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1.RESUMO 

Este projeto de Iniciação Científica tem como objetivo realizar o mapeamento do fluxo 

de valor existente em um restaurante através da seleção de uma família de produtos 

específica, buscando a aplicação prática do conceito de Serviço 4.0 com fundamentos 

da Indústria 4.0. O setor gastronômico possui similaridades com uma linha de 

produção usual, e em decorrência dessa semelhança, este projeto visa a 

demonstração de quais formas as tecnologias da Indústria 4.0 poderiam ser utilizadas 

para otimização do processo de atendimento de uma cozinha profissional, 

visualizando estes pontos de melhoria através do Mapeamento do Fluxo de Valor e 

explosões Kaizen. 
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2.INTRODUÇÃO 

O setor de serviços no Brasil tem crescido de forma instável de meados de 1980 até 

o tempo atual. Segundo Jorge Arbache no livro Produtividade no Brasil (Vol. 2, 2015) 

entre os anos de 1947 e 1985 o setor de serviços no Brasil possuía uma participação 

estável de aproximadamente 50% do PIB nacional. Após 1985, o setor de serviços 

obteve um arranque de participação no PIB e em 2013 já possuía 70% de influência 

no Produto Interno Bruto nacional. Das diversas ramificações que o setor de serviços 

possui, o setor gastronômico/alimentício é um dos mais influentes. Segundo Paulo 

Solmucci, presidente da ABRASEL (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes), 

em artigo da O Povo (2017), estima-se que no Brasil há em torno de 1 milhão de 

negócios, considerando bares, lanchonetes e restaurantes. Destes, 650 mil ainda são 

informais. Além disso, segundo Blume (2012), pesquisas estimaram que o brasileiro 

em 2012 gastava aproximadamente 30% de sua renda com alimentação fora de casa. 

Por esta crescente demanda, os restaurantes necessitaram de inovação para se 

sobressair e obter novos consumidores. 

Apesar de o setor alimentício ser um provedor de serviço, os processos que decorrem 

da criação do produto até a entrega ao cliente final (consumidor) são similares a um 

processo de transformação fabril, pois há uma matéria-prima, um processo que 

agrega valor ao produto e a entrega/expedição ao cliente final. Dessa forma, as 

empresas do setor de alimentação têm buscado nas bases da Indústria, formas de 

otimizar seus processos para obter produtos com qualidade e custo baixo. 



3.OBJETIVOS 

O objetivo desta pesquisa é realizar o mapeamento de fluxo de valor de um 

restaurante em uma família de produtos específica e identificar pontos onde os pilares 

da Indústria 4.0 podem ser aplicados como melhoria nos processos de atendimento e 

gestão, tendo como premissa o Serviço 4.0. Aliando o conceito de Teoria das Filas, 

esta pesquisa busca demonstrar como a utilização de Internet das Coisas e modelos 

estocásticos podem otimizar o tempo de atendimento de um restaurante. 

4.METODOLOGIA 

Esta pesquisa possui um caráter qualitativo e quantitativo, usando a junção de 

Mapeamento do Fluxo de Valor (MFV) e Teoria das Filas. Serão utilizadas revisões 

de bibliografias básicas do Lean Thinking e dos pilares da Indústria 4.0, com o intuito 

de realizar a intersecção entre os pontos de melhoria detectados no ambiente em 

estudo e as possíveis aplicações do pensamento enxuto e tecnologias da Indústria 

4.0 como forma de inovação no processo de atendimento do restaurante. 

Para desenvolvimento desta pesquisa, será realizado um mapeamento do estado 

atual do processo de atendimento em um restaurante localizado em um centro 

universitário na zona Sul de São Paulo, adotando como família de produtos em estudo 

a venda de salgados e lanches rápidos, analisando pontos de melhoria existentes no 

processo e a proposta de um mapeamento do estado futuro do processo, integrando 

ferramentas do lean thinking e Indústria 4.0. As tomadas de tempo de fila e 

atendimento foram realizadas nos horários de pico, que correspondem ao período de 

intervalo entre aulas (20:30 às 21:10). 

5.DESENVOLVIMENTO 

Pela análise empírica do processo atual, verificou-se a necessidade da utilização da 

Teoria das Filas como forma de gerenciar e otimizar o processo de atendimento do 

restaurante. Percebeu-se que durante o intervalo em estudo, há a geração de uma 

fila, gerando tempo que não agrega valor (e não é necessário). De acordo com Rother 

e Shook (2003), a utilização do Mapeamento do Fluxo de Valor tem como objetivo a 

identificação de gargalos e a redução de desperdício no processo produtivo. Com a 

análise realizada, verificou-se que o tempo de fila representa em média 11% do tempo 

disponível de intervalo dos alunos. Dessa forma, foi realizado um estudo com base 



em Andrade (2009) considerando um sistema de uma fila e diversos canais (fila única 

e dois guichês de atendimento). Aliando o conceito de Teoria das Filas e Serviço 4.0, 

esta pesquisa pretende demonstrar o quanto um posto de autoatendimento pode 

otimizar o tempo de fila no restaurante em estudo. 

6.RESULTADOS PRELIMINARES 

Analisando a taxa de atendimento no horário definido para o estudo, temos que a 

média de atendimento do restaurante é de aproximadamente 3 pessoas por minuto, 

em contrapartida a taxa de chegada de clientes é de 4 pessoas por minuto. Portanto, 

o sistema é caótico pois a quantidade de chegada é superior a capacidade de 

atendimento por minuto. Além disto, foi medido que o tempo médio gasto na fila é de 

1,71 minutos, de um total de 15 minutos disponíveis de intervalo entre aulas. Devido 

a variedade de opções de comida, percebe-se que um cliente que deseja consumir 

um prato elaborado levará o mesmo tempo na fila que um cliente que deseja um 

lanche simples, como um salgado. Tendo em vista estes pontos, há a probabilidade 

de perda do cliente pelo tempo gasto na fila, sem um meio de triagem. A instalação 

de um totem de autoatendimento voltado a venda exclusiva de salgados possibilitaria 

a redução desta fila, dividindo a taxa de chegada em postos de atendimento distintos.  
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