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1. RESUMO 

 

 A utilização do computador e de sistemas informatizados na sociedade 

contemporânea é indispensável e já se tornou parte do nosso dia a dia, como por 

exemplo, o uso de sistemas informatizados nos bancos, na saúde, educação, em 

empresas, indústrias, comércios, no trânsito entre outros. Esse tipo de automação 

também está em uma crescente expansão em bares e restaurantes, otimizando ainda 

mais a rotina corrida das pessoas.  Tendo em vista essa nova tendência, esse projeto 

tem como objetivo o desenvolvimento de uma plataforma web para o gerenciamento 

e atendimento ao cliente via smartphone. O usuário poderá através de um aplicativo 

realizar a leitura de um QR code, no estabelecimento, obtendo acesso ao cardápio, 

realizar pedidos e consultar a sua comanda. O gerenciamento do estabelecimento 

também poderá ser realizado pelo administrador, que poderá criar cardápios 

vinculados a cada dia da semana, realizar promoções, festivais ou outros tipos de 

eventos.  Soluções como essa tendem a agilizar o atendimento, diminuir erros na hora 

da realização do pedido e minimizar o custo operacional. Com isso, o estabelecimento 

acaba gerando uma experiência satisfatória cliente ganhando destaque no mercado 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Podemos visualizar o quanto a tecnologia progrediu nas últimas décadas e 

como a sociedade demanda de sistemas automatizados para facilitar tarefas do dia a 

dia, seja para efetuar um pagamento ou se comunicar com pessoas do mundo todo. 

A automação de bares e restaurantes é mais uma das facilidades que a tecnologia 

atual pode fornecer para otimizar a vida do negociante e do cliente. Soluções como 

essa agilizam o atendimento ao cliente, diminuindo o custo e erros humanos na hora 

da realização de um pedido. Com isso, o estabelecimento acaba gerando uma 

experiência satisfatória e ganhando destaque no mercado (YABE, 2011). 

Existem inúmeras soluções de automação das mais distintas possíveis 

circulando em restaurantes pelo mundo todo, como é o caso da mesa interativa touch 

screen da Pizza Hut, na qual o cliente pode montar sua pizza selecionando e 

arrastando os ingredientes em uma mesa digital (TECMUNDO, 2014). 

 



3. OBJETIVOS 

 

O objetivo desse projeto é gerenciar e automatizar o atendimento ao cliente em 

bares e restaurantes através do desenvolvimento de uma plataforma web e a 

utilização da tecnologia QR code.  Esse produto proporcionará ao cliente o acesso 

aos produtos e serviços disponíveis no estabelecimento de maneira rápida e fácil 

através de seu smartphone, podendo assim realizar pedidos personalizados e se 

desejar acompanhar a conta mesmo antes do seu fechamento. 

 

4. METODOLOGIA 

 

A IHM (Interface homem-máquina) é o ponto mais importante do projeto, pois 

como o principal objetivo é a automatização do atendimento ao cliente, deve-se criar 

um ambiente em que o usuário consiga de uma forma simples e rápida realizar seus 

pedidos. Ao chegar ao estabelecimento, o cliente irá escanear um QR code localizado 

na mesa do estabelecimento através de seu smartphone utilizando o aplicativo, em 

seguida será exibido um menu com três opções: “Realizar pedido”, “Consultar 

comanda” e “Solicitar Pagamento”. 

Para o desenvolvimento do projeto foi necessário a utilização das linguagens, 

HTML e CSS para o front-end, ou seja, a interface com o usuário e o PHP para o 

desenvolvimento do back-end, a lógica de negócio. Para persistência dos dados foi 

escolhido o banco MySQL com a linguagem SQL. 

 
5. DESENVOLVIMENTO 

 

A proposta do projeto é o desenvolvimento de uma plataforma de 

gerenciamento, juntamente com a interface do usuário. Iniciou-se o projeto com o 

estudo para definir como o sistema seria distribuído. A primeira opção foi utilizar um 

software junto a um banco de dados localmente para gerenciar o fluxo do negócio e o 

atendimento ao estabelecimento, no entanto, essa estrutura aumenta o custo e 

apresenta dificuldades na manutenção. Como o intuito é uma aplicação para ser 

utilizada tanto em um local simples como em uma rede de estabelecimentos, para que 

isso ocorra foi necessário adotar uma arquitetura mais eficiente, como o modelo 

cliente/servidor. 

Esse modelo centraliza toda a informação em um único ponto e isso gera uma 



facilidade na manutenção do sistema, exemplo disso é que se for necessário a 

alteração de qualquer funcionalidade, basta realizar a atualização uma única vez no 

servidor. 

Outro ponto favorável é a integridade dos dados, já que o sistema mantém 

todos os dados persistentes em um único ponto, sendo assim, todos os usuários 

podem utilizar a mesma informação.  

Pode-se observar ainda que essa arquitetura nos permite que exista apenas 

um único administrador responsável por configurar os parâmetros de cada 

estabelecimento, tais como cardápios, mesas e funcionários que utilizaram o sistema, 

assim é centralizada a responsabilidade em uma única pessoa e por consequência 

são diminuídos os custos da manutenção da plataforma.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Os resultados obtidos nos testes realizados foram considerados satisfatórios e 

decisivos para o prosseguimento do projeto. Após o estudo e a definição da estrutura 

do sistema, foi desenvolvimento a tela de login, que dará acesso aos módulos de 

administração, atendimento e processamento. Cada módulo está associado a uma 

determinada tela com suas funções especificas, como por exemplo, o módulo de 

administração que permite a criação de contas de usuário no qual o administrador tem 

acesso, no entanto, essa função não pode estar presente no módulo de atendimento 

por uma questão de segurança. 
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