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1. RESUMO 

Apesar da evolução tecnológica no campo das telecomunicações nas últimas 

décadas, os serviços de Contact Center ainda carecem de processos de gestão 

operacionais, resultando em um potencial mercado a ser explorado. 

A simulação é uma ferramenta que auxilia na gestão desses processos, pois 

pode contribuir tanto para identificar quanto para propor melhorias de 

atendimento ou de infraestrutura. No entanto, o desconhecimento de tais 

ferramentas pode desfavorecer o avanço da qualidade e eficiência das empresas 

deste segmento. No Hospital estudado, essa ferramenta servirá para identificar 

problemas atuais quanto para propor melhorias, agregando valor para os 

serviços prestados. 

 

2. INTRODUÇÃO 

O número de recursos tecnológicos e a velocidade de crescimento dos canais de 

comunicação para a prestação de serviços no Brasil aumentam de forma rápida. 

O consumidor do mundo contemporâneo, conectado por meios de comunicação, 

é parte essencial desta aceleração (BENTES, 2012). Eles estão cada vez mais 

exigentes, em busca de serviços com um melhor atendimento, e segundo 

Teixeira e Freitas (2004). 

O foco deste trabalho estará na simulação, capaz de analisar, efetivamente, o 

desempenho do Call Center do Hospital, com o intuito de gerar benefícios tanto 

ao hospital estudado quanto aos parceiros de negócios e partes interessadas, 

pois consiste no processo de elaboração de um modelo do sistema real e a 

condução de experimentos, com a finalidade de entender o comportamento 

desse sistema ou avaliar sua operação. 

 

3. OBJETIVOS 

Analisar cenários, por meio de simulação de eventos discretos, com a utilização 

do software SIMUL8®, dos processos de agendamento de exames e 

agendamentos de consultas realizados pelo Call Center de um Hospital Infantil, 

de modo a identificar possíveis pontos de melhorias no atendimento e/ou 

infraestrutura da tecnologia da informação e comunicação a fim de reduzir o 

número de abandono de chamadas recebidas e ociosidade dos atendentes, 

demonstrando as vantagens e viabilidade desta ferramenta. 
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4. METODOLOGIA 

Tendo em vista o objetivo deste trabalho, pode-se classificar quanto a: 

a) Finalidade da Pesquisa: trata-se de uma pesquisa aplicada, pois é voltada à 

aplicação dos conhecimentos na solução de problemas especícifos 

(PRODANOV e FREITAS, 2013). 

b) Contexto da Pesquisa: trata-se de uma pesquisa de laboratório, pois tem 

como finalidade a reprodução de um sistema real em um ambiente virtual, de 

forma a estudá-lo profundamente em busca de solucões para os problemas. 

c) Tipo de Pesquisa: a pesquisa é classificada como exploratória, pois encontra-

se na fase preliminar, tendo como finalidade proporcionar mais informações 

sobre o tema (PRODANOV e FREITAS, 2013). 

d) Natureza da Pesquisa: classificada como quantitativa, pois seu 

desenvolvimento terá como base a coleta e tratamento de dados ao invés do 

levantamento teórico. 

e) Temporalidade da Pesquisa: Transversal, pois avalia um conjunto de 

variáveis em diferentes conjuntos de sujeitos ou eventos, em momentos 

distintos, a partir de uma única observação (MATTASOGLIO, 2017). 

f) Método de Pesquisa: Modelagem e Simulação;   

g) Técnica de Pesquisa: de análise documental, tomando o levantamento teórico 

feito em livros, artigos, anuários e demais fontes, as quais servirão de base 

para o desenvolvimento. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Foram analisados dois canais de atendimento do Hospital: Agendamento de 

Consultas e Agendamento de Exames. Os processos para ambos os canais, 

foram estudados a partir da entrada de ligações no sistema para a fila de espera, 

que em seguida são distribuídas aos grupos de atendimento, até o momento em 

que as chamadas são finalizadas pelos atendentes após o atendimento. O 

estudo dos demais canais de atendimento telefônico do Hospital não fez parte do 

escopo deste trabalho. O período estudado para a simulação corresponde a um 

dia, analisando os processos de atendimento, a distribuição média de diária de 

ligações, jornada de trabalho de cada atendente, nível de serviço e o perfil médio 

de abandonos de ligações. 
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6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Os resultados obtidos representam um modelo conceitual e um cenário base de 

validação do modelo computacional dos processos e das ligações recebidas 

atualmente pelo Hospital. 

Porém, pretende-se simular e analisar cenários futuros de melhorias, como por 

exemplo, a unificação de atendimento onde todos os atendentes possuem 

habilidades similares, a otimização da escala de trabalho de todos os atendentes 

para ambos os canais de atendimento, viabilidade do aumento da jornada de 

trabalho em meio período aos sábados mantendo a atual estrutura, e 

padronização do tempo médio de atendimento. 
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