de curso de 
Mestrado, em especial: meus pais que sempre me apoiaram naquilo que entendiam 
ser o melhor caminho para mim, que ajudaram a formar meu caráter por meio dos 
exemplos de suas próprias vidas, mesmo sem cursos superiores; minha esposa e 
filho que entenderam e apoiaram as horas de minha ausência em um benefício 
futuro ainda maior.  
Minha orientadora Profa. Dra. Ana Paula Oening e co-orientadora Profa. Dra. Débora 
Cíntia Marcilio que me apoiaram e ajudaram imensamente neste trabalho. 
 
 

Obrigado a todos... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMO 

 

As empresas do setor bancário necessitam cada vez mais de organização 
corporativa para que se mantenham competitivas no mercado. Para se obter 
resultados positivos em suas atividades, a chave para a perpetuação e crescimento 
da companhia tem grande parcela na ênfase e melhora nos processos de 
atendimento ao cliente. Assim, a teoria das filas se torna uma ferramenta de suma 
importância para as empresas do setor bancário que desejam se consolidar no 
mercado, pois visa organizar as ações operacionais no âmbito do atendimento e 
respeitar leis que norteiam a atividade. O presente trabalho procurou estudar as 
propriedades mensuráveis das filas em uma agência bancária de varejo de médio 
porte, analisando especificamente o tempo de espera e tempo de atendimento dos 
clientes. As ferramentas utilizadas no experimento foram planilhas fornecidas pela 
agência bancária com os dados de atendimentos aos clientes, ferramenta 
desenvolvida em linguagem de programação JavaScript para verificar aderência à 
modelagem das filas e o software Arena para simulação de eventos das filas, com p 
uso de um modelo criado com características semelhantes da agência bancária. 
Foram comparados os métodos de simulação e modelagem a fim de escolher o que 
tivesse o menor desvio médio absoluto em relação aos dados reais coletados. O 
objetivo este trabalho é analisar a gestão das filas de atendimento, especificamente 
nos caixas de uma agência bancária de varejo, a fim de otimizar a quantidade de 
funcionários necessários para atendimento aos clientes, utilizando-se o software 
Arena e modelagem matemática. Como resultado percebe-se que houve uma 
vantagem pelo uso do software Arena, em virtude das simulações realizadas com 
menor desvio médio absoluto (DMA) em relação aos dados reais. 

 
Palavras-chave: teoria das filas; software Arena; modelagem matemática; simulação 
de filas; atendimento bancário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Companies in the banking sector increasingly require a corporate organization to 
remain competitive in the market. In order to obtain positive results in its activities, 
the key to the company's perpetuation and growth has a large part in the emphasis 
and improvement in customer service processes. So queuing theory becomes a very 
important tool for companies in the banking sector that wish to consolidate 
themselves in the market, since they aim to organize operational actions within the 
scope of service and respect laws that guide the activity. The present work look at for 
demonstrate measurable properties of the queues in a medium-sized office bank, 
specifically analyzing the waiting time and customer service time. The tools used in 
this experiment were spreadsheets provided by the office bank with the costumer 
service data, a tool developed in JavaScript programming language to verify 
adherence to queuing modeling, and the Arena software for event simulation of 
queues. The simulation and modeling methods were compared in order to choose 
the one with the lowest median absolute deviation relative to actual data collected. 
The objective of this work is to analyze the management of service queues, 
specifically in the boxes of a retail banking branch, in order to optimize the number of 
employees needed to attend to customers, using Arena software and mathematical 
modeling. As a result, it can be seen that there was an advantage of using the Arena 
software, due to the simulations performed with the lowest mean absolute deviation 
(MAD) in relation to the actual data. 
 
Key words: queuing theory; software Arena; mathematical modeling; simulation of 
queues; banking service 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A competição entre empresas do setor bancário está cada vez mais 

acirrada, para que uma organização se mantenha competitiva no mercado, a 

obtenção e entrega de resultados positivos em suas atividades é a chave para a 

perpetuação e crescimento da companhia. Com o correto planejamento é possível 

gerar recursos para investimentos de acionistas e, consequentemente, condições de 

sustentação (SEBRAE, 2016). 

De acordo com a FEBRABAN (2016), as exigências para que o setor 

bancário atenda a demanda dos consumidores, aos regulamentos estatutários e a 

qualidade dos produtos e serviços ofertados são cada vez mais severas, fazendo 

com que as empresas do setor aumentem os investimentos em seus processos de 

atendimento, tornando-se mais competitivas e exigindo gestores com maior 

competência. 

A competitividade de uma empresa está intimamente ligada à organização, 

disciplina, rotina e otimização dos processos. Ou seja, vantagem competitiva remete-

se à necessidade de obtenção de requisitos e desenvolvimento de atributos que 

propicie melhores condições de competir em relação aos concorrentes (PORTER, 

1999).  

Segundo Bateson e Hoffman (2001), “quanto maior a satisfação, maior a 

manutenção de clientes e, quanto maior o ambiente de competição, maior a 

necessidade de se alcançar índices superiores de satisfação do cliente”.  

A urbanização rápida e intensa, que ocorreu a partir da revolução industrial 

no século XVIII, gerou um problema para os setores de atendimento ao público 

(SILVA, 2009), pois criou gargalos devido ao aumento da demanda descoordenada 

por bens e serviços. Tornou-se comum a perda de tempo das pessoas em função de 

congestionamentos nas estradas, filas em supermercados, bancos, shoppings e 

outros estabelecimentos. Tal fato tem feito com que empresas pensem a melhor 

maneira de atenuar problemas de imagem, reduzindo o tempo das filas, sem, no 

entanto, aumentar exageradamente custos com pessoal, estrutura e tecnologia. 

Cada vez mais frequentes, as reclamações dos clientes do setor bancário 

dizem respeito ao atendimento; segundo o ranking de registros de reclamações 

divulgado no site do Banco Central do Brasil (BACEN) no terceiro trimestre de 2018, 

o conjunto relacionado a problemas com atendimento figura entre os primeiros da 
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listagem (BACEN, 2018). O mau atendimento, que inclui demora demasiada em 

filas, vem sendo identificado como principal fonte de insatisfação dos clientes. 

O setor bancário no Brasil tem suas regras regulamentadas pelo Banco 

Central do Brasil, porém o tempo de espera em filas de bancos é regulamentado por 

leis estaduais e municipais de acordo com a resolução número 3694 (BACEN, 

2009), onde determina que o tempo máximo de espera seja de 15 minutos em dias 

normais de 30 minutos em dias de pico ou grande movimentação; portanto cumprir 

essas leis não se trata apenas à imagem da empresa perante aos clientes e 

acionistas, mas de um item obrigatório e regulatório do sistema bancário no País. 

Assim, a teoria das filas pode ser uma ferramenta de suma importância para 

as empresas do setor bancário que desejam consolidar-se ou manter-se no 

mercado, pois visam organizar as ações operacionais no âmbito do atendimento a 

fim de buscar melhorias no tempo de espera, custo adequado e visão satisfatória 

dos clientes. 

Como, cada vez mais, a competitividade se dará pela qualidade da 

prestação de serviço, os bancos devem buscar na excelência do serviço o diferencial 

para vencer a concorrência. 

Segundo Kotler (1999), “ao compreender as diferenças entre clientes 

satisfeitos e insatisfeitos, uma empresa pode aprender como manter os clientes, 

como fechar mais negócios e como atrair novos clientes”. 

Com as diversas mudanças que ocorreram nos últimos anos, devido 

principalmente a globalização da economia e modernização tecnológica, o grande 

desafio das instituições bancárias da atualidade é em “encantar” clientes mediante 

melhoria no atendimento, pois devido a acirrada disputa entre os bancos para 

conquistar novos e manter seus atuais clientes, em um mercado em que produtos e 

taxas são muito semelhantes, torna-se indispensável a qualidade no atendimento, 

como forma de atraí-los. 

Hooley e Saunders (2001) mostraram em seu trabalho que nos Estados 

Unidos quase 20% da perda de negócios é devido à baixa qualidade dos produtos e 

20% devido a preço muito alto. O principal motivo para perda de negócios, com 

cerca de 40% dos casos é predominantemente o serviço precário.  

Tendo em vista a necessidade de melhorar a qualidade de atendimento do 

setor bancário, a simulação e a modelagem matemática podem ser utilizadas para 

estudo baseado em experimentos realizados por meio de um modelo, pois a 
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complexidade do sistema real torna inviável a utilização de outros métodos em 

função do número de variáveis existentes (BANKS et al.,1996). 

A simulação por meio de computadores teve seu início na segunda guerra 

mundial, onde o exército norte americano a utilizou para cálculos balísticos, onde se 

buscava simular o lançamento de mísseis; e teve seu grande impulso no final da 

década de 70 em linhas de montagem de automóveis e negócios financeiros 

(FREITAS FILHO, 2008). 

Accioly (2006) defende que existe uma diferença conceitual entre 

representação e simulação: apesar de trabalharem juntas no processo cognitivo, a 

representação é estática, reproduz os objetos nos sistemas, enquanto a simulação é 

dinâmica. Modelagem é um termo bastante próximo de representação, entretanto, a 

modelagem refere-se ao processo de construção de modelos que compõem um 

sistema. Ao tratar simulação, inevitavelmente trata-se também de representação 

com o uso dos modelos matemáticos. 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 
 

O presente trabalho, por meio do estudo das filas, procura meios para 

melhorar o tempo de espera para atendimento da agência bancária, a fim de ajudar 

a incrementar a qualidade dos serviços prestados aos clientes e otimizar as filas de 

atendimento, aumentando a satisfação dos clientes com atendimento mais ágeis e 

melhores direcionados. 

Por meio de pesquisas na literatura, constatou-se que há diversos trabalhos 

que versam sobre a problemática de filas no setor bancário. Ainda assim, o trabalho 

pode-se justificar, pois apesar de existirem diversos trabalhos relacionados ao tema, 

este será um estudo de caso específico para uma agência bancária e que poderá se 

estender as outras do setor com características semelhantes, sempre buscando 

aperfeiçoamento que é um processo constante e inacabado. 

A simulação e a modelagem matemática surgem como aliadas aos gestores 

na tomada de decisão em problemas complexos, verificando a eficácia de cada 

técnica antes mesmo de ser implementada, aumentando a confiabilidade na tomada 

de decisão (SAKURADA; MIYAKE, 2009).  

Os estudos de um sistema real, as modelagens e a exploração das 

possibilidades do sistema são, em suma, a razão do estudo das técnicas de 
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simulação. Custo, repetições, impossibilidade de testes em um sistema real e 

diminuição de tempo assegura que a simulação pode ser uma solução viável para 

vários tipos de problemas; podendo não apenas ser desejável, mas também como o 

único meio para estudo de um sistema. 

 

1.2 OBJETIVO GERAL 
 

O objetivo geral deste trabalho é analisar a gestão das filas de atendimento, 

especificamente nos caixas de uma agência bancária de varejo, a fim de otimizar a 

quantidade de funcionários necessários para atendimento aos clientes, utilizando-se 

o software Arena e modelagem matemática. 

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Os objetivos específicos deste projeto são: 

 Estudar a teoria das filas, especificamente no ramo de probabilidade 

na formação das filas; 

 Análise matemática das propriedades mensuráveis das filas; 

 Estudar os casos de modelagem existentes, especificamente a 

estrutura “M/M/s” (usuários em espera/ usuários em atendimento/ 

número de funcionários); 

 Verificar a aderência dos dados coletados nas modelagens 

matemáticas existentes, utilizando as variáveis: quantidade de 

clientes que chegam, tempo de espera e tempo de serviço; 

 Desenvolver, analisar e comparar metodologia para inserção desta 

modelagem com uso de software de simulação ou modelagem 

matemática a fim de otimizar a quantidade de funcionários para não 

ficarem ociosos e cumprir leis de tempo de espera de clientes na fila. 

 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 
Esta dissertação está estruturada em seis capítulos. O primeiro capítulo 

apresenta a introdução ao tema do trabalho desenvolvido. No segundo, foi 

desenvolvida a fundamentação teórica, no qual descreve a base e estruturas da 
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teoria das filas. O terceiro capítulo aborda o estado da arte, no qual demonstra um 

estudo relativo aos trabalhos existentes de casos semelhantes ao estudado neste 

trabalho. O quarto capítulo descreve os materiais e o método utilizado na pesquisa, 

com detalhamento do uso do software para simulação e os modelos utilizados para 

subsidiar a análise da contribuição científica. Já no quinto, foi apresentado o estudo 

de caso da agência bancária, juntamente com os dados, simulações e aderências 

matemáticas. Finalizando o trabalho, no sexto capítulo são apresentados os 

resultados e possíveis melhorias nos sistemas de filas e no sétimo capítulo a 

conclusão do trabalho. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

2.1 TEORIA DAS FILAS 

 

A teoria de filas surgiu em Copenhagen, na Dinamarca, no início do século 

XX, pelo matemático, engenheiro e estatístico dinamarquês Agner Krarup Erlang, 

considerado como o “pai” da teoria das filas. Erlang desenvolveu fórmulas 

matemáticas para estudar os problemas da Copenhagen Telephone Company, uma 

companhia telefônica que apresentava grande congestionamento em suas centrais 

telefônicas (SIEMENS, 1997). Segundo Fogliatti e Mattos (2007), por meio de seu 

raciocínio, Erlang foi capaz de perceber que a matemática resolveria ainda outro 

problema, relacionado à quantidade de operadores telefônicos necessários para 

atender um número de chamadas determinadas previamente. Naquela época as 

centrais telefônicas usavam trabalhadores como operadores para gerenciarem as 

suas chamadas, conectando os fios telefônicos em tomadas elétricas das placas 

com circuitos. 

A partir dos anos 50 as aplicações em diversas áreas, além dos sistemas de 

telefone, começaram a evoluir, tais como estudos das áreas de economia, 

administração, fluxos, tráfegos, carregamentos, processamentos de informações, 

estoques, computação, entre muitas outras. 

Segundo Prado (2004), o uso de técnicas de planejamento baseadas em 

teoria das filas surgiu no início do século XX, o intuito era obter melhores resultados, 

para assim buscar um desempenho positivo dentro dos variados métodos de 

produção, bem como minimizar a complexidade nos cenários produtivos. 

De acordo com Fogliatti e Mattos (2007), a teoria das filas consiste na 

modelagem analítica de processos ou sistemas que resultam em espera e tem como 

objetivo determinar e avaliar quantidades, denominadas medidas de desempenho, 

que expressam a produtividade/operacionalidade desses produtos, e de posse 

destas informações buscar meios para minimizar os impactos negativos das esperas 

nos processos. 

Segundo Hillier e Lieberman (2003), a teoria das filas pode ser definida 

como um método analítico que estuda a formação de filas por meio de fórmulas 

matemáticas e usa modelos de filas para representar os diversos tipos de sistemas 

de filas que surgem na prática, ou seja, provê modelos para demonstrar previamente 
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o comportamento de um sistema que ofereça serviços cuja demanda cresce 

aleatoriamente, tornando possível dimensioná-lo de forma a satisfazer os clientes e 

ser viável economicamente para o provedor do serviço, evitando desperdícios e 

gargalos. 

No que diz respeito à formação de filas, Dávalos (2012) afirma que sua 

formação ocorre quando a necessidade por determinado serviço é superior à 

capacidade do sistema em atender. Dessa forma, a teoria das filas, por meio de 

fórmulas matemáticas e estatísticas, tenta encontrar um ponto de equilíbrio que 

satisfaça o cliente e que seja economicamente viável para a empresa. Ou seja, a 

formação de filas existe quando excede a capacidade de fornecer determinado 

serviço e envolve um estudo matemático utilizando ferramentas de tratamento 

estatístico ou estocástico para melhorar os processos cotidianos. 

Ainda, segundo Fogliatti e Mattos (2007), filas de espera fazem parte do dia-

a-dia dos indivíduos na sociedade moderna e como não podem ser evitadas, tendem 

a ser toleradas, apesar dos atrasos e das inconveniências que causam. Entretanto, 

os processos geradores de filas podem ser estudados e dimensionados de forma a 

aliviar os prejuízos em tempo e produtividade, assim como as perdas financeiras que 

elas acarretam. 

A maioria das situações de fila exigem desenvolvimento e cálculos 

matemáticos complexos, com números probabilísticos nem sempre fiéis aos 

realizados e sendo assim, é preferível nesse caso usar métodos de simulação. A 

utilização de softwares voltados a auxiliar as simulações de filas, tem sido uma das 

técnicas mais difundidas e aplicadas atualmente, uma vez que permite “imitar” o 

funcionamento de um sistema de fila real, chegando a resultados mais confiáveis e 

proporcionando condições melhores para tomadas de decisões. No caso deste 

trabalho, a simulação e a modelagem orientarão na tomada de decisões quanto ao 

equilíbrio do número de funcionários e satisfação dos clientes referente ao tempo de 

espera na fila. 

 

2.2 CARACTERÍSTICAS DOS SISTEMAS DE FILA 

 

Existem diferentes tipos de filas. De acordo com Moreira (2007), as filas são 

estruturadas de acordo com a FIGURA 1, em quatro partes principais: a chegada de 

clientes, a espera, o atendimento e o fim do serviço. 
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FIGURA 1 – ESTRUTURA DA FILA 

 
FONTE: Adaptado de Moreira (2007) 

 
 

Segundo Moreira (2007), os usuários são indivíduos de uma população 

diversificada, que chegam ao local da prestação do serviço de acordo com 

determinados comportamentos estatísticos e serão atendidos de acordo com 

características próprias do local do serviço.  

O número de filas de um sistema pode variar em três diferentes 

situações:  

 Uma fila simples e única, conforme FIGURA 2; 

 Uma fila única que se forma para dois ou mais atendentes, 

conforme FIGURA 3; 

 Filas múltiplas que convergem em algum ponto central de 

redistribuição, conforme FIGURA 4. 

 

FIGURA 2 – FILA ÚNICA 

 

FONTE: O autor (2018) 
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FIGURA 3 – FILA ÚNICA COM VÁRIOS ATENDENTES 

 

FONTE: O autor (2018) 

 

FIGURA 4 – FILAS MÚLTIPLAS 

 

FONTE: O autor (2018) 

 

Segundo Moreira (2007), as disciplinas de atendimento são de regras de 

prioridades ou conjuntos de regras que determinam a ordem de atendimento aos 

usuários que estão em uma fila, podendo assim exercer efeitos diferentes no 

desempenho do sistema. 

As disciplinas mais comuns são: 

 FIFO (First In, First Out): As filas com esta característica são as filas 

onde o primeiro cliente a chegar é o primeiro a ser atendido. São as 

filas mais comuns no dia a dia, como por exemplo, acontece com as 

filas em um banco. 

 LIFO (Last In, First Out): São as filas onde o último cliente a chegar é 

o primeiro a ser atendido e a sair, como por exemplo, acontece ao se 

empilhar caixotes. 

 SIRO (Service In Random Order): São filas em que o serviço é feito 

de forma aleatória, como por exemplo, um sorteio de um prêmio, o 

primeiro a ser sorteado, ou atendido foi escolhido de uma forma 

aleatória. 
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 PRI (Prioritárias): São as filas com prioridade, onde é atribuída uma 

prioridade a determinados usuários, como por exemplo, acontece em 

filas de bancos com idosos e gestantes. 

 RR (Round-Robin): Cada cliente recebe uma fatia de tempo do 

serviço, dentro da qual é atendido. Após terminar esse tempo, mesmo 

que a atividade não tenha sido completada, o cliente é retirado e outro 

passa a ser atendido, como por exemplo, em uma biblioteca que tem 

um determinado livro e cada usuário só têm direito a usá-lo por alguns 

dias. 

 

2.3 PROCESSOS ESTOCÁTICOS E AMOSTRAGEM 
 

O caráter aleatório dos componentes de uma fila de espera indica como 

principal instrumento de estudo o cálculo de probabilidade. É importante conhecer o 

comportamento teórico das chegadas e saídas de usuários, e as distribuições 

adequadas para tratar estes eventos em um sistema de filas.  

Segundo Duarte (2018), entende-se por probabilidade como sendo o estudo 

das chances de obtenção de um determinado resultado, utilizando um experimento 

aleatório. 

Chama-se qualquer experiência ou ensaio de experimento aleatório cujo 

resultado não pode ser previsto, como exemplo, lançar um dado e observar o 

número da face voltada para cima. Chama-se de espaço amostral o conjunto 

formado por todos os resultados possíveis na realização de um experimento 

aleatório. E evento é qualquer subconjunto do espaço amostral. 

Assim a probabilidade de um evento é definida conforme a equação (1), 

onde P é a probabilidade do evento ocorrer, n o número de eventos que satisfaçam 

a condição e Q os elementos do espaço amostral (DUARTE, 2018). 

 

  
 

 
 (1) 

 

Probabilisticamente, define-se sucesso neste trabalho como o fato de 

ocorrer uma chegada de usuário no sistema de filas. 
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Seja n o número de usuários que podem entrar em um sistema de filas, em 

um intervalo de tempo Δt; e P a probabilidade de ocorrer n sucessos no intervalo Δt, 

pode-se observar três características, de acordo com Duarte (2018): 

 Para qualquer valor de n no tempo decorrido do instante inicial ao 

final, existe a mesma probabilidade de ocorrer um sucesso; ou seja, P 

não depende do tempo já transcorrido, nem do número de sucessos 

ocorridos. 

 A probabilidade de ocorrer mais de um sucesso em um mesmo 

intervalo de tempo tende a zero. 

 A probabilidade de ocorrer um sucesso no intervalo Δt é proporcional 

ao intervalo. 

 

Assim de acordo com a teoria da probabilidade descrita por Duarte (2018), 

verificam-se três condições básicas em uma fila de banco: independência, estado 

estacionário e aleatoriedade. Ou seja, os intervalos ocorrem aleatoriamente, os 

sucessos são independentes entre si e a taxa de sucesso não depende do tempo. 

São inconstantes as definições acadêmicas de modelos que melhor 

demonstram as características de uma série temporal, porém com testes pode-se 

validar a aplicação do modelo à série temporal estudada. Assim, a escolha do 

modelo mais apropriado deve ser feita por meio do somatório dos erros entre o valor 

real e a previsão ajustada ao longo da série.  

Considerando que esses erros podem ser positivos ou negativos, existe a 

possibilidade deles se anularem, zerando o somatório. Para evitar esse problema, 

utiliza-se a equação (2) do desvio médio absoluto (DMA), onde Dma corresponde ao 

desvio, n ao número de termos avaliados,    ao erro do número de ocorrências no 

período  , ou seja, valor comparado subtraído do valor real (MUN, 2010). 

 

     
      

   

 
 (2) 

 

Assim utilizando os critérios resultantes da equação (2), o método que 

apresentar o menor desvio médio absoluto pode ser considerado o melhor modelo 

para a série a ser analisada. 
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Segundo Moreira (2007), se forem conhecidos o número de chegadas e os 

instantes de tempo em que elas acontecem, esse processo é denominado 

determinístico; caso contrário, tem-se um comportamento aleatório constituindo um 

processo estocástico caracterizado por uma distribuição de probabilidade. Para essa 

distribuição, é necessária a especificação de um parâmetro denominado taxa de 

chegadas, que representa o número médio de usuários que chegam ao sistema por 

unidade de tempo. 

Uma distribuição de probabilidade descreve um comportamento aleatório de 

um fenômeno dependente do acaso (DUARTE, 2018). 

Existem diversas distribuições de probabilidade diferentes, porém neste 

trabalho conceituam-se duas distribuições com importâncias particulares em um 

sistema de filas – distribuição de Poisson e distribuição normal. 

A distribuição de Poisson, segundo Prado (2014), se caracteriza por uma 

distribuição de probabilidade discreta que se aplica na ocorrência de eventos em 

intervalos específicos, sendo que as ocorrências entre os intervalos são 

independentes, ou seja, só depende do estado atual. 

A equação (3) apresenta a distribuição de Poisson, onde e é a base do 

logaritmo natural, λ é a taxa de chegada (número de ocorrências dividido pelo 

intervalo de tempo), X o número de ocorrências e P(X) é a probabilidade em que 

ocorrem k chegadas por unidade de tempo (PRADO,2014). 

 

        
       

  
 (3) 

 

A distribuição normal é uma das mais importantes e utilizadas no ramo da 

probabilidade, comumente também chamada de Gaussiana, sua importância em 

análises matemáticas resulta do fato de que diversas análises de variância assumem 

e exigem a normalidade de dados (PEREIRA, 1996). 

Sua função densidade de probabilidade é dada pela equação (4), onde uma 

variável aleatória contínua x, assume valores entre - < x < ,  é a média da 

população e  o desvio-padrão. (PEREIRA, 1996). 
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Segundo Moreira (2007), o processo de atendimento é determinado pelo 

comportamento do fluxo de usuários atendidos e a sua caracterização é análoga à 

do processo de chegadas. Usualmente chama-se de taxa de serviço, que é 

caracterizada pelo número médio de clientes que são atendidos por cada servidor 

por unidade de tempo.  

Tanto para as chegadas de usuários em uma fila, como para o tempo de 

atendimento, pode-se pensar numa sequência de intervalos aleatórios definidos por 

chegadas e saídas. Assim a sucessão desses intervalos, demonstrará qual a 

distribuição de probabilidade a ser utilizada para estas variáveis. 

Para simplificar a descrição de um sistema de filas, no estudo das 

características apresentadas, utiliza-se a notação descrita por Kendall (1953), na 

forma A/B/C/D/E, onde: 

 A: Representa a distribuição do tempo entre chegadas sucessivas;  

 B: Representa a distribuição do tempo de atendimento; 

 C: Representa o número de postos de atendimento em paralelo; 

 D: Representa a capacidade física do sistema; 

 E: Representa a disciplina de atendimento. 

 

Moreira (2007), com o uso das notações citadas, apresenta alguns modelos 

básicos comumente utilizados para denotar um sistema de filas: 

 A/B/1//FIFO: Chegada e tempo de atendimento com distribuição 

exponencial, único posto de atendimento, capacidade infinita e ordem 

de atendimento segue o sistema FIFO; 

 A/B/1/K/FIFO: Chegada e tempo de atendimento com distribuição 

exponencial, único posto de atendimento, porém capacidade finita ou 

limitação de capacidade de espera definida por K e ordem de 

atendimento segue o sistema FIFO; 

 A/B/C//FIFO: Modelo que descreve que existem “C” postos de 

atendimento, não existe limitação de capacidade de usuários e ordem 

de atendimento segue o sistema FIFO; 
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 A/B/C/K/FIFO: Modelo que descreve que existem “C” postos de 

atendimento, com limitação de capacidade de usuários definida por K, 

e ordem de atendimento segue o sistema FIFO; 

 

Neste trabalho especificamente utiliza-se o modelo A/B/C//FIFO, que 

descreve o sistema de filas da agência bancária em estudo. 

No âmbito da amostragem, Marconi e Lakatos (2002) descrevem que 

amostra é uma porção ou parcela, convenientemente selecionada do universo 

populacional, ou seja, é um subconjunto do universo e amostragem é uma técnica 

e/ou conjunto de procedimentos necessários para descrever e selecionar as 

amostras, de maneira aleatória ou não, e quando bem utilizado é um fator 

responsável pela determinação da representatividade da amostra. 

O planejamento da pesquisa determina o dimensionamento numérico e 

também a técnica de coleta e seleção dos elementos de um estudo, sendo 

fundamental na elaboração do projeto e de seus problemas, podendo comprometer 

a análise e resultados finais. O planejamento adequado da pesquisa depende do 

conhecimento básico da estatística e do conhecimento profundo do problema 

estudado, a fim de que se possa somar a significância estatística dos testes ao 

significado real dos resultados. 

A escolha da fração populacional que compõe uma amostra do caso 

estudado implica que o pesquisador assuma certo grau de erro em relação à 

estimativa dos parâmetros populacionais de cada variável, tal erro amostral é 

possível de quantificação, sendo inversamente proporcional ao tamanho da amostra.  

As técnicas de amostragem probabilísticas, aleatórias ou ao acaso, 

desenvolveram-se, sob o aspecto teórico, a partir da década de 30 (MARCONI e 

LAKATOS, 2002).  

A amostragem aleatória simples é um dos tipos de amostragem 

probabilística mais utilizada nos estudos. Dá exatidão e eficácia à amostragem, além 

de ser o procedimento mais fácil de ser aplicado, onde todos os elementos da 

população têm a mesma probabilidade de pertencerem à amostra. 

As fórmulas para o cálculo de tamanho necessário de amostra são 

específicas ao tipo de estudo. Um tipo de estudo simples e frequentemente utilizado 

é o estudo descritivo ou transversal, onde se pretende determinar a prevalência de 
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algum evento, no caso deste trabalho – a quantidade de pessoas que irão à agência 

bancária e seu calculo é definido pela equação (5) (MARCONI e LAKATOS, 2002). 

 

   
    

    
 (5) 

 

onde: 

N = Tamanho da população 

n0 = nível de confiança desejado (100 para Intervalo de 90% de confiança, 

conforme equação (6), que tem em seu denominador o valor de 10% representando 

o nível de significância) 

n = tamanho da amostra 

 

   
 

     
     (6) 

 

2.4 MODELAGENS E SIMULAÇÕES DE FILAS 

 

Segundo Bassanezi (2006), modelagem entende-se pelo conjunto de 

operações pelas quais se produzem modelos. 

Assim, pode-se dizer que a modelagem de filas provê modelos matemáticos 

para demonstrar o comportamento de um sistema de filas aleatório, tornando 

possível dimensioná-lo matematicamente. 

Um modelo matemático, segundo Bassanezi (2006), é um conjunto de 

símbolos e relações matemáticas que representam, de forma simplificada, uma parte 

da realidade, ou seja, é uma representação em pequena escala de algo que se 

pretende reproduzir em grande. 

Partindo desta visão, a modelagem pode ser entendida como um processo 

de criação de exemplar, que servirá para estudar determinada situação. Já a ideia 

de modelagem matemática, pode ser entendida como uma formulação de 

argumentos e estratégias a respeito de uma situação ou problema; e formalizá-los 

sob a forma de um sistema matemático que permita uma compreensão ou 

interpretação a respeito da situação. 
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Segundo Shannon (1992), a simulação é uma ferramenta que permite 

projetar o modelo de um sistema real e realizar experimentos com o mesmo, a fim 

de entender seu comportamento e avaliar estratégias para sua operação.  

Banks (1998) cita que a simulação é uma técnica de pesquisa que permite 

“imitar” o funcionamento de um sistema real, ou seja, reproduzir o funcionamento de 

um sistema, com o auxílio de um modelo ou de um software. 

Assim, a simulação destes modelos possibilita uma compreensão mais 

ampla do sistema de filas em estudo e permite testar as consequências de 

mudanças sem a necessidade de implementá-las no sistema real. 

A simulação compreende a construção de um modelo e um método 

experimental com três características, segundo Shannon (1992): 

 Descrever o comportamento do sistema; 

 Construir teorias e hipóteses baseadas em observações realizadas; 

 Utilizar modelos para prever o comportamento futuro. 

 

Variados softwares de simulação estão disponíveis hoje no mercado, devido 

à popularidade e boa aceitação desta ferramenta em diversas áreas. 

Segundo o site Direct Industry (2018), existem 293 softwares de simulação 

de eventos discretos. Assim, decidir qual software de simulação utilizar em uma área 

especifica de aplicação ou projeto torna-se uma tarefa muito complexa e com 

diversas variáveis, tais como: custo, sistema operacional, necessidade de outros 

softwares, aplicações, suporte, entre outros fatores. 

De acordo com o site da empresa Paragon (2018), o software Arena é a 

ferramenta mais utilizada no mundo para simulação de eventos discretos. Ainda, por 

meio de um estudo utilizando métodos de análise hierárquica (AHP), no qual se 

toma decisões baseadas em múltiplos critérios, Silva (2006) defendeu que dentre 20 

softwares mais utilizados, o software Arena foi selecionado como melhor software de 

simulação. 

O software Arena é uma ferramenta computacional para simulação de 

eventos discretos, caracterizado por ser um software pronto para o uso, comumente 

descrito como COTS (Commercial off the Shell Software), ou seja, softwares de 

prateleira, que apresentam suas características funcionais pré-definidas pelo 

fornecedor Paragon. 
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A FIGURA 5 apresenta a tela inicial do ambiente de desenvolvimento do 

software Arena versão 14.0. 

 

FIGURA 5 – SOFTWARE ARENA 

 

FONTE: o autor (2018) 

 

Para criação de uma simulação que efetivamente se pareça com um 

atendimento bancário, precisa-se criar via software Arena um modelo de fila única 

com suas características semelhantes ao que é realizado na agência bancária do 

estudo referido.  

Para isso o software Arena dispõe de ferramentas e processos 

automatizados que auxiliam na criação de modelos para simulações de filas como 

um diagrama, conforme TABELA 2, que explica a função de cada objeto deste 

diagrama. Ressalta-se que é utilizada a versão 14.0 do software Arena, que dispõe 

ao usuário acadêmico uma versão em inglês. 
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TABELA 1 - OBJETOS DO SOFTWARE ARENA 

OBJETO FUNÇÃO 

 

Criação de um sistema de chegadas na simulação 

 

Módulo de processamento da simulação 

 
Entrada do cliente para um processo do sistema 

 

Saída do cliente de um processo do sistema 

 

Seleciona uma estação/caixa de atendimento 

 

Módulo de espaço para espera na fila 

 

Módulo de liberação de espaço para espera na fila 

 
Linha de ligação entre módulos 

 

Encerramento do sistema na simulação 

FONTE: o autor (2018) 

 

Evidentemente que o software Arena dispõe de muitas outras ferramentas e 

módulos para simulações, porém os módulos apresentados são suficientes para 

criação de um sistema de atendimento bancário. 

Para descobrir a modelagem adequada aos dados obtidos das filas da 

agência bancária, existe a ferramenta Input Analyser do software Arena. Esta 

ferramenta agiliza o trabalho de análise e distribuição estatística dos dados 

coletados para uso posterior no software. O processo é simples, onde basta copiar 

os dados estatísticos e colar na ferramenta Input Analyzer. A ferramenta faz testes 

paramétricos, onde o software não se baseia em medidas intervalares da variável 

dependente; e apresenta o resultado para o caso estudado, mediante uma 
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expressão equacional de ajuste da distribuição, que poderá ser utilizada para 

simular com o mesmo padrão e modelagem dos dados coletados do ambiente real 

no software Arena.  
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3. ESTADO DA ARTE 

 

Atualmente, vários trabalhos têm dado enfoque à questão da teoria das filas, 

promovendo estudos em diversas áreas e setores comerciais, com o objetivo de 

melhorias nos processos, custos e atendimento aos clientes das empresas. Porém, 

não há um acordo sobre quais ferramentas são mais apropriadas para tal finalidade, 

pois poucos trabalhos utilizam a simulação junto com a modelagem matemática das 

filas, para determinar uma compreensão mais ampla do estudo referido no setor 

bancário. 

Há diversas pesquisas desenvolvidas em importantes bases de dados – 

como Google Acadêmico, IEEE Computer Society, ACM, Portal de Periódicos da 

Capes, Simpósio Brasileiro de Informática na Educação (SBIE), Renote e outros. 

Porém neste trabalho, o processo realizado para filtrar e selecionar artigos para 

formar o portfólio bibliográfico do trabalho foi conforme Ensslin et al. (2010) no portal 

de periódicos da CAPES/MEC. 

A primeira etapa foi definir o eixo de pesquisa e as palavras-chave para 

compor a base bruta de dados, no portal de periódicos do CAPES/MEC. O eixo de 

pesquisa escolhido foi análise da teoria das filas, em diferentes tipos de modelagens 

e metodologias existentes.  

Assim foram determinadas palavras-chave, de modo que a pesquisa na 

literatura científica foi realizada com combinações destas palavras-chave baseadas 

em pesquisas bibliográficas e pesquisas de casos, a fim de demonstrar os benefícios 

e aplicações da teoria das filas no âmbito empresarial e organizacional. 

 A primeira fase da construção do portfólio bibliográfico segundo Ensslin et 

al. (2010), é a definição dos eixos da pesquisa e as palavras-chave para compor a 

base de dados, a TABELA 3 mostra as palavras-chave combinadas e quantidade de 

artigos encontrados com essas combinações. 

 

TABELA 2 – PALAVRAS-CHAVE 

Combinação de palavras-chave Artigos encontrados 

Teoria das filas + Banco 577 

Banco + Atendimento 2142 

Atendimento + Teoria das Filas 111 

FONTE: o autor (2018) 
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Filtrando a pesquisa dos anos de 2000 a 2017 e apenas periódicos revisados 

por pares, pode-se ver a quantidade de artigos encontrados, conforme a TABELA 4. 

 

TABELA 3 – PALAVRAS-CHAVE COM FILTRO 

Combinação de palavras-chave Artigos encontrados 

Teoria filas + Banco 158 

Banco + Atendimento 482 

Modelo + Teoria filas 39 

FONTE: o autor (2018) 

 

As próximas etapas de Ensslin et al. (2010) consistem em testar a aderência 

das palavras-chave com o tema escolhido pelo título, filtrar artigos redundantes e 

excluir aqueles que não contém a combinação das palavras chaves, resultando em 

45 artigos de pesquisa. 

A última etapa do processo de pesquisa se resume na leitura do abstract dos 

artigos para verificar se estão alinhados com o tema de pesquisa. Esta etapa 

resultou em oito artigos que demonstram problemas relacionados à teoria das filas 

no meio empresarial ou institucional. 

A partir dos oito artigos selecionados, iniciou-se a análise detalhada do 

material coletado. Esta análise objetivou verificar, se os mesmos possuem fatos e 

resultados aplicáveis ao tema pesquisado na área comercial, as quais estão 

dispostas a seguir em função de três métodos: modelagem, simulação e 

modelagem+simulação. 

A modelagem de filas provê modelos para demonstrar o comportamento de 

um sistema de filas que cresce aleatoriamente, tornando possível dimensioná-la 

matematicamente. 

O trabalho de Lima (2015), utilizou o modelo de filas sugerido por Ullah et al. 

(2014) “M/M/s” (usuários em espera / usuários em atendimento / número de 

funcionários) e a modelagem de distribuição estatística para prever chegadas de 

usuários e tempo de atendimento em serviços bancários com o uso do modelo 

exponencial de distribuição de Poisson. 

 Castelli (2016), também utiliza o modelo de fila “M/M/s”, que teve como foco 

as filas de atendimento em uma agência da previdência social, com coletas de 
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natureza primária e técnicas do estudo de disciplina de filas proposto por Prado 

(2014), com o auxilio de um pacote estatístico do aplicativo Microsoft Excel. Os 

dados dos ritmos de chegada foram modelados e verificou-se que a distribuição 

estatística que mais se aproximou dos dados reais foi a de Poisson. Já no processo 

de atendimento, ao efetuar a análise quantitativa dos dados, percebeu-se que em 

situações reais o modelo de distribuição exponencial não se adapta ao processo de 

atendimento, que raramente segue distribuições, pois tem tempos e demandas muito 

diferenciadas de acordo com as necessidades de cada pessoa que aguarda 

atendimento. 

Em um trabalho mais elaborado, Barreto et al. (2016) estudaram o melhor 

posicionamento de ambulâncias do SAMU na cidade de Duque de Caxias – RJ, 

procurando soluções que provejam maior cobertura de atendimento à população, 

avaliação de disponibilidade de servidores, tempo médio de resposta e taxa de 

ocupação de ambulâncias. Pelas hipóteses adotadas no trabalho e registros 

anteriores analisados o número de chegadas de usuários que necessitam do 

sistema tem uma distribuição de Poisson. O tempo de atendimento (preparo do 

veículo, viagem ao local da ocorrência, atendimento à vítima e retorno) se mostrou 

perto de 48 minutos. Assim verificou-se que o sistema permite formação de filas, 

com probabilidade plausível de no máximo 9 usuários em sua capacidade máxima, 

ou seja, de acordo com a distribuição geográfica que as ambulâncias estavam 

dispostas, a probabilidade de ocorrência de 10 usuários na fila com capacidade 

máxima do sistema é muito pouco provável (0,03%). Com os dados e modelos de 

localização geográfica, o autor gerou uma matriz de preferência de despacho de 

ambulância, tomando como base os servidores mais próximos e desocupados, 

maximizando a demanda coberta pelo serviço e otimizando o tempo com o uso de 

modelos matemáticos correspondentes aos cenários estudados. As soluções obtidas 

tiveram um aumento significativo na cobertura e tempo de resposta dos servidores. 

A simulação é uma técnica de pesquisa que permite “imitar” o funcionamento 

de um sistema real, ou seja, reproduzir o funcionamento de um sistema, com o 

auxílio de um modelo ou de um software. 

O trabalho de Abensur et al. (2003), integra conceitos de planejamento 

estratégico e teoria das filas para avaliação de estratégias e gestão de serviços em 

caixas bancários eletrônicos (ATM). A pesquisa também assumiu uma distribuição 

probabilística de chegada de usuários de acordo com Poisson bem detalhada, 
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analisando em faixas de uma hora, calculando-se inclusive o intervalo de confiança 

para cada faixa horária da amostra. De acordo com os autores, um simulador foi 

desenvolvido com o uso de um algoritmo de programação computacional e 

realizaram-se simulações agrupadas em categorias que mesclam: habilidade dos 

usuários com o uso dos caixas eletrônicos, tempo médio de ocupação e tipos de 

serviços oferecidos pelos caixas eletrônicos. O método, que não foi testado com 

dados reais apresenta resultados superficiais e não confiáveis para avaliação de 

estratégias para aperfeiçoar o tempo de espera utilizando-se caixas eletrônicos com 

diferentes tipos de serviços. 

Em outra pesquisa de Scarp (2013) foi utilizado o software Arena para 

análise de filas de caixa em um supermercado, que segundo Prado (2004), possui 

um conjunto de módulos que funcionam como comandos de uma linguagem de 

programação, facilitando a tarefa de implementação com a finalidade de determinar 

modelos de distribuição. A validação do modelo foi verificada mediante replicações 

que forneceram informações reais sobre os diversos cenários. Por fim, os resultados 

obtidos por meio das simulações, foram comparados com os resultados obtidos por 

meio de modelagem matemática das filas e percebeu-se que os resultados obtidos 

são consideravelmente diferentes, que pode ser explicado pelo fato de a simulação 

considerar o caráter aleatório das variáveis, enquanto a teoria das filas se utiliza de 

valores constantes. Ou seja, apesar de ser uma técnica mais dispendiosa, a 

simulação consegue obter um resultado mais fiel à realidade, fornecendo maior 

confiança aos resultados obtidos. Com base neste resultado, o autor fez a análise de 

cenários apenas por meio da simulação, já que se observou que as equações da 

teoria das filas não seriam ferramentas de estudo adequadas para esse caso. 

Mediante um estudo de caso, Gaziero (2014) mostrou em seu trabalho a 

simulação de filas e sua otimização em um pequeno restaurante localizado na 

cidade de Medianeira – PR. Utilizando-se do software Arena os resultados 

analisados foram otimizados com uma ferramenta adicional (um Add-in) chamada 

OptQuest for Arena. O software analisa os resultados da simulação e utiliza esses 

resultados para gerar uma nova solução potencial, repetindo múltiplas soluções com 

o objetivo de encontrar uma que maximize ou minimize o valor da função definida 

pelo usuário. Com essas ferramentas definiu-se um modelo que por meio de 

comparação entre os dados obtidos e o sistema real teve uma variância de apenas 

1,4%; que indica quase nenhuma diferença entre os valores obtidos do sistema real 
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e os gerados pelo modelo. Além disso, por meio da otimização gerada pelo software 

percebeu-se que para reduzir o número de clientes na fila do restaurante, deve-se 

utilizar uma mesa com capacidade para doze lugares. 

O trabalho de Camelo et al. (2010) utilizou-se de duas técnicas diferentes: 

modelagem e simulação para encontrar o melhor modelo para analisar o embarque 

de minérios em um terminal marítimo. Com base nos dados, os autores inicialmente 

utilizaram-se da modelagem “M/M/1” (usuários em espera/ usuários em atendimento/ 

1 píer de atendimento), com distribuição de Poisson, porém descobriu-se que outros 

modelos apresentam melhores resultados utilizando-se o software Arena, que testou 

diferentes tipos de distribuição e resultou que o melhor modelo segue um padrão 

“M/Ek/1”, no qual as chegadas seguem uma distribuição Poisson e os atendimentos 

seguem uma distribuição Erlang de grau k. Assim os autores utilizaram-se de 

simulação para encontrar a melhor modelagem para análise dos dados e simular 

futura construção de novo píer para aumentar o número de navios atendidos pelo 

sistema. 

Também aplicando os dois métodos, Gaziero et al. (2014) fizeram uma 

simulação computacional com ajuda de indicadores e modelos de teoria das filas, 

para analisar uma área de tráfego de veículos na cidade de Caxias do Sul – RS, 

visando à melhoria nos indicadores encontrados. A área estudada trata-se de uma 

intersecção de rodovias com semáforos e tem como frequência de chegada uma 

distribuição de Poisson, com valores diferentes nos três semáforos diferentes 

existentes no local. Os dados obtidos da pesquisa foram modelados e por meio de 

equações matemáticas da teoria das filas, os autores chegaram ao modelo “M/D/1” 

(veículos em espera / veículos em movimento / 1 semáforo em aberto liberado para 

trânsito). Porém, verificou-se que com o uso da modelagem é impossível considerar 

tempo de semáforos fechados (pausa do sistema de atendimento), o que pode 

prejudicar a análise. Devido a isso, os autores aplicaram a simulação com a ajuda do 

software Promodel, de modo a representar a real situação. Com a ajuda da 

simulação e posse dos resultados obtidos foi possível elaborar cenários alternativos 

de modo a melhorar os indicadores, haja vista que uma via tinha maior movimento 

de carros que as outras e por isso o tempo do semáforo aberto teria que ser maior a 

fim de reduzir o tamanho das filas de espera. 

Os estudos de filas utilizados nos artigos relacionados neste capítulo podem 

ser utilizados para filas que apresentem as mesmas características, bastando mudar 
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suas peculiaridades e os dados de entrada. Estes trabalhos citados colaboram e 

norteiam para escolha de melhores ferramentas e métodos, que com a ajuda da 

simulação e dos modelos matemáticos, este trabalho de dissertação possibilitará 

uma compreensão mais ampla do sistema de filas, permitindo testar as 

consequências de mudanças sem a necessidade de testes e implementações no 

sistema real; podendo dimensionar o número de caixas de atendimento de modo 

que a fila se mantenha dentro de um tempo esperado. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 
4.1 MATERIAIS 
 

O instrumento de coleta de dados utilizado neste trabalho foi uma planilha, 

fornecida pelo banco no qual fora gravada com as informações de tempo das 

chegadas dos clientes, tempo do início dos atendimentos, tempo de atendimentos e 

saídas do sistema, da fila de atendimento nos guichês de caixas, conforme segue 

FIGURA 6. 

 

FIGURA 6 – PLANILHA FORNECIDA 

 

FONTE: o autor (2018) 

 

Na revisão bibliográfica, percebeu-se que os trabalhos utilizaram-se em 

maior número o Software Arena. Assim ficou determinado que o software Arena seja 

a ferramenta para simulação do comportamento das filas estudadas neste trabalho, 

pois é o software mais utilizado no mundo, tem um ambiente flexível para 

simulações de diversos eventos e facilidade no manuseio e programações. 

Para descobrir as modelagens adequadas das filas da agência bancária e 

posteriormente serem utilizadas no software Arena para simulação, utiliza-se a 

ferramenta Input Analyser do software Arena. Esta ferramenta agiliza o trabalho de 

análise, inferência e distribuição estatística dos dados reais coletados para efetuar a 

posterior simulação no software Arena. 
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Para verificação dos modelos matemáticos das filas, foi criada uma 

ferramenta matemática, com o uso de linguagem computacional de programação 

JavaScript, para efetuar o cálculo de taxas de chegada utilizando-se as distribuições 

de Poisson, conforme equação (3) e distribuição normal para taxas de atendimento, 

conforme equação (4) apresentadas no seção 2.3. Esta ferramenta demonstra uma 

modelagem estatística e probabilística de acordo com os dados que foram coletados 

dos atendimentos realizados na agência bancária, assim poderá ser verificado e 

comparado com os dados da simulação qual tem melhor aderência aos dados reais 

estudados. A página visual do calculador é demonstrada na FIGURA 7, onde se 

pode informar para o cálculo: as taxas de chegadas (lambda) e taxas de 

atendimentos (lambda/sigma), divididos por horários. 

 

FIGURA 7 – CALCULADOR JAVASCRIPT 

 

FONTE: o autor (2018) 

 

4.2 MÉTODO 
 

Para melhor exemplificar o método utilizado neste trabalho, a FIGURA 8 

demonstra um fluxograma do processo, onde se inicia com a coleta dos dados de 

cada cliente que entrou na agência bancária demandando atendimento nos guichês 

de caixas com: horário da chegada do cliente, hora do início do atendimento, tempo 

de atendimento e saída do sistema. Após este processo gravado em planilha é feito 

um tratamento de dados para melhoria do processo com o cálculo de tempo de 

intervalo de chegada entre um cliente e outro, tempo do cliente em fila e tempo total 
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no sistema. A partir desta situação têm-se dois estudos em paralelo: simulação e 

modelagem matemática. 

 A simulação se inicia com a ferramenta Input Analyser, que por meio dos 

dados coletados apresenta expressões equacionais dos tempos entre chegadas e 

tempos de atendimentos, para serem posteriormente utilizadas no software Arena.  

Em paralelo, a modelagem matemática se inicia com o cálculo das taxas de 

chegadas dos clientes (clientes por minuto) com distribuição em Poisson e taxas dos 

tempos de atendimento (quantidade de clientes por minuto) com distribuição normal, 

que serão posteriormente utilizadas na ferramenta desenvolvida em Javascript com 

modelagem de chegadas em Poisson e modelagem normal de atendimento.  

Após obter os dados das simulações e modelagens, é feita uma comparação 

para verificar a melhor aderência aos dados reais coletados. Uma validação do 

melhor método escolhido é feita com dados de outro período e mediante disso 

propõe-se uma otimização do processo de atendimento resultando em melhorias nos 

tempos de filas e custos operacionais. 
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FIGURA 8 – FLUXOGRAMA DA METODOLOGIA 

 

FONTE: o autor (2018) 
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4.2.1 Coleta e tratamento de dados 

 

A planilha fornecida pelo banco teve seu período definido de acordo com o 

tamanho de amostra necessária definida pela equação (5) seção 2.3 deste trabalho.  

Para um melhor entendimento da planilha ofertada pelo banco, no qual 

somente contem dados de tempo das chegadas dos clientes, tempo do início dos 

atendimentos, tempo de atendimentos e saídas do sistema, foram feitos alguns 

tratamentos nos dados, como cálculo das seguintes variáveis: tempo de intervalo de 

chegada entre um cliente e outro, tempo do cliente em fila e tempo total no sistema, 

com o uso das equações (7), (8) e (9); onde C1 representa o primeiro cliente a 

chegar e C2 o segundo cliente: 

 

                                                          (7) 

 

                                                          (8) 

 

                                             (9) 

 

Assim, pode-se verificar que a planilha ficou melhor para análise conforme 

FIGURA 9, pois estes novos dados serão importantes e determinísticos para uso na 

simulação e modelagem. 
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FIGURA 9 – PLANILHA TRATADA 

 

FONTE: o autor (2018) 

 

4.2.2 Criação do modelo de atendimento bancário no software Arena 

 

Para criação de um modelo semelhante ao encontrado na agência bancária, 

utilizando-se o software Arena foi criado um projeto e desenhado com o uso das 

ferramentas que o software dispõe da seguinte forma: 

 Cliente chega à agência bancária, objeto create 

 Entra no banco, objeto enter 

 Sai da entrada e caminha para fila, objeto leave 

 Entra na fila de espera, objeto enter 

 Aguarda na fila de espera, objeto seize 

 Seleciona um caixa livre para atendimento, objeto pick station 

 Entra no caixa 1, 2, 3 ou 4, objetos enter 

 É atendido no caixa 1, 2, 3 ou 4, objetos process com recursos 

 Finaliza e libera espaço para próximo atendimento, objeto release 

 Sai do atendimento, objeto leave 

 Entra na saída, objeto enter 

 Finaliza o processo, objeto dispose 

 

Assim tem-se o fluxograma desenhado no software Arena, conforme 
FIGURA 10. 
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FIGURA 10 – SISTEMA DE ATENDIMENTO 

 

FONTE: o autor (2018) 

 

A criação do processo de simulação desenhado no software Arena foi 

realizada inicialmente com quatro caixas de atendimento, modelo físico este disposto 

na agência em estudo, podendo ser adicionado ou subtraído caixas de acordo com a 

necessidade ao longo deste estudo. 

Nas configurações do projeto foi alterado o tempo de simulação para 5 

horas, que determina o tempo de funcionamento da agência bancária em estudo. 

Cada módulo utilizado neste modelo dispõe de propriedades que podem ser 

alteradas de acordo com a simulação proposta. Em todas as movimentações de 

clientes existe a configuração do tempo em movimento, que seria o tempo que o 

cliente leva para se deslocar de um processo ao outro; todos foram configurados 

para 15 segundos que foi o tempo médio de deslocamento entre os processos 

(entrada, espaço de espera na fila, caixas) em testes presenciais realizados pelo 

autor deste trabalho dentro do espaço físico da agência bancária. 
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Para facilitar a visualização e a simulação ficar mais intuitiva, o software 

Arena dispõe de animação para demonstrar o processo utilizando-se da ferramenta 

resources,  

Foram adicionados no projeto de simulação quatro desenhos de caixas de 

atendimento e desenhos de pessoas indicando clientes no sistema de fila, conforme 

FIGURA 11. 

FIGURA 11 – HISTROGRAMA DE DADOS 

 

FONTE: o autor (2018) 

 

4.2.3 Elaboração de modelagens dos dados via Input Analyser 

 

Utilizando a ferramenta Input Analyser do software Arena, transferem-se os 

dados da planilha fornecida pelo banco, copiando e colando as informações de 

horários das chegadas dos clientes e tempos de atendimentos nos guichês de 

caixas, para determinar as expressões equacionais matemáticas que irão ser 

utilizadas para simular com os mesmos padrões e modelagens dos dados coletados 

do ambiente real, no software Arena. 
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São modelados para gerar uma expressão equacional os dados da 

quantidade de clientes atendidos e do tempo de atendimento de cada cliente na 

agência bancária, separados por dias do mês. 

As expressões equacionais dos dados coletados, fornecidas pela ferramenta 

Input Analyzer, posteriormente são inseridas no software Arena que faz a simulação 

das filas e dos atendimentos realizados por dia, com base nos dados das equações.  

Primeiramente é analisada a frequência de chegadas dos clientes na 

agência bancária; e para isso utiliza-se os dados do tempo de chegada dos clientes 

separados por dias. O software Arena utiliza o tempo entre as chegadas de clientes 

para realizar suas simulações, por isso, faz-se a análise destes dados para modelar 

a frequência de clientes que chegam à agência bancária. Estes dados foram obtidos 

a partir da utilização da equação (7) da subseção 4.2.1 deste trabalho - intervalos de 

chegadas dos clientes. 

A ferramenta Input Analyser do software Arena é simplificada, onde se utiliza 

apenas a função “use existing data file” para carregar dados de um arquivo já 

existente, que no caso desta pesquisa será da planilha fornecida pela agência 

bancária dos tempos entre as chegadas dos clientes. 

Ao copiar a planilha, separada por dias, para a ferramenta Input Analyzer é 

criado um histograma dos dados analisados, juntamente com um sumário, conforme 

o exemplo hipotético da FIGURA 12. 
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FIGURA 12 – HISTROGRAMA DE DADOS 

 

FONTE: o autor (2018) 

 

O sumário apresenta uma análise simples dos dados inseridos, tais como 

número de amostras, valor mínimo, valor máximo, média, desvio padrão, limite 

inferior e superior do histograma e número de intervalos que o software separou os 

dados. 

Para finalizar, com os dados coletados inseridos na ferramenta, clica-se no 

botão “fit all”, que literalmente traduzido significa “encaixar” ou teoricamente pode ser 

entendido como “modelar”; que apresentará a inferência estatística e a expressão 

matemática para ser utilizada no software Arena, conforme o exemplo hipotético da 

FIGURA 15. 
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FIGURA 13 – INFERÊNCIA ESTATÍSTICA 

 

FONTE: o autor (2018) 

 

O resumo da distribuição apresenta os dados da inferência estatística, 

demonstrando o tipo de distribuição, expressão, número de intervalos, grau de 

liberdade, probabilidade de erro da inferência, teste de Kolmogorov-Smirnov (teste 

KS) e teste qui-quadrado de Pearson (x2), que segundo Mingoti (2005) são testes 

estatísticos aplicados para avaliar a aderência dos dados às distribuições de 

probabilidade; 

 

4.2.4 Aplicação das equações das filas no software Arena 

 

Com o uso das expressões apresentadas na subseção anterior, juntamente 

com o modelo de fila do software Arena demonstrado na FIGURA 10, iniciam-se as 

simulações alterando-se o tempo entre as chegadas de clientes no objeto create e o 

tempo de serviço dos objetos process de cada caixa de atendimento com as 

expressões geradas pela ferramenta Input Analyser, em cada dia a ser analisado, 

conforme os exemplos hipotéticos da FIGURA 14 e da FIGURA 15. 
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FIGURA 14 – UTILIZAÇÃO DE EXPRESSÃO NO OBJETO CHEGADA 

 

FONTE: o autor (2018) 

 

FIGURA 15 - UTILIZAÇÃO DE EXPRESSÃO NO OBJETO ATENDIMENTO 

 

FONTE: o autor (2018) 

 

As simulações realizadas nos dias em análise deste trabalho são feitas 

utilizando-se separadamente um, dois, três e quatro caixas de atendimento 

inicialmente, que representa a capacidade física da agência bancária em estudo. 
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4.2.5 Criação da ferramenta de modelagem em JavaScript 

 

Com o uso da linguagem de programação JavaScript foi criado um software 

para ajudar no cálculo da modelagem matemática do sistema de fila em estudo. 

Para isso foi utilizada a equação (3) da subseção 2.3 deste trabalho, que 

processada no período de tempo e taxas de chegadas definidas, calcula a 

probabilidade em que ocorrem as chegadas por unidade de tempo, de acordo com a 

distribuição de Poisson. 

Também foi utilizada a equação (4) da subseção 2.3 deste trabalho, que 

delineou o tempo de atendimento dos clientes, utilizando-se uma distribuição normal. 

Com o uso destas duas equações o software gera dados de acordo com 

expressões matemáticas e probabilísticas do tempo de chegadas de clientes, tempo 

de atendimento e tempo de fila. 

 
 
4.2.6 Verificação e aplicação de modelagens com uso da ferramenta criada em 

JavaScript 

 

Para uma melhor modelagem dos dados de chegadas e atendimentos dos 

clientes que adentraram na agência bancária para uso dos guichês de caixa, divide-

se o dia em 3 períodos: inicial (11:00 às 12:59 horas), intermediário (13:00 às 14:59 

horas) e final (15:00 às 16:00 horas). Estes períodos foram divididos por terem taxas 

de chegadas diferentes. 

Para cálculo da taxa de chegadas (clientes por minuto) da agência bancária, 

divide-se o número de clientes pelo período a ser calculado, ou seja, tem-se em 

cada dia 3 taxas de chegadas dos períodos inicial, intermediário e final. 

Para cálculo da taxa de atendimento/serviço da agência bancária, divide-se 

a média de tempo de serviço pelo período a ser calculado. Assim como a taxa de 

chegada, tem-se também 3 taxas de atendimento/serviço. 

Os dados de taxas de chegadas e taxas de atendimento são inseridos na 

ferramenta, que é configurada para simular do horário das 11:00 às 16:00 horas, 

período este de atendimento ao público, conforme demonstrado na FIGURA 16. 
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FIGURA 16 - USO DO CALCULADOR 

 

FONTE: o autor (2018) 

 

As análises realizadas neste trabalho com esta ferramenta são feitas 

utilizando-se separadamente um, dois, três e quatro caixas de atendimento 

inicialmente, que representa a capacidade física da agência bancária em estudo. 

Por meio da metodologia apresentada nos cálculos matemáticos da 

ferramenta criada em JavaScript, são gerados dados efetivos como taxa de 

ocupação dos servidores, quantidade de clientes atendidos, tempo médio no sistema 

e tempo médio de filas, conforme exemplo hipotético da FIGURA 17. 

 

FIGURA 17 - RESULTADOS DO CALCULADOR 

 

FONTE: o autor (2018) 
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4.2.7 Comparação de dados da simulação e da modelagem matemática 

 

Após obter os dados das simulações feitas no software Arena e modelagens 

feitas na ferramenta matemática criada em JavaScript, é feita uma comparação para 

verificar a melhor aderência aos dados reais coletados da agência bancária. A 

comparação é calculada por meio do desvio médio absoluto (DMA), onde se calcula 

a média dos erros encontrados pelos modelos de previsão (simulação e 

modelagem), de acordo com equação (2) da subseção 2.3 deste trabalho. O método 

que apresentar o menor desvio médio absoluto será tido como o que melhor se 

adéqua ao sistema real estudado. 

 

4.2.8 Validação dos resultados obtidos 

 
Com os dados obtidos nas simulações e modelagens realizadas é feita uma 

validação do método com dados reais de outro período de igual quantidade. Ou seja, 

outra planilha, em outro período com informações de tempo das chegadas dos 

clientes é comparada por meio do desvio médio absoluto para verificar se o método 

proposto mantém-se no padrão da previsão de erro. 

 
4.2.9 Otimização do sistema e resultado 

 
Com os dados coletados nas simulações, propõe-se uma otimização do 

processo de atendimento e da quantidade de funcionários necessários em 

determinados dias, resultando em possíveis melhorias nos tempos de filas e 

quantidade correta de funcionários destinados ao atendimento nos caixas de acordo 

com a demanda. 
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5. ESTUDO DE CASO 

 

Dos vários campos de aplicação do estudo da teoria das filas, neste trabalho 

destaca-se o ramo do setor bancário em uma agência varejo comercial de uma 

cidade brasileira de aproximadamente 20 mil habitantes, que terá seu nome 

preservado por interesses comerciais e éticos, utilizando-se de ferramentas de 

gerenciamento de atendimento da fila do caixa, analisando-se especificamente o 

tempo de espera e tempo de atendimento dos clientes; e será feita com base nos 

dados fornecidos pela agência bancária nos meses de janeiro a abril de 2018. 

Os dados foram fornecidos em uma planilha com informações de tempo das 

chegadas dos clientes, tempo do início dos atendimentos, tempo de atendimentos e 

saídas do sistema, da fila de atendimento nos guichês de caixas. Esta planilha 

posteriormente foi tratada para adição dos seguintes dados: tempo de intervalo de 

chegada entre um cliente e outro, tempo do cliente em fila e tempo total no sistema. 

A planilha fornecida pela agência bancária tem sua representação de tempo 

em minutos, com números em base decimal. Conhece-se como base de um sistema 

de numeração certa quantidade de unidades a fim de constituir uma ordem de 

unidade superior, ou seja, a base decimal tem por seu princípio dez unidades que 

formam uma ordem imediatamente superior. 

A base de contagem do tempo é a base sexagesimal, ou seja, reinicia 

quando a contagem chega a sessenta; é um princípio utilizado e convencionado há 

milhares de anos que começou a ser usado na Babilônia. 

Para converter os minutos da base sexagesimal em base decimal, basta 

dividir os minutos pelo número 60, conforme equação (10), onde T10 é o tempo em 

minutos na base 10 e T60 é o tempo em minutos na base 60. 

 

    
   

 
 (10) 

 

Ou ainda, na conversão do tempo da base decimal para base sexagesimal, 

o contrário também é verdadeiro, conforme equação (11). 

 

           (11) 
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Os dados dos tempos de chegadas dos clientes sempre iniciam no período 

0, quando é feita a abertura da agência bancária e vão até o período 300 que 

representa o fechamento da agência bancária, ou seja, tem um período de 

funcionamento de cinco horas ou trezentos minutos. 

 

5.1 TAMANHO DA AMOSTRA 
 

Conforme demonstrado na subseção 2.3, por meio da equação (5), faz-se 

necessário o cálculo do tamanho da amostra dos dados deste estudo de caso. 

Assim, tem-se N como sendo 252 dias úteis (segunda-feira a sexta-feira) do ano de 

2018, tem-se um tamanho de amostra necessária de 72 dias para estudo das filas 

da agência bancária, com margem de erro de 10%, conforme equação (12). 

 

   
       

       
        (12) 

 

Pode-se achar que uma margem de erro de 10% compromete a precisão 

dos resultados e de alguma forma a sua validade, porém ao analisar os dados 

percebe-se que a quantidade de pessoas que demandam atendimento na agência 

bancária se assemelha muito no período da coleta de dados nos meses de janeiro a 

abril de 2018; e que esta margem de erro pode ser ainda menor analisando o gráfico 

da FIGURA 18, onde a coluna horizontal do gráfico representa uma amostra dos 

dias, a coluna vertical do gráfico a quantidade de clientes atendidos nesses 

determinados dias, as barras de cor azul a quantidade de clientes no primeiro mês, 

as barras de cor vermelha a quantidade de clientes no segundo mês, as barras de 

verde a quantidade de clientes no terceiro mês e as barras de cor roxa a quantidade 

de clientes no quarto mês; verifica-se que as amplitude são próximas na quantidade 

de clientes. 
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FIGURA 18 – QUANTIDADE DE CLIENTES ATENDIDOS 

 

FONTE: o autor (2018) 

 

5.2 PROCESSO DE ATENDIMENTO NA AGÊNCIA BANCÁRIA 

 

Ao entrar na agência bancária, o cliente tem à sua frente o dispensador de 

senhas, que é um terminal computadorizado com tela sensível ao toque, que 

direcionará o cliente a diferentes tipos de atendimento conforme suas necessidades, 

ou seja, é realizado uma triagem. Este dispensador, geralmente, conta com ajuda de 

um funcionário para orientar as pessoas quanto ao seu uso. 

Após recebimento de um número de senha, semelhante à FIGURA 19, que 

indica um número sequencial único, data e hora de chegada, o cliente entra no 

saguão de espera, onde ficará sentado em cadeiras aguardando chamar em uma 

televisão disposta na sala, seu número de senha, que estará inserido em uma fila 

virtual de atendimento.  
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FIGURA 19 – SENHA DE ATENDIMENTO 

 

FONTE: O autor (2018) 

 

Os atendentes que estão nos guichês de caixas, fazem a chamada das 

senhas na forma sequencial e automática, ou seja, há um sistema que controla os 

números a serem chamados, sem ação lógica do funcionário. 

Após sua senha ser chamada no televisor, indicando o guichê de caixa que 

fará seu atendimento, o cliente se dirige ao corredor de caixas onde se encontram 

quatro guichês de caixas dispostos longitudinalmente numerados de um a quatro, 

conforme diagrama da FIGURA 20. 

 

FIGURA 20 – DIAGRAMA DA AGÊNCIA BANCÁRIA 

 

FONTE: O autor (2018) 

 

De acordo com a lei número 10.048, de 8 de novembro de 2000, as pessoas 

com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as gestantes, as 

lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos têm atendimento prioritário 
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e direito às caixas especiais em bancos, supermercados e serviços públicos. 

(BRASIL, 2000). 

Na agência bancária estudada, para se cumprir o que obriga a lei é disposto 

um guichê de caixa exclusivo para o atendimento às pessoas prioritárias, ou seja, 

existem duas filas virtuais: uma de atendimento normal e outra de atendimento 

prioritário. 

De acordo com dados coletados, a fila do atendimento prioritário tem tempos 

de chegadas dispostos de forma inconsistente, hora tempos de chegadas muito 

espaçados, hora tumultuados criando caos; não se conseguindo chegar a um 

padrão, pois são restritas somente para algumas pessoas utilizarem e sua 

demonstração de probabilidades pode ser apresentada com falhas. Por isso, neste 

trabalho dispensa-se o estudo da fila prioritária e utiliza-se somente os dados da fila 

de atendimento nos caixas normais. 

 

5.3 DADOS DA AMOSTRA 
 

Os dados da amostra dos 83 dias úteis analisados, contendo o número de 

clientes atendidos, o tempo médio de espera na fila e tempo médio de serviço em 

minutos decimais são demonstrados na TABELA 14 do APÊNDICE 1. 

Para melhor entendimento dos dados coletados e fornecidos pelo banco, 

mediante uso das planilhas, é necessário que se faça as correspondências dos dias 

das planilhas com as datas úteis do calendário gregoriano, pois nas planilhas os dias 

não estão separados em dias por semana e sim dias numerados de 1 a 83. Faz-se 

assim uma correspondência dos 83 dias da tabela com os dias úteis dos quatro 

meses de dados estudo, conforme TABELA 6; onde os dados foram separados em 

dias úteis e seus correspondentes nomes dos dias da semana e clientes atendidos 

nestes dias. 
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TABELA 4 – DADOS DA AMOSTRA POR SEMANA 

Janeiro/18  Fevereiro/18  Março/18  Abril/18 

Dia Clientes  Dia Clientes  Dia Clientes  Dia Clientes 

2-ter 190  01-qui 208  1-qui 186  02-seg 254 

3-qua 204  02-sex 176  2-sex 206  03-ter 216 

4-qui 209  05-seg 239  5-seg 245  04-qua 235 

5-sex 316  06-ter 186  6-ter 174  05-qui 205 

8-seg 246  07-qua 293  7-qua 302  06-sex 332 

9-ter 180  08-qui 193  8-qui 170  09-seg 270 

10-qua 302  09-sex 180  9-sex 162  10-ter 306 

11-qui 169  14-qua 368  12-seg 316  11-qua 147 

12-sex 140  15-qui 146  13-ter 120  12-qui 112 

15-seg 190  16-sex 101  14-qua 115  13-sex 125 

16-ter 105  19-seg 223  15-qui 108  16-seg 161 

17-qua 101  20-ter 253  16-sex 97  17-ter 101 

18-qui 92  21-qua 79  19-seg 254  18-qua 85 

19-sex 114  22-qui 112  20-ter 258  19-qui 103 

22-seg 251  23-sex 91  21-qua 73  20-sex 265 

23-ter 109  26-seg 169  22-qui 139  23-seg 196 

24-qua 121  27-ter 106  23-sex 106  24-ter 96 

25-qui 152  28-qua 158  26-seg 198  25-qua 140 

26-sex 135       27-ter 93  26-qui 106 

29-seg 198       28-qua 109  27-sex 98 

30-ter 121       29-qui 138  30-seg 164 

31-qua 153                

  

               
FONTE: o autor (2018) 

 

onde: 

seg = segunda-feira 

ter = terça-feira 

qua = quarta-feira 

qui = quinta-feira 

sex = sexta-feira 

Analisando os dados coletados, é possível verificar que alguns dias do mês 

a demanda de atendimento é maior e esses dias seguem um padrão, ou seja, uma 

discernível regularidade de maior quantidade de clientes. Por isso, para uma melhor 

análise os dados serão distribuídos em duas situações:  
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 Dias de pico ou alta concentração de pessoas demandando 

atendimento: segundas-feiras, primeiro ao quinto dia útil do mês, dia 

10 e dia 20 ou subsequentes a estes quando não forem dias úteis; 

 Dias normais ou de baixa concentração de pessoas demandando 

atendimento: restante dos dias do mês. 

 

Para melhor visualização desta separação, demonstra-se um calendário na 

FIGURA 21, onde os dias circulados em vermelho representam os dias de pico, ou 

seja, que tiveram uma demanda de atendimento a clientes acima do outros dias. 

 

FIGURA 21 – CALENDÁRIO DE DIAS DE PICO E DIAS NORMAIS 

 

FONTE: o autor (2018) 

 

Esta separação de datas é proposta para melhor visualização e análise dos 

dados coletados, em vista que tem amplitudes de dados diferentes. 

 

5.4 DADOS ESTATÍSTICOS DA AMOSTRA 
 

De acordo com a TABELA 7, pode-se verificar a média de clientes que 

demandaram atendimento na agência bancária nos quatro meses de coleta. 
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TABELA 5 – MÉDIA DE CLIENTES 

 Janeiro/18 Fevereiro/18 Março/18 Abril/18 

Dias de pico 231,50 235,00 237,66 236,72 

Dias normais 130,15 129,55 119,16 111,30 

FONTE: o autor (2018) 

 

A TABELA 8 demonstra a média de tempo de serviço dos atendimentos 

realizados nos guichês de caixa. 

 

TABELA 6 – MÉDIA DE TEMPO DE SERVIÇO 

 Janeiro/18 Fevereiro/18 Março/18 Abril/18 

Dias de pico 2,32 2,54 2,72 2,78 

Dias normais 2,73 2,98 2,99 2,96 

FONTE: o autor (2018) 

 

Um dado interessante a se analisar na TABELA 9 é que a média de tempo 

de serviço de atendimentos nos dias de pico é um pouco abaixo da média dos dias 

normais; talvez por pressão profissional nos dias de pico para fazer atendimentos 

mais rápidos a fim de diminuir o tempo dos clientes na fila. 

Com a ajuda do software Excel e utilizando a equação (8) citada no 

subseção 4.2.1, consegue-se determinar o tempo de fila de cada cliente que 

demandou atendimento nos guichês de caixas da agência bancária nos quatro 

meses dos dados coletados; e que propicia o cálculo do tempo médio de fila 

enfrentado pelos clientes, em minutos decimais, conforme TABELA 9. 

 

TABELA 7 – TEMPO MÉDIO DE FILA 

 Janeiro/18 Fevereiro/18 Março/18 Abril/18 

Dias de pico 20,94 23,41 17,78 19,45 

Dias normais 10,38 10,74 9,08 9,17 

FONTE: o autor (2018) 

 

A amplitude representa a diferença entre o maior e o menor valor de um 

conjunto de dados. Ela mostra a dispersão dos valores de uma série, ou seja, o 

quanto os valores da série estão próximos uns dos outros.  
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Nos dados coletados, tem-se as amplitudes de quantidade de atendimento 

na agência bancária, conforme TABELA 10; e analisando os dados fornecidos 

percebe-se que os dias normais têm amplitudes menores, ou seja, nestes dias tem-

se um padrão de semelhança melhor da quantidade de clientes que são atendidos. 

 

TABELA 8 – AMPLITUDE DA QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS 

 Janeiro/18 Fevereiro/18 Março/18 Abril/18 

Dias de pico 126 199 142 145 

Dias normais 88 114 97 51 

FONTE: o autor (2018) 

 

Frequência é uma grandeza física que demonstra o número de ocorrências 

de um evento em um determinado intervalo de tempo (BARBETTA, 2007). Neste 

trabalho, a frequência é utilizada para calcular a quantidade de clientes que 

demandaram atendimento na agência bancária no período dos quatro meses em 

estudo, conforme demonstrado pela TABELA 11; onde o intervalo de tempo é dado 

por minuto. Para realizar o cálculo da frequência divide-se a quantidade de clientes 

do dia pelo período de tempo de funcionamento da agência bancária – 300 minutos; 

resultando na quantidade de clientes por minuto ou frequência com intervalo de 

tempo em minutos. 
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TABELA 9 – FREQUÊNCIA DE CLIENTES 

Janeiro/18  Fevereiro/18  Março/18  Abril/18 

Dia Frequência 
 

Dia Frequência 
 

Dia Frequência 
 

Dia 
Frequênci

a 

2-ter 0,63  01-qui 0,69  1-qui 0,62  02-seg 0,85 

3-qua 0,68  02-sex 0,59  2-sex 0,69  03-ter 0,72 

4-qui 0,70  05-seg 0,80  5-seg 0,82  04-qua 0,78 

5-sex 1,05  06-ter 0,62  6-ter 0,58  05-qui 0,68 

8-seg 0,82  07-qua 0,98  7-qua 1,01  06-sex 1,11 

9-ter 0,60  08-qui 0,64  8-qui 0,57  09-seg 0,90 

10-qua 1,01  09-sex 0,60  9-sex 0,54  10-ter 1,02 

11-qui 0,56  14-qua 1,23  12-seg 1,05  11-qua 0,49 

12-sex 0,47  15-qui 0,49  13-ter 0,40  12-qui 0,37 

15-seg 0,63  16-sex 0,34  14-qua 0,38  13-sex 0,42 

16-ter 0,35  19-seg 0,74  15-qui 0,36  16-seg 0,54 

17-qua 0,34  20-ter 0,84  16-sex 0,32  17-ter 0,34 

18-qui 0,31  21-qua 0,26  19-seg 0,85  18-qua 0,28 

19-sex 0,38  22-qui 0,37  20-ter 0,86  19-qui 0,34 

22-seg 0,84  23-sex 0,30  21-qua 0,24  20-sex 0,88 

23-ter 0,36  26-seg 0,56  22-qui 0,46  23-seg 0,65 

24-qua 0,40  27-ter 0,35  23-sex 0,35  24-ter 0,32 

25-qui 0,51  28-qua 0,53  26-seg 0,66  25-qua 0,47 

26-sex 0,45       27-ter 0,62  26-qui 0,35 

29-seg 0,66       28-qua 0,69  27-sex 0,33 

30-ter 0,40       29-qui 0,82  30-seg 0,55 

31-qua 0,51         
 

     

  
               

FONTE: o autor (2018) 

 

5.5 ELABORAÇÃO DAS MODELAGENS DOS DADOS VIA FERRAMENTA INPUT 
ANALYSER 

 

Os resultados apresentados pela ferramenta Input Analyzer, utilizando-se os 

dados dos tempos de chegadas entre clientes, geraram as expressões matemáticas, 

para serem utilizadas no software Arena, dos 83 dias analisados nesta pesquisa e 

são demonstrados na TABELA 15, no APÊNDICE 1. 

Os resultados apresentados pela ferramenta Input Analyzer, utilizando-se os 

dados dos tempos de serviços, geraram as expressões matemáticas para serem 

utilizadas no software Arena e são demonstrados na TABELA 16, no APÊNDICE 1. 

A ferramenta Input Analyser, diferentemente de métodos de distribuições já 

conhecidos e comumente utilizados, faz testes paramétricos para ajustar uma 
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distribuição de probabilidade dos dados com qualidade e significância muito maior 

do que feito manualmente; por isso suas expressões de distribuição podem ser 

diferentes das utilizadas na modelagem matemática, que de forma mais simplória 

tenta chegar a uma proximidade do ajuste de distribuição. 

A TABELA 10 demonstra um resumo das distribuições de frequência que 

são resultados na ferramenta Input Analyser. 

 

TABELA 10 – MODELOS DE DISTRIBUIÇÕES 

Distribuição Abreviatura 

Poisson POIS 

Exponencial EXPO 

Triangular TRIA 

Uniforme UNIF 

Normal NORM 

Johnson JOHN 

Log Neperiano LOGN 

Weibull WEIB 

Discreta DISC 

Contínua CONT 

Erlang ERLA 

Gamma GAMM 
FONTE: o autor (2018) 

 

5.6 SIMULAÇÃO VIA SOFTWARE ARENA 

 

Com o uso das expressões apresentadas na subseção anterior, juntamente 

com o modelo de fila do software Arena demonstrado na FIGURA 12, iniciam-se as 

simulações alterando no software o tempo entre as chegadas de clientes no objeto 

create com as equações apresentadas nada TABELA 15 e o tempo de serviço dos 

objetos process de cada caixa de atendimento com as expressões da TABELA 16, 

geradas pela ferramenta Input Analyser nos 83 dias analisados. 

Assim, cada simulação realizada no software Arena finaliza com um 

relatório, que demonstra diversos dados. Neste trabalho analisa-se o número de 

clientes atendidos e tempo médio da fila de espera, conforme demonstrado na 

TABELA 17 do APÊNDICE 1. 

Comparando-se os dados das simulações da TABELA 17 com os dados 

reais da quantidade de clientes atendidos da TABELA 6, tem-se o gráfico da 
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FIGURA 22, onde a linha com marcadores retangulares representa os dados reais e 

a linha com marcadores circulares representa os dados simulados. 

 

FIGURA 22 – ATENDIMENTOS: DADOS REAIS X DADOS SIMULADOS 

 

FONTE: o autor (2018) 

 

As simulações com diferentes quantidades de caixas de atendimento se fez 

necessário, pois em determinadas horas e dias de atendimento a agência funciona 

com número reduzido de caixas atendendo, devido ao baixo volume de demanda. 

Estes funcionários são deslocados a outros setores da agência bancária tais como 

prospecção de negócios via telefone, caixas eletrônicos, serviços de tesouraria e 

administrativo. 

Assim, deve-se fazer uma comparação por proximidade dos tempos de 

espera das filas da simulação com os dados reais, para encontrar a quantidade 

provável de funcionários que estavam atendendo nos caixas nos 83 dias do estudo, 

conforme demonstrado na TABELA 18, APÊNDICE 1. 

Ao analisar a TABELA 18, em alguns dias o tempo médio de fila não tem 

proximidade com os dados de nenhuma das quatro situações da simulação, por isso 

pode subentender que nesses dias a quantidade de atendentes nos caixas teve 

alterações, hora com mais atendentes nos caixas e hora com menos, de acordo com 

a necessidade e quantidade de clientes na fila de espera, denotando-se uma ação 

de otimização e deslocamento do uso de funcionários pelo gerente da agência. 
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Portanto, tornam-se dispensáveis os dias que não se sabe ao certo a 

quantidade de atendentes nos caixas para efeito de estudo gráfico e métrico, 

conforme demonstrado na FIGURA 23 do tempo médio de espera nas filas; onde a 

linha com marcadores retangulares representa os dados reais e a linha com 

marcadores circulares representa os dados simulados. 

 

FIGURA 23 – TEMPO DE FILA: DADOS REAIS X DADOS SIMULADOS 

 

FONTE: o autor (2018) 

 

5.7 MODELAGEM VIA FERRAMENTA JAVASCRIPT 

 

Para uso da ferramenta criada em JavaScript, o dia foi dividido em 3 

períodos: inicial (11:00 às 12:59 horas), intermediário (13:00 às 14:59 horas) e final 

(15:00 às 16:00 horas); e são informadas na ferramenta as taxas de chegadas dos 

clientes, de acordo com os dados da planilha fornecidos pela agência bancária, nos 

períodos correspondentes. As modelagens via ferramenta são feitas utilizando 1, 2, 

3 e 4 caixas de atendimento. 

Assim, para cada dia modelado com o uso da ferramenta finaliza com um 

relatório, que demonstra diversos dados. Neste trabalho analisa-se o número de 

clientes atendidos e tempo médio da fila de espera, conforme demonstrado na 

TABELA 19, APÊNDICE 1. 

Comparando-se os dados das modelagens da TABELA 19 com os dados 

reais da quantidade de clientes atendidos da TABELA 6, tem-se o gráfico da 
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FIGURA 24, onde a linha com marcadores retangulares representa os dados reais e 

a linha com marcadores circulares representa os dados modelados pela ferramenta. 

 

FIGURA 24 - CLIENTES ATENDIDOS: DADOS REAIS X DADOS MODELADOS 

 

FONTE: o autor (2018) 

 

Assim como nas simulações realizadas com o uso do software Arena na 

subseção 5.6, as modelagens também são feitas com diferentes quantidades de 

caixas de atendimento, a fim de verificar a quantidade provável de funcionários que 

estavam atendendo nos caixas nos 83 dias do estudo. Em um processo semelhante 

ao demonstrado TABELA 18, onde por semelhança dos tempos de filas encontra-se 

a quantidade de caixas que atenderam em cada dia. 

Assim como na simulação, tornam-se dispensáveis os dias que não se sabe 

ao certo a quantidade de atendentes nos caixas para efeito de estudo gráfico e 

métrico, conforme demonstrado na FIGURA 25 do tempo médio de espera nas filas; 

onde a linha com marcadores retangulares representa os dados reais e a linha com 

marcadores circulares representa os dados simulados, dos 59 dias que se tem a 

certeza da invariabilidade da quantidade de caixas atendendo. 
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FIGURA 25 -– TEMPO DE FILA: DADOS REAIS X DADOS MODELADOS 

 

FONTE: o autor (2018) 

 

5.8 SIMULAÇÃO x MODELAGEM MATEMÁTICA 
 

Com os dados das simulações realizadas no software Arena e os dados das 

modelagens realizadas pela ferramenta criada em JavaScript, é analisado o desvio 

médio absoluto (DMA) da quantidade de clientes e do tempo médio de fila da 

TABELA 17 e da TABELA 19, a fim de comparar qual tipo de análise ficou com maior 

proximidade dos dados reais, somente nos dias da certeza da quantidade de caixas 

fixos, demonstrados na TABELA 18. 

O desvio médio absoluto foi calculado em quatro situações: 

 DMA quantidade de clientes reais e simulados: 0,044 

 DMA quantidade de clientes reais e modelados: 0,095 

 DMA tempo médio de fila real e simulado: 0,229 

 DMA tempo médio de fila real e modelado: 0,250 

 

Assim, pode-se afirmar que os dados da simulação teve um desvio médio 

absoluto menor do que os dados da modelagem nas quantidades de clientes e nos 

tempos médios de filas; ou seja, o método da simulação utilizando o software Arena 

é preferível por apresentar dados em maior semelhança aos dados reais. 
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5.9 VALIDAÇÃO DO MÉTODO 
 

Com dos dados obtidos nas simulações realizadas no subseção 5.5, é feita 

uma validação do método com dados reais de outros períodos. Outra planilha com 

informações de tempo das chegadas dos clientes, tempo do início dos atendimentos, 

tempo de atendimentos e saídas do sistema, da fila de atendimento nos guichês de 

caixas, foi fornecida pela mesma agência bancária em estudo, dos meses de agosto 

a novembro de 2018. 

Foi feito um tratamento dos dados dos novos meses de comparação (agosto 

a novembro de 2018) em uma nova planilha, igualmente realizado com os dados dos 

meses iniciais estudados no capítulo 5 deste trabalho (janeiro a abril de 2018), que 

resulta a quantidade de clientes atendidos e o tempo médio de fila dos dias que se 

tem certeza da quantidade de caixas fixos atendendo, conforme demonstrado na 

TABELA 18, no APÊNDICE 1. 

Assim foram feitas simulações com os dados apresentados nos meses 

novos em estudo (agosto a novembro de 2018), utilizando o mesmo modelo de 

simulação criado no software Arena, demonstrado do subseção 4.2.2 deste trabalho. 

Foram modificados no modelo criado no software Arena os tempos de chegadas 

entre clientes e os tempos médios de atendimentos com os novos dados fornecidos 

pela agência bancária dos meses de agosto a novembro de 2018, que resultou em 

dados simulados da quantidade de clientes e tempos médios de filas. 

As quantidades de clientes simulados (marcadores circulares) comparados 

com a quantidade de clientes reais (marcadores retangulares) dos meses de agosto 

a novembro de 2018 são demonstradas na FIGURA 26. 
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FIGURA 26 – CLIENTES ATENDIDOS (VALIDAÇÃO): DADOS REAIS X DADOS SIMULADOS 

 

FONTE: o autor (2018) 

 

Comparando-se os dados da simulação com os novos meses de agosto a 

novembro de 2018, os tempos médios de filas ficam demonstrados no gráfico da 

FIGURA 27, onde a linha com marcadores retangulares representa os dados reais e 

a linha com marcadores circulares representa os dados simulados. 
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FIGURA 27 – TEMPO DE FILA (VALIDAÇÃO): DADOS REAIS X DADOS SIMULADOS 

 

FONTE: o autor (2018) 

 

Analisando o desvio médio absoluto (DMA) das quantidades de clientes e 

dos tempos médios de filas simulados na TABELA 17 e da TABELA 20, a fim de 

comparar os dados reais de janeiro a abril 2018, com dados simulados e os dados 

reais de agosto a novembro de 2018. 

O desvio médio absoluto foi calculado em quatro situações: 

 DMA entre clientes reais (janeiro a abril) e simulados: 0,044 

 DMA entre clientes reais (agosto a novembro) e simulados: 0,049 

 DMA tempo médio de fila real (janeiro a abril) e simulado: 0,229 

 DMA tempo médio de fila real (agosto a novembro) e simulado: 0,249 

 

O desvio médio absoluto entre os primeiros meses (janeiro a abril) e os 

meses de comparação (agosto a novembro) demonstra que o modelo criado na 

simulação no software Arena é assertivo, visto que os desvios são pequenos. 

A diferença entre os desvios para o conjunto de inicial de estudo e de 

validação é de 0,005 para a quantidade de clientes e 0,02 para o tempo médio de 

filas, indicando que há pouca diferença entre os resultados dos dois conjuntos. 
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Demonstra-se assim que o método da simulação pode ser utilizado para os 

demais períodos do ano, bastando modificar os dados dos tempos de chegadas 

entre clientes e o tempo médio de atendimento, no modelo de simulação criado no 

software Arena. 
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6. ANÁLISE DOS RESULTADOS E MELHORIA NO SISTEMA DE FILAS 

 
Os resultados obtidos neste trabalho referentes às pesquisas e simulações, 

no quesito da formação de filas em uma agência bancária, demonstraram que o 

modelo de simulação criado no software Arena apresentou pouca variação dos 

dados reais coletados, ou seja, o resultado é consistente com as expectativas 

esperadas, haja vista que as simulações tiveram sucesso nas semelhanças com as 

características reais das filas, alcançando seu objetivo de “imitar” as condições reais 

para que outras situações possam ser planejadas e testadas. 

No quesito da metodologia apresentada, houve alinhamento entre as 

diversas teorias utilizadas e as metodologias propostas neste trabalho.  

A exemplo do Banco do Brasil, que tem uma rede de 5087 agências 

bancárias distribuídas conforme FIGURA 28 (BANCO DO BRASIL, 2017), pode-se 

analisar que 95% das agências bancárias tem representatividade semelhante à 

agência bancária em estudo deste trabalho, ou seja, agência de varejo. Isso 

demonstra que o estudo da metodologia aplicada neste trabalho, representa a 

grande maioria das agências bancárias situadas no País; e que pode ser aplicada 

em outras agências, bancos e empresas do setor financeiro.  

 

FIGURA 28 – DISTRIBUIÇÃO BANCÁRIA NO BRASIL 

 

FONTE: Banco do Brasil (2017) 
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Ainda que a metodologia criada e utilizada tenha sido aplicada no meio 

corporativo, pode-se também aplicá-la em outros ambientes e a diferentes situações 

e problemas, variando as métricas utilizadas neste estudo de caso. 

O modelo de simulação criado no software Arena, pôde simular situações 

para diferentes quantidades de caixas atendendo, a fim de otimizar o sistema. Diante 

disso, os dados das simulações poderão ser utilizados para se fazer uma melhoria 

no tempo de atendimento ao cliente e na quantidade correta de funcionários para 

que não fiquem ociosos em seus postos de trabalho.  

Em respeito às regulamentações do Banco Central do Brasil e leis 

municipais e estaduais, onde determinam que o tempo máximo de atendimento seja 

de 15 minutos em dias normais e 30 minutos em dias de pico, pode-se de acordo 

com as simulações e estudos deste trabalho determinar a quantidade de caixas 

necessários, conforme TABELA 12: 

 
TABELA 11 – QUANTIDADE DE CAIXAS NECESSÁRIOS 

Dias 
Quantidade de 

Caixas 

1º dia útil 4 Caixas 

2º dia útil 3 a 4 Caixas 

3º dia útil 3 a 4 Caixas 

4º dia útil 3 a 4 Caixas 

5º dia útil 4 a 5 Caixas 

6º dia útil ao dia 9 3 caixas 

Dia 10 4 a 5 caixas 

Dia 20 4 caixas 

Segundas-Feiras 3 a 4 caixas 

Dias 11 a 19  1 a 2 Caixas 

Dias 21 a 29 2 a 3 caixas 

Último dia útil 3 caixas 

 
FONTE: o autor (2018) 

 

Ainda, analisando divisões de períodos sugeridos no subseção 5.6 deste 

trabalho, onde o dia é dividido em três períodos: inicial (11:00 às 12:59 horas), 

intermediário (13:00 às 14:59 horas) e final (15:00 às 16:00 horas); e com base nas 
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frequências de chegadas de clientes, pode-se determinar a quantidade de caixas 

necessários, conforme a TABELA 13. 

 

TABELA 12 - QUANTIDADE DE CAIXAS NECESSÁRIOS POR PERÍODO 

Dias Inicial Intermediário Final 

1º dia útil 4 a 5 Caixas 4 Caixas 4 a 5 Caixas 

2º dia útil 4 Caixas 3 a 4 Caixas 4 Caixas 

3º dia útil 4 Caixas 3 a 4 Caixas 4 Caixas 

4º dia útil 4 Caixas 3 a 4 Caixas 4 Caixas 

5º dia útil 5 Caixas 4 a 5 Caixas 5 Caixas 

6º dia útil ao dia 9 3 a 4 Caixas 3 caixas 3 a 4 Caixas 

Dia 10 5 Caixas 4 a 5 caixas 5 Caixas 

Dia 20 5 Caixas 4 caixas 5 Caixas 

Segundas-Feiras 4 Caixas 3 a 4 caixas 4 Caixas 

Dias 11 a 19 2 a 3 Caixas 1 a 2 Caixas 2 a 3 Caixas 

Dias 21 a 29 2 a 3 Caixas 2 a 3 caixas 2 a 3 Caixas 

Último dia útil 3 a 4 Caixas 3 caixas 3 a 4 Caixas 
 

FONTE: o autor (2018) 

 

Ou seja, de acordo com os dados da TABELA 20, pode-se definir que nos 

períodos de abertura e fechamento da agência bancária, é necessário 1 caixa a 

mais no atendimento, a fim de suprir a necessidade de demanda nesses períodos. 

Estas sugestões das quantidades de caixas, para esta agência bancária, 

visam o atendimento às regulamentações e leis de tempo de fila e remanejamento 

de funcionários para outros setores do banco quando estes ficam ociosos em seus 

postos de trabalho. 
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7. CONCLUSÕES 

 
Com a realização dos experimentos deste trabalho, da conceituação teórica, 

das simulações e modelagens de filas da agência bancária em estudo, foi possível 

verificar modelos para melhorar a eficiência no tempo de atendimento a clientes e na 

questão de disponibilidade da quantidade de funcionários a fim de suprir a demanda 

de atendimento. 

No desenvolvimento do trabalho foram executados testes para avaliar o 

melhor método para análise das filas estudadas: simulação ou modelagem 

matemática. Os valores de tempo médio de fila e quantidade de clientes foram 

analisados e comparados por meio do desvio médio absoluto (DMA) em relação aos 

dados reais. O método com menor desvio médio absoluto apresentado em relação 

aos dados reais, com DMA de 0,044 na quantidade de clientes e 0,229 no tempo 

médio de fila, foi o da simulação utilizando-se o software Arena com um modelo 

básico de atendimento nas filas dos caixas convencionais. 

Com base no modelo proposto, foi feita uma validação do método de 

simulação em outros meses dos iniciais estudados e o mesmo se mostrou 

consistente e semelhante em relação ao desvio médio absoluto. 

A principal vantagem do método proposto, além da maior semelhança com 

os dados reais, é a “imitação” do modelo proposto com novas variáveis, podendo 

proporcionar novas diretrizes sem que haja necessidade de implementação real para 

testes; pode-se, por exemplo, dimensionar o número de caixas de modo que as filas 

se mantenham abaixo de um tempo especificado. A principal vantagem do método é 

a simplicidade da ferramenta utilizada para buscar melhorias nos sistemas de filas 

sem que haja necessidade de implementá-las no sistema real. 

Mesmo com um modelo criado especificamente para gerenciamento do 

sistema de filas de uma agência bancária de médio porte, o modelo pode ser 

utilizado por outras agências e instituições bancárias que utilizem o mesmo padrão 

de fila FIFO. 

A mudança é uma constante no meio financeiro, especialmente em 

instituições bancárias que progridem de acordo com avanços tecnológicos e 

comportamentos do consumidor. Novos cenários fazem as instituições financeiras 

buscarem serviços automatizados, mudanças radicais em suas estruturas e modelos 

de negócios, a fim de atender a demanda do público e diminuir custos operacionais. 
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O atendimento digital faz com que os custos operacionais sejam menores do 

que os envolvidos em manter estruturas de funcionários e agências físicas 

gigantescas, priorizando agilidade e simplicidade nas operações. Porém surge 

também uma nova necessidade e desafio para às empresas do setor: o atendimento 

qualificado. Em outras palavras, isso quer dizer que em determinados momentos e 

situações são necessárias pessoas para atender este cliente de forma eficaz, 

objetiva e dinâmica. A facilidade de acesso às informações dos serviços bancários é 

um ponto forte no meio digital, porém em contrapartida não existe negociação e 

oferecimento de alternativas, ou seja, o cliente se auto atende sem poder ter 

alternativas e ofertas melhores para cada situação – fato este que depende 

exclusivamente de um funcionário para auxiliar. 

Na pesquisa realizada pela FEBRABAN (2016), os clientes contatam seus 

gerentes de contas por e-mail ou serviço de mensagem na maioria dos casos, porém 

quando o assunto é urgente ou o cliente necessita de alternativas diferentes das 

ofertadas pelos canais digitais, recorrem ao telefone fixo ou ao atendimento pessoal 

nas agências bancárias. Assim sendo, quando este cliente for à agência bancária e 

necessitar enfrentar filas para seu atendimento, é importante que esta fila não seja 

demasiadamente demorada.  

As instituições financeiras devem estar devidamente preparadas para atender 

o cliente com soluções tecnológicas e atendimento qualificado presencial. 

Portanto há evidências que este trabalho há mais a contribuir em melhorias 

neste novo processo de atendimento bancário, inclusive num futuro próximo, com 

possíveis filas de atendimento virtual ao cliente; sinalizando que as empresas 

precisam ouvir seus clientes e entender seus hábitos e costumes, para 

implementação de inovações tecnológicas e de atendimento com o auxílio de 

estudos das filas. 

É importante salientar que o estudo de uma fila nunca será algo exato, uma 

vez que esta tem muitas características aleatórias, tais como chegadas, entradas, 

tempo de atendimento e necessidades de clientes. Assim, tais soluções podem não 

ser completas, porém auxiliam a amenizar filas, diminuir custos operacionais, 

aumentar a satisfação dos clientes, fazer atendimentos direcionados e 

especializados que pode ocasionar maiores probabilidades de vendas e menores 

reclamações. 
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APÊNDICE 1 – DADOS DA AMOSTRA 

 

TABELA 13 – DADOS DA AMOSTRA 

Dia Clientes 
Média tempo 
fila (minutos) 

Média tempo 
serviço (minutos) 

1 231 22,51 2,07 

2 190 19,40 2,27 

3 204 18,20 2,69 

4 209 17,50 2,53 

5 316 29,97 1,94 

6 246 24,22 2,17 

7 180 15,64 3,19 

8 302 25,64 2,32 

9 169 10,96 2,31 

10 140 12,59 3,49 

11 190 16,40 2,31 

12 105 5,32 2,16 

13 101 3,97 2,31 

14 92 4,95 2,10 

15 114 11,43 3,23 

16 251 16,97 2,89 

17 109 10,97 3,17 

18 121 11,16 2,21 

19 152 15,95 2,72 

20 135 10,40 3,06 

21 198 19,04 2,08 

22 121 9,65 2,98 

23 153 12,01 2,59 

24 208 20,69 2,37 

25 176 15,20 2,90 

26 239 18,32 2,35 

27 186 17,50 2,64 

28 293 32,00 2,32 

29 193 14,28 2,90 

30 180 16,70 3,15 

31 368 35,64 2,12 

32 146 12,40 3,35 

33 101 9,59 2,96 

34 223 24,32 2,74 

35 253 28,32 2,69 

36 79 3,97 2,58 

37 112 4,95 3,36 

38 91 11,43 2,28 

39 169 18,69 2,75 
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40 106 10,97 3,25 

41 158 12,34 2,98 

42 186 13,52 2,65 

43 206 14,98 3,26 

44 245 21,61 2,58 

45 174 16,85 2,85 

46 302 23,28 2,49 

47 170 14,32 2,98 

48 162 12,85 3,87 

49 316 25,25 2,65 

50 120 12,27 2,68 

51 115 9,65 3,16 

52 108 11,28 2,57 

53 97 4,58 2,96 

54 254 18,65 2,31 

55 258 19,08 2,83 

56 73 3,12 3,28 

57 139 8,00 3,03 

58 106 5,68 2,96 

59 198 16,84 2,87 

60 93 4,89 3,24 

61 109 8,98 2,41 

62 138 13,28 2,73 

63 254 22,95 2,85 

64 216 16,98 3,74 

65 235 17,20 2,39 

66 205 12,25 2,85 

67 332 26,12 2,35 

68 270 20,29 2,89 

69 306 25,95 2,37 

70 147 15,97 2,56 

71 112 9,96 2,39 

72 125 10,01 3,03 

73 161 18,82 2,75 

74 101 6,39 3,19 

75 85 3,03 2,58 

76 103 4,87 2,93 

77 265 19,23 2,71 

78 196 16,90 2,85 

79 96 7,18 3,06 

80 140 13,32 3,48 

81 106 9,85 3,40 

82 98 11,08 2,96 

83 164 17,25 2,87 



80 

TABELA 14 – EXPRESSÕES DE CHEGADAS DE CLIENTES 

Dia 
Probabilidade 

de erro (square error) 
Expressão 

1 0.007 4 * BETA(1.08, 2.23) 

2 0.042 4.98 * BETA(1.16, 2.47) 

3 0.022 3.8 * BETA(1.16, 2.71) 

4 0.042 3.95 * BETA(1.16, 2.47) 

5 0.005 TRIA(0, 0.0871, 2.96) 

6 0.418 4 * BETA(0.842, 1.9) 

7 0.006 3 * BETA(0.778, 1.04) 

8 0.084 9 * BETA(0.575, 1.7) 

9 0.221 4 * BETA(0.707, 0.873) 

10 0.005 TRIA(0, 0.167, 2) 

11 0.121 4 * BETA(0.67, 0.857) 

12 0.018 9 * BETA(0.998, 2.17) 

13 0.668 UNIF(0, 6) 

14 0.402 EXPO(3.33) 

15 0.078 13 * BETA(0.998, 3.88) 

16 0.152 EXPO(3.66) 

17 0.168 WEIB(2.64, 0.899) 

18 0.009 9 * BETA(0.699, 1.81) 

19 0.005 LOGN(2.34, 4.6) 

20 0.165 5 * BETA(1.16, 3.33) 

21 0.295 EXPO(2.19) 

22 0.005 WEIB(2.62, 1.14) 

23 0.618 6 * BETA(0.803, 1.26) 

24 0.206 8 * BETA(1.14, 3.52) 

25 0.019 10 * BETA(0.992, 3.21) 

26 0.005 13 * BETA(1.1, 6.4) 

27 0.243 5 * BETA(0.941, 1.14) 

28 0.005 12 * BETA(1.1, 4.06) 

29 0.736 13 * BETA(0.767, 3.62) 

30 0.463 9 * BETA(1.08, 5.85) 

31 0.084 3 * BETA(0.778, 1.04) 

32 0.154 EXPO(2.37) 

33 0.005 6 * BETA(1.24, 2.73) 

34 0.121 LOGN(2.17, 2.06) 

35 0.524 2 * BETA(1.52, 1.16) 

36 0.198 4 * BETA(2.873, 3.412) 

37 0.402 1.25 * BETA(2.04, 0.614) 

38 0.812 5 * BETA(1.18, 2.32) 

39 0.052 4.8 * BETA(1.76, 2.33) 

40 0.168 3.75 * BETA(1.61, 1.97) 

41 0.198 2.59 * BETA(1.07, 2.98) 

42 0.005 6 * BETA(0.423, 1.83) 

43 0.165 1.87 * BETA(0.496, 2.56) 

44 0.295 2.45 * BETA(0.748, 1.52) 
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45 0.078 TRIA(0, 0.14, 4.27) 

46 0.221 2.63 * BETA(0.307, 0.81) 

47 0.128 TRIA(0, 0.882, 2.351) 

48 0.005 2 * BETA(0.734, 0.827) 

49 0.014 1.16 * BETA(0.15, 5.14) 

50 0.078 8 * BETA(1.276, 2.15) 

51 0.098 5 * BETA(4.04, 0.427) 

52 0.423 WEIB(1.72, 2.08) 

53 0.297 8 * BETA(0.721, 0.127) 

54 0.668 2 * BETA(0.65, 3.27) 

55 0.013 4 * BETA(0.734, 0.827) 

56 0.005 TRIA(0, 0.136, 1.763) 

57 0.165 1.8 * BETA(1.28, 5.31) 

58 0.013 2.7 * BETA(1.27, 1.326) 

59 0.005 1.75 * BETA(2.71, 1.71) 

60 0.236 4.98 * BETA(3.73, 1.74) 

61 0.206 2 * BETA(0.423, 1.83) 

62 0.124 3.13 * BETA(0.426, 2.16) 

63 0.005 1.45 * BETA(2.12, 4.72) 

64 0.091 TRIA(0, 0.68, 1.98) 

65 0.013 4.1 * BETA(0.237, 2.16) 

66 0.295 TRIA(0, 0.882, 2.351) 

67 0.193 2 * BETA(0.734, 0.827) 

68 0.249 1.16 * BETA(0.15, 5.14) 

69 0.243 6 * BETA(1.73, 3.6) 

70 0.310 9 * BETA(1.43, 0.14) 

71 0.618 WEIB(2.64, 0.899) 

72 0.172 3.75 * BETA(1.61, 1.97) 

73 0.005 2.59 * BETA(1.07, 2.98) 

74 0.082 6 * BETA(0.423, 1.83) 

75 0.019 1.87 * BETA(0.496, 2.56) 

76 0.038 2.45 * BETA(0.748, 1.52) 

77 0.013 TRIA(0.167, 0, 1.45) 

78 0.478 7 * BETA(2.84, 1.71) 

79 0.018 11 * BETA(0.135, 2.98) 

80 0.423 EXPO(3.97) 

81 0.103 9.23 * BETA(0.257, 2.16) 

82 0.087 LOGN(3.214, 1.6) 

83 0.736 5.48 * BETA(0.918, 3.38) 

FONTE: o autor (2018) 
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TABELA 15 - EXPRESSÕES DE TEMPOS DE SERVIÇOS 

Dia Intervalos 
Probabilidade de 

erro 
Expressão 

1 15 0.012989 GAMM(1.24, 1.37) 

2 13 0.027894 13 * BETA(1.92, 9.88) 

3 14 0.024361 ERLA(1.34, 2) 

4 14 0.003937 ERLA(0.968, 2) 

5 17 0.003510 WEIB(1.68, 1.38) 

6 15 0.016292 NORM(2.17, 1.27) 

7 15 0.011712 LOGN(4.77, 6.12) 

8 11 0.005780 NORM(2.35, 1.5) 

9 13 0.012350 GAMM(1.04, 2.21) 

10 18 0.003123 15 * BETA(1.48, 4.88) 

11 13 0.012593 GAMM(1.03, 2.24) 

12 10 0.008481 8 * BETA(1.35, 3.63) 

13 10 0.003443 LOGN(2.29, 1.74) 

14 9 0.023891 ERLA(0.699, 3) 

15 10 0.002349 ERLA(1.61, 2) 

16 9 0.005930 16 * BETA(0.829, 2.58) 

17 10 0.001415 GAMM(2.74, 1.16) 

18 11 0.018469 WEIB(2.38, 1.25) 

19 12 0.016401 10 * BETA(1.79, 4.65) 

20 15 0.001404 9 * BETA(1.69, 6.36) 

21 11 0.012639 8 * BETA(1.57, 3.24) 

22 11 0.023537 NORM(3.05, 2.03) 

23 11 0.004455 LOGN(1.59, 1.34) 

24 12 0.015309 4 * BETA(1.11, 1.22) 

25 11 0.005601 WEIB(2.69, 1.72) 

26 12 0.016354 6.87 * BETA(1.28, 2.55) 

27 11 0.014634 LOGN(2.64, 2.32) 

28 10 0.044769 ERLA(1.66, 2) 

29 11 0.005836 ERLA(0.968, 3) 

30 14 0.007215 12 * BETA(2.39, 9.46) 

31 17 0.003510 6 * BETA(2.53, 1.26) 

32 15 0.016292 LOGN(1.49, 2.75) 

33 12 0.011712 ERLA(0.457, 2.56) 

34 11 0.005780 11 * BETA(2.98, 5.57) 

35 10 0.012350 2.5 * BETA(0.46, 3.12) 

36 18 0.003123 ERLA(3.01, 1.24) 

37 13 0.012593 WEIB(6.22, 1.25) 

38 10 0.008481 ERLA(3.92, 1.97) 

39 15 0.003443 9 * BETA(7.13, 1.26) 

40 9 0.023891 LOGN(2.18, 3) 

41 10 0.002349 ERLA(5.14, 2.97) 

42 9 0.005930 GAMM(1.29, 4.42) 

43 13 0.001415 WEIB(1.78, 3.62) 

44 11 0.018469 1.5 * BETA(2.98, 1.09) 
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45 12 0.016401 5 * BETA(6.22, 4.11) 

46 15 0.001404 WEIB(1.98, 2.13) 

47 11 0.012639 GAMM(1.14, 3.98) 

48 11 0.023537 LOGN(1.17, 3.81) 

49 11 0.004455 WEIB(2.31, 1.38) 

50 10 0.023537 ERLA(3.9, 1.47) 

51 12 0.004455 NORM(5, 2.98) 

52 12 0.015309 NORM(2.87, 3.91) 

53 15 0.005601 LOGN(5.12, 1.25) 

54 11 0.016354 ERLA(0.691, 2.94) 

55 11 0.014634 GAMM(1.82, 3.14) 

56 11 0.044769 LOGN(2.12, 4.72) 

57 9 0.005836 7 * BETA(2.09, 3) 

58 13 0.007215 11 * BETA(2.46, 1.12) 

59 12 0.003510 ERLA(2, 0.193) 

60 11 0.016292 ERLA(2.61, 0.76) 

61 14 0.011712 6 * BETA(0.29, 8) 

62 11 0.005780 NORM(1.19, 5.98) 

63 11 0.012989 ERLA(2.88, 1.2) 

64 12 0.027894 WEIB(2.53, 2.09) 

65 8 0.024361 2 * BETA(5, 1.24) 

66 10 0.003937 ERLA(0.699, 3) 

67 11 0.003510 GAMM(2.14, 0.125) 

68 13 0.016292 GAMM(2.98, 0.12) 

69 15 0.011712 NORM(1.56, 0.98) 

70 12 0.005780 6 * BETA(2.45, 1.36) 

71 12 0.012350 5 * BETA(5.6, 1.21) 

72 15 0.003123 GAMM(1.15, 2.73) 

73 14 0.012593 LOGN(2.71, 5.11) 

74 13 0.008481 ERLA(3.73, 1.25) 

75 15 0.003443 ERLA(0.13, 4) 

76 14 0.023891 16 * BETA(0.129, 3.28) 

77 14 0.002349 12 * BETA(0.91, 1.88) 

78 10 0.005930 WEIB(3.17, 2) 

79 11 0.001415 LOGN(1.79, 2.05) 

80 9 0.002349 WEIB(2.11, 1.12) 

81 11 0.005930 15 * BETA(2.6, 3.47) 

82 10 0.001415 ERLA(1.98, 1) 

83 11 0.018469 GAMM(1.09, 2.17) 
FONTE: o autor (2018) 
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TABELA 16 – DADOS DA SIMULAÇÃO 

Dia Clientes 
Fila com 1 

Caixa 
Fila com 2 

Caixas 
Fila com 3 

Caixas 
Fila com 4 

Caixas 

1 228 110,2 77,01 40,91 18,69 

2 199 107,3 66,75 44,71 20,77 

3 234 114,25 82,4 54,55 20,93 

4 207 108,36 86,24 52,3 21,43 

5 323 118,98 86,06 62,47 33,31 

6 227 110,64 82,39 61,03 22,43 

7 211 107,84 73,64 37,15 16,10 

8 309 121,02 88,64 60,47 28,25 

9 162 89,72 55,43 13,31 8,15 

10 148 78,67 58,64 13,53 9,210 

11 185 97,67 63,74 23,14 11,51 

12 114 64,53 8,44 4,94 2,27 

13 107 61,58 7,08 4,58 2,01 

14 96 38,58 1,35 0,81 0,16 

15 122 63,25 10,64 5,25 2,54 

16 259 121,37 69,27 44,88 20,24 

17 108 62,83 6,19 1,97 1,24 

18 135 77,59 26,94 1,99 0,63 

19 163 93,49 73,09 17,36 15,37 

20 128 73,20 28,21 1,69 0,55 

21 184 98,87 63,25 41,28 17,85 

22 116 60,28 11,08 5,01 2,38 

23 159 83,97 61,05 16,85 11,58 

24 215 104,84 82,86 51,19 20,98 

25 185 99,87 68,67 24,87 13,69 

26 226 107,05 79,28 56,5 19,87 

27 180 96,28 67,48 26,87 16,87 

28 291 112,14 91,28 59,97 29,54 

29 180 97,67 63,74 23,14 13,54 

30 183 99,68 64,28 26,41 15,36 

31 389 131,84 91,25 67,85 36,65 

32 140 82,38 66,67 12,58 10,41 

33 97 36,74 3,85 0,84 0,14 

34 202 99,28 57,17 36,51 23,31 

35 268 119,64 71,95 49,57 27,58 

36 77 38,58 1,35 0,41 0,16 

37 121 62,48 11,28 6,14 2,69 

38 98 38,58 1,35 0,41 0,15 

39 169 84,58 57,91 11,28 7,18 

40 123 66,29 13,02 6,21 3,16 

41 149 81,87 57,18 12,20 8,57 

42 174 91,24 58,11 36,23 14,18 

43 214 96,28 65,39 41,02 16,87 
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44 238 107,82 81,01 56,25 21,52 

45 180 97,67 63,74 23,14 11,51 

46 301 118,47 86,25 58,74 25,15 

47 166 90,28 56,25 15,81 12,28 

48 160 90,12 56,09 14,16 8,85 

49 324 123,08 86,28 58,41 26,84 

50 118 57,58 12,62 4,98 2,19 

51 111 63,64 9,54 5,48 2,57 

52 99 34,28 4,19 0,85 0,25 

53 95 35,91 4,35 1,08 0,16 

54 251 113,6 62,28 42,18 18,27 

55 262 116,87 66,98 46,83 19,04 

56 74 35,17 2,98 0,39 0,14 

57 145 79,20 55,97 13,97 8,58 

58 111 56,74 8,16 4,74 2,16 

59 218 103,87 67,83 46,02 18,41 

60 84 33,67 3,96 0,74 0,35 

61 96 32,18 2,74 0,68 0,23 

62 141 80,63 63,28 12,91 9,53 

63 261 112,54 69,11 45,25 22,58 

64 212 108,07 73,22 36,92 16,58 

65 244 112,08 80,19 45,18 19,66 

66 199 97,61 52,61 33,09 14,28 

67 341 129,78 78,97 57,62 28,97 

68 266 111,08 67,06 45,97 21,87 

69 303 117,58 84,02 58,44 26,51 

70 151 82,39 58,22 15,57 9,09 

71 112 66,3 8,91 3,25 1,69 

72 128 68,68 12,62 7,85 3,16 

73 154 83,23 59,54 13,25 9,55 

74 115 65,95 8,93 5,21 2,39 

75 86 31,97 3,23 0,66 0,20 

76 109 61,69 8,74 5,16 2,23 

77 266 122,33 70,15 45,66 20,85 

78 193 97,31 62,80 40,39 17,22 

79 100 36,96 6,47 1,05 0,33 

80 137 77,36 53,43 13,14 8,06 

81 114 58,06 9,13 5,69 2,96 

82 102 39,87 5,25 1,99 0,58 

83 169 83,22 60,24 19,28 15,65 
FONTE: o autor (2018) 
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TABELA 17 – QUANTIDADE DE CAIXAS 

Dia Clientes 
Fila com 
1 Caixa 

Fila com 
2 Caixas 

Fila com 
3 Caixas 

Fila com 
4 Caixas 

Fila Real Caixas 

1 228 110,2 77,01 40,91 18,69 22,51 4 

2 199 107,3 66,75 44,71 20,77 19,4 4 

3 234 114,25 82,4 54,55 20,93 18,2 4 

4 207 108,36 86,24 52,3 21,43 17,5 4 

5 323 118,98 86,06 62,47 33,31 29,96 4 

6 227 110,64 82,39 61,03 22,43 24,22 4 

7 211 107,84 73,64 37,15 16,10 15,63 4 

8 309 121,02 88,64 60,47 28,25 25,64 4 

9 162 89,72 55,43 13,31 8,15 10,96 3 ou 4 

10 148 78,67 58,64 13,53 9,210 12,59 3 ou 4 

11 185 97,67 63,74 23,14 11,51 16,4 3 ou 4 

12 114 64,53 8,44 4,94 2,27 5,32 3 

13 107 61,58 7,08 4,58 2,01 3,97 3 

14 96 38,58 1,35 0,81 0,16 4,95 1 ou 2 

15 122 63,25 10,64 5,25 2,54 11,43 2 

16 259 121,37 69,27 44,88 20,24 16,97 4 

17 108 62,83 6,19 1,97 1,24 10,97 1 ou 2 

18 135 77,59 26,94 1,99 0,63 11,16 2 ou 3 

19 163 93,49 73,09 17,36 15,37 15,95 4 

20 128 73,20 28,21 1,69 0,55 10,40 2 ou 3 

21 184 98,87 63,25 41,28 17,85 19,04 4 

22 116 60,28 11,08 5,01 2,38 9,64 2 

23 159 83,97 61,05 16,85 11,58 12,01 4 

24 215 104,84 82,86 51,19 20,98 20,69 4 

25 185 99,87 68,67 24,87 13,69 15,20 4 

26 226 107,05 79,28 56,5 19,87 18,32 4 

27 180 96,28 67,48 26,87 16,87 17,50 4 

28 291 112,14 91,28 59,97 29,54 32,00 4 

29 180 97,67 63,74 23,14 13,54 14,28 4 

30 183 99,68 64,28 26,41 15,36 16,70 4 

31 389 131,84 91,25 67,85 36,65 35,64 4 

32 140 82,38 66,67 12,58 10,41 12,39 3 

33 97 36,74 3,85 0,84 0,14 9,59 1 ou 2 

34 202 99,28 57,17 36,51 23,31 24,32 4 

35 268 119,64 71,95 49,57 27,58 28,32 4 

36 77 38,58 1,35 0,41 0,16 3,97 1 ou 2 

37 121 62,48 11,28 6,14 2,69 4,95 3 ou 4 

38 98 38,58 1,35 0,41 0,15 11,43 1 ou 2 

39 169 84,58 57,91 11,28 7,18 18,69 2 ou 3 

40 123 66,29 13,02 6,21 3,16 10,97 2 

41 149 81,87 57,18 12,20 8,57 12,338 3 

42 174 91,24 58,11 36,23 14,18 13,52 4 

43 214 96,28 65,39 41,02 16,87 14,98 4 
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44 238 107,82 81,01 56,25 21,52 21,61 4 

45 180 97,67 63,74 23,14 11,51 16,85 3 ou 4 

46 301 118,47 86,25 58,74 25,15 23,28 4 

47 166 90,28 56,25 15,81 12,28 14,32 3 ou 4 

48 160 90,12 56,09 14,16 8,85 12,85 3 ou 4 

49 324 123,08 86,28 58,41 26,84 25,25 4 

50 118 57,58 12,62 4,98 2,19 12,27 2 

51 111 63,64 9,54 5,48 2,57 9,65 2 

52 99 34,28 4,19 0,85 0,25 11,28 1 ou 2 

53 95 35,91 4,35 1,08 0,16 4,58 2 

54 251 113,6 62,28 42,18 18,27 18,65 4 

55 262 116,87 66,98 46,83 19,04 19,08 4 

56 74 35,17 2,98 0,39 0,14 3,12 2 

57 145 79,20 55,97 13,97 8,58 8,00 4 

58 111 56,74 8,16 4,74 2,16 5,68 3 

59 218 103,87 67,83 46,02 18,41 16,84 4 

60 84 33,67 3,96 0,74 0,35 4,89 2 

61 96 32,18 2,74 0,68 0,23 8,98 1 ou 2 

62 141 80,63 63,28 12,91 9,53 13,28 3 

63 261 112,54 69,11 45,25 22,58 22,95 4 

64 212 108,07 73,22 36,92 16,58 16,98 4 

65 244 112,08 80,19 45,18 19,66 17,2 4 

66 199 97,61 52,61 33,09 14,28 12,25 4 

67 341 129,78 78,97 57,62 28,97 26,12 4 

68 266 111,08 67,06 45,97 21,87 20,29 4 

69 303 117,58 84,02 58,44 26,51 25,95 4 

70 151 82,39 58,22 15,57 9,09 15,97 3 

71 112 66,3 8,91 3,25 1,69 9,96 2 

72 128 68,68 12,62 7,85 3,16 10,01 2 ou 3 

73 154 83,23 59,54 13,25 9,55 18,82 2 ou 3 

74 115 65,95 8,93 5,21 2,39 6,39 2 ou 3 

75 86 31,97 3,23 0,66 0,20 3,03 2 

76 109 61,69 8,74 5,16 2,23 4,87 3 ou 4 

77 266 122,33 70,15 45,66 20,85 19,23 4 

78 193 97,31 62,80 40,39 17,22 16,9 4 

79 100 36,96 6,47 1,05 0,33 7,18 2 

80 137 77,36 53,43 13,14 8,06 13,32 3 

81 114 58,06 9,13 5,69 2,96 9,85 2 

82 102 39,87 5,25 1,99 0,58 11,08 1 ou 2 

83 169 83,22 60,24 19,28 15,65 17,25 3 ou 4 
FONTE: o autor (2018) 
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TABELA 18 – DADOS MODELADOS 

Dia Clientes 
Fila com 1 

caixa 
Fila com 2 

caixas 
Fila com 
3 caixas 

Fila com 4 
caixas 

1 215 120,25 70,25 35,66 23,25 

2 180 103,01 62,08 42,03 19,11 

3 255 109,68 76,63 51,28 19,26 

4 226 104,03 80,20 49,16 19,72 

5 294 114,22 80,04 58,72 30,65 

6 207 106,21 76,62 57,37 20,64 

7 230 103,53 68,49 34,92 14,81 

8 281 116,18 82,44 56,84 25,99 

9 147 86,13 51,55 12,51 7,50 

10 135 75,52 54,54 12,72 8,47 

11 168 93,76 59,28 21,75 10,59 

12 136 61,95 7,85 4,64 2,09 

13 97 59,12 6,58 4,31 1,85 

14 87 37,04 1,26 0,76 0,15 

15 111 60,72 9,90 4,94 2,34 

16 236 116,52 64,42 42,19 18,62 

17 118 60,32 5,76 1,85 1,14 

18 123 74,49 25,05 1,87 0,58 

19 148 89,75 67,97 16,32 14,14 

20 116 70,27 26,24 1,59 0,51 

21 167 94,92 58,82 38,80 16,42 

22 106 57,87 10,30 4,71 2,19 

23 145 80,61 56,78 15,84 10,65 

24 196 100,65 77,06 48,12 19,30 

25 168 95,88 63,86 23,38 12,59 

26 206 102,77 73,73 53,11 18,28 

27 164 92,43 62,76 25,26 15,52 

28 317 107,65 84,89 56,37 27,18 

29 196 93,76 59,28 21,75 12,46 

30 199 95,69 59,78 24,83 14,13 

31 424 126,57 84,86 63,78 33,72 

32 153 79,08 62,00 11,83 9,58 

33 106 35,27 3,58 0,79 0,13 

34 220 95,31 53,17 34,32 21,45 

35 292 114,85 66,91 46,60 25,37 

36 84 37,04 1,26 0,39 0,15 

37 110 59,98 10,49 5,77 2,47 

38 107 37,04 1,26 0,39 0,14 

39 154 81,20 53,86 10,60 6,61 

40 112 63,64 12,11 5,84 2,91 

41 136 78,60 53,18 11,47 7,88 

42 158 87,59 54,04 34,06 13,05 

43 195 92,43 60,81 38,56 15,52 
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44 217 103,51 75,34 52,88 19,80 

45 164 93,76 59,28 21,75 10,59 

46 274 113,73 80,21 55,22 23,14 

47 181 86,67 52,31 14,86 11,30 

48 146 86,52 52,16 13,31 8,14 

49 353 118,16 80,24 54,91 24,69 

50 129 55,28 11,74 4,68 2,01 

51 121 61,09 8,87 5,15 2,36 

52 90 32,91 3,90 0,80 0,23 

53 86 34,47 4,05 1,02 0,15 

54 228 109,06 57,92 39,65 16,81 

55 238 112,20 62,29 44,02 17,52 

56 81 33,76 2,77 0,37 0,13 

57 132 76,03 52,05 13,13 7,89 

58 101 54,47 7,59 4,46 1,99 

59 198 99,72 63,08 43,26 16,94 

60 76 32,32 3,68 0,70 0,32 

61 87 30,89 2,55 0,64 0,21 

62 128 77,40 58,85 12,14 8,77 

63 238 108,04 64,27 42,54 20,77 

64 193 103,75 68,09 34,70 15,25 

65 266 107,60 74,58 42,47 18,09 

66 181 93,71 48,93 31,10 13,14 

67 310 124,59 73,44 54,16 26,65 

68 290 106,64 62,37 43,21 20,12 

69 330 112,88 78,14 54,93 24,39 

70 165 79,09 54,14 14,64 8,36 

71 122 63,65 8,29 3,06 1,55 

72 116 65,93 11,74 7,38 2,91 

73 168 79,90 55,37 12,46 8,79 

74 125 63,31 8,30 4,90 2,20 

75 78 30,69 3,00 0,62 0,18 

76 99 59,22 8,13 4,85 2,05 

77 290 117,44 65,24 42,92 19,18 

78 210 93,42 58,40 37,97 15,84 

79 109 35,48 6,02 0,99 0,30 

80 125 74,27 49,69 12,35 7,42 

81 104 55,74 8,49 5,35 2,72 

82 93 38,28 4,88 1,87 0,53 

83 184 79,89 56,02 18,12 14,40 
FONTE: o autor (2018) 
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TABELA 19 – DADOS DE COMPARAÇÃO 

Dia Clientes Média Fila 

1 236 23,41 

2 194 20,18 

3 208 18,93 

4 213 18,20 

5 313 31,17 

6 251 25,19 

7 184 16,27 

8 308 26,67 

9 105 11,40 

10 101 13,09 

11 113 17,06 

12 241 17,65 

13 150 4,13 

14 196 4,95 

15 120 11,89 

16 151 17,65 

17 206 21,52 

18 169 11,61 

19 237 16,59 

20 184 10,82 

21 290 19,04 

22 191 9,65 

23 178 12,01 

24 375 35,64 

25 145 15,20 

26 221 18,32 

27 250 28,32 

28 105 10,97 

29 156 14,28 

30 179 13,52 

31 198 14,98 

32 235 21,61 

33 299 23,28 

34 313 25,25 

35 119 12,27 

36 110 9,65 

37 96 4,58 

38 251 18,65 

39 248 19,08 

40 72 3,12 

41 133 8,00 

42 102 5,68 

43 196 16,84 

44 89 4,89 
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45 137 13,28 

46 251 22,95 

47 207 16,98 

48 233 17,20 

49 203 12,25 

50 319 26,12 

51 267 20,29 

52 294 25,95 

53 141 15,97 

54 108 9,96 

55 84 3,03 

56 262 19,23 

57 194 16,90 

58 95 7,18 

59 134 13,32 

60 106 10,24 
FONTE: o autor (2018) 

 


