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RESUMO

Diversos serviços presentes no nosso cotidiano envolvem, direta ou indiretamente, a espera em uma fila. Um dos grandes desafios em sistemas 
de fila é o dimensionamento ideal do serviço, de maneira que os interesses dos clientes e dos gestores possam ser atendidos da melhor forma. 
Geralmente, a oferta de serviço com qualidade compreende na correta identificação das expectativas e necessidades dos clientes, 
dimensionamento e disposição dos recursos do sistema sob estudo em função da demanda dos clientes. Neste contexto, a utilização da Simulação 
surge recentemente como um ferramental valioso para resolução de tais problemas, sendo cada vez mais adotadas por diversos segmentos da 
sociedade. Dada a busca contínua pela excelência em gestão na atualidade, a pesquisa justifica-se pela atualidade e importância do tema. A 
presente pesquisa consiste na aplicação da Simulação de eventos discretos no departamento de serviços de suporte ao usuário, e tem por 
objetivo principal a obtenção do melhor esquema de atendimento no setor de atendimento da IES através de um modelo computacional de 
simulação. Os dados utilizados foram obtidos de registros eletrônicos e observações in loco, de maneira a coletar informações referentes à taxa 
de chegadas (TC) de usuários no serviço, o tempo de atendimento (TA) e o tempo total no sistema (TS). Em um primeiro momento, realizou-se 
uma análise e tratamento dos dados, consistindo nas etapas de identificação e remoção de outliers, verificação da hipótese de independência por 
intermédio do coeficiente de correlação Pearson, investigação da inexistência de variações nas amostras com apoio do método ANOVA e a 
aplicação do teste de média Turkey de maneira a verificar quais os dias que apresentaram diferença, considerando-se um nível 5% de 
significância. Posteriomente, a modelagem dos dados foi apoiada pelo Input Analyzer da ferramenta Arena ® da Systems Modeling Corporation, 
de modo a identificar a distribuição de probabilidade com a melhor aderência. Assim, avaliou-se a hipótese de nulidade em que o TC segue uma 
distribuição Weibull enquanto que o TS possui comportamento LogNormal. Tendo como variável de estudo o tempo na fila, o modelo de 
simulação foi executado para um período de 9 horas, onde para cada experimento foi gerado 5 repetições, cada uma com 10 elementos 
amostrais. Foram considerados 6 cenários de simulação (c_ij), tendo como base os recursos (i), divididos em 2, 3 e 4 atendentes, e as demandas, 
segmentadas em dois níveis: um nível padrão (j=1) e outro acrescido de 30% (j=2). Para a verificação dos resultados utilizou-se o método trace. Já 
a validação do modelo, os dados reais foram comparados com os sintéticos com apoio do Teste t de Student. Os resultados obtidos com o apoio 
do método ANOVA fatorial indicaram que o tempo de espera na fila foi influenciado por um determinada combinação dos níveis dos fatores, 
Demanda e Recurso. Assim, com base no teste de Tukey, buscou-se identificar quais cenários diferem entre si, a uma confiabilidade de 95 %. Têm-
se, portanto, os seguintes valores, representados pelo tempo médio na fila e desvio padrão, respectivamente: c_12 = 18,52 ± 3,26; c_13 = 2,07 ± 
0,26; c_14 = 0,29 ± 0,22; , c_22 = 69,61± 12,57; c_23 = 14,75± 2,76 e c_24 = 1,87± 0,7. Conclui-se, então, que independente do nível da demanda 
o desempenho do sistema é o mesmo para 4 (com 30% a mais de demanda) ou 3 funcionários. De maneira similar, independente da demanda, o 
tempo de espera na fila não muda quando utiliza-se 3 (demanda superior em 30%) ou 2 atendentes. Em contrapartida, os demais cenários 
apresentaram evidências significativas no tempo de fila.
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