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, C A P I T U L O 1 GENERAL! DADES

• 1.1. - Introdução
Dentre os assuntos tratados pelos MtTODOS QUANTITATIVOS, a TEORIA DAS

FILAS ê uma ãrea que cotidianamente ganha terreno, com grande impulso, mercê de
sua ~mportincia e das m~ltiplas possibilidades de aplicação ã empresa.

Não obstante os estudos iniciais tenham sido feitos por K. Erlang-
(Cia. Telefônica de Copenhagen) em 1908, e portanto há mais de 60 anos,o desen-'
volvimento da ãrea ocorreu durante a'Grande Guerra (39-45), por suas aplicações'

._. __ , • ~___ __ _o •• ........c-., _. ._ •

.mí litares ; e hoje invade o domínio civil, a empresa p-~bli'ca ou privada, onde es-
tá recebendo a atenção de renomados pesquisadores.

Existe jã um razoãve1 numero de livros a respeito (ver APtNDICE 1-
Bibliografia Básica), embóra menor do que habitualmente se supõe; mas o que im-
pressiona ~ a quantidade de artigos e trabalhos que continuamente estio sendo pu-
blicados, revelando o despertar dos pesquisadores para essa t6nica, e confirmando
sua impor~incia. Mas o que parece mos~rar a bibliografia básica, ~ que ainda não
se atingiu um estágio de aplicabilidade satisfatório, talvez por que os problemas
reais são sempre trabalhosos e frequentemente exigem o emprego de computação ele-
trônica ou o auxílio das t~cnicas de simulação.

O desenvolvimento do assunto estã proporcionando sempre- novas descobe!
tas; e as aplicações jã se tornam numerosas, dado que o fenômeno de clientes a
procura de atendimento, nos mais diversos setores, 'têm multiplicado a importân-'
cia das "f t les-de-espera ", ocorrência trivial em nossa era de consumo.

Por estas considerações, pensamos ser um bom assunto, investigar algo
prãtico na Teoria das Filas, visando a contribuir de alguma forma para o melhor
conhecimento desse fenômeno, que ~ uma das mais penosas características desse nos
so conturbadosiculo.

O presente estudo envolve . a essenci a1 revi são da 1itera tura bási ca e,
em seguida, a investigação sobre a aplicação da teo~ia aos serviços bancários. Es
pectficamente, o atenjimento de clientes pelos caixas serã a tônica do trabalho,
detalhando o modelo indicado pelas hipóteses, as respostas obtidas e sua valida-
de, as'conclusões fundamentais e algumas sugestões, propostas simples de alterna-
tivas de solução.
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1.2.- Formulação do Problema - Objetivos

A 1iteratur~' bisica mostra a exist~ncia de c~rca de uma dGzia de
.livros sobre o assunto, enquanto são mais de 900 os artigos e trabalhos publica.
dos; e ainda mais, ~irios livros de Pesquisa Operacional ou Probabilidades, de-
dicam capitulos ã matéria. Entretanto, como muito bem diz Newe ll (1971,pg vii,
.Preficio) liadespeito dessa tremenda atfvidade, a teoria das filas, como instr~
mental para anàl í se de problemas prãticos, permanece no estadoprimitivo". E
ainda: lI~latemi ticos trabalhando para seu mútuo entreteni mento, descartar-se-ão
de unprobl enaque , ou não tenha solução, ou _~f:jasol.~'l~Lpor meios ,trJviªts..Ull}

"engenheiro, dedicado aos objetivos de sua efici~ncia, não poderi rejeiti-lo. Se
não puder faz~-10 corretamente, então deve faz~-lo o melhor que possa. No mun-
do pritico das filas, abundam problemas que não podem ser resolvidos com ele-
gância~ mas que devem ser enfrentados".

Diante destas advert~ncias, vamos identificar o problema, de modo
que se possa, dentro de limites razoiveis de confiabilidade, tentar resolv~-lo.
A empr~sa banciria tem como matéria-prima, o prõprio dinheiro,.em espécie ou
esc~itural; mas classifi~a-se no setor de prestação de serviços. Supondo que o
capital esteja disponivel - hipótese que fica prejudicada quando ocorre uma cri

, ..se financ~ira, proporcionalmente ã extensão e/ou profundidade da crise -,um dos
fatores que constituem ponto importante para a eleição, pela clientela, de um
banco que centralize suas operações financeiras, é certamente a qualidade do a-
tendimento, traduzido em rapidez e efici~ncia. E 'a maior parcela desse atendi-I
mento é expressa pelo movimento frente aos ca ixas . l.oqo, pode qualquer banco
se perguntar:

1. quantos guichês 'é necessiri o, manter em funci onamento, para propore to- I

nar um atendimento ripido e/ou eficiente?
2. como evitar ou minimizar as filas de clientes'?
3. se as filas são pequenas ou raras, qual o custo da capacidad~ ociosa?
4. qual o n~mero ótimo de canaiS, que minimiza o custo de ociosidade para

o banco, e o custo de espera para o cliente?
5. que provid~ncias podem ser tomadas para melhorar a eficiência?
6. que tipo de localização fisica (prédio, g~ichês, etc) é mais adequada?

Percebe-se pelo e~posto, que é necessirio investigar detalhadamente
o fenômeno, para obter respostas e consequentemente, alternativas de solução.
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f) Estâ claro que'o atendimento·bancârio não se traduz sõmente pelo

tamanho das filas. r igualmente - ou mais - importante para a empresa, que
seus creditosdecorrentes de cobrança de titulos sejam feitos com rapidez e se-
gurança; que o fluxo de proposta de operações seja âgil;e muitos outros pontos.
Nosso trabalho se propõe, entretanto, a ~bordar apenas o atendimento ao pGblico
pelos caixas; e intuiti~amente se pode aceitar que, um bom atendimento nesse
particular, poderã ser um term5metro aproximado da eficiencia da agencia como
um todo; e por outro lado, e o cliente psicologicamente induzido a estabelecer'
uma classificação quanto ã ef icténc ia dos serviços,pelas-fi1asque---encontra-.---7

Pensamos que o problema pode ser formulado como segue:
- Como empresa de prestação de serviços, qualquer banco estaria disposto a evi-

tar que seus clientes esperem em fila, transformando tal fato-em indicador I

de bons serviços, e conquistando mercado face ã satisfação da clientela. Entre-
tanto, diante das restriçõ~s fisicas (predio, bateria de caixas, tamanho e po-
tencial da praça, etc.) e dos custos (capacidade ociosa e espera do cliente] "
deve a agência tentar estabelecer criterios de escolha de solução", que visem:

1. encontrar o nGmero 6timo de ·pontos de atendimento (caixas);
2. estabelecer medidas de eficiencia;
3. investigar que fatores podem ser manipulados para melhorar a efi-

ciência ou reduzir custos, sem quebra da qualidade;
4. identificar fatores importantes para o equilibrio, tais como: sa-

zonalidade, diferença da taxa de atendimento ~ntre caixas, etc.
Diante do problema formulado, nossos objetivos serao:

1. i.nvestigar a bibliografia bâs'ica , selecionando o que, dentro da I·

teoria, possa servir de base ao estudo;
2. observar as filas, segundo seus componentes, e estabelecer seus

padrões identificadores, atraves da const~ução de modelo coeren-
te com a teoria de apoio;

3. tentar definir criterios de minimização de custos;
4. oferecer sugestões, mesmo elementares~ que possam pelo menos jU!

tiiicar pesquisa posterior, para um melho~ atendimento.
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00 item 1 esti exposto no Capltulo 2; 'o item 2, e objetado Capltulo'

3; e os itens 3 e 4, est~atendidos pelo Capltulo 4.
Reconhecemos -e tal seria não reconhecê-lo! - que o assunto tem ho-

rizontes ~bertos i pesquisa mais detalhada e oferece campo para uma equipe de
trabalho, inclusive comportando a investi~ação experimental, talvez em local pa-
ra isto preparado (agência-piloto). Os resultados de nosso esforço poderiam.indi

" car que e provâve 1 um retorno compensador para as empresas bancâr í as que inve~
tirem em, pesquisa' e desenvolvimento,- nessa irea.. , ' . ~ "

,"1>

1.3.- Justificativa
O pot~ncia1 da Teoria das Filas não tem sido muito utilizado, como',

ferramenta poderosa que e, no trato de problemas práticos; s5 isto, constitui •.
justificativa bastante, da escolha do assunto para a dissertação.

No particular, cerne pesquisa aplicada, se justifica p~la oportunida-
de; pois, conforme retrata a revista "Conjuntura Econômica" (Vo1. 28, nQ 1, janl
74,- FGV) no artigo "Jnvest.imento em Tecnologia e Pol f tica Tecnológica", para que
nosso Pals possa vencer a barreira tecnolõgi~a, e necessário investir seu peque-
.no estoque humano de pesquisadores em pesquisa aplicada, em maior parcela, en-
quanto consegue a pesquisa bãsica, ao nlve1 necessãrio de apoio, a um custo ml-
nimo. Sem pretensão, pensamos que mesmo trabalhos ao modesto nlvel do nosso, Po!
sam contribuir de alguma forma para esse objetivo. No mundo de hoje, a "fila" e
uma caracterlstica marcante - e penosa -, e tende a ~er um ponto de convergência
da atenção dos pesquisadores; e por si s5, justifica qualquer tentativa de redu-'
ção de seus efeitos.

No geral, justifica-se a pesquisa inicial, como meio de se conhecer'
o que de mais importante jã se escreveu no mundo, para a tentativa de aplicação;
esta poderã trazer resultados que, ao final, confirmem e recompensem o esforço. I

De resto, não encontramos obra alguma, nem referência a artigos, que tratasse es
pecfficamente da aplicação ao setor bancário: logo, vale a contribuição.

Portanto, o trabalho pode ser justificado pelos seguintes aspectos:
1. Teõrico

a) a investigação da bibliografia de apoio poderã mostrar qual a contri-
buição das obras para o efetivo desenvolvimento do assunto;



- 5 -

c .. b) poderâ mostrar o que tem sido usado e o que pode ser considerado de
..maior importincia, merecedor dé divulgação e anâ1ise, para a efetiva

aplicação;
c) quais os fatores limitativos desse poderoso instrumental, e eventual

mente, que soluções se podem buscar para contornâ~los.
2. Prâticos

a) 'permt t.i râ a aplicação em um serviço 'especifico, o do setor bancár í o ,
com conclusêes-que-, se-vâlidasvpoderãoser -extrapo 1adas, com os cui
dados necessários; e poderão ori ginar interesse para outros estu-dos;

b) face as conclusões, normas poderão ser sugeridas ou indicadas, de m~
do a se obter maior'eficiência a menor custo, beneficiando a cliente
la e a empresa (banco);

c) a obtenção de d istr-ibuiçâo de probabilidades e taxa smêd ias dos di-
versos componentes das filas, serão pontos de partida para outros
trabalhos, na sequência natural da investigação cient;fica.

1.4.- Pesguisa da Bibliografia Bâsica
Introdutoriamente, Cox (1961) prev~ que qu~lquer investigação sobre

filas, deve começar pelo conhecimento de:
.a) o padrão de chegadas, definido pela taxa ~edia de chegadas e pela dis-

tribuição de probabilidades a ela associada;
b) o mecanismo do serviço, definido pela distribuição de probabilidades do

tempo de serviço, juntamente com as informações do tempo medio de ser-
viço, per;odo medio ocupado e nGmero medio de clientes servidos em um
periodo de tempo;

c) a disciplina da fila, definida pela norma obedecida para o atendimento,
isto e, como um cliente ê chamado ao serviço, enquanto outros esperam;

d) d n~mero de canais ou pontos de serviço.
A partir ~o ~stabelecimento desses padrões, as inferências sobre os

outros elementos da teoria serão paulatinamente encontradas.
Os padtões de chegadas e tempo de serviço serão_analisados no tra-

balho, mas para os fins eJpec;ficos propostos, considerando-seque a chegada de
um cliente ê aleàtõr1a, e são independentes entre si, tem-se uma simples e in-
tuitiva demonstração de que, em tal caso, as chegadas devem seguir uma distri-
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buiç~o de'Poisson, enquanto o tempo de serviço segue uma exponencial, no
'de Ackoff-Sasieni (1968). Uma demonstração mais sofisticada e fornecida
Gnedenko (19p9), seções 51 e 60.

1ivro
por

Uma boa descrição das disciplinas de filas ~ encontrada em Newell
,(1971), enquanto Lee (1966), antes de al ~hegar, descreve a notação introduzida'
pO,r D.G.Kendall (1951, "Some Problems in the Theory of Queues", Jounal of Royal
Statisfical Society, London, S.8-l3, nQ 2), que uniformizou uma parte do trata-I
mento posterior dadoãs filas.

Sobre a obra de tee (1966), e interessante notar que o autorrepro-I
dui~ ao final, os diagramas de P.J.8urke, R.I.Wi1kinson e J.Riordan, para o cãl-
10 de probabilidades de tempo de fila-de-espera, em relação ao "tempo de serviço,
probabi1 idade de demora, levando em conta os itens de "a". a "d" (fla.antetior), I
alim de um formulãrio para trabalhar.

Escudero (1972) aponta como fundamentais para a teoria das filas, os
processos estocãsticos: distribuição de Poisson, de Erlang-K e a hiperexponenci-
alo Analisando as três, introduz tambem a exponencial, deduzindo a midia e va-
riância para cada uma e estabelecendo relações. Sua notação e um pouco diferente
das de outros autores. Nota-se que Escudero chega ãsfõrmulas por deduções sim-I
ples e racioclnios probabillsticos, enquanto Cox (1961) chega ã distribuitão Er-
langiana pela Transformada de Laplace da exponencial, como caso particular, que :
depois generaliza.

./

Hillier & Lieberman (1967) fazem uma util relação entre a função de
Erlang, apresentando-a como um caso particular da função Gama - r (k) - quando k
ê um inteiro, k ~ 1, e mostrando que, para k = 1 e k = ~ , a Er1angiana par
ticu1ar resulta na função exponencial e função constante, respectivamente. A as
sociação e util, pois permite entender como tratar a função, para 1 < k < 00 , se
- -nao e exponencial.

As equações de equi1lbrio para· o estado estacionãrio, são tratadas I
com detalhes por Cox (1961), que as examina e estabelece para cada caso em que
são considerados o numero de canais, as distribuições de chegadas e de tempo de
serviço. Entretanto, ê Hil1ier & Lieberman (1967) quem oferece demonstrações mais
didãticas ou mais claras. Lee (1966) tambem o faz, seguindo a linha de Cox,porem
usando uma notação mais conveniente e mais conhecida.
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IItecnicas
a IIfunção
nalisa as

No Apindice III"de seu livro, Wagner (1969) analisa o que chama de
avançadasll; de um modo elegante e objetivo, usando como instrumental'
geratriz de probabilidades" e a "Transformada de Laplace-Stieltjes",~
distribuições mais importantes que são apoio da teoria.

Entretanto, uma advertincia feita por Newell (1971) e que, possf-'
velmente, terã eco no presente trabalho, deve ser.considerada: ao tratar de ca
nais múltiplos, ele indica a importância desse tipo de filas mas afirma que

" ,lIobviamente, um sistema real pode ser extremamente complicado". E analisa "so-'
." .. .- -.---- "----- -._-_. -_ ... - ........,...--- -'--'---"-'~'--'-'---"~'---::--'

.mente poucos exemplos, no mãximo envolvendo a interrelação entre 2 componentes,
principalmente o caso de 1 tipo de cliente e 2 serviços, ou 2 tipos de clientes
e 1 serviço"· (Cap.3, pags 37 e seguintes). Para esse aspecto, Lee (1966) merece
referincia especial, pois trata com detalhes o problema de serviços multip10s,'
cada um com sua fila de espera, citando que o assunto foi muito pouco explorado;
e retrata uma situação analisada por um grupo de trabalho, referente ao atendi-
mento d~ passageiros por guichis de um aeroporto. Lee fez parte d~ssa equipe, e
o trabalho, incluindo a revisão da disposição fisica das entradas e guichis,
trouxe consigo vãrios esclarecimentos importantes, bem como algumas decepções;'
fatos que" a teoria das filas não considera, tais como preferência do usuãrio
~or certo servidor, a proximidade do guichi em relação â entrada ou saida, a
IIsimpatiallde um determinado atendente e que tais, influenciaram fortemente os
resultados. Em outras palavras, o comportamento das filas deixou de ser estri-
tamente quantitativo e probabillstico para atender a fertas peculiaridades do
comportamento humano; o que, em ultima instância, não ê de surpreender. Afinal,
às vezes a ciência tem uma atitude irreal, quando pretende reduzir o comporta-'
mento social aos registros numericos; e o pesquisador, consciente de que preci-
sa buscar soluções, deve ao final ajustar os resultados quantitativos aos an-
sêios humanos, o mais aproximadamente posslvel.

Saaty (1961) e Khintchine (1960) são os que trazem o mai~ sofistica
do tratamento matemãtico. Saaty fornece, ao final de seu livro, a mais completa
bibliografia sobre o assunto, citando mais de 900 livros, trabalhos ou artigos.
Khintchine trata, com exaustiva formulação matemãtica, as propriedades do fluxo
estacionãrio (cap. 2, pg 23), estudando inclusive a convergência do fluxo para
estabelecer seus parâmetros: e a forma matemãticageral do. fluxo estacionãrio~
sem efeitos posteriores.
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8 No capltulo4 de sua obr~, Kauffmann & Faure (1966) descrevem, com

racioclnios simples, os elementos fundamentais necessários ã uma investigação
preliminar, visando a uma aplicação. Em apenas 17 pãginas conseguem dar ao leigo
noções bastante razoãveis sobre o fenômeno. O ãbaco fornécido (pãg. 74) supre s~
tisfatóriamente a falta de cã1culos, permitindo que a investigação se processe
com maior rapidez e em grau aceitãve1 de aproximação.

Giordano Pacheco (1973, USP) analisa com simplicidade o objetivame.!:!.. .te o assunto, e para os fins do nosso rtrabal.no., __índiccu-nos umavantaçem.L. ..--C.Omo--
Wagrier(1969), prefere tratar"as filas atrav~s da relação: p = A / p para cada
canal, ao inv~s dos demais autores, que consideram: p = A /Sp ,ou seja, o fator
geral de utilização no sistema. No nosso caso, teria sido muito d tf'Ic í l esta úl-
tima abordagem: o tratamento pela intensidade de trãfego por canal permitiu -nos
melhor conduta, porquanto havia uma variação tanto em S, quanto em A e p

= * * * * * * * * =
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.0 C A P 1 T U L O 2 - A TEORIA DE APOIO

Ne~te capltu10, serao investigados: a terminologia e a notação utilizadas'
no trabalho, a Teoria das Filas no Geral, no que importaçao estudo e os Processos
Estocâsticos que, segundo as hip6teses lev~ntadas no Capo 3, são importantespa-
ra a anã1ise.

Como a Teoria das Filas permite um sofisticado tratamento matemãtico, e e
um "pOçO sem fundo", limitamos nossa lnvestigação ao essencial, ou às vezes, in-
curSionando em âreas basilares para o trabalho, sem contudo pretender ter exami-
riado completamente os assuntos; a pretensão ~ firmar conceitos fundamentais, que
apoiem o resto do trabalho, de forma inequívoca, inclusive estabelecendo, nos
capitulas seguintes, argumentação razoâvel para os pontos onde não possam ser
completamente satisfeitas as exjg~ncias da teoria.

2.1.- Terminologia e Notação Utilizadas
Dentre os autores citados (Ap~ndice I - Bibliografia Bãsica), al-

guns se preocuparam bastante com este tEpico, e entre "eles elegemos tr~s, cuja
notação e terminologi~ nos pareceram mais satisfatErias: Escudero (1972, pg 20,
Seção 3, Parte Primeira), que escolhemos como notação bãsica para a dissertação,

.por nos parecer mais apropriada à linguasde origem latina, com as modificações'
que, a nosso julzo, vem tornã-1a ..mais adequada ao'português; Lee (1966, pg 225,
Ap~ndice 2) e Hil1ier & Lieberman (19~7, pgs 290/291, ~eção 10.3.7). Para compa-
raçao ao final de cada definição, colocamos a notação de Hillier, que bem repre-
senta a tendência dos autores americanos.
NOTAÇAO TERMINOLOGIA Hillier

Àn taxa media de chegadas de clientes ou numero esperado de ch~
gadas por unidade de tempo de novos clientes quando hã IIn" Àn
clientes no sistema.

À idem, quando Àn e constante para os "n" clientes
taxa media de atendimento (ou serviço), ounGmero esperado •
de clientes atendidos por unidade de tempo, quando "n"clien-
tes estão no sistema.

À

lln

taxa media de atendimento de 1 canal, no caso de "SIIcanais'
todos com igual taxa de atendimento
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NOTA'Ç1\O

S "numero de canais ou serviços (paralelos) no sistema
TERMINOLOGIA Hillier

s

M -'numero total de clientes no sistema, podendo ser limitado ou

E, n

nâo(caso de M + 00

o estado em que hã n clientes no sistema
M

Pn(t) probabilidade de que n clientes estejam no sistema, no ins-I
.

tante t.
probabilidade que ~ue n clientes estejam no sistema (entre I

fila e serviço), admitindo-se o estado estacionãrio ..
Pe(t) probabilidade de que um cliente tenha que esperar, ao chegar 1

P
n

ao sistema no instante t.
Pe probabilidade de que um cliente tenha que esperar, ao chegar 1

ao sistema, admitindo-se o estado estacionãrio.
Pf(t) probabilidade de que haja fila no instante t.

Pf ~robabilidade de que haja fila, quando 1 cliente chega ao sis-
tema, admitindo-se o estado estacionãrio.

Wn(t) probabilidade de que um cliente, ao chegar no posto n, na fi-
la, permaneça mais de t unidades de tempo na fila

W(t) probabilidade de que um c1 iente que chega ao sistema, permane-
ça mais de t unidades de tempo na fila

..'

quociente entre À e ~ , isto e:n n Àn
Pn = Tn

mede o grau de atividade da estação de serviço, ou seja, a fra
ção de tempo esperada que o serviço permanece ocupado. Denomi.
na-se "fator de utilização" (Kauffmann & Faure, 1966) ou ainda
"intensidade de trãfego" (A.K. Erlang, 1908). Em homenagem a
este pesquisador, p e medido em"erlangs" (unidade de intensi-
dadede trãfego) Pn

P' fator de utilização ou intensidade de trãfego, quando À e un . n
são constantes, considerados S canais, todos com igual ~,
isto e: Àp' = -

S~
p fator de utilização para um canal, em S canais

P
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, TERMINOLOGIA Hi11ier

,numero de clientes que estão no sistema, em fila e serviço
'numero medio de clientes, entre fila e serviço
numero de unidades em serviço

" numero m edio de unidades em serviço
numero de clientes em fila
nume~o media de clientes em fila

n

L

tempo total de espera de 1 cliente, entre fila e serviço
, tempo total medio de espera de 1 cliente, fila e serviço
tempo de serviço para 1,cliente
tempo mediode serviço para 1 cliente
tempo de espera, em fila para 1 cliente
tempo médto de espera em fila para 1 cliente,
numero med.io de estações oci osas (outra notação e p)

w

Caracterização do Sistema de Filas
Esta terminologia foi proposta por D.G.Kenda1l (1951,11 Some

Prob1ems in the Theory of Oueues ", ~ Roy.Statist.Soc., S-B.13, nQ 2, London, ci-
tado por Lee, 1966, pgs. 9 e 214) e desenvolvida por Lee (opus cit), e ajustada ã
nossa simbologia. A notação e:

A / B / S : (M / D) indicaI I discipl ina da fila
numero mãximo de clientes que o sistema pode conter

~-----numero de canais ou serviços
I--------distribuição de probabil idades do ts

~--------distribuição de probabil idades das chegadas
Exemplo: M/E / 5 (20 / LIFO)

I
k I' I 1ast-into-first-out

1-

nQ mãximo de c1 ientes no sist.: 20
, . nQ de canais: 5

t segue uma distribuição de Er1ang-:k
L-- c~egadas a1eatôr.ias, processo de Pai sson

(M = Markoviano)



- 12 -

e 2.2.'- A Investigação Teórica Geral

Para obter apoio teórico que sustente nossa pesquisa, fizemos uma
revisão da li~eratura bâsica. r imposslvelregistrar aqul o que ji se escreveu~'
e nem isto ~ o escopo do trabalho. Dado que temos hipóte~es bâsicas.formadas(ver
seção 3.2} e justamente nasceram da pesquisa bibliogrâfica, só abordaremos nesta
seção9 a parte da teoria que nos interessa e alguns elementos primirios, funda-'
mentais para o entendimento da proposta.

A experi~ncia de todos nós, no dia-a-dia, nos ensinou de sobra o
que i uma fila e parece ser pouco necessârio definl-la; fâ-lo-emos, entretanto,'
para evitar d~vidas:

Fila e qualquer agregado de "sujeitos" (entendidos
como "elementos" ou "coisas") que esperam a função
de um serviço (Escudero, 1972). A formação da fila
ocorre quando a demanda corrente (de usuirios) ex-
~ede à oferta corrente (de serv;ços)(Hillier0967)

A investigação de um processo de f11as de espera envolve necessaria
mente o conhecimento de 4 elementos bâsicoa:(Cox, 1961; Lee, 1966):

1. o padrão de chegadas
2. o mecanismo do serviço
3. a disciplina da ,fila
4. o numero de canais

Inumeros problemas podem ser. tratados pela Te6ria das Filas, e exa-
minando uma lista deles pode-se medir o grau de importincia do processo:

Usuário Serviço Estações
1. consumidores
2. navios
3. .-aVloes
4. chamadas telefônicas
5. mãquinas em conserto
6. cartas
7. velculos

vendas a varejo
descarga
aterri sagem .
conversação
reparaçao
datilografia
cruzamento de ruas
pesagem
recebimento
serviços bancãrios.embalagem
internação(hospital}

vendedores
desembarcadouros
pistas
circuitos (linhas)·
mecânicos
datilógrafos
semiforos
balanças
caixas
caixgsoperarios
leitos

8. cargas
9. consumidores(supermercado)
lO.clientes11.linha de produção
l2.enfermos
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o Uma das principais fihalidadesda teoria, i de ordem econ6mica; ge-·
~a1mente se busca maximizar, minimizar ou ~inda, otimizar, uma fUhção-objetivo.No
caso mais ger.al,procura-se minimizar os custos de espera e de ociosidade; se há
usuários esperando, eles tem um custo Cl'~f (veja item respectivo, na Seção 2.
l-Terminologia e Notaçâo); e se hi serviços ociosos, eles tem um custo C2'~;-
logo, o ~usto total i dado por:

Ct = Cl'~f + C2'~
e o minimo se pode obter fazendo,

d "
" dSCt = O

ou se a derivada i trabalhosa, tomando valores de S, tal que ,p < S < k e
construindo uma tabela. O S de menor Ct, seri o Sõtimo'

Outras abordagens podem merecer atenção; em certos serviços,o qu~ im
porta e nao haver filas; emoutros, o importante ê não haver ou se.rminima a ceie
sidade.

Tomemos um exemplo: i o caso de uma oficina de conserto de miquinas'
pesadas, que tem alto custo de paralização. Deve-se calcular o nQ de mecânicos
para que a paralizaçãp das mãquinas seja m~nima. Supõe-se que chegam ã oficina, •
À máquinas/dia para consertar; a jornada de trabalho, i a normal{8 hs/dia). e um
salário/dia de r cruzeiros, e que o custo/dia de paralização de uma máqUina ~ •
de W cruzeiros. Admite-se um processo exponencial de chegadas. Cada máquina ne
cessita de m operãrios/dia ~ara repdração. O custo de

w.nf (l)
onde "f i o nQ medio de miquinas paradas/dia, e i:

n = À. e tem~se, de (l):
f II ~ À

paralização/dia sera:

w'll-À
À

o custo de funcionamento e: r.m.ll e o custo total i:

C = w.À
ll-À

+ r.m·ll então,

de W.À
dll= - (u - À) 2 r.m

e como sâo necessirios m
se, na oficina, de:

operirios para reparar uma máquina, necessita

M =( - r;;:;:-' + À ).m mecâni cos.V --r:ril'
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Logo, se: m ="0; ~ = 10 r = $80; w = $120 tem-se:

M·=( '~~: ~~ + 10).10= ({1:5 +10).10 = (11,22).10
M = 112,2 ; 112 mecânico~

•
.' ( o exemplo basea-se em Escudero, 1972, pg 28, modificado)
Examinemos os 4 elementos fundamentais.

- '.

" .,"..
2.2.1. Chegadas

O exame das chegadas deve definir:
o;:.:.a) o padrão estatistico de chegadas, ou seja, a taxa media. por unidade de

tempo (À).
b) a distribuição de probabilidades i ~ual melhor se ajusta a distribuição'

de chegadas.
c) se as chegadas tem distribuição de probabilida~e estacionãria. Nio ObS~'

tante o estado do sistema seja um evento condicionado, cuja probabilida-
de no instante t depende do valor\daprobabi1idade no instante inicial
to' em muitos casos, essa dependincia do estado inicial desaparece ap5s'
certo tempo {í sto e, quando t ~ 00), e o sistema atinge uma posição de
equilibrio. E possive1 pois, usar essa solução-limite como aproxi~ação '
para calcular as probabilidades, e os sistemas que gozam dessa propried!
de (as probab. tendem para um equilibrio) são chamados lerg5dicos"(Fadi-
gas Torres, "Elementos da Teor-ia das Filas", .tn RAE, nQ 20,vol. 6, set/'
66, FGV). Por- outro lado, esclarece Lee (1966, pg 11) que: "costuma-se I

assumir que a distribuição de chegadas e estacionária, quando raramente'
isto ocorre; porem, a discrepância .entre a teoria e a realidade nem sem-
pre i grave; torna-se mais grave quando a taxa de chegadas ~ alta.Duran-
te certos periodos, se não são excessivamente longos, a distribuição es-
tatistica das chegadas e frequentemente mais que menos satisfatoriamente
prõxima-i uma estacionária."

d) tipos de chegadas; podem ser:
- regulares: os intervalos entre chegadas são constantes
- aleat5rias
·,..regulares com impontualidade: os clientes são esperados a interva-

los constantes, mas não são pontuais. Se a impontualidade i ~e-
quenae sua somatõria tende a zero, pode-se tratá-las como re~
lares; se a impontualidade e grande, tornam-se aleat5rias.
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-,

agregàdas: quando os usuirios não sãosingu1aresJ isto i, chegam '
em grupos de tamanhQ variivel.

determinadas comp lexas ras chegadas são determinadas, mas têm virios
padrões (caso de um operirio que executa serviços diferentes em
virias miquinas, a tempos determinados: ajustar a la. cada 5
minutos, parar a 2a. cadaJ minutos, ligar a 3a.cada 4 minutos,
etc). Muitas vezes, pela complexidade, são tratadas como aleats.

condicionadas: ou dependentes de outros fatores, ou entres1.
com .pad-ão.nãaes tac.:ioMr.i o-=_-C--v.er_em_2.2~l..c,__o_que_..diz __Lee.)...
fluxo continuo~ tratamento não discreto,como os a~teriores.

Destas,· nos interessam as "chegadas a1eatõri as", com padrão estaci 0-

nirio que, sob certas condições, conforme descrito em 2.3.1., determinam um Proces

o

50 de Poisson.
2.2.2.- Servicos

A investigação dos serviços deve encontrar:
a) o padrão estat1sticoda duração do serviço, ou seja, a taxa midia do a-

o tendimento, traduzido pelo numero midio de pessoas atendidas na unidade'
de tempo (ll)

b) a distribuição de probabilidades i qual melhor se ajusta a distribuição'
do tempo de serviço

c} se o tempo de serviço tem distribuição de probab. estacioniria. Valem a-
qui as observações feitas para chegadasi em Z.2.l .c.

d) a disponibilidade do serviço: alguns sistemas estãodispon1veis parte do
tempo, enquanto outros funcionam permanentemente.

e) a capacidade do sistema~ i.i, o numero de clientes que podem ser atendi-
dos simultaneamente.

f) a eficiên cia do serviço: i de d if'Ict l mensuração matemitica (Cox); uma
de suas medidas, ê a distribuição do tempo de espera no sistema (Lee).

g) tipos de serviços:
- iguais ou não para todos os clientes: depende tambem de verificar'

se os clientes são todos da mesma especie ou tipo.
- iguais ou não para todos os canais: pode-se verificar pelo ts de

cada c~nal.
- tempos de serviço independentes: entre S1 ou de outros fatores

condicionados: caso contririo
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tempo'de serviço com padrão não estacionãrio:(Ver 2.2.1 .c)
tempo de servi ço a1eatôr í o ;

- tempo de serviço constante.
Destes, nos interessam os tempos de serviço com padrão estacionãrio

e a1e~tórios; sob certas condições descritas em 2.3.2, v~rifica-se que a distri-
buição de probab. do tempo de serviço se ajusta ã uma função tipo Gama, ou ã u-
rna de suas particulares: Erlang-k, Pearson 111, Hiperexponencial,Exponencial e
Constante .

....',' 2.2.3.- A Disciplina da Fila
Interessa-nos o caso de canais multiplos, preferencialmente.Podemos

ter os regimes:
a) FIFO: first-into-first-out. ,

b) LIFO: last-into-first-out
c) SIRO- service-in-random-order (ordem aleatória)
d) por numeração previa
e) por tipo de cliente
f) com prioridade
g) .em rotação
h) com manobra (j ockeyi ng): e quando ê facultado ao c1iente mudar de' fi1a,

visando diminuir seu tempo de espera.
1) fila unica: uma só serve o sistema com vgrios canais; quando uma esta-·

ção se desocupa, o 1Q cliente da fila unica se desloca para ~le.
Destas, interessam-nos os regimes: FIFO e com manobras. E oportuno·

registrar a experiência de Cox (1961, pg 25): lialivre troca de filas pelos clie.!:!,
tes ê permitida, na procura de um ponto de serviço mais livre. Isto torna o regi
'me (h) equivalente ao regime (i). Se a troca nao ê permitida, (h) forna-se menos
eficiente, que (i) 11.

2.2.4.- Canais
Podem ser:

a) singulares: um sã canal
b) paralelos: canais que oferecem o mesmo serviço,para1elos
c) seriados: o final de um ê ponto de inlcio do serviço de outro.

Destes, interessam-nos apenas os paralelos.
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02.3.- Os Processos Estocisticos,

o conjunto de f5rmu1as e re1aç5es que ligam os dados de uma distri-
buição de probabilidades, constitui um IImodelo matemãticq". O "processo estocis-

. tico" ~ um modelo que se ajusta ao caso de,um fen6meno de espera estudado, no
qual as grandezas variam de mqdo aleat5rio, em função do tempo. Torna-se claro
que o carãter aleat5rio dos fen6menos das filas-de-espera indicam como principal
instrumento de investigação, o c~lcu10 das probabilidades (Escudero, 1972,pg.33)

, Os prócessosestocisticos recebemúm tratamento "'matématTt-6bastarfte'--
profundo em Gnedenko (1969, capo 10), que desce a detalhes sobre as equações ma.!:.
kovianas, as condições dos sistemas erg5dicos, examinando as f5rmulas de KolmogE- .
rov e Khintchine, e o conceito do processo estacionirio, antes de penetrar no es
tudo das filas.

Para os efe~tos·de nosso trabalho, entretanto, valemo-nos de ou-
tros autores, para definir os processos que n6s interessam, i umntve1 mais ele-
mentar. Abordamos aqui, o instrumental que serã usado na avaliação das distribui

"çoes de chegadas e tempo de serviço.-
Tanto para as chegadas, como para o tempo de serviço, pode-se

pensar numa sequência de intervalos aleat5rios, definidos por chegadas ou saidas;
a sucessão desses intervalos vai nos dizer a distribuição de probab. para as che
gadas e para o tempo de serviço.

Definindo a variãvel aleat5ria,
x = numero de sucessos n que ocorrem em um intervalo de tempo ~t
Pn(t} = probab. de ocorrerem n sucessos, no instante t
sucesso = chegadas, ou saidas, de modo aleat5rio,

deve-se observar os 3 seguintes postulados:
I . para qualquer valor de X e o tempo decorrido desde o instante inicial t ,o o

existe a mesma probab. de ocorrer um sucesso - uma chegada ou uma saida -
em um mesmo intervalo de tempo ~t; isto ~, Pn(t) não depende nem do tempo'
ji transcorrido, nem do numero de sucessos havido.

II . a probab. de ocorrer mais de um sucesso, em um mesmo intervalo infinitesi~
mal ~t, tende a zero.

lU . a probab. de ocorrer um sucesso, no int"ervalo ~t, ~ proporcional ao inter
va10, isto ~:



- 18 -

Verifica-se que estão garantidas 3 condições bãsicas: independên
cia, estado estacionãrio e aleatoriedade. pode-se resumir no seguinte:

1. os intervalos ocorrem aleatoriamente
2. os suce~sos são independentes entre sT
3.'não ocorrem doi s sucessos ao mesmo tempo
4. a taxa m~dia de sucessos hão varia com o tempo.

Admitidas estas con_dições, ver-se-ã que as chegadas seguem uma
distribuição de Poisson e o tempo de serviço segue uma das funções do tipo Gama:
Exponencial, Erlang-k, Pearson 111, Constante, etc.

Entretanto, como diz Lee (1966, pg 17), "tempo de serviço distri
buido exponencialmente não ~ tão comum, mas são frequentes os casos em que a di~
tribuição do tempo de serviço não difere da exponencial de modo marcante~ Real-I
mente, em boa parte das investigações, os autores tendem a aceitar a distribui-I
ção exponencial para o tempo de serviço, mesmo por_que,'nesse caso, o instrumen-
tal de trabalho estâ quase sempre ,disponível , o que raramente ocorre em caso co~
tririo. Como veremos mais tarde (cap. 3), nossos testes indi~aram o uso da expo-
nencial para o tempo de serviço.

2.3.1. A Distribuição de Poisson
Com as hipóteses anteriormente'admitidas, pode-se partir para

obter a equação fundamental do sistema de filas: . Pn(t). Para isso, admitem -
se duas variãveis:

.-X = nQ de sucessos que podem ocorrer no intervalo 6t
6t = valor do intervalo de tempo, onde 6t = 1, 2, 3 t ... T, de modo que:

distribuição de
6t qualquer:

P{t) : probab. do estado do sistema, i. ~, haver X unidades no sistemaxo o
Nesse caso,tórnando constante uma das duas variãveis, obtêm~se a
probab. para a outra. Tem-se, inicialmente, para t qualquer e
M M

n~oPn(t) = 1 e n~oPn(6t) : 1
e, se ~t = O, conforme os 3 princTpios estabelecidos no inTcio da seção,tem-se:

Pl{~t) = a.6t e
Pn{6t) = O , para n = 2,3, ..•.. , M

Dai se obt~m:
Po{~t) + Pl(6t) = Po(6t) + a.~t = 1

Po = 1 - a.6t
e portanto,
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As probab. P (t + ót), de n sucessos ocorrerem no intervalo
.n

(t + ót), são:
.- A) para· n! O , pode suceder:

1. que haja. n sucessos, no tempo t, e nio ocorra sucesso no intervalo ót;
.' isto i, hã n unidades no sistema e não hi cheg~das nem saidas. As probo

-sao:
2. que haja (n - 1 ) sucessos, no tempo t, e ocorra um sucesso (chegada ou
.'.,-saida) em ót; isto e, hã (n-1) unidades no sistema e ocorre uma cheg~

:da ou uma saida. As probab. sao:
" Pn_1(t).P1(ót) = Pn_l(t).ex.ót
3. que haja (n - 2) sucessos no tempo t (ou menos) e ocorram 2(ou mais) su-'

cessos em ót; isto i, hã (n - 2) unidades no sistema e chegam ou saem
2 ou mais unidades. As probab. são:

1:fp. (t).P (ót) J = rrp (t).o] =' O~ n-a . a ~ n-a
Logo, Pn(t + 6t) serã a soma destas 3 probab.:

Pn(t.+ ót) = Pn(t)(l - ex.ót) + Pn_1(t).ex.ót +0
Pn (t +ó t) -'Pn (t) = - ex.Pti (t).ót + ex.Pn-1(t).ót

e dividindo por ót e passando ao limite para ót + O, obtem a deriváda de P (t):n

.h P (t) = P I (t) = - ex[p (t) - P 1(t)1
u c n n n n- ~

(Equação 2.3.1.1)

- B) para n = O , isto ~, não ocorre sucesso em (t + 6t), Po(t + ót) serã a probo
de não ocorrer sucesso no tempo t.e não ocorrer sucesso em ót; ou seja:

Po(t + 6t) = Po(t).Po(M) = Po(t)(l - a.ót)

P(t + ót) --P (t) = - ex~P (t).6to . o o
Procedendo como na .(Equaçio 2.3.1.1),

~ Po(t) = P~(t) = - ex.Po(t) (Equação 2.3.1.2)
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De (Eq. 2.3~1.2) pode-se obter a probab. de nao haver sucesso no
tempo t:

e a resolução desta equaçao diferencial e: \

d.P (t)
J _ p - (~)- = I- a.dt ~ 1n Po(t) = - at + k ,~

o' l, .

, -at k=;> Po(t) = e . e
Como P (O) =. 1 , tem-se:o

.P (O) 1 -a o k 1 ek obtem-se= =e • e = .
,o , k = O e portanto,

P (t)o
-at= e (Equação 2~3.1.3)

De (Eq. 2.3.1.1) pode-se obter a probab, de haver n sucessos no

tempo t; uma vez que n e valor particular da variável X, tem-se:
e-cÜ (at)x-1

+ a. (x - 1)!

que e uma equação dif.erencial,linear, de solução:
P (t) = e-at. (at)n + C.e-at

n n!

Porem, para n = O , tem-se:

Po(t) = e-at.~~?O + c.e-at = e-at (1 ; c)

mas, P (t) = e-at (Eq. 2.3.1.3); logo, C = O e resulta:o
nP (t) = e-ato (at)

n n!
(Equação 2.3.1~4)

que e a Lei de Poisson, como a conhecemos, com media e variincia igual a (at).
Cox(1961) faz esta dedução usando a lei Binomial, e Serra

Costa (1973, pg 133) usa a Transformada de Laplace, com a formulação dada por
Carson.
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o 2'.3.2.- A Distribuição Exponencial
Admitidas as hipõteses iniciais da seção 2.3, podemos conside-'

rar-a duração' do tempo de servi ço (ts) como sendo o interva 10 entre doi s suces-I

sos, e logo, seguindo uma Poisson. Ora, a Função Distrib~ição F(t) ~ a probab.'
de ~ue este intervalo entre,dois sucessos não seja superior a t,isto ~: ..•••..
F(t) = P(t ~ t) e [1 - F(t)] ~ a probab. de um sucesso ocorrer no instante T,
e que nio ocorra outro no intervalo (T, T + t), isto ~:

• o .: [1 - F(t)] = P (t) = e-at• (at)o = e-at
o O!

e a probab. acumulada, F(t), ~:
_F(t) = 1 -ate

A função densidade de probabilidade ~:
-atF'(t) = f(t) = ae

na qual se reconhece uma distribuição exponencial, com m~dia l/a e variância
1/a2

As distribuições Gama, Er1ang-k, Hiperexponencial, Constante e outras, que
em muitos fenômenos são as que melhor se ajustam ao tempo de serviço,não serao

- -consideradas, pois nao e o nosso caso.

* * * * * * * *
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. " C A P 1 T U L O 3 - A CONSTRUÇAO DO MODELO

De inicio, estabelecemos algumas indagações em torno do
problema, de ordem tanto teórica quanto prãtica; a partir da;, definimos as hi-
póteses bãsicas,do modelo e do processo (entendido aqui como o fenômeno inves-
tigado). Os passos seguintes são: a definição de conceitos operacionais, descri
ção da unídade experimental, determinação do modelo, fórmulas para cãlculos a
ele adequadas, os resultados obtidos (em termos de probabilidades, valores e

.custos), e finalmente, a validação do modelo, com as respectivas conclusões.

3.1.- Indagações Fundamentais'
"O queUesperamos encontrar no estudo, e "para que", são apresenta-

dos nesta seção. Estã claro que ~s indagações não serã9 respondidas: elas ser-
~ vem tão somente para indicar as hipóteses, que serao, estas sim, aceitas ou re-

jeitadas.
Ao se defrontar com o problema proposto, e tendo como meta a cons-'

trução do modelo, que interrogações assaltariam o pesquisador? A proposta des-
tas indagações teva ã formulação das hipóteses de trabalho e devem, portanto, '
ser cuidadosas e equilibradas. Parece-nos que, fundamentalmente, deve-se indagar:

1. se os elementos componentes comportam fãcil identificação e observação,
ou se devem receber tratamento prêv io para adequá-Los à investigação;

2. respondido o item'l, quais distribuições de probabilidade se ajustam'
às variãveis;

3. qual a influ~ncia de variãveis não quantitativas (se estão presentes) i

qual seu n;vel de importância na anãlise, e como contornar esse proble-
ma, se não for negliglvel;

4. qual o n;vel exigido de sofisticação matemãtica, ou por outro lado, se
o problema ê tratãvel dentro de padrões matemãticos mais elementares,p!
ra permitir uma divulgação e aplicabilidade às empresas bancãrias;

5. se ê poss;vel estabelecer um n;ve1 "ótimo" de atendimento, no sentido '
de minimizar custos para o banco e custos e/ou satisfação para o cliente;

6. se hã maneiras de melhorar a qualidade de serviços, trabalhando os com-
ponentes das filas;

7. que tipo de criterios ou passos, possibilitariam o uso deste instrumen
tal, por leigos no assunto, de modo'~ tornã-lo defãcil aplicação.
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3.2.~ Hip5t~se~ Bisicas e Objetivos

fJ

o estabelecido nesta seção b~seia-se na leitura da bibliografia bi-
sica, em casos assemelhados ao nosso, tratados pelos autores; ou então, nas defi
nições te5ricas dos processos, quando neles se enquadra nosso problema.

",

3.2.1. Hip5teses Bisicas referentes ao:
MODELO

,la. Em se tratando de canais paralelos, de igual serviço, o tratamento I

ideal seria o das"manobras" (jockeying phonomena); entretanto, tal
tratamento não se encontra disponivel na literatura pesquisada e e

.de aplicação excessivamente complexa; pensamos que o regime FIFO'
first-in-first-out, resolve muito bem a situação.

2a. Como as chegadas satisfazem muito bem as condições do Processo de
Poisson, pensamos que uma distribuição de probabil idades de Po+sson,
~ inteiramente adequada para tratára~distrib~i~ão.'de:theg~das.

3a. Igualmente, como o tempo de serviço satisfaz ãs condições da distri-
buição de probabilidades Exponencial ,pensamos ser esta adequada pa-
ra tratar Q tempo de atendimento.

PROCESSO
4a. Deve existir uma variação sazonal, para ,horas diferentes do mesmo

dia, dias diferentes da mes~a semana e dias diferentes do mesmo mes,
.I'

expressa pela variação da taxa de chegadas.
5a. O n~mero de canais deve variar, segundo o estudo da variação feito I

para a taxa de ,chegadas.
6a. Não obstante provavelmente exista uma taxa de serviços sensivelmente

constante entre canais, pode haver uma variação em dias ou periodos'
diferentes, e mesmo, face ã"pressão" da fila. Conforme o valor da t,!
xa de chegadas, essa variação seri ou não negligivel. r possivel tr!
ti-la admitindo as mesmas condições aceitas para a taxa de chegadas,
ao investigar a sazonal idade.

7a. Hi uma influência ponderãvel de variiveis não quantitativas: prefe-'
rência por caixas (simpatia, rapidez, educação, etc): localização do
guichê (se prôxtmo ou não da entrada); etc.
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o
3'.2.2. Objetivos

Um trabalho como o nosso deve recompensar-se pelo retorno em cri
tirios priticos, permitindo aplicações padronizadas, mesmo por pessoas não mui-
to conhecedoras do assunto. Respeitados autores vim disfecando a Teoria das Fi-
las atravis de sofisticados instrumentos matemãticos; mas nosso objetivo i tor-
nar aplicivel, a nivel de empresa (no caso, banco), o que pudermos descobrir
nas investigações. E: talvez, estabelecer "receitas" que possam, com certa con-
fiabilidade, dizer ao leigo como remover pelo menos os obstãculos grosseiros, l
dentificando e endereçando o"refinamento aos ticnitos da Pesquisa Operacional ..
Assim, estabelecemos como objetivos de nosso estudo:

1. determinação (ou câl culo aproximado) dos custos para o 'banco, decorren-
tes de aumentar onGmero de pontos de serviço (caixas).

2. determinação (pelo menos -aproximada) do numero ótimo de canais, que mi-
nimiza custos.

3. considerar, nesses custos, como componente importante, o tempo de espera
do cliente, 'pois que, sendo o banco uma empresa de prestação de serviços,
na qualidade desses serviços reside um dos principais pontos de seleção
pela clientela.

4. verificar se ocorre formação frequente e/ou exagerada de filas, por que,
e como o cliente encara essa sftuação.

5. investigar que componentes da Teoria das Filas podem s~r tratados, para
melhorar a qualidade do serviço (aqui, qualidade engloba rapidez); e
para quais deles, um investimento pode obter melhor retorno.

6. estabelecer critirios (passos) que permitam uma investigação rãpida e
uma apl icação-padronizada mais ficil, dentro do possivel.

7. apresentar sugestões como alternativas de solução, para minimizar cus-
tos, lembrando entretanto que a relação "caixa-cliente" i de comporta-'
mento humano e portanto muito diferente da relação mecânica "mãquina -
peça ".

Outros pontos importantes que poderiam ser investigados sao: tra
tamento das "horas de aperto" (rush-hours) e dos'dias de "picos" (peak's days).
Entretanto, isto demandaria um outro trabalho, tão volumoso quanto o presente,'
e por isso, deixamos de fazi-lo.
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o 3.3.~ Definição de Conceitos Ope;acionais

,o estabelecimento mais fiel de conceitos operacionais e necessãrio
para que a comunicação seja mais inteligível. O s parâmetros fundamentais se
baseiam nestes conceitos, que são os seguintes:

3.3.1. O sistema - compreende os caixas disponíveis'- abertos ou nao,-o-
cupados ou nao -, e os clientes, quer em serviço,quer

em fila .
.3.3.2. Cliente - e o"nome dado a quàlquer pessoa, sem qualquer distinçio

que procure algum serviço oferecido pe.la bateria de
caixas. Se as pessoas se apresentam em "grupos", ~ necessãrio descobrir se todos
procuram serviços, ou se um só deles ê o cliente.

3.3.3. Serviço - ê o ato 'de um caixa atender a.um cliente, prestando~lhe
qualquer atendimento listado para sua bateria.

3.3.4. Chegada - a chegada de um cliente ao sistema se caracteriza com
alguma dificuldade: o'cliente procura o serviço e, para

ele, o fato estã definido; para o observador, porem, nem sempre fica claro quan-
do o cliente "cheqa" ao sistema (instante de chegada). Ele pode entrar no saguão
de caixas e estar procurando outro tipo de at~ndimento: informações s5bre' a~ões'
do banco, serviço de câmbio, pagamento de. titulo~, etc. Apãs as observações i.ni
ciais, feitas justamente como teste previo, convencionou-se qué as seguintes c~
racteristicas indicariam a chegada ao sistema: '

a. o cliente entra, com determinação, e se dirige inequivocamente ao caixa
ou ã fila;

b. entra com papeis na mio que, pela c5r, formato e outros aspectos, indi-
cam procura de caixa: ficha de depósitos, cheque, dinheiro, etc.

c. se o cliente entra com indecisão, e fica "passeando" no saguão, sã se
aceita como definitiva a chegada, no momento em que escolhe e "entra" ,
na fila.

d. os clientes que chegam e se dirigem âs mesas de serviço, para preenche-
rem papeis, s6 sao considerados "chegados", no momento em que procuram'
a fila •

.e. as "manobras" não são consideradas: mesmo que ~ocliente se movimente p~
ra outra fila, só·uma chegada e registrada.
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3.3.5. Saida - a saida do cliente é mais fãci1 de caracterizar: no geral,
.' ~'. o cliente realmente "saill

, isto é, deixa o caixa e se di-
rigepara a porta (ou elevador, se procura outros serviços), ou deixa o caixa e
estaciona ao lado, guardando papeis, etc. De qualquer modo, diz-se que ocorreu '

•

uma IIsaida".
3.3.6. In1cio de serviço no caso de haver fila, tomou~se como certo

que no mesmo instante em que ocorre uma saida
outro c1ie~te começa a receber serviço. Isto não e exatamente verdade. Ao sair,o
.c1iente, o caixa pode est·a~-a·utent:·icando ·õ· ·p·apei··da t-ra-n-saç§:o·rÍamaquÚia, ou
guardando dinheiro, etc.; e sê alguns instantes depois, recebe as ordens do c1ien
te que inicia o serviço. Como ~ mensuraçio desse tempo que pode ocorrer entre o
instante de saida o inlcio do serviço e praticamente imposslve1, e .como é sempre
muito pequeno; não foi considerado .

. 3~3.7. Tempo total de espera (te) - considera-se tempo total de espera -
(t ), o intervalo de tempo decorridoe .

entre a chegada do cliente ao sistema, e a sua saida, com o fim do serviço. En-
globa o tempo de serviço e o tempo de fila, isto e:

t= tf + t .e s
3.3.8. Tempo de espera em fila (tf) - e o tempo que medeia entre o ins-'

tant~ de chegada de um cliente e
o instante em que começa:o serviço para ele.

.I

3.3.9. Tempo de serviço (ts) - e o tempo que dec?rre entre o inlciodo
serviço para o cliente e o instante de

saida desse cliente, ao final do serviço.
3.3.10. Fila (f) - define-se "f lla''como sendo o conjunto de clientes, I

postados frente ao guichi do caixa, aguardando serviço
exc1uido o que estã sendo servido, mesmo que nio ordenados, isto e: os clientes'
podem se colocar um atrãs do outro - formato natural da fila -, ou se ag10mera-'
rem em frente ao guichi, admitindo-se que obedecerão a uma ordem no atendimento.

3.3.11. Guichi aberto ou fechado - os caixas usam, sbbre o vidro prote-'
tor do guichi, uma placa com seu no-

me e que contem, .no verso, os dizeres: "FECHADO - DIRIJA-SE AO CAIXA AO LADOII. I
Esta placa indica se o caixa estã aberto ou fechado, mas não funciona muito bem.
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As ~ezes o caixa se ausenta do guichi, por virias motivos, e como deve voltar I

. logo, nio vira a placa. por sua vez, o cliente procura oguichi onde haja o cal
xa, sem preo.cupar-se muito com a placa. Por isso, às vezes caixas lIabertos"
.placa com nome -, estão na realidade "fechados" (ausincia do caixa) e vice-versa.

. ~A convenção adotada, que parece ser a melhor, ~ considerar aberto, o guichi cu-
.ja caixa esteja na bateria, mesmo que não no guichi: nesse caso, o guichi esti'
lkiosOIl; e IIfechadoll quando o caixa esti ausénte da bateria, ou estando preseD,.
te~ não esti atendendo, o que se perçebe pelos clientes que o procuram e logo'
em seguida, procuramo guich~ aberto mais próximo.

3.3.12. Caixá e Guichi - IIcaixalldesigna o funcionirio ,que atende; "gul
chê", o local no qual o caixa ·atende. No decor

rer do trabalho, o vocãbulo "caixall muitas vezes quer dizer IIguichill,e foi uti
lizado quando não provocava confusão.

3.3.13. Instrumentos de trabalho para col~ta de dados, avaliação e de-
monstrativos -conv~m registrar os tipos dei nstrumentos uti1 i-

zados, que se destinam i coleta de dados, avaliação de restiltados ou demonstra-
tivo de situações, Criamos mapas, quadros, tabelas, grãficos e anexos, que es-
tio indicados na separata do Indice Geral, e que se destinam ao seguinte:

MAPAS - são os impressos para serem preenchi dos, servi ndo de instr.!:!,.
(;menta de coleta de dados ou avaliação; constam (em branco),

do AP[NDICE 11 (ANEXOS):

3

OBJETIVO E TITULO
Mapa para avaliação da taxa de chegadas (Chegadas de 1 em 1 minuto)
Para avaliação de ts' te e tf,
NPmero de clientes por Caixa, para avaliar nf, p e S
Numero de caixas no atendimento, para avaliar S e S previsto,
numero de caixuem serviço, para acompanhar S, cada 30 minutos; ~ I

um resumo do Mapa 4
6 Estudo do numero econBmico de caixas, por hora~ para determinar o

2

MAPA nQ
1

4
5

valor de Sõtimo'
QUADROS.;. são demonstrativos de situação; podem ser dados colhidos,

distribuição de frequência, cilculos ou mapas preenchidos:
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QUADRO nQ OBJETIVO E TITULO

1 Horãrio Programado pl Agência para os CAIEX (caixas-executivos); uti
lizamos aqui o Mapa 4.
Distribuição de Chegadas (l) - Prova do X2 .
Distribuição de Chegadas (2).~ Prova doX2
Distribuição de Chégadas (Geral) - Prova do X2
Cã1cu10 das Probabilidades Teóricas de Poisson (p/ Quadro 4)
Verificação da Taxa Midi~ de Serviço, para 5 Caixas
Distribuição do Tempo de Serviço·tInicial) ';';"ProvadoX2--
Distribuição do Tempo de Serviço (Geral) - - Prova do X2
Cãlcul~ das Probabilidades Teõricas da Exponencia1(P/ Quadro 8)
Teste de Validação do Modelo - TESTE I
Teste de Validação do Modelo - TESTE 11
Resultado do Questionãrio para Clientes
Estudo nQ 1, p/ determinar Sõtimo (usando o Mapa 6)
Estudo nQ 2, p/ determinar Sõtimo (usando o Mapa 6)
Estudo nQ 3, p/ determiDar Sõtimo (usando o Mapa 6)
Volume de Autentkações por Hora; .para verificação da sazona1idade.
TABELAS - só apresentamos uma tabela, construida em escala semi-1og!

ritmica, destinada a determinar tf em função do nQ S de C!
nais, sem uso da fõrmu1a para os cã1culos; intitu1a-se "TA
BELA PARA O CJ\LCULO DO TEMPO MtDIO DE FILA",

2
3
4
5

6
7

"

8
9
10
11
12
13
14
15
16

GRÃFICO nQ
1
2
3
4

5

6

7

/

GRJ\FICOS -são 1ayouts, esquemas ou traçado de curvas ,demonstrando si.
tuações:

OBJETIVO E TITULO
Layout da disposição fisica da bateria de caixas e elementos conexos
Situação de Clientes e da Bateria de Caixas; para ilustrar posições
Curvas de Custos, de Caixas e Clientes, p/ determinar Sõtimo
Distribuição do Volume de Autentitações, por hora: histograma dos da
'dos do Quadro'16, para investigar sazonal idade.
Volume de Autenticações, por hora: curva de frequência acumu1ada,dos

. ..
dados do Quadro 16, para investigar sazonal idade.
layout curvo para balcão de gUichês, como sugestão de equidistribui-
çio dos clientes pelos caixas ..
Curva de Agilização de p e Curva para analogia com a lei dos Rendi-I
mentos Decrescentes para ~: para investigar·a agilização de p, face
ao aumento de }..I.



29-
ANEXOS - sao relaçio, questionirios, c5pias em branco dos Mapas de

1 a 6, exemplos de preenchimento de Mapa 1 a 5, e tabela '
'. para o câl culo de tf (do livro de Kauffmann & Faure).

j.4.- A Unidade Experimental

'A agincia banciria escolhida ~ara servir de suporte is investigações
conta com 1.80funcionirios, e localiza-se em prédio de 5 pavimentos, com boas
instalações, não obstante tenha uma configuraçio mais ou menos tradicional. Po~

,sUi duas bater-i as de ca ixas~'e no' qu'e--,mpõ'rta"a6-estudõ ,-fo-,-'escolhfda 'a Bate-'
ria do Andar Térreo, que oferecia melhores perspectivas de investigação, pois!
lém de agrupar serviços que de~andam menor tempo de atendimento, as observações
foram feitas da sobreloja, portanto com completo domTnio do saguão de caix~s.

3.4.1. Disposição FTsica'
Ao entrar, o cliente tem a Portaria, ã sua direita,e 6 passos de

pois, o saguão de caixas, estes a sua direita. sio 15 guichis dispostos longit~
dinalmente, ao final dos quais, outra porta fornece passagem para os elevador~s.
O 1ayout a seguir (Grãfico 1), presta as informações necessirias, que sio sobe-
jamente complementadas pelas fotografias obtidas ~a investigaçio (AP[NDICE 111-
FOTOS), e pelo Grifico 2, intitulado "Situaçio de Clientes e Bateria de Caixas"
seguinte; note-se que este ültimo retrata a situaçio vista no sentido elevado-'
res-porta de entrada, isto é, uma visio de quem ésti na espera dos elevadores,'
com as costas voltadas para estes, e olhando para a porta de entrada.

As-denominações dadas aos elementos que compõem a Bateria e suas
definiçõ~s,são as seguintes:
- SAGUAO DE CAIXAS: espaço reservado ao público, enquanto espera ser atendido.'

Pode conter facilmente, em tbrno de 200 pessoas aguardando'
serviços.

- PLATAFORMA:

local destinado aos escriturãrios que dia apbio executivo ã
Bateria.
local onde escriturãrios e chefes dão atendimento ao publi-
co, nos casos em que o caixa nio pode ou nio consegue resol
ver, ou não sio de sua alçada, ou ainda, para serviços es-
c pec í a1izados.

- RETAGUARDA:
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-SITUAÇÃO DOS CLIENTES E

BATERIA DE CAIXAS

(TtRREO)

OBSERVADOR +~--------.1
SOBRE-
LOJA

TIDmEO·
111

1
,

I II
III i

L Cliente prepa-
rando seu.doeumento(cheque)-

Cliente indeciso

Bateria de Caixas (15 guichês)

"----~ Caixa "ocioso" (executando outro serviço)
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3.4.2. Sistema de Atendimento, Serviços Executados e Informações sobre

os Caixas
[ adotada pelo banco investigado, o SADI - Sistema de AtendimentO

Direto e Integrado, que proporciona um efetivo atendimepto por qualquer dos cai-
xas, referente a q~alquerserviço solicitado pelo cliente, listado para a bate-
ria. Dessa forma, o cliente tem vãrios canais de serviço, sabendo que, se o que
procura ~ de competinci~ da bateria, qualquer dos caixas estã apto a atendi-lo e
ampara-lo ate resolver todos os problemas.

A bateria escolhida tem a seu cargo os seguintes serviços:
Depósitos e Saques (cheques)
Ordens de Pagamento (ORPAG)

- Cheques de Viagem . ,
- Saques e Depósitos do F.G.T.S.

Restituição do Imposto de Renda
- Carnês do I.N.P.S.
- Operações Similares.

O atendimento se processa durante 7 horas, iniciando-se às 9 ho-
ras e encerr-ando-se jis 16 horas. A agência colocou seu serviço de informações p~
ra clientes, na Portaria. Ali, o usuãrio ainda inexperiente verifica em qual das
duas baterias, se na do T~rreo ou na do 20. Andar, estã listado o serviço que
procura.

, O SADI prevê, para os caixas, denom+nádos "Caixas-Executivos", ou
pela sigla "CAIEX", um treinamento especial dado em curso especifico, ao final I

do qual o elemento deve demonstrar, em provas e exames, estar realmente capacit~
do para a função. Os CAIEX são sempre escriturãrios do banco, que passam à con-
dição de caixas, em uma das tris categorias:

- Efetivo: nomeado para o cargo, pelo qual recebe um AP (adicional padrão),
tornando-se seu titular.

Substituto: apôs o treinamento e aprovaçao, os caixas passam por rodizio
_ ~eriôdico, cada 60 dias. Os designados para o rodizio, recebem o
AP durante o tempo que trabalham.

- Reservas: em dias de movimento superior ao normal, o Coordenador da bate-
ria pode lançar mão de outros elementos treinados, que não inte-
gram as d~as categorias acima. Só trabalham nesses dias, e rece-
bem o AP correspondente aos'dias trabalhados.
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Atualmente a agência çonta com a seguinte dotação p/ CAIEX:

- Efetivos 19
- Substitutos 8

27, sendo ..•.•.. 15 no térreo e'12 no 2Q andar
- Reservas ...•..._6, para dias de "picos" e outras providências

Total . ..... 33

Os CAIEX estão obrigados ã 8 horas diãrias de trabalho, das quais
5 horas no atendimento ao publico (giJichê)'e-3"horas'-é'm-s-ervlçós-'1rlternos;--"---ein-'
dois expedientes (manhã e tarde), com duas horas de intervalo para refeição. O
trabalho do CAIEX, nas 5 horas de atendimento, engloba o próprio atendimento ao·
cliente e serviços da bateria que ele desenvolve quando a afluência é pequena. -
Nas 3 horas de serviço interno, o CAIEX atende a outros serviços de rot tna. r c~
mum, quando o movimento é fraco, o Coordenador recolher algum CAIEX, no expedie~
te, para executar serviços internos, para melhor aproveitar-lhe 6tempo. Cada
caixa tem seu guichê definido por um certo tempo, após o qual é feito um rodfzio
de guichês. O~horãrio dos CAIEX é programado face ã sazonal idade, medida pelo v~
lume deautentieações (registros de recebimento ou pagamento das mãquinas auten-
·ticadoras de caixa), que veremos no Capitulo 4. O volume de clientes que passa I

pelos caixas, não é exatamente o mesmo expresso pelo volume de autenticações;mas
este é um bom indice do nümerode pessoas atendi~as. O QUADRO 1 a seguir, indica
o horãrio programado para os CAIEX, no atendimento ao publico (foi usado o MAPA

.I

4 como demonstrativo).
Mais inforn~ções sobre os CAIEX serão fornecidas na seçao reserva

da ao tratamento de custos.

3.5.- O Modelo

Calcada na teoria de apoio, investigadas as aplicações feitas por
Lee (1966~ Capitulo 10 e seguintes), Escudero (1972, Capo 2), Hi1lier & Lieber-'
man (1967, Cap.11), Ackoff & Sasieni (1971, Capo 10) e Kauffmann & Faure (1966,-
Capo 4), a primeira impressão indicava uma distribuição de Poisson para as cheg!
das de clientes, uma distribuição exponencial para o tempo de serviço e uma dis-
ciplina FIFO: first-in-first-out. De fato, as observações levaram a um modelo
d esse tipo, conforme as hipóteses bâsicas. Vejamos cada elemento.

",
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3.5.1. A Di~tribuição de Chegadas

Utilizando o MAPA 1 (APtNDICE 11, ANEXOS 2 e 8), foram colhidas'
observações 'iniciais - dois grupos -, e submetidas a teste de ajustamento pela
Prova do X2• Ambos os grupos, constituidos de amostras razoãveis, forneceram boas
respostas ã prova, levando ã conclusão que realmente, a distribuição das chega-'
das segue uma Poisson, conforme os QUADROS 2 e 3 seguintes. Animados por esses '
primeiros resultados, procedemos ã coleta definitiva de grande numero de observ~
ções (chegadas), no total de 688, em diversos dias, do mês e da semana, e em di-

, -ferenteshorãrios. A resposta foi À = 3,8052 clientes/minuto, e o teste do X2 ,

permitiu a aceitação da hip6tese do processo de Poisson para chegadas, aonlvel'
a = 0,001, conforme QUADROS 4 e 5, a seguir. Como ã diminuição,do nivel de erro,
para a hipotese Ho' estã associado um aumento do nlvel de erro para Hl, pode se
estar correndo o perigo de estar rejeitando Hl' quando verd~deira; mas parece
ser a melhor escolha. Os testes anteriores foram melhores, e o argumento par~ ex
plicar a diferença pode basear-se na sazonalidade das chegadas, tanto para dife-
rentes horãrios como para' diferentes dias, conforme as hip6teses' bãsicas. De fa-
to, uma das condições exigidas para que o fenômeno viesse a seguir uma distribui
çio de Probabilidades de Poisson, ê a tendência ao equilibrio, isto ê, o padrão'
estacionãrio, e vim~s que, se houver sazonal idade, tal restrição fica prejudica-
da. Procedemos então ã coleta de outros dados de chegadas, e obtivemos:

- dia 24/05 - 6a~ feira - À = 5,17 cls./min.
-dia 31/05 - 6a. feira - À = 6,13 cls./min. (*)

/

- dia 14/06 - 6a. feira - À = 3,64 cls./min .
.

(*): este dia acumulou dois fatores de aumento de movimento: ser
6a. feira (ultimo dia~da semana) e ultimo dia do mês.

Dessa forma, a hip6tese da sazonal idade parecia se confirmar, e
outros fatos mencionados em tttulos posteriores, vieram corroborar tal afirmati-
va. Por outro lado, tínhamos ,ainda dois trunfos: lQ) que a distribuição de Pois-
son atendeu muito bem ãs amostras iniciais, tomadas em algumas horas de um dia
cada uma (QUADROS 2 e 1), e indicou poder ser usado esse tratamento para a divi-
sio em perlodos de uma hora; 2Q) tambêm Lee (1966) se defrontou com esse tipo de
problema, e o solucionou usando um histograma no qual, com razoãvelaceitabilid~
de, se podia ajustar uma distribuiçio procurada (Cap. 11). Alêm disso, o teste'
geral (QUADRO 4) permitiu aceitar a Poisson, ao nlvel 0,001. E fomos adiante: as
condições necessãrias para as chegadas seguirem uma Poisson foram verificadas:



21/06/74 - 6a. f QUADRO 2

DISTRIBUIÇÃO DE CHEGADAS (1) - PROVA DO X2 "

n9 de chega frequência frequência prob abiLí.dades frequência (f. _n.</>.)2das, por mI X.f. relativa teóricas de esperada por 1 . 1- Poisson Poissonnuto. 1 1 n.</>.
X. f. f </>. n.</>. 1,
1 1 r 1 1

O 2 O 0,0333 0,0498 3 0,3333
1 8 8 0,1333 0,1493 9 0,1111
2 13 26 0,2167 0,2240 14 0,0714
3 12 36 0,2000 0,2240 13 0,0769
4 10 ~ 40 0,1667 0,1680 10 0,0000
5 8 40 ' 0,1333 0,1008 6 0,6667
6 4 24 0,0667 0,0504 3 0,3333

"

7 3 21 0,0500 0,0337 2 0,5000

TOTAIS N = 60 195 1,0000 1,0000 60 X2=2,0927

- ,195 clientes - ce1u1as,x = -- = 3,025; À = 3,025 . por se tratar de teste inicial, nao agrupamos60 minuto ' ,

para obter f. > 5 , conforme a teoria.
1 -

Os valores .. . Tem-se:cri t í.cos, sao:
Ct = 0,05 , X2 = 12,6 l '2 X2= 1,64 < X ob= 2,0927 < = 12,6
Ct = 0,95 X2 - 1,64, -

com 6 .graus de liberdade CONCLUSÃO: O TESTE DE ADERÊNCIA INDICA BOM AJUSTE DA
Usamos a media aproximada 3,0 DISTRIBUIÇÃO DE CHEGADAS Ã UMA POISSON
para as probabs.de Poisson.



24/06/74 - 2 a. f QUADRO 3

DISTRIBUIÇÃO DE CHEGADAS (2) - PROVA DO X2. I
n9 de chega frequência frequência probabi 1idades f r equenc i a (f.-n. cp.)2
das, por mi X.f. .relativa teóricas de esperada por ~ ~- Poisson Poissonnuto. ~ ~ n.cp.

X. f. f cp. n.cp. ~
.1. 1. r· ~ 1.

-

° 3 i ° 0,0333 0,0111 1 :4,0000,
1 2 ·2 0,0222 0,0499 4 1,0000
2 13 26 0,1444 0,1124 10 0,1000
3 12 36 0,1333 0,1687 15 0,6000
4 15 60 0,1667 0,1898 17 0,2350
5 \ 18 90 0,2000 0,1708 .15 0,6000
6 ;12 72 0,1333 0,1281 12 0,0000
7 8 56 0,0889 0,0823 8 0,0000
8 4 32 0,0444 0,0463 <) 4 0,0000.. ,
9 2 18 0,0222 0,0231 2 0,0000
10 : 1 10 ° ,0lll 0,0175 2 0,5000

TOTAIS N = 90 402 1,0000 1,0000 90 X2= 7.0350

- = Júl2 = = 4.4667 clientes - ce1u1as,x 4,4667; À . por se tratar de teste inicial, nao agrupamos
I 90 ' minuto ' .:

para obter f > 5 , conforme a teoria.
I ~ -
Os va1ôres •. . -cra.t i cos , sao: Tem-se:

ex = 0,05 , X2 = 16,9 X2 = 3,33 < X2 = 7,0350 < X2 = 16,9
ex = 0,95 X2 :::.3,33 ob,

com 9 graus de liberdade CONCLUSÃO: O TESTE DE ADERÊNCIA INDICA BOM AJUSTE· DA
Usamos a média aproximada 4,5 DISTRIBUIÇÃO DE CHEGADAS Ã UMA POISSON
para as probabs.de Poisson.



DISTRIBUIÇÃO DE CHEGADAS(GERAL)-PROVA DO X2 QUADRO 4

°71
238
348
444
510
426
252
152
81
60
22

°°14
2.618

À = 3 8052 cl~entes ;, mlnuto

frequência
X.f.1. 1.

frequência
esperada por

Po i s s on
n.<I>.

1.

(f. -n.<I>.) 2
1 1.
n.<I>.

1

6,193
2,779
0,601
4,313
3,869
0,001° ,61~8
0,024
0,332
0,560

5,500

24,820

n9 de chega
das, por mi-nuto.

X. f.
1 1.

° 25
1 71
2 119
3 116
4 111
5 102
6 71
7 36
8 19
9 9
10

[i11
12 9
13 .
14

TOTAIS n = 688

- 2,618x = 688 = 3,8052;

frequência
relativa

probabilidades
tebricas de

Poisson
<1>.

1

agrupamos as classes (10 a 14), para obter frequên-
cias fi ~ 5, conforme a teoria.

.•. . -Os valores crltlcos, sao:
a = 0,005 , X2 = 23,6
a = 0,001 , X2 = 27,88

com 9 graus de liberdade.
As prob ab,tebricas de Poisson,
estão calculadas no QUADRO 5.

Tem-se:

f
r'

0.036 0,0222 15,274
0,103 0,0847 58,274
0,174 0,1611 110,837
0.169 0,2044 140,627
0.161 0,1944 133,747
0.148 0,1479 101,755
0.103 0,0938 64,534
0,052 0,0510 35,088
0,028 0,0242 16,650
0,013 0,0102 7,018
0,009 0,0039 f'6830,003 . 0,0013 0,894
0,000 0,0004 4,196 0,275
0,000 0,0002 . 0,138
0,001 0,0003 0,206

1,000 1,0000 688,000

X2 = 23 6\ , < X2 = 24,82ob < X2 = 27,88

~N~ã~o~s~e~p~o~d~e~r~e~j~e~i~t~a~r~H.O'isto e,qua a distribuição se ajusta
ã uma Poisson, ao nível a = 0,001. O ajuste entretanto e a-
pertado (quando a diminui, B aumenta). Provavelmente, fa-
tores como a sazonalidade, devem estar inf1uindo.(V.TEXTO)
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egUADRO 5)
CÁLCULO DAS PROBABILIDADES TEÓRICAS DE POISSON (~.)~

(para utilização no Quadro 4)

À :; 3,8052 clientes
minuto

-À ÀX
P (X) = e .-,-,x.

Ci1cu10 do fator constante, e-3~eo52
_3.8052 _3 _0.60 _0.005 _0.0002

e.: = e e • e . e =

= (0,0497871)(0,449329)(0,995025)(1) = 0,022259

P (O) e-3.aos2. (3,8052)° = 1 0,02229! 0,022259'1 =

P (1) = e-3.6052. (3,8052) .- (0,022259)(3,8052)= 0,08471!
P (2) ::: e-3.eos2. (3,8052)2 -- (0,022259)(7,2398)= 0,16112!
P (3) .= = (0,022259)(9,1829)= 0,2044

P (4) = · · · · = (0,022259)(8,7357)= 0,1944

~(5) = = (0,022259)(6,6482)= 0,1479

P (6) = · · · · = (0,022259)(4,2163)= 0,9938

P(?) ::: . . · · = (0,022259)(2,2920)= 0,0510

P (8) = · · · · = (0,022259)(1,0902)= 0,0242

p(9) = · · · · = (0,022259)(0,4609)= 0,0102

P(10)::: · · · · - (0,022259)(0,1754)= 0,0039

P (Ll)> · · · · · · · · = (0,022259)(0,0607)= 0,0013

P(l2)= .• = (0,022259)(0,0192)= 0,0004

P(13)= · · · · = (0,022259)(0,0056)= 0,0002

P(14)= (por diferença) = 1 - 0,9997 = 0,0003

1,0000
**,'c-J.;,',*i<i, i:
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.,1. as chegadas de cl ientes são independentes entre si; de fato, como a popu

laçio de clientes e infinita '(quer dizer, muito grande), um cliente es-
tar no banco não altera a probab. de outro cliente, fora do banco, proc~
rar os serviços.

2. não aparecem dois ou mais clientes ao mesmo tempo; isto e, chegarem dois
clientes simultaneamente, procurando cada um deles um serviço, tem prob!
bilidade desprezivel, dado que e pequeno o intervalo de tempo considerado .

. ,3. a taxa media de chegadas não'.varia.no.tempo; ..pára.Ts.to , _a anãlíse. fnL~·_ .
.feita por hora, ficando a sazonal idade fixada em um intervalo e portanto,
afetando o periodo de uma hora como um todo. Logo, deixa de existir saz~
nalidade no intervalo, Como se verá nos estudos posteriores, À e referi-
da em "clientes/minuto", mas procuramos sempre verificar o que acontecia
para o periodo de ~ma nora.

~ogo, pudemos aceitar a hip5tese do tratamento das-çhegadas pela
di~tribuição de Poisson, com bastante confiabilidade.

O preenchimento do MAPA 1 '(APtNDICE II, ANEXOS 2 e 8), segui u os
seguintes aspectos ou criterios:

a. o observador colocou-se na sobreloja (ver layout do saguão de caixas,grã
fico 1), de modo a dominar inteiramente o ambiente dos caixas;

b. o MAPA.l contem os registros de chegadas 'de clientes de 1 em 1 minuto. O
ANEXO 8 mostra um exemplo de coleta. /

c. as chegadas foram registradas consoante definição em 3.3. (Definição de"
Conceitos Operacionais). Os segundos foram fielmente registrados, de mo-
do a poder situar, com o maior rigor possivel, as chegadas dentro do in-
tervalo de 1 minuto. Veja em 3.8. (Validação .dornodelo), testes feitos I

para garantir o rigor dos registros.
t3~5.2.A Distribuição do Tempo de Serviço ( s) -

Verifi~adas as tris condições para existir uma Poisson para chegadas,·
e enquanto permanecerem válidas, a distribuição de duração de tempo de serviço •
deve obedecerã uma distribuição Exponencial, ou ã uma distribuição Gama partic,!!
lar~ Novamente as condições foram analisadas:

1. o tempo de serviço gasto para atender a um cliente e independente dos
ts anteriores ou •posteriores;
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2. nao são atendidos, pelo mesmo canal, dois clientes ou mais, simultanea-'
o . mente.
3. a taxa media de serviços não varia no tempo; para garantir uma razoãvel'

confiança para esta hipótese, os t foram levantados por hora, seguindo's
o mesmo racioc;nio feito para as chegadas (3.5.1.-3)

A partir da[, usa ndo o MAPA 2 e o ANEXO 1 (APtNDI CE II, ANEXO 3
e ANEXO 1) foram colhidos os dado~ para avaliar a taxa m~dia de serviços.

O MAPA 2, em s;ntese, e constituido de 3 corpos, sendo o 39 reser
.vado para "observações Gera is", e os doi s 'pri"meiros ,-"-par~a-registra -de--dâdõ-s-~--do-'
seguinte modo:

a. em cada corpohã 6 colunas:
- cliente: onde se identifica o cliente com os simbolos do ANEXO 1, para

que nao se confunda quem estava com quem chegou;
- chegada: anota-se o instante de chegada, at~ os segundo~, fielmente.
- saida: anota-se o instante de saida, at~ os segundos, fielmente.

(ts): tempo de serviço, calculado posteriormente por diferença;adml
te-se que a said~ de u~ cliente (fim de serviço) implica no
imediato inicio de serviço para o cliente seguinte

- (te) tempo de espera no sistema; não foi utl1izado na construção '
do modelo.

- (tf) tempo de espera em fila; tambem nao foi utilizado na constru-
ção do modelo. ,

Como a MAPA 2 foi totalmente utilizado na Validação do Modelo,pr~
ferimos dar na Seção 3.8.1.1.a,uma melhor explicação do seu uso.

O ANEXO 1 e uma relação de s;mbolos que identificam clientes pelo
sexo, tipo e cor de vestuãrio; e define s;mbolo$ operacionais para o registro de
dados em relação a clientes e caixas.

O problema seguinte, foi saber se a taxa de serviço se mantinha '
constante para todos os canais, em um mesmo per;odo. Para isso procedemos ã uma
coleta especial do ts de 5 caixas, simultaneamente. Os resultados estão gravados
na QUADRO 6, e indicam uma razoãvel semelhança entre as tãxas m~dias de atendi-'
men~o observadas. De qualquer modo, assumimos, de inicio, a igualdade dos ts me-
dios, deixando para a fase de validação, posteriores considerações.



tempo de ser Ponto C A I X A S,-

viço, em mi- mgdio
(ts)' (t; .) A B C D E Lnut os 5l.

01 1 0,5 17 18 16 13 20 84
11 2 1,5 17 16 13 11 12 69
21 3 2,5 11 5 9 9 5 39
31 4 3,5 2 2 4 O 9 17

-'

41 5 4,5 6 2 ~2 O . 2 12
51 6 5,5 2 1 ·1 1 1 6
6 7 6,5 1 1 1 1 1 5
7 I 8 7 ;5 O O 1 O O 1

~) 81 , 9 8,5 1 O O 1 1 3

TOTAIS .57 45 47 36 51 236

Considerando 1 podemos fazer:que, II = -- ,-ts
o -

t
. . .

CAIXA s l!-
A 121,5 2,1316 mino 1 O 4691 c~s.= =57 ;--\ -2,1316 ' .'ml.n-

B 73,5 = 1,6333 mino 1 O 6123 c~s.=45 1,6333 ' ml.n.

C 92,5 ..:; ·1 O 5081 c~s.= 1,9681 mino =47 1,9681 ' ml.n.

D 66,0 1,8333 mino 1 O 5455 c~s.--= =36 1,8333 ' ml.n.

E 101,5 1,9280 mino 1 = O 5187 c~s.=51 1,9280 ' ml.n.

-1.(2-

QUADRO 6

VERIFICAÇÃO DA TAXA ~lliDIADE SERVIÇO, PARA 5 CAIXAS

Note-se que as taxas por caixa, são razoavelmente semelhantes e proximas- ~a taxa geral (0,5557) encontrada no levantamento geral; a discrepante e
a referente ao Caixa B (0,6123). -
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Procedemos então à coleta de uma amostra previa para o t , conforo _ s

me se ve no QUADRO 7 seguinte, com 236 dados, obtendo inclusive J.l = 0,519 clie,!l
tes/minuto, ,muito próximo aos encontrados no teste de igualdade do 1:s para os
5 caixas. A amostra foi submetida ao teste de ajustamente pelo x2, e indicou um
bom ajuste à distribuição exponencial. Passamos então à\coleta da amostra geral,
em diferentes dias e diferentes horãrios, e submetêmo-la ao teste do x2como se
verifica nos QUADROS 8 e 9 a seguir. Novamente o ajuste foi aceitãvel, porem um
pouco mais apertado que o anterior, pelas razões alegadas na seção anterior, pa-
rao'mesmo fenômeno ocorrido com as chegadas. Uma observação interessante: espe-

,râvamos um tranquilo ajuste das chegadas à uma Poisson e talvez alguma dificuld~
de no ajuste do t à Exponencial, inclusive com a possibilidad~ de ter que ape-I

s . ' '
lar para uma distribuição Gama particular; sucedeu entretanto que o ajuste do

. ts à Exponencial foi bem mais'fãci1 de aceitar; enquanto a Poisson demandou uma
serie de análises de ordem teórica, apesar de o fenômeno estar perfeitamente.re~
trito às condições exigidas.

3.5.3. A Disciplina da Fila

Os regimes investigados na Seção 2.2., item 2.2.1., foram: FIFO,'
LIFO, SIRO e outros." Os autores consultados desenvolvem a teoria como se houves-
se uma única fila para diversos canais, enquanto nosso estudo gira em torno de
um sistema devãrios canais com várias filas, um~ para cada canal ,o que e dife-'
rente, como indicam os esquemas:

AUTORES - ESquema 1

00 000

clientes -em
fila(unica)

guichês

/NOSSO ESTUDO - ESquema 2

000
0000

, CO

clientes em
filas (virias) guichês
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DISTRIBUIÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO (INICIAi):' PROVA DO X2 - QUADRO 7
(f. +n .1> . ) 2~ . ~Tempo de ser-

viço, em mi-
~utos (t )s

frequêil
da
f.
1

prob.teori- frequência
cas da Expo esperada
nencial(~.r n.~.

1 ~

ponto
medio
(t .)s~

t .•f.S1 1 n.~.
1

O 1 0,5 84 42,0 0,4050 95,580 1,4030
l' 2 1,5 69 103,5 0,2412 56,923 2,5623
2 3 2,5 39 97,5 0,1430 33,748 0,8173
3 4 3,5 17 59,5 0,0852 20,107 0,4801
4 5 4,5 12 54,0 0,0510 12,036 0,0001
5 6 5,5 6 33,0 0,0302 7,127 0,1782
6, 7 6,5

9U
32,5 0,0180 f,248

J
-lI 8 7,5 7,5 0,0108 ~ 2,549 0,2087

/ o
8 9 8,5 3 25,5 0,0156 •...•3,682

TOTAIS <, 236 455,0 1,0000 236,000 5,6497

t 455 1,928 minutos; J.l 1 1 ° 519c:ientes= 236 = =-- ; J.l = ;J.l =s - . 1,928 ' mí.nut o ,ts

Os valores críticos, sao:
a = 0,05 , X2 = 11,1

Tem-se:
X2 = 1,15 < X20b = 5,6497 < X2 = ~1,!

a = 0,95 , X2 = 1,15 CONCLUSÃO: INDICA BOM AJUSTE DA DISTRIBUIÇÃO DE
TE~~O DE SERVIÇO À DISTRIB. EXPONENCIAL.com 5 graus de liberdade

ÃL -J.lt -J.ltCCULO DAS PROBABILIDADES TEÓRICAS: P(t1 < t< t2) = e l-e 2

e-(O.S19~1= 1,0000 - 0,5950 = 0,4050
e-(O.S19~i=0,5950 - 0,3538 = 0,2412 :
e-(O.S19~3= 0,3538 - 0,2108 = 0,1430
e-(O.S19)'4= 0,2108 - 0,1256 =0,0852

e-(O.S19~S= 0,1256 - 0,0746 = 0,0510
e-(O.S19~6= 0,0746 - 0,0444 - 0,0302
e-(O.S19)Q= 0,0444 - 0,0264 = 0,0180
e-(O.S19)'8= 0,0264 - 0,0156 = 0,0108
e-(O.S19)~= por diferença = 0,0156 i

( 1 - 0,9844) ;
1,0000

=========
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DISTRIBUrç;\O DO TEMPO DE SERVIÇO ('GERAL) - PROVA DO X2

rempo de ser-
viço, em mi-
nutos (t )s

ponto
médio
(t .)

s~

frf~quêE.
cia
f.

1.

t .' f .81 1.

01--- 1
11--- 2
21--- 3
3 I 4
4 - 5
5 6
6 1--- 7
7 8
8 9
9 10
10 1 11
11 12
12 1---13
13 . 14
14 1--.,-15
151---16

t s
= 1.844,5 =:

1.025

0,5
1,5
2,5
3,5
4,5
5,5
6,5
7,5
R c;-,-

401
301
150
83
38
21
14
7

f7

°1
10 • 1

°°°1

200,5
451,5
375,0
290,5
171,0
115,5
91,0
52,5
r;q r;-',-
0,0

10,5
11 s 5
0,0
0,0
0,0

15,5

prob.teôri- frequência
cas da Expo esperada
nencia1(~.) n,~.1. 1.

QUADRO 8

__ o ••

2.911
10,040
0,258
0,000
1,740
1,398
0,160

I
I.,
I
I

0,[,260
0,2447
0,1404
0,0809
0,0459
0,0265
0,0152
0,0087
0,0049
0,0029
0,0017
0,0009
0,0006
0,0003
0,0002
0,0002

9,5
10,5
11 ,5
12,5
13,5
14· ,5
15,5

1,7995 minutos; ~ 1
-
t s

0,413

1 0,330

436,650
250,818
143,910
82,923
47,048
2l ,163
15,580
8,918

rr; n')~...•.•S'''J.t.. .••••

2,973'
o 1,743
g:<0,923
ri'" 0,615 I
ri ~: ;;tb3

'j'0,205
---

1--__ T_0_T_A_I_S_-"'-_, 4--1_,_0_2_5_--'-_1_,_8_4_4_~5 1_,_0_0_0_0_-1-1_,_0_2_"5_,._0~O 1~.:_:'~ _

1
;:: -::-'=::.-::- ; ~1,7995

clientes:: 0,5557 ---;_._--minuto

Os valores críticos,
a ;::0,01 , X2 - 18,5

a = 0,99 , X2 - 1,24

-sao:

com 7 graus de liberdade

Tem-se:

x2 ;:: 1,24 < X2
0b

= 17.25 < X2 = 18,5
,-'----.

CONCLUSÃO: AO NíVEL DE 0,01 DE SIGNIFICÂNCIA,
INDICA AJUSTE ACEITÁVEL DA DISTRIBUIÇÃO DE
TEMPO DE SERVIÇO À DISTRIBUIÇÃO EXPONENCI.AL.
(VEJA OBSERVAÇÕES NO TEXTO)
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QUADRO 9
CÁLCULO DAS PROBABILIDADES TEÓRICAS DA EXPONENCIAL (cp.)

~

o o - _.-_ f -.. -. _.. __o - .0 - ••• _ - _. • "-00 - __ ._ • __ ._ ••• 0••••• • __ •• __ •• o".. . \pari utilizaçao no Quadro 8) .

clientesJl = 0,5557 minuto

p (O < t < 1) = ~(O.5557)O_ e-(O.5557)1 1,0000 - 0,5740 :::: 0,4260
P(l < t < 2)= e-(0.5557).1_ e-(O.5557)z = 0,5740 - 0,3293 = 0,2447
P(2."::t < 3)= e-(O.S5S7)2_ e-(0.5557)3 :: 0,3293 - 0,1889 =: 0,1404
P (3 < t < 4)= e-(0.5557)3_ e-(O.5557h ::: 0,1889 - 0,1080 ::.: 0,0809
P (4 e-CO.5557h_ -(o s s s z) s 0,0459<.t < 5)= e .:>" .) ;: 0.1080 - 0,0621 =
P (5 < t < 6)""- e-(··eoQ.) - e-C..... ,) = 050621 - 0,0356 :: 0,0265
P(6 < t < 7)= = 0,0356 - 0,0204 :;:: 0,0152
P(7 < t < 8)= · · :; 0,0204 - 0,0117 - 0,q087
P(8 < t < 9)== · · . · · · · •=. 0,0117 - 0,0068 :;:: 0,0049
P(9 < t <10)= . .= 0,0068 .:.. 0,0039 = 0,0029· · .. · , · . . ·
P(10< t <11)= . . · · . . · .= 0,0039 - 0,0022 = 0,0017
P(11< t <12)= · · Ó .:::'0,0022 - 0,0013 = 0,0009
P (12< t <13)= .=.0,0013 - 0,0007 0,0006
P C13< t <14)= · . · · = 0.0007 - 0,0004 = 0,0003
P(l4< t <15)= 0,0004 - 0,0002 = 0,0002 .
P(15< t <16)= por diferença = 1,0000 - 0,9998 = 0;0002

1,0000
:::=======

o

o
o o e
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o Esquema 1 assegura que o regime de fila i FIFO; ti Esquema 2,
não pode asseguri-10: nada garante que o 'cliente que chega primeiro que outro, I

seja o prim~iro a ser atendido. Ocorre aquI o que Lee (1966, pg 55) designa por
~fen~meno de manobral' (Jockeying phenomena): o cliente i livre para mudar de fila.
Devemos considerar trisaspectos:

1. segundo Lee, a "manobra" agiliza o atendimento. Em seu estudo de atendi..;
mento no aeroporto (recepção de passageiros), uma das sólOções foi abrir
porta8 no saguão de recepção para permitir uma maior manobra.

2. nossos estudos indicam que o cliente muda de fi1a~em proporção bem menor
,do que se pensa, e geralmente, quando o faz, sã ofaz ~ vez: o estudol

:..de Lee corrobora nossa exper íênct a.
3. teoricamente; os efeitos de uma fila unica (F{FO) ou de várias com mano-

bra, são os mesmos, segundo Cox & Smith (1961, pg 25); e se a manobra
não' i permitida, o sistema como segundo regime e menos eficiente que
o que ,conta com o primeiro.

Os outros dois regimes posslveis, para nosso caso, LIFO (ultimo a
entrar, primeiro a sair) e SIRO (ordem aleatória), entretanto, com certeza sao
menos adequados para, tratar nosso problema. A expectativa geral ê que o c1ientel

que chega antes de outro, receba atendimento antes desse; em uma mesma fiJa, de
um dos caixas, o regime i sem duvida FIFO; sã não o i, totalmente, para o siste-
ma no global. Mesmo assim, nossas investigações mostraram que a manobra (mudança
de fila) sã i executada uma vez, istJi: não ocorreu/em nossas observações, que
um cliente tenha mudado mais de uma vez de fila.

Logo, admitimos o regime FIFO, primeiro porque e a esperança ge-
ral do cliente; segundo, porque nenhum outro regime explica melhor o que ocorre;
e terceiro, porque o fen~meno de manobra não i tão frequente que possa distorcer
a anilise.

3.5.4. Numero de Canais

Outro problema na construção do modelo, foi o numero variável de
canais. Nas aplicações que os autores fazem menção, de modo geral há um numero I

fixo de canais abertos, e o objetivo i determinar o numero econ~mico deles, isto
i, se serão contratados mais caixas ou se serão reduzidos, etc. Entretanto, no
banco analisado/existem situações que fogem i ~sse quadro: 1) há um numero fixo
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de caixas por hora; 2) no caso de movimento desusado (para mais), pode a agência
lançar mão dos "caixas-reserva", e esse sistema tem-se revelado' bastante eficie!!.
te; 3) por se tratar de empresa do setor de "prestação de serviços··, o banco tem
um grande interesse no bom atendimento, pela importância que tem sua imagem jun-

\

to ao cliente. Assim, não nos restou outra saida, que a de aceitar o numero de
canais S variivel, e tentar soluções por hora, considerando o S-t" para esse

Olmo
periodo.

A bateria escolhida pode abrigar ate 15 cajxas, e a determinação·
.:doindice de "intensidade de'trifego", o , limita o número minimo de canais, .no

intervalo de uma hora. Trabàlhamos portanto com um campo variivel para S, discre
to, definido por:. p < S :; 15

·3~.5.5.Outros elementos

Tanto no dizer dos autores consultados, como na nossa pesquisa,
e na opiniio de diversos caixasi hi outros elementos na Teoria das Filas que in-
fluem no comportamento do cliente e das filas própr1amente ditas. Alguns sao:

a. preferência: muitas vezes, percebemos guichês vazios, enquanto dois ou
três clientes se enfi1eiravam diante.de um certo cai~a; no-

tamos quecertostiposde clientespreferiam certos tipos de caixa (p. exem
plo , um cliente mais humilde e pouco experiente prefere o caixa mais pa-
ciente, não se importando cc~ a velocidade ng atendimento); e caixas com
vasto circulo de relações sociais são mais procurados, etc.

b. localização do guichê: outro fato que comprovamos e que boa parte dos
clientes não percorre o saguão, escolhendo um dos

guichês, mas fica logo nos próximos ã entrada. Virias vezes notamos
clientes "aglomerados" frente aos primeiros caixas (perto da entrada),e!!..-
quanto os últimos atendiam bem menor numero de pessoas.

c. sazonal idade: e item que consta de nossas hipóteses bisicas, e que sera
tratado com maiores detalhes no Capitulo 4; porem v;erific~

mos que realmente existe, e influi no modelo.
d. manobras: como já dissemos, constatamos sua existência e parece-nos ace!.

tado ignori-las, endereçando-as para um trabalho posterior,
mais acurado.
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o Por serem imponderâveis ou de tratamento muito mais complexo do

que permitia nosso trabalho, s tmp lesmenteTqnoramos os citados em lia11 e "d "; o
em "b" constitui objeto de sugestão {4.2.4} e o referido em "C" estâestudado
com maior detalhe na seção 4.1.·

3.5.6. Definição do Modelo

Afinal, temos nosso modelo. As filas de clientes frente aos cai-
..xa"s,tem uma di stri buição -de-cheqadas de Pói-sson,·-e·-o--tempo-·de--ser-v4ço·segue uma ..-
.distribuição Exponencial. ° regime da fila mais adequado ~ FIFd e o nGmero de
canais ~ variável no dia, podendo ser fixado para periodos de uma hora. O'padrão
~ (tende para) estacionário pa~a estes intervalos (uma hora), o que torna a sa-
zonalidade negligivel.

3.6. Formulação Adeguada

Definido o modelo e admitindo-se que os elementos que lhe serviram
de base são os tomados para sua construção, vamos investigar neste seção, o tra-
tamento adequado, atrav~s da anâlise do estado do sistema, soluções para o esta-
do estacionário, e deduzir as f6rmulas para o caso de canais mGltiplos, que nos
interessa.

3.6.1. Análise do Estado do Sistema
No caso que focalizamos, chegadas e partidas ocorrem aleatoriamen

te e o modo como ocorrem depende do estado do sistema no momento, ou seja, do nu
mero de unidades presentes. [ o que os autores Lee (1966), Hillier & Lieberman -
·(1967), Wagner (1969), Cox & Smith (1961), Gnedenko (1969) e outros denominam de
"birth-death processll, que chamamos de IIprocesso de chegadas e partidasll. Para
caracter+zar o processo, vamos assumi r os segui ntes postu1 ados:

.I. Chegadas: dado um sistema no
a probabilidade de

exatamente uma chegada e nao
constante positiva.

estado E (n = 0, 1, 2 ... ) no instante t,. n
que, no intervalo entre te (t + ~t) ocorra
ocorram partidas,~ [Àn~t], onde Àn ~ uma
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.011. Partidas: dado um sistema no estado En (n = 0,1,' 2, ...),no instante t,
a probabilidade de que,' no intervalo entre t e (t + 6t) ocorra

exatamente uma pay·tidae não ocorram chegadas, e J.ln6t , onde J.lo =0 e
J.lne uma constante positiva para n > O.

\

lI!. Ocorrência Múltipla: Dado um sistema En (n = O, 1, 2, ...) no instante t
a probabilidade de que, no intervalo entre te ..

" (t + 6t), ocorram chegadas ou partidas, em nQ superior a um, e prãtica-'
. mente nula (tende a zero).

, IV. Consequência: dado um sistema no estado En (n = O, 1, 2, ...) no instan-
te t, a probab. de que, no intervalo entre t e (t + 6t)- .nao ocorram nem chegadas nem partidas e:

P(não chegadas) = 1 - ~ 6t ]
n ~P

P(não partidas) =1 ...:J.l 6t .n
(nem chegadas nem partidas) =

). ;;

= (1 -~n6t).(1 - J.ln6t).
O estado En do sistema pode acontecer obedecendo ao seguintes fa

tos:
1. hã n-l pessoas e ocorre 1 chegada
2. hã n+1 pessoas e ocorre 1 partida
3. ocorrem chegadas e partidas em número sup.erior a 1
4. não hã chegadas nem partidas

O.qyadro abaixo espelha estas possibilidades:
Estado no Evento entre
instante t t e (t + 6t) Probabilidade de ocorrer

En-l 1 chegada Pn-l (t)(~n_16t)
En+l 1 partida Pn+l (t)(J.ln+16t)

(7) evento múltiplo O
E nenhum evento P (t)(l - ~ 6t){1 - J.l 6t)n n n n

o problema e calcular P (t) e P {t}. Logo,n· o
P (t + 6t) = P l(t)(~ 16t) + P l(t)(J.l 16t) + P (t){l-~ 6t-J.l6t+~ J.l 6t2)n . n- n- n+. n+ n n n n n ,
Colocando Pn{t) em evidência no 39 têrmo do 29 membro, subtraindo P (t) de, n

ambos os membros, e divindo por 6t, tem-se:

BIBLIOTECA KARL .A. BOEDECKEIl
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Passando ao limite, quando t+ O, obtem-se:

[
dI' (t) .

-~ == Àn-1Pn-l + )1n+1Pn+l - (/'n + )1n)Pn(t) , para n > O (Eq.3.6.1.1)

Se n == 0, P 1 não tem sentido e)1 = O pois não hâ partidas. Assim,

~-(t) _À p2J(t).: o
. 1 1 o fi

.. - - - .

3.6.2. Solução para o Estado Estacionârio

(Eq.3.6.1.2)

Estamos assumindo que, para o nosso modelo, existe o estado esta-
cionârio, e ainda, que as chegadas são Poissonianas e o tempo de serviço ê Expo-
nencial. Logo, no equillbrio. as probabs. não dependem. de t (ou, para t+ 00, pe
la definição de estado estacionârio, ap6s algum tempo, o que ocorre não'dependel

do que ocorreu antes) e, se hã e~uilibrio, a derivada d.Pn(t)/dt e nula.Tem-se
que:

Lim. P (t) = Pn
t-+oo n

e ainda que
d.P (t)

Lim. { d~ } = O
t-+oo

(Hillier & Lieberman,1967)
existe,

Impondo estas condiçõ~s na (Eq.3.6.1.2) e (Eq.3.6.1.1),
n = O =;. d.P (t)

= lo -~/ol. o = )11P1dt

n > O ~d.P (t)n = O = À lP 1 + l1n+1Pn+1 - (À + 11 )Pat n- n- n n n

(Eq. 3. 6 . 2 . 1)

(Eq. 3.6.2.2)

Tem-se imediatament e da (Ea.3.6
À

Pl = ....2.. P
)11 o

.2.1):
111P1-ÀoPo=O =}

De (Eq.3.6.2.2), para n > O, tem-se:
Àn-1Pn-1 + l1n+1Pn+l = ÀnPn + l1nPn =9 ÀnPn - lln+1Pn+l = Àn-1Pn-l - llnPn

(Eq. 3.6.2.3)

se n = 1, tem-se:
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G À1Pl - ~2P2 = ÀoPo - ~lPl

e o 2Q memb~o ~ nulo (Eq. 3.6.2.1). Logo,
À1= _.p
~2 1

(Eq. 3.6.2.3),e substituindo o valor de Pl

Procedendo do mesmo modo para Àn
n ~ O s pela fórmula ·Pn+l· = -- ·P., tem-se:

. ~n+1 n

(Eq. 3.6.2.4)

lembrando que, por definição,~In~o p n---"7= 1 ] (Eq. 3.6.2.5)

3.6.3.So1ução para o caso de canais mGltiplos (S > 1)
Consideremos um sistema com um numero S de canais paralelos, cada

um com uma taxa de ateddimento ~. sendo iguais as taxas pata todos ·os canais. Se·
o numero de clientes presentes n e menor ou igual ao numero de canais S; isto
e, n $ S ,haverá n canais ocupados, e a taxa de serviço (atendimento) será
n~. Entretanto, se n > S , todos os canais estarão ocupados, e a taxa de aten-
dimento será S~. A taxa de chegadas no sistema, no estado estacionário, À , en
constante, Tem-se,portanto:

taxa de chegadas, À = Àn n = O, 1, 2, .....

~ =n
n = O, 1, 2, ..... , Staxa de serviço,
n = S+l, S+2, .

Introduzindo agora o "fator de utilização" ou"intensidade de tráfego" ( Ver
Capo 2, Seçãp 2.1), que e:

p =
11

(por canal) Àe p I = S~ (no sistema) e logo,

e I _ P
P - S
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.

podemos ~ubstit~ir esses valores na (Eq. 3.6.2.4), para determinar Pn:
À
n
, . n • P .

(1.2030 .. "n)(ll) o

'À À °À " °À

S P - o' 1 2 .0' n-1 p =. n ,5- ~ n - ~2ll" 3]J" • n)l • o...
(Eq. 3.6.3.1)

n >
À "À °À • "À= _º- 1 2 •• 'o n-1 • p

]J" 2]J" 3]J" ••• ~SÚ' (Su ) n- S, o

P =*o

n?; S (Eq. 3.6.3.2)

,
Com as equaçoes (Eq.3.6.3.l) e (Eq. 3.6.3.2) e lembrando, conforme a (Eq. I

3.6.2.4) que, 00

E Pn = 1n=o
podemos calcular Po Tem-se:~-------------------------~----~

00 n=S-l
E p. = nE=on=o n

n 00 n
~ • P + ES' P • P
n. o n= S!Sn-S' o

(Eq. 3.6.3.3)
/

Analisemos o 29 termo do 29 membro.
00 n S
L P • p = p o ~ { 1 + (.p.) + (.p.:) 2 + cf?) 3 + ...••. }

n=S S!Sn-S o o S. S S. S

o t~rmo entre colchetes e a soma da progressão geomitrica convergente,
(piS) < 1 , e i igual a:

pois

1 - .p.
S

e substituindo na equaçao analisada,
00 n
E p • p

n=$ S! Sn-S o
= p. ~. 1o S. 1 _.Q

S
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Voltando â (Eq. 3.6.3.3).,
00 .. S-1 n S

Õ
E P = 1 = P { E LI + P } =:l>n o n=o n. QS!(l - s)

='> p 1= S 3=1o np + l: L
S! (1 -!) n=o n!

(Eq. 3.6.3.4)

~-.===~~~~=~ .._.- -..-- . '_.._.-_._-----..,---..._.---_._'-.'.

.que e cl~ssica na Teoria das filas. Entretanto, par~ simplificar o uso da compu-
taçâo eletrEnica, modificâmo-la, trabalhando com o denominador do 19 t~rmo do
denominador, a saber:

S.I(1- ~S) = S.I(S -Sp) = (S l)I(S) b t't ' d (E 3'634)-: . - p ,e su s 1 Ul n o em. q. . .. ,

1S-1)~(S-p)
$-1 n

+ -. l: Ln=o n!

(Eq. 3.6.3.5)1

3.6.4. Desenvolvimento de outras fórmulas necessãrias

Como vimos no Item 3 .6. 3 (29 §),

lp = pls:1 / (Eq.3.6.4.l)

e, portanto, I p I = ~J (Eq.3.6.4.2}

uma vez ,que Àpl =
l1S

3.6.4.1. Média de unidades desocupadas no sistema
A duraçâo de serviço por canal é (S/pl) = 1/11 , e a duração total

do serviço das ÀoT unidades serã, provavelmente,

~·À·T = SoploT
111

Se, ao invés de ter S canais com duração individual de seu serviço, de S/pl
houvesse um só canal trabalhando (S·T) unidades de tempo, o canal estaria ocupa-
do um tempo total de ploS'T, e desocupado, (1 - pl )·S·T
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ft Logo~ no instante t, hâ em m~dia piS canais ocupados e p = (1 _pl)S -

canais desocupados. Por~m pl = piS , e s~bstituindo:

p = (1 : !)S = (5 ip)$ 9 U =5 - <1 (Eq. 3.6.4.3)

que e o !lnumero medio de canais desocupados" no sistema.
3.6.4.2, Probabilidade de espera

A probab. de que um cliente tenha que esperar em fila e igual a
1 menos a probab. de que não tenha que esperar (evento complementar). E esta se-
ra a probab. de não estarem ocupados todos os canais, isto e:

p = 1- p_. = 1 -{ P + S~l P (t)} ~SP~~1 - P - S~l P Ct) (Eq.3.6.4.4)e e o n=o n e o n=o n__ ...J

ou ainda, serã a probab. de encontrar no sistema mais de S - 1 unidade, i. e:
00

P = L P.e n=S n
e como conhecemos P pela (Eq. 3.6.3.2), tem-se:n

co n P co n
p = L,S P • --'p- o l: p e desenvolvendo, tem-se:e n= o Slrn-S =S; n=S Sn-S• .::>

P S s-: S+2

,
Pe = ..)i. {L + -P-' + -p- +

S. so. Si S2

S+k
.... +-p-+ }

Sk

o termo entre chaves e a soma da progressão geometrica convergente, pois (p/S)<l
e e igual a:

1 ;substituindo, obtem-se
1 - QS

S S . S
Pe = po· r:-rs

p
••;'S - p ~ Pe = p • (S 1 )~(S )'o - • - p

(Eq. 3.6.4.5)



- 56 -
o 3.6.4.3. Probabilidade de haver fila

Ser~ 1 menos aprobab. de nio haver fila, isto ~, a probab. de
não haver clientes no instante t ou de haver n ~ S clientes no instante t

s
Pf = 1 - Po(t) - n~l Pn(t) (Eq. 3.6.4.6)

3.6.4.4. Numero m~diode clientes em fila (nf)
Tem-se: 00

~f = n~S (n -S)'Pn
isto ~,o numero m~dio de pessoas em fila ~ a somatõria do produto do nQ de pe~
soas esperando (n - S ), pela probab. de haver n pessoas no sistema, P; e son
hi fila quando n ~ §+l. Fazendo,

n - $ = j; n = S + j ; $ = n -j tem-se:
00 oon 00 $+ j , _$ 00 •

-n - 't' J'•P - 't' J' • p. P =, 't' J'•P • P ,= P •o ,'t' J'(2.)J
f - ,I.. S+J'- ,I.., . $ I.. S' I.. $J=O J=O o S!$n- J=O o $! $J -o . J=O

. j
E- (E.)J ',substituindo, J'(E.) '--. dp S ·S

$ 00 d ' _ $+1 d 00 ,nf = P "'S'P,L P'-d (Ps)J= P '~S --d { .L <sP)J}o . J=o P o. P J=o

d j
p'--" (~) ,obtem-se:dP S

e o termo entre chaves é a soma da progressão geométrica convergente, como jã
vimos«Eq. 3.6.3.4) e (Eq.3.6.4.5)), igual a:

1

,1- %
$

$ - P substituindo,

e tem-se, finalmente,

$+1
n p. - Pf = o ($- l)!($ _ p)Z

(Eq. 3.6.4.7)
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n 3.6.4.5. N~mero m~dio de clientes.sendo servidos (~s)
~ igual ao n0mero de canais menos o n~mero m~dio de canais ocio-'

sos , ou seja';
Os = 5 - fi = 5 - (5 - o ) 090

3.6.4.6. NGmero m~dio de clientes no sistema (~)

(Eq. 3.6.4.8)

E igual ã soma do nQ m~dio de clientes em fila e nQ m~dio de clien
tes em serviço~ isto e:r-----------.----------~--~S+l

~:: p' ( t ). p + P
o (S - l)!(§ _ p)2

~Eq. 3.6.4.9)

3.6.4.7. Te,mpo total medio de espera de 1 cliente (incluindo fila e serviço)
E o quociente entre o n9 m~dio de clientes no sistema e a taxa de

chegadas, ou seja:
(Eq. 3.6.4. 1O)

S+1 Ste :: .!. { p • p ( t) + p}= .e. { p o P ( t) + 1 } =">
À (S-1)~(S-p)2 o À (S-1)!(S-p)2 o

1 Ps ,
t ::- { P (t) l}e ----1:.-~-2 • o +

~ (S - l)!(S - p)
(Eq .3.6.4.11 )

3.6.4.8: Tempo medio de'fila pa:a um cliente (~f)
[ igual ao quociente entre o nGmero medio de clientes e a taxa de

chegadas, isto e: GdJ-~------P (t)t - _0__
f- À •

(Eq. 3.6.4. 12)

(Eq. 3.6.4.13)
S+l

p

(S -, l)! (S - p) 2

S
ou ainda, t = P (t). E. .-----"~---

f o À (S - l)!(S _ p)2

ou, finalmente, t =, f

P (t)o S
(Eq. 3.6.4.14).-----":...--_--

(S-1)!(S-p)2
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o 3.7. Respostas Obtidas do Modelo

Deduzidas as f6rmulas que interessam ao mod~lo definido, procuramos I

obter dois tipos de respostas:
(

a. cilculo das probabilidades e outrbs elementos importantes;
b. cilculo dos custos.

Os mêtcdos ut í ltzedospar-a atingir esses objetivos, estão descritos I

nos itens seguintes.

3.7.1. Cilculo das Probabilidades e Elementos Importantes

Como nosso estudo procurava determinar custos, verificamos ser
necessirio montar um esquema que, dados: a taxa media de chegadas (À.), a taxa m!
dia de atendimento (~) e o nGmero de canais ($), permi~isse encontrar o fator de
utilização (p), a probabilidade de espera nula (Po)' a capacidade ociosa (~), o
nGmero medio de pessoas na fila (~f) e o tempo media de fila (~f)' rsses cilcu-'
los por certo, são muito trabalhosos e s6 uma grande quantidade de informações I

calculadas poderia dar apoio ao prosseguimento do trabalho. Apelamos, então, pa-
ra a gentil e eficiente ajuda do Analista de Sistemas do Centro de Processamento
d,eDados da Univ.da Associação de Ensino de Rtbe í râo Preto - UNAERP, Sr. Melcio'
Gama Magalhães Gomes e sua prestimosa equipe, e pudemos montar um programa para
computador, que forneceu todos esses cilculos. O "equipamento utilizado foi um
Computador Digital Philips, (inha P-353, com 8 K-bytes e os perifericos comuns. I

Como não dispunhamos da Linguagem Cientlfica da Philips, fomos obrigados a util!
zar o Assembler. O programa forneceu os elementos necessirios, conforme a dispo-
sição abaixo, por pigina:

À ]J p s p

calculando os outros elementos para cada conjunto de valores de À, ]J e S da-
dos. Para dispor de boa quantidade de cilc010s (nem excessiva, nem pequena), for
neeemos os dados do seguinte modo:

fls. 60 - dados À = 3,8052 e ]J = 0,5557, valores que resultaram da coletai
geral e foram tomados como representativos do estado estacionirio
pedimos os valores associados dos outros parâmetros,p/ 7 < S < 15.
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o fls. 61 - fornecemos 3,6 ~ À ~3,9 variando de 0,1 em 0,1, com p = 0,5 e

p <S ~ 15, em cada caso.
fls. 62 - idem, idem, com p = 0,6 , idem. Estas duas folhas fornecem os pa-

râmetros em torno dos valores medios À = 3,8052 e p = 0,5557.
fls. 63 a 73 - nas demais folhas, fornecemos todos os 1,0 S À S 10,0 ,va-

riando de 0,5 em 0,5, para os 0,3 5 p < 0,7, variando de 0,1
em 0,1 , com p < S S 15 em cada caso. ° objetivo foi obter uma
massa de parâmetros calcu1adosi'~ue fiz~sse frente~-mats tarde,'~
investigação econ5micaconsiderada a Sazonal idade.
Os câl culos permitiram depois, cons trutr a TABELA 1 (Capitulo 4),·

para a determinação do ~f do cliente, em função de S.

Com o·fim de testar as respostas fornecidas pelo computador, com-
parâmo-1as com as obtidas pelo ãbaco paraPtf, dado por Kauffmann·& Faure (1966,
pg. 74) e reproduzido em nosso estudo, no ANEXO 14 (APfNDICE Ir), o que nos as-
segurou a exatidão, como segue:

PARJ\METROS COMPUTADOR ]S;BACO
À u p S tf ptf ptf (*)

2,5 0,6 4,1666 10 0,0029 . 0,00174 0,0017
3,0 0,5 6,0000 . 10 0,0506 0,02530 0,0250
4,0 0,5 8,0000 10 0,4092 0,20460 0,2050
3,9 0,5 7,8000 ,

9 0,9880 0,49400 0,4900
4,5 0,4 11,2500 12 2,6549 1,06196 1,0700

(*) cãlcul0 aproximado: o ãbaco e.logaritmico, o que dificulta a exatidão.
Foram tomados valores ao acaso, para parâmetros, dentro do campo'

de variação estabelecido para os cãl~ulos de computador.
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I) 3.7.2. Cilcu10 dós Custos de Caixas

3.7.2.1. Informações
~ Os caixas podem ser, como ji foi dito: efetivos, e nesse caso re-

cebem as vantagens do cargo permanentemehte; substitutos, por rodTzio (60 dias),.e recebem as vantagens enquanto substituem; e reservas, integrando o quadro de
caixas somente nos dias de movimento acima dO normal, e recebem apenas pelos
dias que trabalham na função.

Percebe-se que a inclusão do "caixa-reserva", que e esporidica e
com base no dia de maior movimento do mês, não apresenta grandeinteresse;o que
realmente importa, e a decisão de alçada da Matriz (denominada Direção Geral),de
autorizar a agência a _aumentara nGmero de caixas, efetivos ou substitutos, cujo
ganho e mensal.e permanente (inclusive para substitutos, pois quando um deixa de
substituir, outro passa para a função em seu lugar). Vamos, portanto, admitir
para o presente estudo, q~e esta decisão e ponto fundamenta1._

3;7.2.2. Custos ~e Caixas
O Caixa-Executivo (CAIEX) e sempre um funcionário já admitido por

concurso, que ganha um vencimento-padrão (VP) mais quinquênios (QQ). Para nosso
estudo vamos admitir que o VP ji engloba os QQ. Quando o funcionirio assume o
caixa, passa a ganhar, alem do VP+QQ, uma comissão adicional, o "adtc tonaf -padrâo"
(AP) para aquele cargo, e deve trabalhar duas horas diárias a mais (de 6, passa
a trabalhar 8 horas), ganhando o correspondente "adicional de dedicação integral II

(ADI).
Calculamos os VP medios (i~)dos caixas efetivos, dos substitutos

e dos reservas, como segue:
\ir/mês - Cr$

Caixas Efetivos (19)......................... 3.910·,26
Caixas Substitutos (8) ~...... ...•.............. 3.285,94

e Reservas (9) .
Caixas, Geral (36) . 3.615,44

A diferença ocorre porque os efetivos são funcionários mais anti-
gos, ji melhor. situados na carreira, colocados em nlvel salarial (letra) mais
altã; os substitutos e reservas são mais novos, geralmente:
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o Os custos para o banco, por caixa/mês~ são:
a. VP - no nosso caso, e o VP Geral.· . . VP = $.3.615,00
b. ADI ~ 28% do VP; temos ....•... .Ãõr = $.1.012,00
c. AP; e a comissão de caixa-executivo. . . AP = $.1.326,00

<.d. Gratificações (3 salários anuais) e 139 Salário, cal
culados sôbre VP+ADI+AP, ou seja, a razão de 4 parai

" 12 salários corresponde a 1/3 dêsse salário, ou 33%,
e podemos escrever "33% de (VP+ADI+AP)

e. Previdincia Soci~l: I.N.P.S. - reco1he~se conforme I

o rendimento do caixa, isto e:
-17,5% do rendimento, se ~ste f6r menor ou igual a

10 salãrios mínimos ($.3.760,00)
-13,5% do rendimento, para parce las entre 10 e 20

salários mínimos ($.3.760,00 e $.7.520,00); -
Logo, aceitamos ...............•..• 13,5% de(VP+ADI+AP)

f. Fundo de Garantia~ F.G.T.S; - recolhe-se 8% sobre os"
rendimentos; como nas gratificações e 139 Salário, o
recolhimento incide sobre tudo, tem-se pr~ticamente:
-FGTS = 8% de [VP+ADI+AP + 33% de (VP+ADI+AP~, isto
e ~ 10,6% de(VP+ADI+AP)

g. Caixa de Assistência dos Funcionários - CASSI - o ban
co paga, no mês, o dobro do que paga cada funcionãrio
e este recolhe 1% de seus rendimentos brutos, despr~
zados os centavos. Podemos fazer. . . ... . . . .. 2% de(VP+ADI+AP)

h. Caixa de Previdência dos Funcionários - CAPRE-o ban-
co paga, no mês, o dobro do que paga cada funcionã-I

rio e semestralmente, mais 1/4 das contribuições do
semestre; o funcionário recolhe 8% se seus rendimen-
tos estiverem entre $~4.800,00 e $.9.750,00 (que e o
nosso caso), menos $.245,00. Logo o banco recolhe 13
contribuições; e desprezando frações,tem-se 16,1% de(VP+ADI+AP)

(nota: face ao aumento· salarial ocorrido em se-
tembro/74, estamos considerando jã alteradas j

as contribuições)
Existem outras despesas, em índices negligiveis.
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o 3.7.2.3. Cálculo do Custo Adicional de um Caixa para0 Banco

Consideramos somente o incremento referente ao AD! e AP,pois
o VP já e ganho pelo funcionário (lembrando que aqui, VP está englobando QQ).

"Com base no item anterior, um caixa custa ao,Banco em media
na agênCi~na1isada:
- Rendimento Bruto (RB): RB = VP+ADI+AP ==> RB = Cr$.5.953,00
-Rendimento Adicional (RA), isto e, o que ganha liamais"que o VP, quando passa'

de escriturário para caixa~executivo; como base, sabe-se que ij~ = $.3.615,00,'
e que AD! + AP = $.1.012,00 + $.1.326,00 = cr$.2.338,OO.
RA: cr$ cr$

AP (comis~io de caixa) ..~ .....•............ ~.... 1.326,00
(+) AD! (28% do ij~) •.••...•. .•.••••••.. •••.••••• .•. 1.012,00
( =) ADI + AP............ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 •338 ,00
(+) GRATIFICAÇ~O é 139 SAL~RIO(33% de ADI+AP)....... ,771,54
(=) RENDIMENTO ADICIONAL (RA).................................. 3.109,54

OBRIGAÇOES SOCIAIS
INPS (17,5% do ADI+AP).... ..•................... 409,15

(+) FGTS (10,6% do ADI+AP) ~................ 247,83
(+) CASSI (2% do ADI~AP)......... 46,76
(+) CAPRE (16,1% do ADI+AP) ~............. 376,42
(=) OBRIGAÇOES SOCIAIS.......................................... 1.080,16
(~) RA + OBRIGS.SOCS.- ...........•..... ~ '.................. 4.189,70------------------

cia, custa ao banco,
criturãrio comum.

Portanto, a decisão de autoriz~r mais tim caixa para a agin-'
cr$.4.189,70/mês a mais que o ordenado (VP) de um es-

Assumindo que a cada canalcorresponde um caixa, pois se o
caixa-titular falta naquele dia, e substituido por outro, podemos admitir queca
da çanal custa ao banco, cr$.4.l89,70/mês, não consideradas despesas de investi-
mento e outras (construção de guichês, cursos de treinamento, despesas indiretas
ou administrativas, etc).

tste custo serã aplicado para obter conclusões econômicas,no
Capitulo 4.
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o 3.8. Validação do Modelo

Para verificar a validade do modelo concebido, foram feitos dois
testes, explicados em 3.8.1. a seguir. Ambos foram feitos como maior rigor po~
sível, admitidas as limitações de equipe para coleta de dados. O TESTE I sofreu I
maior rigor na parte de observação da taxa de serviços (~) ·e do tempo medio de
fi la (tf)' .0 TESTE II obedeceu a um ma ior rigor na observação da taxa de chega-I
das (A), no nGmero medio de clientes em fili (~f) e na ociosidade do~ canais(~); .
(isto não quer dizer que ·o-rigor fÓirelàxâCfo-no"·tóc·an-te-a-õs--óutrós··párâmetros.)I --
No sentido da evitar, ou pelo menos, de conhecer o erro envolvido na coleta de
dados, oriundo das diferenças ~ntre o instante de ocorrência do fato - chegada I
ou saida - e o instante registrado nos mapas, efetuou~se uma simulaçio do siste-
ma: com a cooperação de 4 pessoas, estabeleceu-se em uma sala, um local que se
~esignou de "guichê de caiia". As pessoas foraminstruidasno sentido de procura
rem ser o.mais possível naturais: apressadas ou vagarosas, conforme suas pr5prias
tendências. Cada pessoa entrava na sala e se dirigia ao caixa; ao pisar determi-
nada irea (um quadrado natural formado pelos tacos do piso da sala), pr5ximo ao
guichê, considerava-se uma "chegada"; pisava o quadrado segui nte, que representa
va o guichê e aH aguardava o "serviço" imaginirio e, ao deixar aquele quadrado,
considerava-se como uma "saida". Dois observadores tomaram nota das chegadas e
saidas: um, olhando o cliente chegar, olhando o mapa em suas mãos e anotando ne-
le o instante, olhando novamente o cliente que estava sendo servido e, ao sair,'
olhando o mapa para registrar (processo normalmente seguido para registrar as
ocorrências); o outro, somente olhava para o mapa e a chegada e saida erarn av isa-
das por um terceiro que, colocado no guichê; dizia: "chego~" na chegada e dava um
estalo com os dedos na saida. As pessoas que representavam os clientes tinham 3
caminhos êI. :eguir, apôs uma saida, e de_pois de percorrer um deles, voltavem (n2-
va chegada). Os caminhos, de tamanho bastante diferente e variivel, e ainda con-
siderando o passo e velocidade de cada um, de certa forma produziam a aleatorie-
dade necessãria ao teste~ tambem as saidas eram comandadas, e o orientador ( no
caso, o responsãvel pela pesquisa) procurou criar tempos de serviço desiguais.'
O objetivo, entretanto, era verificar o erro no registro: as saidas são mais fã-
ceis de anotar porque se percebe com bastante clareza, quando terminou o serviço;
as chegadas (no banco) ~ que são mais difíceis de definir, pois que não se .pode
dizer exatamente quando cliente "chegou". Ao final da experiência, que contou
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com~OO observações (25 chegadas e 25 saidas, cada observador), e computadas as
diferenças (negativas e positivas), encontrou-se:

e = erro' 1 [ - 7 de h = 0,6 segun osch = chegada c ,
sd = saida esd =0,74 segundos

sendo que nas "chegadas" o erro máximo registrado a maior, foi de 7 segundos; e
a menor, de 5 segundos; e nas "saidas", o erro mãximo registrado a maior, foi de
3 segundos, e a menor, de 2 segundos.

A experi~nciafoi parcialmente repetida no pr6prio banco, e
os resultados nâo diferiram muito:

ech = 0,72 segundos
com os erros máximos:

p/ chegadas:
e = 8 segmax{+)
e = 4 segmax(-)

e -esd = 0,76 segundos

" .

p/ saidas:
e = 3' segmax(+ )
e = 3 segomax{ -)

considerando-se ~ue houve maior dificuldade em definir as chegadas.
Os dados foram coletadas com o maior ri~or, registrando-se'

os segundos sem aproximá-los, e nos cálculos, foram assim tomados.

3.8.1. Os Testes de Validação

Os testes estão consubstanciados nos QUADROS 10 e 11 seguin-
tes, e merecem os seguintes 'esclarecimentos e análises:

3.8.1.1. TESTE I - compara valores observados e esperados de ~f
a. Construçâo (v. QUADRO. la)

Utilizando o MAPA 2 (ANEXO 3, APtNDICE 11), foram registrados fielmente'
os instantes de chegadas e saidas; ao mesmo tempo, por amostragem - pelo menos 1

. .
minuto em um intervalo de 5 a 6 minutos -, usando o MAPA 1 (ANEXO 2, APtNDICE 11)
foram tomadas as chegadas por minuto, no sistema. Colhidos os dados, foram cal-
culados: ts' te' tf' no prõprio Mapa, do seguinte modo:
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CAIXA: ,

Cliente chegada saida (ts) (te) (tf)
I (1 ) (2) (3) (4) (5)

'.

A 10:09'2211 :10'02" 40" - -
B 09'25" :10'28" 26" 1'03" 37"
C 10'04" :11'58" 1 '30" 1'54" 2411

-. ~ . ~.- .... - ._-_.- --- . .... -- .-- - -~ -- '-. -colunas
~ • I

(saida)l - (chegada)l = (ts)lQ cliente = (2)1 - (1)1
ts), coluna (3) = (saida)2 - (saida)l = (ts)2Q cliente = (2)2 - (2)1

....(saida)k - (saida)k_1 = (ts\Q c1iente = (2)k-(2\_ i'

= (ts)1
= (ts)2
= (ts)k

(te),coluna (4) = {(said~)k - '(chegada)k = (te)kQ cliente = (2)k - (l)k= (te)k

(tfJ, coluna (5) = {(t~)k' - (ts)k = (tf)kQ cl~ente = (4)k - (3)k= (tf)k

(

b. 'Anã1ise
As3 classificações: aceitãve1, bom e discrepante, foram aplicadas, caso

a caso. Por exemplo: (veja QUADRO 10), verifica-se:
linha

la.

coluna Earâmetro comEara~ão Earâmetro coluna diferença

C
3l p(bbs) = 7,89 < p(calc)=8,00 (10) -0,11
(5) S(obs) = 8769 < S(calc)= 9 (11 ) -0.,31
(7) tf(obs) = 1,720 > tf(ca1c)= 1,3066 (12) +0,.4134

Bem, se p(obs) ê menor que p(ca1c), S(obs) ê menor que

S(ca1c), ê de se ~sperar que if(obs) seja maior que if(ca1c), pois if varia in-
versamente em relação a S (que.ê maior que p).
linha

2a.

coluna Earâmetro comEara~ao Earâmetro coluna diferença
(1) À(obs) = 4,8 > À(ca1c) = 4,5 (8) +0,3
(3) p(obs) ='9,05 > p(cqlc) = 9,0 (10) +0,05
(5) S(obs) = 9,68 < S(calc} =10,0 (11 ) -0,32
(7 ) tf(obs) = 1,099 < . tf(ajs.) = 1,2537 (13) . -0,1547
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(J Aqui, p(obs) > p(calc), ~(obs) < S(calc) e a decisão de

aceitabil idade e ma is d 1fic11; mas com a inf'ormaçâc que:

e
-nt = J.

f À
como À(obs) > À(calc), deve contribuir para "diminuir" o tempo de fila, isto'
e, tf(o~s) < tf(calc). (Veja "Explicação para o ajuste do t/I, no QUADRO 10).

Com estes criterios procedeu-se ã análise dos resultados,pa-
ra verificar a concordância ou não com as expectativas. Outra .limitação precisou·

- ser admitida: os cãlculos do computador foram feitos com À yariando de 0,5 em
0,5 e 11 variando de 0,1 em 0,1; era o mais razoãvel·'para confecc ionar uma tabe
la funcional, râp ida e que permitisse decisões entre valores observados e nao
calculados.

Salvo melhor juizo, parece-nos' que o TESTE I indica fortes'
probabilidades de aceitação do modelo; não se pode, e claro, afirmar a validade'
desse modelo em qualquer circunstância: os resultados discrepantes apareceram
quando tivemos J.l = 0,71 (valor muito alto l) e para os parâmetros da 6a. linha, "
pois não obstante possuirem boa concordância, os tf não se confirmaram.

Foram colhidas:
605'observações para-as chegadas (À)
638 observações para o atendime~to (J.l)

1.303 observações para o tempo de fila (tf)

O QUADRO 10, a seguir, referente ao TESTE I, não apresenta'
maiores dificuldades quanto ao entendimento, bastando um rápido exame e atenção'
para as instruções que o acompanham.

Sabemos que o TESTE I somente, não seria suficiente para mos
trar a validade do modelo; mas, em conjunto com o TESTE 11, não restou duvida à
respeito.



QUADRO 10
TESTE DE VALIDADE DO MOD~LO -TESTE I - COMPARA OS VALORES OBSERVADOS E ESPERADOS DE tf

DADOS OBSERVADOS (COLETA) CALCULADOS PELO COMPUTADOR JUSTI- COMPA!!AÇÃO
DATA PER1oDO ..•. - - FICA- DOS tf EÀ ~ p S S S tf À ~ o S tf tf UVAS(horas) (ob s ) (oh) >,,~ (prev) (obs) (ajs) (obs) (ajs.) CONCLüSÕES

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 'I) (9) (lO) (U) (12) (13) (14) (15)

5/08 131--14 4,1 0,52 7,89 8,5 8,69 9 1,720 . 4.0 0,5 8,0000 9 1,3066 - - aceitável
2a.f 141--15 4,8 0,53 9,05 12,5 9,68 10 1,099 4,5 0,5 9,0000. 10 1,3373 1,2537 (1) BOA

15~16 5,5 0,55 10,00 14,0 10,60 II 0,770 6,0 0,6 10,0000 11 1,1367 1,2400 (2) aceitável
I ,10·~1l 3,4 0,58 5,86 11,0 6,5 7 1,252 3,0 0,5 6,0000 7 1•.2276 1,0820 (3) aceítá•..·e16/08 3;5 0,6 5,8333 i 0,8009 0,8530)

3a.f 13 1---14 4,8 0,64 7,50 8,5 8,6 9 0,788 4,5 0,6 7,5000 9 0,5657 0,5300 (4) BOA
141--15 3,3 0,60 5,50 12,5 8,2 8 0,516 3,5 0,6 5,8333 8 0,2424 0,2570

) (5) discrepante4,0 0,7 5,7142 8 0,1826 0,2210
15~16 4,8 *0,71 6,76 14,0 12,0 12 0,244 4,0 0,6 6,6666 12 0,0134 0,0112 (6) d í sc re pact e

EXPLICAç.~OPARA AJ1.iSn: DO - INDICA~ÕES:tf: -
Das fóro:!las,tem-se: quando os cálculos feitos pelo (3) nf _ 2,8032. 0,8530 • tf (obs): observado

computador, não abrangiam À 3,4_ n; va- - (prev): previsto (no caso de S, con-tf- -r , onde: 10res próximos de À e u obs; (4) nf 2,5460 - forme está no Quadro 1)------ 0,5300 - tfS+l nesses casos, tomou-se o p À 4,8 (ajs): ajustado (no caso de 5, para- o P - número inteiro mais préximo -n •• o mais próximo do observado e (5) nf p)2. o .l.. _ 0,8486,. - yariãvel discreta; no caso de(S - 1)!(5 - - 'À 3,3 0.2570 - tf tf' ver "EXPLICAÇÃO")correspondente nf• -1 nf _ 0,7305 _? - 5-1 n JUSTIFICATIVAS (coluna 14) 0,2210 - tf Nos "DADOS OBSERVADOS" cons t am co1u-o S
+'l: ~ À 3,3

(S-l~: (S-p) -n-O n. (1) nf _ 6,0179 • -, - nas para S, com o fito de:
1,2537 ••tf (6) nf .0,0537 • ' - (4): S (prev): dar uma referência doÀ 4,8 0,0112 •• t ,Logo, ~f· f(S,p) e tf- q,(S.P.À) - À 4,8 f número de canais esperado

(2) nf •• 6,8204 _ 1,2400 - - (estes resultados estão (6): 5 (ajs) : mostrar o ajuste fei-Ca Lcu Lou+ s e ; À 5,5 tf to, para o inteiro mais prõxi~o- - registrados na coluna- nf (lido) (3) Df 3,ó829 - *0,71 - durante toda a p~squis~, nu~
tf-

À (ajuste) -----. 1,0820 lO tf (13), tf (ajust)• ca apareceu um valor -t ao a1-(obs) À 3,4 to; não obstante tenhem sido os cãl-
(veja seguinte nf) cuIos exaustiv~~ente revisados, con-

f:rm(,\I!-.s.e.. e s s e valor
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o 3.8.1.Z.TESTE lI-compara os valores esperados e observados de nf e ~
a. Cons~rução (v. QUADRO 11)

Utilizando o MAPA 1 (ANEXO 2, APtNDICE 11), foram registradas fielmente'
\

as chegadas por minuto no sistema, com o que se calculou as taxas de chegadas p~
ra o periodo de uma hora. Ao mesmo tempo, foram feitos os registros no MAPA 3 (~
NEXO 4, APtNDICE 11), para o numero de caixas ociosos e funcionando, numero de
pessoas (k) em cada caixa, numero de pessoai em fila (k - 1, isto ~, O numero de
pessoas em cada caixa menos 1 que estã sendo servido; ou ainda, havia pessoas em
fila, toda vez que, no instante de registro, havia duas ou mais pessoas no caixa)
Por amostragem - em periodos de 5 a 6 minutos, cerca de 5 a 6 vezes por hora, t~
mando-se 3 ou 4 caixas -, usando o MAPA 2 (ANEXO /3), registrou-se os instantes'
de chegada e saida. Foram tamb~m preenchidos: o MAPA 4 (ANEXO 5) e o MAPA 5 ( A-
NEXO 6), para acompanhamento dós registros do MAPA 3.

b. Anã1ise
As classificações, baseadas em parâmetros calculados pelo computador,que

muitas vezes não concordavam exatamente com os observados, necessitam de pouca '
ou nenhuma explicação; os dados do Quadro 11, por si, mostram que foi razoãve1-'
mente fãcil estaoe1ecer decisões de aceitabi1idade. O TESTE II confirmou a vali-
dade do modelo, com muito maior trangui1idade; pelo que se v~, s5 um dado para
nf (7a. linha) e s5 dois para p (2a. e 4a. linhas) - no total, 3,- foram dis-
crepantes. A ultima coluna (18) mostra os percentuais das diferenças entre os
nf observados e esperados, e a maior discrepância ~ de -22,4%; tr~s são menores'
que 118% I e tr~s, menores que \10% I . Cons idera ndo que a comparação ~ fe ita pelo
p (obs) e p(calc), que nem sempre são iguais (às vezes, pouco pr5ximos, caso da
3a, 4a e 5a linhas), e que os ~ (obs) necessitam ser ajustados para inteiros, e
razoãve1 a variação.

3.8.1.3. Comparação entre os TESTES I e 11

O que hã de tmpor tante , ~ o numero de observações que ba-
seou cada teste; com isto, pode-se comparar os testes I e 11, inclusive verifi-'
cando que os dias em que foram feitos, apresentaram movimento de clientes e ser-
viço diferentes. No TESTE I, as taxas de chegada foram maiores,e tamb~m as ta-
xas de serviço, indicando que houve maior procura nos dias 5 e 6/8 - 2a. e 3a.f-
que nos dias em que se efetuou o TESTEII, 20, 21 e 22/8 - 3a., 4a. e 5a.f-.



I TESTE DE VALIDADE DO MODfLO
COMPARA OS VALORES ESPERADOS E - -I TESTE II - OBSERVADOS DE nf E p

r COMPARAÇÃO DE - - nf(obs)I DADOS OBSERVADOS (CSLETA) CALCULADOS PELO COMPUTADOR nf E p
['ER!ODO À ~ S - À <- -1)%IrATt\ ~ p S P nf P S P nf nf P )J P nf(ca1c)I (hcr as) (obs) (obs) (À/\l) (prev) (obs) (aj5) (obs) (obs) c-- )

I (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) OS) (16)(17 (18)
j

IZO/8 91--10 3,77 0,55 6,85 12,0 10,"46 10 3,727 0.,3.50 6,8475 10 4,1525 0,4218 a a mb b mb -17,01:
13a.f

10 I-- 11 3,52 0,54 6,52 ll,O 10,33 10 5,200 0,313 6;5000 10 3,5000 0,2856 b d mb b mb + 9,9%
11"-12 1;76 0,55 3,20 7.0 6,25 6 3,214 0,111 3,3333 6' 2,6667 0,1797 mb a a* b b - 4,8%

l
t~.l /8 10 f--ll 3,13 0,53 5,91 11,0 9,33 9 4,166 0,367 6,0000 9 3,0000 0,3920 mb d b b b - 6,4%l
!4a.f 11 1---12 1,86 0,52 3,58 7,0 6,53 7 2.538 0,092 3,5714 7 3,4286 0,0799 a a a b b +15,1%b/8 112 t-- 13 2,10 0,55 3,82 5,5 6,83 1 2,166 0,1:33 3,1500 1 3,2500 0.1129 a a a b b +17,8%tpa.f i DI---14 2,83 0,56 5,05 8,5 6,85 1 2.142 0,629 5,0000 1 2,0000 0,8112 d mb a b b -22,4:1;r5-
t-

I, CO!-'.PAi{AÇÃO - - (*"') • coluna (9)•DE nf E p : o DADOS OBSERVADOS:

I - como nraf(S,P), (ver "Explicação" - Constam colunas para S, com o fito de:d : discr'i!pante no Teste I), basta comparar com o p (4) S (prev) dar uma referência do número de- : : ca-
a : aceitâvel computado mais próximo do observado, ,

na is esperado.I b : bom ·independentemente de considerar À e (5) S (ajs.) o ajuste feito, intci: . mostrar para oI ll'.b : muito bom
)J separadamente. ro .mais próximo.I'OTAS, !NDICA~ÕES Pensamos que parte das diferenças havidas (cola• 13 a 18).

• :~ À ê baixo,'1U.'19)J ê
- ob s s r observado podem ter origem neste ajuste de S, mas não encontramos al

1 bom; logo, conr.ide- prev: previsto (no caso de S, confor- ternativa que se·revelnsse mais apropriada. salve melhor ,

1
r ames o razoável , me estâ no Quadro 11) juízo.

! para0 perlodo. ajus: ajustado (no caso de 8, para

r número inteiro-vãriãv.distreta)
~L\IOROISCREPkiCIA rER- (VEJA O TEXTO, PARA ESCLAREClMENTOS)COLUNA Oª-)
:F;~TUÀL E:-;TRE ;f(obs) e - As diferenças percentuais. fornecem ' '
r.f (cale) • - 22 ,4~ ..uma idéia'das discrepâncias.

-.-

QUADRO 11

cow
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Isto não invalida o mode lo , nem os testes; ao contrâr+o.mos

tra que~ em dias e perlodos diferentes, com intensidade de trãfego diferente, o
modelo fornece respost~s razoáveis. Fica tambem aberta a questão da sazonal ida-
de, que será tratada-em outro item.

A comparação e diferenças entre os testes está definida no
quadro abaixo:

[tempo de coleta:. . . . '.. . . . .
numero de observações p/ À e.~ ...

~ [ MOVn~ENTO.......

TESTE I comparaçao TESTE 11
7 horas
1.303 >

7 horas
812

20, 21 e 22/8J5 e 6/8 >

3.8.2. Conclusões sobre o Modelo - Verificação das Hipóteses Básicas.

Os TESTES I e 11 indicam que o modelo, na maioria dos casos, fun-
ciona. Provavelmente, um acompanhamento em tempo mais longo, e uma maior dispo-
nibilidade de computador eletrônico, permitindo cálculos com os valores observa-
dos (À e ~) por certo levariam a maiores aproximações; não obstante, pode-se a-
creditar no mod~lo, o que confirma as primeiras tr~s hipóteses, referente~ ao
modelo.

Os problemas fundamentais que podém provocar o aparecimento de
respostas diferentes daquelas obtidas do modelo, são:

á. Variação em À : sazonal idade- pelos testes se percebe que existe va-
riação considerável em À , isto e, a ta-

- x& de che~Rda de clientes muda de perlodo para perlodo. Nosso estudo'
procurou dimensionar o periodo em horas, mas não e próvável que a taxa
mude somente dentro desse intervalo; a mudança pode ser em periodos di
ferentes, talvez em intervalos menores, de 30 em 30 minutos, ou outros;
acontece que, para fins práticos, tal informação e de pequeno valor, ~
pois os "caixas" são funcionários com direitos e deveres previstos em
lei: tem sua hora de refeição, jornada de trabalho limitada (8 horas,'
sendo 5 no atendimento e 3 no serviço interno);(ver QUADRO 1). E por
certodiflcil fracionar o horário do caixa em periodos de 30 minutos,'
se bem que alguns assim trabalhem. Logo, elegemos, para fins práticos,
o pérlodo de uma hora como ~ mais apropriado.
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Assim considerando, não hã como negar a existência da sazon~

- lidade, isto ~, a taxa de chegadas varia no correr d6dia. Não obitan-
te o modelo tenha fornecido boas respostas, nada garante que o A de
um,per10do se conservarã para o perlodo seguinte. Vimos tamb~m, confor
me QUADROS 10 e 11, que a taxa de chegadas tamb~m varia em dias dife-'
rentes do mesmo mês e em dias diferentes da mesma semana. Aceitamos, '
portanto, a 4a. hip5tese(para o Processo). Um estudo mais detalhado'
sdbre a sazonal idade serã efetuado noCapltulp 4, onde veremos que e
provãvel que siga uma variação esperada.

b. Variação emS, por hora - O numero de canais (caixas) previsto para um p~
riodo horãrio, pode variar de diversas manei-'

- ras: quando A decresce, ~ comum um ou mais caixas serem retirados para
serviços internos, ou se ocuparem de serviços da bateria deixando que
outros atendam o ~Gblico; ou entâos o caixa se retira por alguns minu-
tos, para atender i necessidades pessoais; ou ainda, vai resolver pro-
blemas junto i Retaguarda, enquanto o publico se distribui pelos ou-
tros caixas. Ora, como se viu, para poder trabalhar na validação do m~
,delo, foi necessãrio aceitar $, isto ~, o numero m~dio de caixas em um
per10do horãrio, e não hã como tratar de modo diferente o assunto. r
razoãvel supor que algumas discrepincias do mod~lo possam surgir da1,'
pois os cãlculos foram feitos - e devem ser assim colocados - para S
inteiro (o,numero de caixas e uma variãvel discreta). Aceitamos, por-
tanto, a 5a. hip5tese (para o Processo).

c.Variação em ~ - Se bem que, ~e todas, essa e a menor variação notada(foi
inclusive objeto de prova de igualdade ou semelhança, na

- construção do modelo - v. Quadro 6), ainda assim varia; se A ~ peque-
em p; mas se A ~ grande, pno; a variação de u tem menor efeito

fica bastante alterado. Vejamos:
A ~ Pl P2

[1) 2,0 0,50 .4,0000
2) 2,0 0,51 3,9217

[1 ) 5,0 0,50 10,0000
2) 5,0 0,51 9,8039

P -P
2 1

(I)
'0,0783

--~ 0,1178
(II )

0,1961

(II) - (I)
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D isto ~, o incremento de 0,01 em ~ com ~ = 5,0 produziu uma variaçio

em p de 0,1178 a maior que em p com ~ = 2,0.
As variações de ~ em cada teste, nio foram muito grandes; e

- a variação de ~ tamb~m tem um estreito intervalo entre aproximada-'
mente 3,0 e 5,0 com poucos valores fora di1e.

Lee (1966, pgs. 132 a 134) admite, em seu estudo, ter encon-
trado taxas de serviço variãveis;não obstante fosse sensl'velmente con~
tante de canal para canal , variava de pertodo para pertodo. Testou e
aceitou que o tenpomêdí o de serviço diminuia (logo, "atendendo maior nQ
de pessoas por minuto) quando o nGmero de clientes au~entava no perto-
do: isto ~, o aumento das filas provocava uma agilização dos serviços,
ao que chamou de "pressão" da fila.

Nosso estudo porem não vai mais alem; limitamo-nos a indicar
- a variação, considerando que o modelo consegue responder satisfatori~

mente ã ela e recomendando cuidados para que não se constitua em limi-
tação i aplicação prâtica. Com isto, consideramos satisfeita a 6a. hi-
pótese (para o Processo).

d. Localização dos guichês Al~m da variação em ~ citada na aHnea "C" ,
anterior, verificamos que realmente existe uma

- sobrecarga de procura para os guich~s de intcio de balcão, tanto maior
quanto maior ~ a proximidaJe da entrada (claro, esta proporcionalidade
~ elâstica). Preferimos, para isso, comprovar de modo nio quantitativo:
as fotos que colhemos, colocadas no APtNDICE 111 vem confirmar a hipó-
tese nQ 7 (veja fotos nQs. 4, 6, 8, principalmente 9, 10 e 11, e ainda
13 e 19). Por questão de espaço e volume, colocamos no APfNDICE 111 s~
mente as 20 fotos mais interessantes; mas, nas 60 que tiramos, outras'
indicam o mesmo fato.

Quanto ao aspecto "preferência por caixa", conc1uimos que
- nao dispomos do instrumental necessãrio para sua averiguação; envolve'

problemas de ordem psico-socia1 e sõ nos atrever;amos a abordã-lo am-
parados por um profissional dessa area.

-**********-
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o C A P 1 T U LO 4 CONCLUSOES

Na Seção 3.8. pudemos concluir pela aceitação das hipóteses'
formuladas no Item 3.2.1., tanto para o modêlo como para o processo. tste capit~
lo pretende tratar dos objetivos indicados no Item 3.2.2. e oferecendo, quando I
possivel, sugestões.

,,4,J.__Calculo de custos. ..__.'' .~. ,,_~_._,,...__.. . ._ " .. .. ..

A primeira preocupação foi estabelecer instrumentos para tratar os
custos. P ara tanto, necessitavamos de um modelo pratico e especifico, para o
calculo dos parâmetros necessarios. Varios abacos estão ã disposição (ver Lee,
1966, Apêndice 3, pgs. 235 a 241; Wagner, 1969, Apêndice IV, pgs. A76-A78; Kauf-
fmann& Faure, 1966, pg. 7~), por~m bastante gerais; decidimo-nos pela confecção
da TABELA 1, a seguir, onde o numero de canais S foi reduzido a um intervalo de
1 a 17, pois não são frequentes agências bancarias com mais que .este n9 de cai-I
xas, em cada bateria. Utilizando os calculos do computador (item 3.7.1.) traça-I
mos as curvas de p, para cada S e o produto ~Ef' As curvas de p. são i~
teiras, para os valores terminados em 0,0 e 0,5; consideramos sõ os extremos su-
periores, para os valores terminados em 0,25 e 0,75 a fim de não complicara t!
bela. Então, conhecido p, para cada S se obt~~ ~~f e deste, por divisão,'
tf para o cliente, em minutos (as frações são decimais).

A segunda preocupaçao foi anteriormente resolvida no Item 3.7.2.: o
cãlculo de custo para caixas.

A terceira preocupação foi estabelecer os custos para clientes. Rec~
nhecemos que o metoúü por nós utilizado não deve ser o melhor: estudos' mais acu-
rados, envolvendo pesquisa das fichas cadastrais, opinião dos caixas e outros, I

devem levar a valores mais seguros. Usamos, entretanto,. o instrumental que tinh~
mos disponivel: um questionaria (ANEXO 7, APtNDICE 11). Conforme se vê ali,pro-'
curamos resolver varios prob~emas com poucas perguntas: uma, porque o ambiente I

bancaria não ~ muito propicio a este tipo de pesquisa (envolve "renda" que ~ ex~
tamente ponto nevralgico para operações entre banco-cliente); o~tra, porque o
cliente esta sempre procurando minimizar seu tempo de espera e nao era convenien
te segura-lo por muito tempo.
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1-' Os resu1tadosobtidos estão r.egistrados no QUADRO 12, a seguir. A la.

coluna (t: cliente habitual?) não tem grandes implicações, mas de qualquer modo I

indica que o~ entrevistados t~m certa lradição como clientes do banco (82,3%). -
A 2a. coluna (Qual seu cargo, ou função, ou ocupação?) §arante a diversificação"
das funções e logo, a aleatoriedade das rendas; pode implicar, tambem, em maior'
dispersão destas. A 3a. coluna (Que tempo acha razo~vel esperar em fila, sem ir-
ritar-se?) nos deu uma ideia do tempo que o ,cliente est~ disposto a tolerar, em
fila, a espera sem irriiar-se: a media de 12,37 minutos surpreendeu-nos (espe-
rãvamos ser menor) mas o desvio padrão, 6,9 minutos, reduz a ·confiabilidade da
afirmação. Entretanto, juntamente com a coluna 4' (Tem encontrado filas ao chegar
ao Banco'?) respondeu-nos ao objetivo 4, do item 3.2.2.: "filas 'curtas" com 64,0%
e "não tenho encontrado filas" com 28,8% indica que a agência tem excelente pe.!:.
fórmance aos olhos do publico; e ainda, que uma espera de 12 minutos, não irrita.
Os valores de espera que encontramos (veja Seção 3.8., 'os Testes de Validação, I

Quadros 10 e 11) foram sempre muito pequenos em relação ã essa media. A coluna 5
(Qual seu horâr-to habitual ou preferivel de chegada ao banco?) ser~'"adiante,co..!!.~
siderada na abordagem ã sazonal idade. A coluna 6 (Qual sua renda mensal aproxim~
da? - Confidencial) finalmente deu-nos as respostas procuradas. A media mensal I

de renda para clientes, Cr$.3.678,87 tambem nos pareceu 'um pouco super-e?timada;
mas a dispersão, Cr$.3.526,40 para desvio-padrão, indica que a media ê bastante'
flutuante.

Com a TABELA 1, o C~lcu10 de Custos para Caixas e as Respostas ao
Question~rio para Clientes, montamos o MAPA 6 - "Estudo do Numero EconBmico de
Cáixas, por hora (ANEXO 13, APtNDICE lI) para avaliação do numero ótimo de cai-
xas (Sótimo)' Aqui, nos defrontamos com o seguinte impasse: como considerar o
custo do cliente,em r~lação ao banco? Tr~s abordagens foram feitas:

la.) O Sõtimo ocorre para o ponto de m inimo da curva de custo medio tbta1-
Nesse custo total, consideramos a soma do custo de ociosidade de

caixas com o custo de espera em fila de clientes, ou seja:

onde:



RESU·LTADO DO QUESTION~RIO PARA CLIENTES
l.eCLIENl'E 2. POOFIsslio (~, 3. TEMPORAZ~- 4. TEMEN:'ONl',WJO 5. HORÂRIOHABITUAL 6. RENDA MENSAL

HABITUAL: CJ\l<OOOU 0CUPAÇh:»: VEL DE FIIA, FIIAS, NJ r.HE- DE~ NJ (aproximada)
SEMIRRITAR-SE G\R NJ BANfl): BANXl:

(X) F\:Jnto
Resp. fi Designação fi

em
fi Resp. fi Horas fi f% Cr$. rrédio fi f%mirnltos

SIM 107 FUNC.PUBL.ESI'ADUl'IL OI- S 12 SIM,I.CNiI\S 9 ·9 I-- 10 9 8,0 250 -- 750 500 25 20,3

ou NtNICIPAL•••••••• 17 51-10 37 10 I- 11 8. 7,1
750 I-- 1.250 1.000 17 13,8

WiD 11 SIM,CURl'AS 80 1.250 -- 1.750 1.500 11 8,9
FUNC.PUBL.FEDERAL••••••• 15 10 I- 15 40 111-12 11 9,7 1.750 I-- 2.250 2.000 7 5,8

M!US OOMERCIANTE••••••••••••• 11 151- 20 8 NKo 36 121-13 29 25,6 2.250 I- 2.750 2.500 2 1,6
w f- 2.750-- 3.250 3.000 10 8,1.~--12 AlJX.ESCRITORIo•• : ••••••• io 20 I- 25 10 125 131-14 28 24,8

3.250 __
3.750 3.500 3 2,4

Rl!:PRES.OO~1ERCIAL•••••••• 8 251- 30 10 141-15 20 17,7 3.7501- 4.250 4.000 10 8,1- NR 5 4.250 I-- 4.750 4.500 2 1,6
ESTUDANTE••••••••••••••• 7 117 151-16 8 7,1 4.750 I- 5.250 5.000 5 4,1

~IOO, DENl'IsrA•••••••• 7 5.250 t- 5.750 5.500 O 0,0
NR (*) 13 li3 100,0 5.750 I- 6.250 6.000 8 6,5

EMPRESJ\ru:o,EXOCUl'ru::>•••• 7 6.250 t- 6.750 6.500 1 0,8

VENDEOOR,VIJlJJ\Nl'E•••••• 6 NR 17 - 6.750 t- 7.250 7.000 4 3,3
7.250 t- 7.750 7.500 1 0,8

MJ.roRIsrA••••••••••••.••• 6 7.750 t- 8.250 8.000 5 4,1

AGRICULTOR•••••••••••••• 5 8.250 t- 8.750 8.500 O 0,0
8.7501-- 9.250 9.000 O 0,0

OJNrAlX>R••••••••••••••• ·• 5 9.250 t- 9.750 9.500 O 0,0

BANcARIo••••••••••• ~•••• 4 9.750 I- 10.250 10.000 5 4,1
10.250 I-- 10.750 10.500 O 0,0

ESCRITUR1\RIo(Caixa, 10. 75~ t- 11. 250 11. 000 O 0,0

Secretária,etc) ••••• 4 11.250 I-- 11. 750 11.500 O 0,0
11. 750 t- 12.250 12.000 4 3,3

OFFICE-EQY•••••••••••••• 4 12.250 t- 12.750 12.500 O 0,0

DOLAR, DOr-tsTICA••••••• 4 12.750 t- 13.250 13.000 O 0,0
13.2501--13.720 13.500 O 0,0

ProFISSÕES LIBERAIS••••• 3 13.7501--14.250 14.000 O 0,0

ourros •••••••••••••••••• 7 14.250 I- 14;750 :"4.500 O 0,0---------- 14.750 t- 15.250 15.000 3 2,4

123 100,0
NR••••••• 7 -

::;: 130 ::;: 130 ::;: 130 :o- 130 ::;: 130 100,0 ::;: 130 100.00
PEICEN1'Ul'IL(%) OBS.: 11am:>stra indica razoá- pARÂlmros Pli!ICEN1'UAL :") OONCr~RAÇÃO:50,4% dos PlIRÂME'l'IDS: x = cr$.3.678,S7, s = Cr$.3·.526,40
SIM 82,3 vel gr~u de diversfficação das x = 12,37 mino SIM,LONGI\S 7,2 clientes comparecem ao' Nas respostas predcrninaram )quase exc'lus.lvarren

ocupaçoes, que J;XXlerefletir ' s = 6,90 mino SIM,CtlRI'AS 64,0 Banoo entre 12 e 14 hs, te) valores rrn11tiplo!'õ de 500, que foram t.cma-=
NÃO 8,5 em benefIcio da aleatoriedade NR(*)=13, 10%da NKo 28,8 O per Icdo rratutino é o dos p/ pontos médios. O desvio padrão in:Uca '
(+,-) 9,2 das remas. distrib, pode ca~ . rrais· fraco (24, 8%, de 9 grande dispersão e um intervado de oonfiau;a '

A sigla NR significa: nnao sar distorções. a 12 hs). E 24,8% pref~ p/ média: $.3.055,69~ c$.4.302,06, ao rúvel'

respomeram" Predcminaram res rem o finã.1 de expedien "-= 0,05 ·(5%).- postas em rrn11ti-'
._- te (entre 14 e 16 hs).-

100,0 I;",,,,, rl", t; :"00,0

N
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Ct = custo médio total
CLd = custo médio diârio para um cliente; equivale i renda média diâria de

clientes, ~u seja: e ~
CLd = Lm = ~

30 30
onde:

CLm = custo médio mensal para clientes, ou renda média mensal

~Ld'A'~f= custo médio diârio de espera para clientes. Das f5rmulas sabemos que
A'~f = ~f ; e eLd'~f é o produto do custo médio de espera para um
cliente pelo numero media de clientes que esperam em fila, no dia.

No caso de se desejar errar menos, pode-se tomar o (eLd) - , isto" max
é, o ELd mais 1,96 desvios-padrões da renda diâria, esperando estar pr6ximo do
nivel de 95% das rendas. E o desvio-~adrão, sLd ' é:

sLm "sLd = - = desvio padrão da renda diâria, onde:
30

sLm = desvio-padrão da renda mensal de clientes.

Logo,

Esta aproximação deve servir s~mente como subsidio ao estudo, vi·
sando estabelecer" um atendimento excelente, visto que, pelo QUADRO 12, ~ifici1-
mente as rendas terão distribuição normal ~ que foi aqui utilizada; e mesmo
rios estudos em economia, mostram que as rendas geralmente não são normais.

~ =" é o custo media mensal do acréscimo de ordenado, para um caixa, comoXm foi calculado em 3.7.2. E,"
eCXd = Xm = é o custo diârio para um caixa.
30

-va-

~Xd·~ = é o produto do custo diirio de um caixa, pela ociosidade, isto e, o nG
mero d~ caixas que ficam ociosos no dia. Di o custo de ociosidade de
caixas.

o custo. diirio poderia também provir de uma divisão por 21 (me-'
dia dos dias uteis·no mês, nos 12 meses do ano). Mas, para o efeito de coinpara-'u

ção, não traz diferença.
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Finalmente, investigamos porque considerar essa soma, como custo'
para o banco, 'onde entra o custo do cliente. A grosso modo, o banco pode ter 3
atitudes em relação ã fila de clientes, baseadas em duas variáveis principais:

Xl = numero de bancos em certa praça
X2 = potencial econômico-financeiro da praça

.Atitude 1 Aceita que o cliente tenha maior. espera - no caso em que Xl e X2
são ambos pequenos: o

banco nio teri~ interesse em investir, sem a pressão da concorr~ncia e com
potencial que ofereça baixo retôrno.
Atitude 2 - Atendimento razoável: existe um tempo tolerável de espera -
no caso de relação inversa entre Xl e X2:
- Xl pequeno e X2 grande: a captação de dep6sitos face ao grande potencial'

econômico-financeiro passa a ser objeto de certa luta entre os poucos ban
cos, objetivando conquistar maior fatia do mercado.

- Xl grande e X2 pequeno: se o potencial i pequeno e há vários bancos, os
que não conseguirem captar dep6sitos sucumbirão; logo, na melhor qualida-
de de atendimento pode residir um trunfo ..

Atitude 3·- Bom Atendimento - no caso d~ Xl e X2 serem grandes, se há vários
bancos e bom potencial financeiro, a captação

será, em boa parte, função do bom atendimento. E, vamos dizer, um refinamen
to que passa a ser exigido quando a cidade cresce.

Esta anã1ise i simplista, mas contim elementos básicos de de
cisio. Não podemos esquecer que, ao banco, como empresa de prestação de serviços.

___Jn!~r.essa e mui~<:>aboa imi3:ge~que possa criar junto ao cliente; isto influi di-
retamente na captação de recursos, com os quais o banco trabalha, e dos quais de
pende sua disponibilidade para operar em empr~stimos. Se o cliente _~ mal atendi
do, ou se outros bancos oferecem melhor atendimento, o potencial financeiro ten-
de para os segundos. Outras va~iiveis importantes que não foram consideradas sao:
facilidade de cridito, custo do capital (juros e taxas), simpatia do gerente e
chefes, volume de operações, garantias exigidas, saldo midio, etc; porim, o vo-
lume de empristimos e a captação de recursos (dep6sitos) estão fntimamente corre
1acionados positivamente: se um cai, sofre o outro. As consequ~ncias negativas'
que podem ocorrer face ã filas muito grandes e/ou demoradas, são muitas, das
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quais podemos citar como importantes: estabelecimento de uma imagem desfavorivel
ao banco; o cliente procura mudar seus depSsitos para outro estabelecimento; em-
presas'procuram enviar ao banco, empregados de menor sa1irio (minimizar a~ per-'
das representadas pelo custo de espera) e logo, menor capacidade,o que gera er-
ros, atrasos e problemas; o recebimento de outros dep6sitos, como instrumentos I

de captação (tais como contas de igua, luz, telefone, impostos, etc.) decresce,'
pois o cliente procura um serviço mais ripi~o em outro banco; e outras mais. Por
estas razões, parece aceitive1 incluir o custo de espera do cliente no custo to-
tal para o banco.

29) O 56timo ocorre guando o custo de ter.mais caixas ultrapassa o custo
de espera do cliente

Note-se que aqui não estamos mais considerando a ociosidade. Interes
sa somente o quanto custa ao banco manter 5 caixas e quando esse custo supera'
o custo de espera do cliente. Ou seja, comparamos:

com

Aqui tambem podemos considerar o (CLd) - .max
39) O SStimo ocorre no ponto emgue o custo de ociosidade de caixas e

igual ao custo de espera do cliente -
Ou seja, interessa o ponto em que manter caixas ociosos custa igual'

ou mais que o custo de espera. Comparamos:
com

,e pode-se usar, tamb~m, o (ELd) - .max
O MAPA 6 traz elementos para as três anilises. A la. e 2a. linhas,'

são identificadoras da anâ l í se e agência. A3a. linha registra o dia (semarsa/mês)
e periodo analisado (horãr io ), e os elementos À,11 e p. A 4a.e:5a ...Ltnhas se!.
vem para registros dos custos medi~s, deSVio-padrão, etc.: CLm ' ELd ' sLm' sLd'
(CLd) - ,CX ,~e CXd (I). A 6a. linha lembra a f6rmula usada na la. abordagem,max m !
e tem locais para regisir6 de produtos que serão usados abai~o: CLd'À (11) e
(CLd)mix'À (IrI), e o S minimo (51 > p). A 7a. linha contem cabeçalhos pa-
ra cada coluna, de 1 a 11, que por si se explicam, alem de indicar os cilcu10s I

(J

necessirios para obter os valores da coluna. Esclarecendo:
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coluna
(1) S •..... nGmero de caixas
(2) CXd·S e o custo de manter S caixas
(3) p e o indice de oc tos idade
(4) ~~f va10r a ser lido na TABELA 1, para S de cada linha e p fixado
(5) tf obtem-se dividindo os valores da coluna (4) por u; di o tempo·

medio de fila
(6) CLd·À·~f .. custo de espera f{Ílá) para o cliente; o produto CLd·" e cons-

tante e ji esti calculado.na 6a. linha (30 quadrinho) e deve mui
.tiplicar os valores da coluna (5).

(7) CXd· ~ ..custo de ociosi~ade; obtem-se multiplicando o valor de EXd fixa-
do na 5a. linha (Gltimo quadrinho - I) pelos valores da col. (3)~

(8) 1\ ..... custo total medio, pela la. abordagem (soma dos custos de oc iosj
dade e.de espera), soma das colurias (6) e (7).

(9)(CLd)mix·À·~f ... custo de espera miximo; i o produto do valor {ELd)max"À ,
fixado na 5a. linha (49 quadrinho) pelos valores de cal. (5).

(lO)(CLd) ..custo total m ãximo, pela la. abordagem (soma de custos de ocio-max
sidade e de espera), soma das colunas (7) e (9).

(ll) Decisão: S 5timo para: ... esta coluna se divide em duas sub-colunas: a
da esquerda dã os valores de decisão considerando os ELd, isto e,
midia de rendas; a da direita, faz o mesmo considerando . os
(CLd) ,isto e, a renda mais 1,96 desvios-padrões. Nas duas' •max
sub-colunas, a la. linha traduz a la. abordagem (Et = soma dos
custos de ociosidade e de espera); a 2a. linha refere-se ã 2a. !
bordagem (custos de caixas em relação aos custos de espera); e a
3a. linha, ã 3a. abordagem (custo de ociosidade em relação ao

- _._.-_..··---··custo de' espera) ..k-4-a.linha;··IIDecisão Fina l", registra o valor
mais frequente nos 6 quadrinhos acima, na coluna. Naturalmente,·
podem ser consideradas outras variáveis para este valor final, •
pois que a resposta quantitativa geralmente não e a decisão mas
o ponto de partida, a base, para a tomada de decisão.

I

o
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Usando o ~1APA 6, fizemos os Estudos nQs. 1, 2 e 3 (QUADROS 13, 14
e 15, a seguir), e verifica~seque a decisão extremada a ~avor do cliente seri
geralmente a da la. linha, da sub-coluna (11) da direita; e a favor do banco, a
de 2a. linha, sub-coluna (11) da esquerda. O resultado da la. linha, sub-coluna'
(11) da esquerda (la. abofdagem) perece ser sempre~ais pr5ximo do resultado fi-
nal (como ocorreu nos 3 estudos). Depende ainda da perspjcicia do analista, con-
siderar ou nao outros fatores, na Decisão Final.

O MAPA 6 e portanto um instrumento para tomada de decisão. Conhe-
cidos os parâmetros' horãri os ().e ].1), aval iados em amostra de tamanho razoãvel e
em diversos dias para os mesmos horãrios, pode-se
de canais (caixas) para aquele periodo e alocados
de caixas necessãrios para o dia e portanto, qual
gência analisada.

estabelecer um numero S5timo '
os S em cada hora, qual o nQ
a dotação de CAIEX para a a-
..

O Estudo'l serviu de base para o GR~FICO 3, a seguir. Ali, aloca-
mos os pontos de decisão, conforme as 3 abordagens, correspondendo às letras A,
B e C, utilizando as curvas de custos. A rigor, as c urvas não seriam contínuas,
pois' são função de S, que e discreto; mas um esboço que fizemos das funções como
deveriam ser, tornou-se um emaranhadó de "escadas", que não dizia coisa alquma r'
como nossaintenç-ao e a visualização do fenômeno, optamos pela forma de apre-'
sentaçã~ em que estio

Confrontando os Estudos 1, 2 e 3 (QUADROS 13, 14 e 15), com o QU~
.ORO 1, "Horãrio Programado pela Agência, no Atendimento ao Publico" (fls. 34),-
temos: nQ de CAIEX previsto nQ de CAIEX previsto

Estudo Periodo pela agência(Quadro 1) pelo Estudo (S 5timo)
__ ....____.1. _._ Q 1----=-_ 1Q__ .

- --- --- .-. 14 9

2 l2t--13 5 ou 6 6

3 13/--14 8 ou 9 10
Os Estudos serviram para mostrar o metodo; entretanto, como se ba

searam em parâmetros tomados em um s5 dia, pensamos que não deveria expressar u-
ma estimação melhor da realidade. Por isso, recalculamos os dados coletados des-
de o inicio da pesquisa, separados por hora. Encontramos:

o



QUADRO," 13,

!I 'I! Estudo n? 1 I ,ESTUDO DO NUMERO ECONÔMICO DE CAIXAS, POR HORA M A P A 6

I ••II AG~NCIA: -.-.-.-.-.-.-.-.-. Térreo ANALISTA:BATERIA: ---------------------------- -.-.-.-.-.-.- ..-.--

I' DIA (se~ana: 3a.feira
m e s: 20/08

!'CLm =Cr$.3.678,90

li.' ê .- Lmli CLd = 30 = Cr$ .122,60
'II. '

PERIoDO: 9 hs -- 10 hs À :: 3,80 u = 0,56 P = ~ = 6,80 11

(4)

3,000

0,500

0,170

0,066

0,024

0,012

5L
sLd = 30

m
= Cr$.117,50

.1 - T

~ (CLd)max = c-s. 352,90 'Jli CXd = c~~ =Gr$.139,70 i
li (I\ li

- - - '-I Ct= CLd"À.tf+ CXd·p

I S
I
i

I

I, (1)I '
8

9

977,90

1..117,60

1. 257,30

1.397,00

1.536,70

1.676,40

-p '"S -p

(3)

CONST~~TES: I CLd·À :: Cr$'465,88

, 7

i

//
10

1.11

\12
I

I

(I)· (1)=
=(2)

0,20

"1,20

2,20

3,20

4,20

5,20

7.183,70 7.211,60 mínimo Ct IMín·(C ) 1
1

1

I
t max I

1.197,50 1.365,10 II-S_=__ 9--..J1 I s= " 10 I I (11
407,70 7l5,00 . ' " .

605, 20 ~(2-)----->---C 6-)-I--(2-)--~-, -(9-1? lI'

644,40

I s = 8 I I S:: ~~ II (E
.1

- (9) li
>

1.--' 8_=_10_' _] I (C

27,90

167,60

307,30

447,00

586,70

" 726,40

2.523,60

583,60

448,90

502,00

6q6,70
736,20

~.495,70

416,00

141?"60

, 55,00

'20,00

9,80

5,357

0,893

0,304

0,118

0,043

0,021

158,20

57,70

28,20 754',60

i, (7) (6), (7)
(VEJA AS 'CORRESPONJ)ENTES CURVAS DE CUSTOS) >

I S = 9

DECISÃO FINAL: II
li~i. ' I L:~L= 9 I li~===_~,==============~======d===-====~======~====================~======~====~:==~============-=~



QUADRO 14

Estudo n9 2 ESTUDO DO NUMERO ECONÔMICO DE CAIXAS, POR HORA M A P A 6
I AGfNCIf\: TérreoI ------ BATERIA: ANALISTA: . - - - - 11I . . . . . . . .

,,' Ij 5a.feira rDIA (se~ana: ,
I' PERÍODO: 12 hs -- 13 hs À = 2,10 ' 0,55 À ' ,

II1 22/08 1.1 = o p = - = 3 82o e s : 1.1 '

II
- = Cr$.3.678,90 c-s , 3.526,00 (CLd)max= CLd+ 1,96,sLd ,> Ir Cxm = Cr$.4.189,~0 ICLo sLm == " II

'II C. sLm I - Cx..,., . ' ilI CLd '" 3~'T.= Cr$ .122,60
I1

sLd = ~ = Cr$. 117,50 => (CLd) = c-s , 352,90 I C= -'> = Cr$·139 70max ' Xd 30. '
I

(I) I
I - - - - - I CLd·À = ,Cr$.257,46 (n)l; [7CLd)!l?ax·À = c-s. 741,09 (lI I)'] I SI= 4I Ct= CLd·À.tf+ CXd·p CONSTA.~TES : > P= 3,82 II
I
I

II;

I - - - - - - - -
(CLd)m~x (C )" DECISÃO: IS CXd·8 P = 8 -p 1.1t

f tf CV:À.tf CXd'p Ct, It max
I•À't' '8 ótimo para.:

(I)· (1)= (5)"'ill..(6)=(II). (7)=(1)' (8)=(6)+ f (10)=:(7) I
(9)=(FI)o I

(1) =(2) (3) (4) 11 .(5) ·(3) + (7) • 5) +i(9), (ll) Ii

, !mínimo C Min. (C) ,
4 558,80 0,18 2,100 3,818 983,OC 25,20 L008,20 2.829,50 2.854,,70 t t max,
5 698,50 1',18 0,410 0,745 191,80 164,80 356,60 552,10 716,90 IS = 6 I I S =,6 I6 838,20 2,18 0,110 0,200 51,5e 304,60 356,10 148,20 '452',80

(2) - (6) (2) ... (9)7 977 ,90 3,18 0,037 0,067 17,3C 444,30 461,60 49,70 494,,00 > >'-
I 1.117,60 4,18 -0,013 0,024 6,2C 584,00 590,20' 17,80 601:,808

18 = I 18 = I5 5

I i
\ (7) ... (6) (7) - (9 )
!

I
, > >,
{ I S = 1 I S = r
I 6 6,

I DECISÃO FINAL: I
" '

I

I Sót. =,6 ]



'. QUADRO 15

! Estudo n9 3 ESTUDODO ND~1EROECONÔmCODE CAIXAS, PORHORA M A P A \ 6 !I
r--A-G-r-NC-I-A-: ..L.. -_ .- •••-. -_ ------B-A-T-ER-r-A-: ---Té-r-'-r-eo----------:--A-N-A-L-r S-T-A-: - -.~-L....--.--"-. -------1'

3a.fei:raDIA (se:=ana:m e s : 06/08 PERloDO: 13 hs -- 14 hs I À = 4,80 I V = 0,64 Ip = ~ ee 7,50 II
I CLrn = Cr$.3.678,90

C
CLd = 3~ = Cr$ .122~'60

I II ;iI sLm = Cr$.3.526,00 CC) =;8 + 1 96·s ~ I Cx = Cr$. 4.189,70 -I
I Ld max Ld ' Ld m" I

SLm - CXm ""
sLd •••30 '"Cr$. 117,50 ~(C d) = Cr$.352,90 CXd = 3'0 = Cr$.139,70

L max "

\O
(X)

I,

CONSTfu~TES:lC .1.. = c-s. 588,48
Ld

I

1.257,30

1.397,00

1.536,70

1.676,40

(I)· (1)=
(1) =(2)

-p = s -p

(3) (4)

- - - -
CLd·À~tf CXd·p (CLd) • (C )

, max t max

• À· t'
(5)=(4) (6)~(11). (7)=(1). (8)=(6)+ (9)=(iII). (10)=(7)

"ll - .(5) ·(3) +(7) ."(5) +(9).

DECISÃO:

- S ótimo para:

(11)

8 "1.117,60 Min. (C )
t max

9

1

10

11

12

I1,-

0,50

1,50

2-,50

3,50

4,50

1,700

0,350

0,125 '

0,050

0,021

""2,656

0,547

0,195

0,078

0,033

1.563,00

321,90

114 ~70

....45,90

19,40

<. -'mi.m.mo C
69,901.632,90 4.499,004.568,,90 t

,209,60

349,30

489,00

628,70

I S = ,11 I531,50

464,00

534,90

648,10

926,60 1.136,201 I-S_"_=_1_0---,1
330,30

"132,10

55,90

679,60~----_------r_-----_----~1
(2) > (6) (2) > (9)621:,10

684:,60 1..-1 S_"=__ 9 --,11 '-s_=-,--9-.;1 I
(9) I

I S = 10 I' r-IS-=-10---'1 I
(7) (6) (7)

> >

DECISÃO .FINAL:

I S = 109t.
J
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Periodo À j.l .e.-
9 I 10 4,0909 0,5782 7,0752

1° I 11 3,1551 0,5409 5,8331
11 12 2,0112 0,5180 3,8826
12 I 13 2,2325 0,5212 4,2886
13 14 3,1438 0,5565 5,6496
14 I 15 5,0633 0,5431 9,3230
15 t 16 5,6859 0,5672 10,0245

Com estes parâmetros, fizemos os estudos no MAPA 6, para os S-t Io .
por hora, e comparando com o QUADRO 1 (Horirio Programa pela Ag~ncia)(fls.34), -
tem-se:

NOMERO DE CAIXAS
PERToDO prevlsto pela agen

cia (expectativa T S ~ . S- . S - .
(horas) media, Quadro 1) mlnlmo o t trno maxtmc

91-10 12,0 8 ·9 10
10 I 11 10,5 7 .8 9
111--12 7,0 5 6 7
121-13 5,5 5 6 7
131-14 8,5 -7 8 9
141-15 12,5 11 12 13
151---16 14,0 12 13 14

L: CAIEX 70,0 55 63 69
(*) DOTAÇAO=

L: CAIEX 14,0 11 12,6 13,8= =_______5 .•..... p-_ .. . ... _ .. -- - -

(*) resultado da divisão por 5 horas de atendimento.
Pela tabela se v~ que apesar de a dotação de CAIEX ser de15 (Bã-

teria do Terreo), a agência na realidade estã usando 14 caixas, numero que e ai.!!,
da maior que o Smãximo' calculado pelo criterio mais favorãvel ao cliente. O
S6timoe de 12,6 e por aproximação, 13 CAIEX são suficientes para suportar o mo-
vimento. O S ~. de 11, reflete o criterio mais favorãvel ao banco. A nosso I- mlnlmo - - -
ver, e conforme pudemos sentir nos 7 estudos fei-tos (um para cada periodo horã-1

rio), o S6timo ~ quase sempre o calculado pelo Ct minimo (la. 1inha,la.sub-coluna)

BIBLIOTECA KARL 110 BOEDECKER
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Note-se que concl~ir que o numero de CAIEX ~ nio s~ suficiente co

mo ainda, acima do necessário, mesmo para o critério mais favorável ao cliente,'
deve ser tomado com as seguintes precauções:

1. não foi considerado na pesquisa, o volume de "serviços internosÍl que o
caixa executa nas 3 horas de expediente interno;

2. não previmos: providências para os dias de "picos", sazonalidade nos di-
ferentes dias da semana (2a.f ~ diferente de 4a.f, p.ex.), sazonalidade'
nos diferentes dias do mês (o movimento do dia 30 ~ diferente do de dia
5, p.ex.), sazonalidade em diferentes meses (entre janeiro e junho,p.ex.).

3. entretanto, a pesquisa revelou a"pequena ou nula formação de filas,o que
pode indicar que realmente o numero de caixas excede o necessário.

4. considerando o crit~rio do banco, de que cada caixa deve executar, dura~
te o expediente de 5 horas, 120 autenticações, ou seja, 24 por hora, e
portanto, uma autenticação cada 2,5 minutos, e aceitando que cada servi-
ço ou atendim~nto corresponde i uma autenticação, pode-se concluir que
a formação minima de filas talvez se deva ao bom atendimento prestado p~
los caixas, pois a taxa de serviço, ~, gira em tôrno de 0,5 a 0,6, a-
tendendo, portanto,cerca de 1 cliente em cada dois minutos (superior ao
criterio do banco).

4.2. Outras Análises e Sugestões

4.2.1. Sazona1idade
Desde o inicio do trabalho, preocupou-nos como tratar a sazonali-

dade. Ao escolhermos o periodo horário, limitamos bastante sua influencia; mas'
ainda nos falta um tratamento ad~quado para ela, no dia.

Tomamos um outro criterio para comprovar sua existência, alem da
"ar; àção da--t-a"xã-dê chégádãT, "cómõ"âemolistraaõ"ateaqu; ."Para fins de 'ver ifita-I
ção, o banco costuma fazer, em certos periodos, o estudo horã~io das autentica-I
ções de caixa. Trata-se de tomar, ao fim de cada hora, em todas as horas do ex-
pediente e durante alguns dias, o numero de autenticações acumulado ate aquela I
hora, na mãquina de cada caixa. A autenticação i numerada automáticamente pelai
máquina e e o registro, no documento e na fita, de uma operação: pagamento ou r~
cebimento; Valemo-nos de um estudo feito nos dias em que coletávamos nos~os da-
dos, e os resultados estão registrados no QUADRO 16, a seguir. Erp seguida, para
mostrar a sazona1idade, fizemos o histograma do volume de autenticações, confor-



,
'"

..~:' .:

QUADRO 16
VOLUME DE AUTENTICAÇÕES, POR HORA, EM DIFERENTES DIAS DA SEMANA E DO MÊs

PERÍODO DIAS 'DA SEMANA E DO MÊs
(hor as) 2.7/3 28/3 29/3 1Y/4 2/4 3/4 4/4 5/4 8/4 9/4 '10/4 l':J / 4 16/4 f. fio f f xlfa.f 5a.f 6a.f 2a. f 3a.f 4a.f 5a;f 6a.f 2a.f 3a.f 4a.f 2a.f 3a.f ~ ac ac

9 r-:--10 306 261 401 '379 297 290 251 330 433 281 269 529 338 4.365 16,6 4.365 16,6
101--11 195 309 289 370 337 242 282 284 399 183 307 435 259 3.891 14,8 8.256 31,4
11~12 177 81 255 164 141 157 135 130 146 201 151 285 129 2.152 8,2 10.408 39,6
121--13 137 56 256 264 125 156 97 161 203 118 199 309 177 2.258 8,6 12.666 48,2
13l--14 174 194 204 246 183 190 263 303 282 164 370 142 253 2.968 11 ,3 15.634 59,5
14 j,..-.-15 293 363 549 378 403 347 296 381 413 353 283 532 286 '4.877 18,6 20.511 78,1
151--16 346 171 672 700 357 314 386 525 352 336 562 600 422 5.743 21,9 26.254 100,0

L 1628 1435 2626 2501 1843 1696 1710 2114 2228 1636 2141 2832 1864 26.254 100,0 <:r-.

C>
N
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me o GR~FICO 4, e urna curva de frequência acumulada, GR~FICO 5, ambos a seguir.1

O GR~FICO 4 nos mostra a existência de uma sazonalidade marcante, e que o perlo-
do mais fraco e o de 11 a 13 horas (almoço). No GAAFICO 5, estabelecemos pelo m~
todo grifico, a Região Central, isto e, os valores entre os quais ocorre 50% da.
frequência, obtendo aproximadamente, de 10:30 hs a 14:50 hs. Isto significa. que
de 9 a 10:30 hs ocorre 25% do movimento, e os restantes 25% estio entre 14:50 e
16 hs. Confrontamos estes resultados com os indicados pelo QUADRO 12, "Resulta-
do do Questionirio para Clientes", e verificamos que, entre a opiniio do cliente
e ~ movimento das autenticações, hi uma discrepância em relação ao perlodo matu-
tino. Considerando que a opiniio do cliênte e mais e1istica, podemos admitir
que os periodo~mais apertados estio entre 9 e 10:30 hs, e .mais ainda, entre
14:30 e 16 hs, permanecendo o periodo entre 10:30 e 14:30 hs, como o de menor m.9..
vimento. Isto ajuda a tarefa de alocar os caixas por hora; e corrobora bem are!
1idade das taxas medias de chegada encontradas, conforme registrado em fls.100,'
bem como confinna os valores encontrados nos TESTES I e II para validação (QUA-I

DROS 10 e 11).
4.2.2. Su~estâo pára um metodo de a10caçio dos caixas e estabelecimento'

dadotaçio de CAIEX para uma agência -
Bem, o escapo aqul e estabelecer uma metodologia para o cilcu10 •

do nQ de caixas para uma agência, e como distribui-los no correr do expediente. I

Permitimo-nos sugerir os seguintes passos:
.P1. Em amostra razoivel, abrangendo todos os dias da semana, todos os ho-

ririos de cada dia e em diferentes dias do mês, determinar ~ e p, por
./

hora, usando os MAPAS 1 e 2.
P2.· Estabelecera distribuiçio da sazonalidade, isto e, ou pelo volume h,2. .

....__.__.,.t~rto_ºª?..autE:!ntiçª_çõ.~s,_9.U.. p.~la aniJi~e da taxa de.cheqadas '..dec idir
que percentual de clientes comparecem ao banco em cada perlodo.

P3. Caicular os custos de caixas (setor de Funcionalismo'e criterios do
item 3.7.2.) e os custos de clientes (questionirio,exame de fichas ca
dastrais, etc).

P4. Usando a TABELA 1, para ~ Ef' os Custos de Caixa e Cliente, ~, p e p,
de cada per-Iodo horâr-í o, preencher o MAPA 6, verificando o 'Sétimo pa-
ra cada periodo.
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9 10 11 12 13 14, 15 16

GR]\FICO 4
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o Pi. A partir daT, verificar quantos caixas sao necessârios no dia, e alo-

car seus horârio~ conforme a sazonalidade e o horârio'funcional: 5 hs
de caixa, 3 hs de serviço interno e 2 hs de almoço.

P6. Verificar a sazonal idade para dias da semana, ~ como isto deve contri
buir para a modificação do Sõtimo.

Estes passos foram os que seguimos para checar ã tabela de fls. I

100. Não introduzimos, entretanto, no estudo, a variação face aos diferentes dias
da semana, isto e: apesar de ter uma forte indicação de que 2a.f e o dia de maior
movimento, seguido de 6a.f, ~ depois, mais ou menos iguais, 3~., 4a., e 5a.f., I

não chegamos a quantificar "quanto" seria maior ou menor, pois demandaria umac.2.,
leta de dados seguida por vârios dias, e isto estava fora de no~sas possibilida-
des.

r
4.2.3. Agilização de p,em função do aumento de 11

Observando'os elementos componentes da Teoria, das Filas, verific~
mos, para o nosso caso, que sua manipulação para atingir melhor desempenho,ê res
trita. Vejamos:

À - o banco não-tem como interferir na taxa de chegadas, diretamente. Po-
deria tentâ-lo atraves de propaganda; para direcionar o cliente para
certos horârios, o que não alcançaria êxito fãcilmente.

S - ê determinado pelo banco, que entretanto, não ê livre~ tem que conside-
rar sua imagem, a qualidade de serviços, os custos, etc. O que pode fa-
zer, ê tomar um Sõtimo' sob certas condições.

FIFO - o re~ime da fila (que sabemos não ser exatamente FIFO) pode ser obj!
to de melhoria, atraves de informações, funcionârio que organize os
clientes no saguão, etc. Entretanto, o custo disto ê difi'cilmente com-
parãvel com o retorno, por ser muito pouco concreta sua medida. t um ca
minha que deve ser pesquisado.

11 - parece ser o mais viâvel de manipulação pelo banco. Verificamos que au-
mentando este, hâ uma queda no valor de p, e logo, no numero de canais
necessârios. Aqui localizamos nossa anâlise.

Como se comportam os elementqs componentes em função de 11? De-
signand6 por t o aumento e por + a diminuição do componente, e lembrando,que:



- 107 -
1 À SII :.-.- P =-. e >'p, 'ii II. s

podemos escrever, considerando À constante:
L ts t ~ + 9 t ~ S' tII P

2. ts +~ t ~ +~ S +II P

Logo, diminuindo o tempo m~di6 de atendimento (~ ), aumentamos a '
.. ._ .••••• _... .......•.•. ~_..... '-"" ..•• _ ...•.•. -. _ •..•. '0-". .. ••....•.....• _ •....... s·· · · -
taxa de atendimento (ll); isto faz cair o valor do fator de utilização (p) e con-
seqüentemente reduzo numero de canais (S)necessãrios.

° GRÃFICO 7, liaI; e "b", a seguir, traz esclarecimentos sobre dois
pontos: a) como se comporta p, quando II aumenta, À constante? b) at~ onde
.compensa investir (em esfor.ço) para aumentar ll?

Tem-se uma anna de dois gumes: hã um momento em que, aumentar ll,
passa a não ser compensador.Vejamos o que sucede, para À = 3,0 (constante), dados
do GR7\FICO 7-a:

II P 6p

0,2 15,00] ,. 5,00
0,3 10,0°1 ) 2,50
0,4 7,50

J ) 1,50
0,5 6,00J ~ 1 ,00
0,6 5,00J ~ 0,72
0,7 4,28] , ~ 0,53
0,8 3,75] 0,42.
0,9 3,33] 0,33
1',0 3,00

Por outro lado, de p = f(ll) = À(constante)= 3,0
II II

pode~os avaliar a tax~
3p = f(p) = - =>
II

e dando valores para

marginal de crescimento de p:
fi (ll)= __ 3_

112

II , podemos elaborar uma tabela para o comportamento de p:



- 108 -

p GRÃFICO 7

5

15 -- - -- -- a) curva da agilização de p' em função
do crescimento de ~

À = 3,0 (constante)

10 3,0= --
up

3. ------ --

,
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 ,0,8 0,9 1,0 ~

u

-------------_. ------ ----_ ... _._ ..

b) analogia do esforço
(investimento) para
aumentar ~ ,com a
Lei dos Rendimentos
Decrescentes.

i
I
:

Esforço (E:)
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o 1: f'(ll) diferença

0,4 -3/0,16 = 18,7J-.r
0,5 -3/0,25 6,7

= 12,0 J---;.
0,6 -3/0,36 3,7= - 8,3 ~
0,7 -3/0,49 2,3= 6,0 ~
0,8 -3/0,64 = 4,7 :> 1,3

Verifica-se que a partir de certo momento, o aumento em 11 con-
.tr-ibui..mui to pouco para..d.imínuir--.p.-.lsto-tra.za .ana loqfacom.a LeÍ-dos Rendi _1.- ---

mentos Decrescentes, de que nos di id~ia o GR~FICO 7-b: para c~rtos valores do
esfbrço (E), hi um grande ~umento em 11; I medida q~e esse esforço cresce, o
aumento em 11 ~ cada vez menor. Da Teoria da Produção nos vem alguma ideia de
como procurar o aumento para 11 :

a, racionalização: ê exatamente o esforço de que estamos falando no GR~FI-
CO 7-b, e que tem um limite.

b. especialização de canais: certos serviços são bastante diversos entrei
si, mas alguns são muito semelhantes. Uma i-

deia ~ "blocar" certos serv;çose direcionã-los para um grupo de caixas.
Como exemplo, o pagamento do "cheque-garantido" (cheque-ouro) poderia I-

ser feito dispensando certas rotinas tais como verificaç6e3 de saldo e
conferencia de assinatura ia nao ser que desperte suspeita), para che-'
ques ate um determinado valor-limite.

c. tecnologia: a maneira de "quebrar" a curva dos rendimentos decrescentes
ê tambem aplicãvel aqui; quando a racionalização, atrav~s -I

da criação de rotinas, de e1tmt nação de serviços supêrf luos , de trtid na-
menta por cursos, etc., começa a se revelar incapaz de agilizar a taxa
de serviços, sE o ingresso de nova tecnologia, representada po~ mãqui-I

_

nas mais modernas e ãgeis, arquivos mais funcionais, etc., ê capaz de
dinamizar o comportamento desse elemento.

Não nos e:;queçamos, por outro lado, que o Caixa e "pessoall e não
"mãquinall, e que tecnicas devem ser cuidadosamente verificadas para não se pas-I

s~r a exigir das pessoas, mais do que realmente elas podem dar. Pode-se fixar I

uma taxa de serviços a ser atingida, como um fim: nas não se pode dei xar que
o fim prepondere sobre o s meios.
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4.2.4. Sobre a disposição dos guichis -

Conforme o que estã registrado no Item 3.8.2., alinead , verifi-
camos pelas fotografias que hã um acumulo de clientes nos caixas próximos ã en-
trada. Duas ~ugestões nos ocorreram: a la~, elementar, ~ a do rodtzio rãpido,tal
vez diãrio, para não sobrecarregar caixa' algum. Mas 6 problema continua existin-
do, isto ~, os clientes vão continuar se aglomerando nos primeiros caixas. A 2a.
sugestão, que ~ um pouco especulativa, deve ser acompanhada de estudos mais pro~
fundos, tnc lusivacom a experiencia.l~in loco"; ...em ag~n.ciª.=piJ()to_.RarA._is_so.SP.!l.So:-:_.
truida: ~ a do balcão semi-circular ou curvo, para guiches, conforme mostra o
GR~FICO 6, a seguir. Nas agincias em que tal não puder ser adotado - e aqui en-
tram indagações ao nlvel de engenharia -, pelo menos o balcão frontal, com cai-' .
xas voltados para a entrada, seriajã uma solução. No caso A do GR~FICO 6, o
raio Ilr"~ constante e todos os caixas então ã mesma dist~ncia da port~ ceritra1;
a desvantagem ~ talvez, uma perda de espaço. No caso B, jâ não ocorre isto, mas
~ bem melhor q~e ter um balcão com 15 caixas, no sentido de frente para o fundó,
onde os client~s não chegam aos ultimas e estes não tem como chamâ-los.

4.3 ..Atingindo os Objetivos

Parece-nos que atingimos os objetiv.os definidos no item 3.2.2.Ve-
jamos como:

Objetivo 1: o cálculo de custos para o banco, de alocar novos caixas, foi
feito em 3.7.2.

Objetivos 2 e 3: a TABELA 1 para o tf, o QUADRO 12 do "Resultado do Questi~
nârio para Clientes", e o exposto na seção 4.1, permite confec-
cionar o MAPA 6, que e instrumento de decisão para o numero 0-

timo de caixas (Sõtimo)'
Objetivo 4: O QUADRO 12 respondeã verificação da formação de filas: indica

que a agencia estâ muito bem (não hâ fila ou são pequenas) e dã
idiia de como o clie~te encara a situação (m~dia de 12 minutos'
de espera como razoável).

Objetivo 5: o Item 4.2.3, "Agilização de o", mostra como e com que l ímt tes '
se pode tentar manipular os elementos das filas (GR~FICO 7).
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G Objetivo 6: os passos para uma aplicação estão previstos no item 4.2.2.
Objetivo 7: as sugestões de melhoria estão apresentadas no item 4.2.3.-"A9i

l ização de o" e 4.2ó4-"Sugestão sobre guichês".

-**********-

E N C E R R A M E N T O
, Encerr-amos aqui o nosso trabalho .'N-ão -temos 'a.-menõ·r--·preteri-s'ão'-- .

de ter examinado tudo, e nem por sombra esti o assunto exaurido. Temos, sim, a
esperança de que venha a servir para abrir pesquisas mais completas, indicando •
um campo que por certo recompensarã o investimento; e a certeza de ser um dos
poucos, senão único, a tratar da teoria aplicada as filas' de caixas de banco. Sa
bemos ~ue muitas foram as nossas limitações: tanto pela exi~uidade do prazo de
entrega do trabalho, como pelo pequeno tamanho da equipe auxiliar'e, talvez, de
melhor definição de certas condições. Mas foi o melhor que pudemos fazer.

BRASILIA (DF), 17 de novembro de 1974

~(,.~~cP.
Prof. Luiz Ricardo Amidani
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APtNDICE II

A N- E X O S

1. STmbo1os para clientes
2. MAPA 1 (em branco - modélo) - Para avaliação da taxa de chegadas
3. MAPA 2 (em branco - modelo) - Para avaliação de t e tf"" s
4. MAPA 3 (em branco - modelo) - Para avaliação de clientes em fila e de

ociosidade de caixas
5. MAPA 4 (em branco - modelo) - Numero de caixas atendendo, cada 30 niinutos
6. MAPA 5 (em branco .:modelo) Numero de caixas em serviço
7. Questionãrio para Clientes (modelo)
8. MAPA 1 (preenthido como exemplo) "
9. MAPA 2 (preenchido como exemplo)

10. MAPA 3 (preencf1ido como exemplo)
11. MAPA 4 (preenchido como exemplo)
12. MAPA 5 (preenchido como exemplo)
13. MAPA 6 (em branco - modelo) - Para ava1iação do Sõtimo
14. f\baco para cãlculo de tf, da obra de A.Kauffmann & R. Faure, "Introdução

i Investigação Operacional" (v.Bibliografia Bãsica)
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ANEXO 1
- SíMBOLOS PARA CLIENTES-

M = masculino
F = feminino

CORES: p = preta
b = branca
a = amarela
z = azul
v = verde
v+= vermelha
1 = laranja
r = roxa, lilás
t = listrada
c = cinza
m = marrom
e = estampa'do .
s = rosa

.

SEXO:

ROUPA: B = blusa ou
camisa

C = calça
V = vestido
T = terno
H = chapeu

EXEMPLO:

MTm = cliente do
sexo masculino
com t e r n o vma-r r o m

- SíMBOLOS OPERACIONAIS -

(c Líe n t e )~ = mudou de fila

RT = o ca~xa retirou-se (virou a placa)

VL = o caixa voltou

F = fechado (guichê sem caixa)

I = interrompida' a observaçio

J = atendidos em conjunto

NH = ni~ havia n~nguêm (clientes)
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.-CAIXA: J Hês: CAIXA: J Hês: FIa. n9 ,DIA DIA
1 Semana: 1 Semana:

OBSERVAÇÕES
Cliente Chegada Saída (ts) (te) (tf) Cliente Chegada Saída (ts) (te) Ct f ) GE·RAIS
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COLETA DE DADOS PARA AVALIAÇÃO DE (ts) E (tf) HAPA 2
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CAIXAS NO ATENDIMENTO, EM CADA PERrODO DE 30 MINUTOS·
; Mes:NÚMERO DE DIA: MAPA 4.Semana:

~
ANTES r NO EXPEDIENTE PARA O ptJBLICO I APÓS ...•apos

C 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 hs
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ANEXO 6 - 122 -

N11l\iE?tOTIE CAIV,$ EM SERVIÇO 1 MAPA 5

Dia Período "Hora Caixas Soma Fla.n2

i
A

M abertos Acumul. Observaçõesmes sem. T

.

'"

""

fTOTAIS•. TRANSPORTE



ANEXO 7 - 123 -

PREZADO CLIENTE:
VISA ESTE QUESTION~RIO, AVALIAR O DESE1~ENHO DE NOSSOS

SERVIÇOS DE CAIXA (ANDAR TÉRREO), PÃRA ANÁLISE E CORREÇÃO DE
,EVENTUAIS DEFEITOS. GOSTARIAMOS DE CONTAR COM SUA

OPINIÃO, RESPONDENDO As SEGUINTES PERGUNTAS:
VALIOSA

,1. E CLIENTE HABITUAL DE NOSSO BANCO? (marque com um X)
DSIM []NÃO . DII.TAISOU MENOS

2. QUAL SUA PROFISSÃO (ou FUNÇÃO, ou OCUPAÇ~O, ou CARGO)?
(escreva)

3. QUE TEMPO ACHA RAzo1vEL "ESPERAR EM FILA", SEM IRRITAR-SE?
(escreva) minutos

4~ TEM ENCONTRADO FI~AS, AO CHEGAR AO BANCO?
(marque com um X)

; . o SIM ---r-,,--. --+: O FILAS LONGAS

_.-,.- O FILAS CURTAS
[] NÃO TENHO ENCONTRADO FILAS

5~ QUAL SEU HORJ{RIO HABITUAL (ou PREFERíVEL) DE CHEGADA AO
BANCO? (escreva)

horas
6. QUAL SUA RENDA rfLENSALAPROXIMADA (CONFIDENCIAL)? (escreva)

Cr$. ---J mes
MUITO OBRIGADO PELA COLABORAÇÃO; ESPERAMOS PODER OFERECER

LHE SE1'lPREO MELHOR EM NOSSOS SERVIÇOS.
UM BOM DIA

(tste questionário é confidencial, exclusivamente para nosso
uso interno)
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NÚMERO DE CAIXAS NO ATENDIMENTO, EM CADA PERIoDO DE 30 MINUIOS . DIA: Mes: . J9/0<1 I MAPA 4Semana: ..z~f

~O
ANTES I NO EXPEDIENTE PARA O PUBLICO. I APÓS -apos
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ANEXO 12 - 128 -
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Estudo n9 I ESTUDO DO NUMERO ECONOMICO DE CAIXAS, POR HORA M A P A 6~

AGtNCIA: BATERIA: ANALISTA:
DIA (se~ana: PER!ODO: hs -- hs À.= À.

II = P = - =m e s : II-
(CLd)max= CLd+CLm, = Cr$. s = Cr$. 1,96,sLd ~ CXm = Cr$.Lm

C .sLm CXm- Lm C $ -CLd = - = r • sLd = 30 = Cr$. =e- (CLd) ~ Cr$. CXd = 30 = Cr$.30 max JI~;- - - - CONSTANTES: fCLd'À. = Cr$. (II)J; I (111)II SI=Ct=CLd·À.·tf+ CXd'p (CLd) .À.= Cr$. > p=max

- - - CLd·À.·tf
- - - (CLd) . (Ct)max DECISÃO:S CXd·S P = S -p lltf tf CXd .p Ct max

.À.•t' S ótimo para:
(I).(1)= (5)= (4) (6)=(11)· (7)=(1). (8)=(6)+ f (10)=(7)

(1) =(2) (3) (4) II .(5) .(3) +(7) (9)=St3J)' +(9) (11)

~inimo C ' Min. (C )t t max
I S = I I s = r.,
(2) ..• (6) (2)

..•
(9)> >

I s = I I s = I
(7) ..• (6) (7) ..• (9 )

> >

- Is = I I s = 1.
DECISÃO FINAL:

,. I Sót. = I
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A P Ê N D I C E I I I FOTOS

Enquanto procediamos às nossas observações,
colhemos algumas fotos do pavimento térreo (saguão ~~.
caixas, bateria~ plataforma e retaguarda), para poder
analisar, com mais vagar, fatos sob nossos estudo. Fo
raro cerca de 60 fotos, das quais selecionamos 20, e
que constituem este APÊNDICE 111.

Ao lado de cada uma, indicamos:
- nGmero de ordem, data (mis/semana), instante

do flagrante e,comentário do fato que moti-
vou a foto.

Não obstante tenham sido colhidas em diver-
sos dias, na escolha preferimos as mais significati-'
vas, seja por constituir isoladamente ocorrincia obje
to de nosso trabalho, seja por constituirem sequência
que apoie nossas afirmativas.

(Preferimos fotos de tamanho pequeno, em
papel fino, para evitar o quanto possivel, que um vo-
lume maior viesse a deformar o trabalho ).


