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RESUMO

Atualmente a escola tem papel de destaque para a sociedade, além do que apenas ensinar disciplinas. Ela também é responsável na formação do 
cidadão por intermédio de valores como: ética, cidadania, respeito, honestidade. As instituições estão tendo que se preocupar cada vez mais com 
a qualidade de seus atendimentos, além da visão do ensino. Os funcionários precisam ser atenciosos com os responsáveis e alunos, além de ser 
ágeis nas resoluções dos problemas. Bom atendimento atrelado a um produto de qualidade, fideliza o cliente. O serviço ao cliente é a melhor 
forma de todos os meios possíveis de dar satisfação ao consumidor por algo que ele adquiriu como um produto ou serviço. Desta forma, este 
trabalho avaliou o sistema de filas no processo de atendimento em uma secretaria de um colégio particular, localizado no Rio de Janeiro, que 
possui 430 alunos do maternal I ao 5º ano do ensino fundamental. O horário de funcionamento da secretaria, local focal desse estudo, é de 
segunda-feira à sexta-feira, das 7h10min às 17h10min, com dois servidores para realização de diversos serviços administrativos. Por observações 
dos gestores locais notou-se que a secretaria possui maior demanda entre 7h10 às 8h10, 12h30 às 14h30 e 16h10 às 17h10. Percebe-se que no 
início de mês o tamanho médio da fila aumenta devido ao pagamento das mensalidades. Realizou-se pesquisa explicativa para se determinar os 
fatores que influenciaram na formação das filas. A pesquisa exploratória foi utilizada para observar os efeitos que as mudanças de variáveis do 
estudo poderiam impactar. Na sequência aprofundaram-se os conhecimentos práticos estudando-se trabalhos acadêmicos com foco em Teoria 
das Filas sobre os modelos, M/M/1//∞/FIFO e M/M/C//∞/FIFO. Desenvolveu-se um estudo piloto com 66 clientes onde foi possível identificar as 
condições logísticas para coleta de dados do sistema real. Após tal estudo desenvolveu-se o estudo de caso em si registrando 202 medições sobre 
o atendimento com duas pessoas e 496 minutos de tempo de atendimento. Os dados do sistema atual foram coletados e analisados, obtendo-se 
taxa média de chegada de 0,37 clientes/minuto e capacidade média atual de atendimento de 0,41 clientes/minuto. Com os dados do estudo de 
caso foi possível simular outros cenários com 1 a 4 servidores. Traçou-se o gráfico entre os custos envolvidos (do empresário e do cliente) pela 
quantidade de servidores (1 a 4), denotando o ponto de interção próximo de 2 servidores, com é a configuração atual. Dessa forma, os resultados 
obtidos apontam para o cumprimento dos objetivos estipulados pelo empresário, com o sistema de filas atual formado por uma única fila e por 
dois servidores em paralelo, em que o cliente é atendido assim que o primeiro servidor fica livre, com disciplina da fila padrão FIFO (First In, First 
Out), ou seja, o atendimento é feito de acordo com a ordem de chegada. Em relação ao aumento do número de servidores de dois para três, para 
se reduzir ainda mais o tempo na fila, concluiu-se que só é necessário caso haja mudança consideravelmente do sistema de fila atual. Cabe 
ressaltar que o aumento de servidores incrementaria a satisfação dos clientes, entretanto, a empresa seria prejudicada financeiramente, pois 
teria um acréscimo na folha salarial e aumentariam, também, o tempo e o número de funcionários ociosos. Sugere-se que a empresa invista na 
capacitação dos dois funcionários atuais, para que os atendimentos possam ser agilizados, diminuindo ainda mais o tempo de espera do cliente.
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