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Resumo 
 

O sucesso da implementação de um supermercado numa determinada zona do país 

deriva da fusão de vários factores que quando bem conjugados permitem a 

maximização do lucro.  

O perfil do cliente é um dos factores mais importantes, onde o poder de compra, a 

categoria de produtos mais procurados, a periodicidade e horários de deslocação à loja e 

a preocupação que o mesmo tem pela qualidade dos produtos e serviços são fulcrais 

para o sucesso do negócio. 

Por outro lado, a minimização dos custos inerentes ao bom funcionamento da loja 

torna-se uma tarefa muito complicada de gerir. Os custos relacionados com o consumo 

de electricidade e água, com a limpeza e com a manutenção dos equipamentos, são 

considerados custos fixos, sem grande margem de optimização, onde os contratos com 

os respectivos fornecedores são revistos e analisados periodicamente no sentido da 

minimização dos custos. 

Porém, o custo de encargos com pessoal, principalmente o custo com os operadores 

da linha de caixas, representa uma fracção significativa dos custos totais da loja, onde 

uma correcta afectação destes recursos poderá efectuar a diferença nos resultados finais 

da loja. 

Tendo em conta estes factores, pretende-se com este trabalho simular o 

funcionamento diário de uma loja Continente Modelo, caracterizando todo o processo 

desde a entrada do cliente na loja até ao pagamento final do cabaz de compras, 

identificando assim os períodos de maior afluência de clientes com vista a optimizar a 

afectação dos recursos na linha de caixas.  
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Abstract 
 

The successful implementation of a supermarket in a particular area of the country 

derives from the merger of several factors that when well combined enable profit 

maximization.  

The customer profile is one of the most important, where the purchasing power, the 

category of the most wanted products, the frequency and schedules to visit the store and 

the client’s concern for acquiring quality products and services are the key to the 

success of business.  

On the other hand, the minimization of costs for the proper functioning of the store 

becomes a very complicated task to manage. Costs related to the consumption of 

electricity and water, cleaning and maintenance of equipment are considered fixed 

costs, without much margin for optimization, where the contracts with their suppliers 

are periodically reviewed and analyzed looking for the minimization of the costs. 

However, the cost of personnel charges, mainly the cost with the operators of the 

checkout lines represents a significant fraction of the total costs of the store, where a 

proper allocation of these resources can make a difference in the final results of the 

store.  

 

Given these factors, the aim of this work is to simulate the daily operation of a 

Continente Modelo store, characterizing the entire process from customer entrance in 

the store until the final payment of the market basket, thus identifying the periods of 

greatest influx of customers in order to optimize the allocation of resources in the 

checkout lines.  
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1. Introdução 
 

1.1. Breve História da Insígnia Continente Modelo 

 

A 19 de Agosto de 1959 é criada a SONAE Sociedade Nacional de Estratificados, 

dedicada exclusivamente à produção de laminados decorativos. 

Em 1984 esta empresa adquire a rede de supermercados Invictos, dando início à 

entrada do grupo na área do retalho alimentar. No mesmo ano constitui-se a sociedade 

Modelo Continente Hipermercados SARL, uma parceria entre a SONAE e a Promodés, 

à data líder do sector retalhista europeu, sendo inaugurado em Dezembro de 1985, em 

Matosinhos, o primeiro hipermercado Continente.  A abertura desta unidade comercial 

assinala o início de actividade da SONAE Distribuição contribuindo para a redefinição 

do comércio retalhista em Portugal que até então se apresentava altamente fragmentado 

e constituído maioritariamente por operadores de pequena dimensão. 

A prossecução de objectivos de crescimento e a experimentação de novas fórmulas 

comerciais levou a marca a associar-se à empresa Prisunic, do grupo Printemps, 

encontrando aí um parceiro capaz de lhe facultar o conhecimento e experiência 

necessários à implementação de unidades de dimensão menor. Como resultado desta 

parceria surge, em1989, em Albufeira o primeiro Modelo, demonstrando o sucesso 

desta aposta. A estratégia de crescimento passou assim para a construção de centros 

comerciais de média dimensão, com o objectivo de levar a distribuição aos centros 

urbanos de média dimensão. 

No ano de 1995 ocorreu o segundo grande impulso do Modelo com a inclusão da 

empresa Modelo, SGPS na Modelo Continente, SGPS, criando a maior empresa de 

retalho em Portugal à data, permitindo consolidar a sua posição de liderança de mercado 

e criar novas oportunidades de crescimento no segmento de unidades de média 

dimensão em centros urbanos de importância secundária. 

Em 2011 a marca Continente e Modelo fundem-se numa marca única, a Continente 

Modelo. 

Nos últimos anos, o Modelo tem vindo a cimentar um relacionamento mais estreito 

com o consumidor, apostando numa aproximação à comunidade onde está inserido, 
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aportando constantemente dinamismo e inovação, através das acções que desenvolve 

junto das suas comunidades. 

Esta postura da marca tem vindo a consolidar os seus níveis de notoriedade e a sua 

confiança junto dos consumidores, facto comprovado pelo recente Ouro conquistado na 

Gala Prémios à Eficácia da Comunicação Comercial 2007, atribuído pela APAN – 

Associação Portuguesa de Anunciantes, na categoria de Responsabilidade Social e pela 

eleição da marca como Superbrand em 2005 e 2007. 

Os hipermercados Continente Modelo estão presentes em Portugal continental, 

Madeira e Açores com uma rede de 120 lojas, num total de 214.000 m2 de superfície 

comercial, o que é representativo do conceito de proximidade inerente, de forma a 

abranger todo o país. 

Com um núcleo muito forte na área alimentar e de perecíveis, os hipermercados 

Continente Modelo disponibilizam ao consumidor uma grande variedade de produtos de 

qualidade e a preços competitivos, assumindo uma grande preocupação com eficácia no 

atendimento a fim de garantir a melhor satisfação dos clientes.  
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1.2. Descrição do Problema 

 

O Retalho Alimentar é uma área com forte concorrência em Portugal onde o preço 

dos produtos por si só não dita a viabilidade e sustentabilidade do negócio. Os preços 

das grandes superfícies comerciais encontram-se com margens de lucro reduzidas onde 

a procura de preços baixos se alia à luta pela minimização dos custos associados ao bom 

funcionamento da loja, não afectando nem a qualidade dos produtos nem o atendimento 

que o cliente está habituado. 

As lojas Continente Modelo são alvo de periódicas auditorias no sentido de analisar 

os custos inerentes às diferentes áreas e secções e identificar as mais dispendiosas. A 

administração da insígnia Continente Modelo tem aplicado constantemente esforços na 

redução dos custos de funcionamento das lojas, sendo os contratos com os fornecedores 

de energia (água, electricidade, gás) e de manutenção (limpeza e equipamentos) revistos 

periodicamente e confrontados com os preços aplicados por fornecedores concorrentes. 

Por outro lado, a constante formação ministrada aos colaboradores sobre os 

procedimentos e técnicas de utilização dos equipamentos, possibilitam ainda uma maior 

redução destes valores. De facto, estes encontram-se de tal forma minimizados, que são 

considerados como encargos com uma escassa margem de optimização.  

Porém, existem outras despesas associadas ao bom funcionamento da loja, onde os 

encargos com os operadores da linha de caixas representam uma parcela significativa 

dos custos totais. Desta forma, uma boa gestão destes recursos pode diminuir 

significativamente estes custos.  

Uma boa gestão dos recursos humanos na linha de caixas requer uma análise realista 

do comportamento diário da mesma, de forma a garantir o compromisso assumido pelo 

negócio de ter  “um máximo de 3 clientes em fila de espera”. A afluência à linha de 

caixas só poderá ser obtida através do estudo do perfil do cliente, uma vez que os 

hábitos, o poder de compra, assim como a frequência com que este se dirige à loja 

diferem de região para região, variando este último factor consoante a hora, o dia e o 

mês em questão. 

 

Pretende-se com este trabalho criar um modelo no software Rockwell Arena que 

simule o funcionamento diário de uma loja Continente Modelo, caracterizando todo o 
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processo de compra, desde a entrada do cliente na loja até ao pagamento final do cabaz 

de compras, sendo possível desta forma identificar os períodos de maior afluência de 

clientes com vista a optimizar a afectação dos recursos humanos na linha de caixas. 

 

1.3. Revisão Bibliográfica 

 

A presente revisão bibliográfica consistiu na pesquisa de artigos, livros, dissertações 

e revistas cujas publicações se centrassem no estudo do comportamento de um 

supermercado, mais especificamente na gestão da linha de caixas, utilizando o método 

de simulação. 

A tese de doutoramento de Rinaldi (2007) apresenta um estudo de forma a mostrar 

que o tempo de espera na fila de caixas de supermercados assume uma grande 

importância na rapidez de atendimento e, consequentemente, para o nível de serviço 

prestado aos clientes. Outro objectivo deste estudo foi o de analisar modelos analíticos 

de filas que pudessem ser mais eficazes para estimar o tempo de espera na fila de 

supermercados. Rinaldi concluiu que a gestão de filas de espera é algo complexo de ser 

aplicado, motivando o recurso a modelação para melhor gerir as filas de espera. 

Contudo, verificou que os clientes não eram capazes de relacionar correctamente o 

tamanho de uma fila com o seu tempo de espera, facto este que despertou interesse, pois 

esta relação existe (Lei de Little), mas a dificuldade dos clientes em identificá-la pode 

ser devido à incapacidade destes em estimar correctamente o tempo de atendimento 

relativamente ao número de pessoas que se encontram na fila. 

Uma investigação anterior analisou a viabilidade de aplicação da teoria básica de 

simulação a um sistema de caixas de um supermercado. Agostini e Becker (1990) 

salientaram a dificuldade no acesso às informações de base ao modelo, a complexidade 

da análise e estimação dos parâmetros de entrada. Concluíram que, em qualquer 

sistema, a definição clara dos parâmetros de entrada estão estritamente ligados à 

qualidade dos resultados produzidos. No estudo de alguns indicadores como o número 

de clientes por hora, a quantidade de itens adquiridos e tempos de atendimento, 

verificaram que, apesar do grande esforço aplicado na tentativa de obtenção de um 

ajustamento com recursos às funções clássicas de probabilidades, estas mostraram-se 
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pouco produtivas, tendo sido necessário recorrer a distribuições empíricas de 

probabilidade. 

Foram encontrados outros artigos focalizados na optimização dos tempos das filas de 

espera aplicados noutras áreas de actividade. Porém, nenhum dos artigos pesquisados 

tinha como objectivo principal a gestão da linha de caixas com vista à optimização dos 

custos inerentes ao seu funcionamento. 
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2. Metodologia e Análise dos Dados necessários para a 

construção do modelo 
 

A construção de um modelo de simulação que represente o mais aproximadamente a 

realidade de uma loja e que, consequentemente, possibilite efectuar uma boa gestão da 

alocação dos recursos humanos à linha de caixas requer um estudo rigoroso, no que 

concerne à estrutura física da loja, vendas por secção, custos operacionais, tempos de 

atendimento e, não menos importante, o perfil do cliente. 

Contactados os administradores do grupo Sonae responsáveis pelos pelouros de 

Recursos Humanos e Marketing e Comunicação, generosamente forneceram, para além 

da estrutura standard de uma loja, uma base de dados de uma loja Continente Modelo 

da Zona do Grande Porto com 164.812 registos de vendas em formato CSV (Comma-

Separated Values) por artigo/cliente efectuadas durante o mês de Janeiro de 2011, 

contendo as seguintes variáveis: 

 

• Dia e Hora 

• Código do cliente (n.º sequencial atribuído por ordem de chegada à linha de 

caixas) 

• Código e descritivo da área a que pertence o artigo 

• Valor do artigo 

• Quantidade de artigos 

 

Com base nesta informação foi possível obter os indicadores-chave descritos nos 

pontos que se seguem e que servirão de input (parâmetro de entrada) para a construção 

do modelo de simulação. Para o efeito, foram utilizadas as potencialidades das 

ferramentas e funções disponíveis no software Microsoft Excel 2007 Professional para o 

tratamento e análise dos dados fornecidos. 
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2.1. A loja 

 

As lojas Continente Modelo encontram-se segmentadas em dois clusters (A e B), 

consoante a sua dimensão e o volume de vendas. As lojas do cluster A são de maior 

dimensão e maior volume de vendas e encontram-se normalmente situadas no centro ou 

periferia das grandes cidades. A loja estudada pertence ao cluster B, que compreende as 

lojas de dimensão mais reduzida cujo objectivo é abranger clientes de zonas menos 

povoadas, encontrando-se estas situadas no centro de pequenas vilas ou cidades. 

 

2.2. As secções 

 

Independentemente do cluster a que uma loja possa pertencer, a estrutura física 

destas é idêntica, salvo raras excepções, diferenciando-se apenas na sua dimensão e 

número de caixas. A estrutura base de uma loja Continente Modelo é constituída por 10 

a 15 caixas para pagamento, sendo que a loja em estudo é constituída por 12 caixas, e 

por 18 áreas de actividade, encontrando-se estas estrategicamente distribuídas na loja e 

adaptadas à dimensão da mesma, sendo estas: 

 

ARRUMAÇÃO DPH PADARIA 

BEBÉ ENTRETENIMENTO PEIXARIA 

BEBIDAS FRUTAS E LEGUMES TALHO 

BRICOLAGE E AUTO SENHORA TARAS 

CASA LACTICÍNIOS & CONGELADOS 

CHARCUTARIA LAZER 

CULTURA MERCEARIA   

Tabela 1 – Áreas de actividade 

 

Estas áreas foram agrupadas em secções principais da loja (anexo A), tendo em conta 

o tipo de artigos a que se referem. De uma forma geral, a loja é composta pelas 

seguintes secções: 

 

- Talho e Charcutaria  - Lacticínios e Congelados 

- Peixaria - Bebidas  
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- Mercearia - DPH 

- Padaria - Artigos para o Lar 

- Frutas e Legumes - Outros Artigos1 

 

(1) A secção Outros Artigos contém as áreas de menor relevância cujo volume de vendas representa 

uma percentagem pouco significativa do total de vendas da loja, como por exemplo, Bricolage e Auto.  

 

2.3. O Perfil do Cliente 

 

O estudo do perfil do cliente é muito importante na definição das estratégias do 

negócio na instalação de uma loja Continente Modelo. A cultura, a dieta alimentar, os 

hábitos de compra, a gestão financeira e controlo do orçamento doméstico variam de 

região para região consoante o desenvolvimento sócio-económco e cultural da zona 

onde o mesmo se insere. A decisão de abertura de uma loja Continente Modelo numa 

determinada zona do país, traduz-se numa aposta no cliente que se transformará numa 

chave para o sucesso do negócio.  

Desta forma, a estrutura e dimensão da loja, a logística, gestão do espaço comercial e 

gestão de recursos são estrategicamente escolhidos e adaptados tendo em conta o perfil 

do cliente. 

 

 

2.3.1.   A Afluência de clientes à loja 

 

Um dos parâmetros fundamentais na caracterização do perfil de cliente consiste na 

determinação da frequência com que este recorre a um hipermercado Continente 

Modelo. 

Esta variável possibilitará obter uma análise da afluência de clientes à loja por mês, 

por dia (útil, fim-de-semana, feriados ou dia festivo) e por hora. Este estudo permitirá 

analisar os picos de afluência de clientes, possibilitando efectuar um planeamento 

ajustado e optimizado. 
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Com base nos dados fornecidos foi possível obter a afluência de clientes através dos 

registos agrupados por código do cliente, dia e hora.  

Contrariamente ao esperado, verificou-se que a loja tinha uma afluência idêntica de 

2ª a 6ª Feira, independentemente de se tratar do início ou fim do mês. Tal deve-se ao 

facto de se tratar de uma loja Continente Modelo de cluster B, isto é, o tipo de cliente 

destas lojas é um cliente que procura comprar os produtos necessários para o dia ou 

próximos dias e não para um período prolongado de algumas semanas ou mês, como 

acontece nas grandes superfícies comerciais. Desta forma, verificou-se uma distinção na 

afluência dos clientes apenas entre os dias da semana e os fins-de-semana. 

A figura seguinte ilustra a afluência média de clientes ao dia da semana e fins de 

semana. 

  

Figura 1 – Afluência média de clientes ao Dia da Semana e Fim de Semana 

 

2.3.2.   A Afluência de clientes por secção 

 

O estudo da afluência de clientes por secção permitirá obter indicadores como a 

quantidade de produtos adquiridos e o custo do cabaz de compras que, por sua vez, 

influenciarão o tempo de atendimento na linha de caixas, o valor bruto da venda e o 

custo da possível quebra dos produtos frescos no caso de o cliente desistir da compra. 

Da análise dos dados fornecidos foi obtida a seguinte distribuição: 
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SECÇÕES % 

ARTIGOS PARA O LAR 24,7% 

BEBIDAS 41,2% 

DPH 47,9% 

FRUTAS E LEGUMES 48,2% 

LACTICÍNI/CONGELAD 59,3% 

MERCEARIA 65,3% 

PADARIA 49,2% 

PEIXARIA 15,1% 

TALHO E CHARCUTARIA 51,2% 

OUTROS 19,7% 

Tabela 2 – Afluência de Clientes por Secção 

 

Porém, o quadro anterior por si só não é representativo, pois foi necessário efectuar 

um estudo que conjuga a probabilidade de o cliente se deslocar a 1, 2 ou mais secções 

distribuído pelas diversas secções da loja. O resultado encontra-se apresentado no 

seguinte quadro de probabilidades. 

 

N.º 

SECÇÕES 

ARTIGOS 

PARA O 

LAR 

BEBIDAS DPH 
FRUTAS E 

LEGUMES 

LACT E 

CONG 
MERCEARIA OUTROS PADARIA PEIXARIA 

TALHO E 

CHARC 
TOTAL 

1 9,24% 10,16% 14,37% 5,43% 10,29% 15,46% 8,76% 16,12% 3,37% 6,79% 100,00% 

2 6,46% 9,75% 11,67% 9,00% 12,83% 17,75% 5,43% 14,04% 3,24% 9,83% 100,00% 

3 5,01% 9,02% 10,13% 10,73% 15,14% 17,87% 4,03% 13,51% 3,17% 11,39% 100,00% 

4 4,76% 9,64% 9,96% 11,61% 15,34% 17,58% 3,91% 11,59% 2,81% 12,79% 100,00% 

5 4,85% 9,65% 10,73% 11,90% 15,25% 16,49% 3,84% 11,21% 2,89% 13,19% 100,00% 

6 5,35% 10,33% 11,54% 11,83% 14,60% 15,23% 4,04% 10,70% 3,33% 13,05% 100,00% 

7 5,66% 10,60% 12,06% 11,79% 13,51% 13,79% 4,41% 11,35% 4,05% 12,78% 100,00% 

8 7,45% 10,89% 11,44% 11,58% 12,18% 12,33% 6,02% 10,73% 5,38% 12,01% 100,00% 

9 9,06% 10,57% 10,93% 10,84% 11,02% 11,08% 7,83% 10,45% 7,23% 10,99% 100,00% 

10 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,00% 

Tabela 3 – Probabilidades de escolha da secção por número de secções a visitar 

 

Deste quadro verifica-se, por exemplo, que os clientes que se deslocam a uma única 

secção na sua visita à loja têm mais probabilidade de se deslocar à mercearia ou padaria 

do que às restantes secções. Verifica-se que este tipo de cliente raramente se desloca à 

loja para adquirir apenas produtos do talho, situação esta que se inverte no caso de 
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clientes que se deslocam a mais do que uma secção. Existe assim uma clara distinção 

entre os clientes que efectuam compras por impulso ou necessidade imediata, daqueles 

que efectuam compras com o objectivo de reabastecer a despensa doméstica. 

Este quadro serviu de input para que o simulador represente fielmente a deslocação 

dos clientes pelas secções da loja. 

 

2.3.3.   A quantidade de produtos adquiridos por secção 

 

Após análise da afluência dos clientes por secção, procedeu-se à análise da 

quantidade produtos adquiridos por compra em cada secção. Após eliminados os 

valores considerados outliers, em muitos casos provocados por pequenos comerciantes 

que aproveitam promoções vantajosas para o seu negócio, verificou-se que a quantidade 

de produtos adquiridos não seguia uma distribuição Normal nem de Poisson. Desta 

forma, e na ausência de dados que permitam obter uma distribuição mais adequada, 

utilizou-se uma distribuição Triangular com base nos valores, mínimo, moda e máximo: 

 

Quantidade de Artigos 

SECÇÕES Min Moda Max 

ARTIGOS PARA O LAR 1 2 20 

BEBIDAS 1 4 19 

DPH 1 4 20 

FRUTAS E LEGUMES 0,03 3 21 

LACTICÍNI/CONGELAD 1 6 19 

MERCEARIA 1 6 22 

OUTROS 0,09 2 18 

PADARIA 0,17 4 20 

PEIXARIA 0,12 2 15,35 

TALHO E 
CHARCUTARIA 0,03 2 31 

Tabela 4 – Distribuição da quantidade de artigos por secção 

 

A quantidade de artigos com valores inferiores a 1 deve-se ao facto de os mesmos 

serem vendidos a peso, em que a 1 Unidade = 1 Kg ou em packs. Por exemplo, um 

artigo de 170g representa 0,17 Unidades e um litro de leite num pack de 3 unidades 

representa 0,333 Unidades. 
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2.3.4.   Valor médio de cada compra por secção 

 

Na sequência da análise da quantidade de produtos adquiridos por secção, foi 

possível obter o valor médio gasto (em euros) por artigo em cada secção e por sua vez, a 

facturação bruta da respectiva secção:  

 

SECÇÕES 
VALOR 

MÉDIO (€) 
VALOR MÉDIO POR 

ARTIGO (€) 

ARTIGOS PARA O LAR 5,40 2,97 

BEBIDAS 4,80 1,37 

DPH 10,91 3,20 

FRUTAS E LEGUMES 4,23 1,39 

LACTICÍNI/CONGELAD 7,36 1,30 

MERCEARIA 7,04 1,28 

OUTROS 4,90 3,05 

PADARIA 2,22 0,52 

PEIXARIA 8,61 5,30 

TALHO E CHARCUTARIA 5,77 3,04 

Tabela 5 – Valor médio gasto em euros por compra e  por artigo em cada secção  

 

Verifica-se que a secção DPH é a que tem um maior valor por compra efectuada. 

Tendo em conta que a quantidade média de artigos por compra na DPH não é 

significativamente elevada, constata-se que é uma secção com valores mais elevados 

por artigo. Inversamente, o cliente adquire em média mais produtos na Padaria do que 

na DPH e o valor por compra é significativamente mais baixo, pelo motivo dopreço por 

produto da Padaria ser também significativamente inferior ao da DPH. 

 

2.3.5.   Tempos de atendimento por secção 

 

Após a análise da afluência, quantidades e valores médios de compras por secção, foi 

também necessário proceder ao estudo dos tempos de atendimento por secção. Tendo 

em conta que estes dados não podem ser obtidos dos dados fornecidos e não existe 

registo disponível desta informação, efectuou-se um estudo on-site, em que, durante o 
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horário de funcionamento de um dia foram registados os tempos de atendimento por 

secção. 

Analisando a informação obtida, verificou-se que a distribuição destes tempos não 

seguia as distribuições clássicas de probabilidades mais conhecidas. Desta forma, tal 

como no estudo da distribuição das quantidades, aplicou-se a distribuição triangular, 

cujos parâmetros obtidos foram os seguintes: 

 

Tempo de atendimento (minutos) 

SECÇÕES Min Moda Max 

ARTIGOS PARA O LAR 2 3 4,5 

BEBIDAS 1 2,5 4 

DPH 2 3,5 5 

FRUTAS E LEGUMES 2 4 7 

LACTICÍNI/CONGELAD 2 3 6 

MERCEARIA 1 3 5 

OUTROS 1 3 5 

PADARIA 1 2 3,5 

PEIXARIA 2,5 4 5,5 

TALHO E 
CHARCUTARIA 2 3,5 6 

Tabela 6 – Distribuição dos tempos de atendimento por secção (minutos) 

 

 

 

2.4. A Linha de Caixas 

 

É na linha de caixas que serão contabilizados todos os ganhos e custos previstos pelo 

simulador durante o dia. Com base nestes resultados, o gestor terá capacidade de decidir 

o número de caixas que deverão estar abertas por período do dia, criando cenários e 

ajustando o simulador de forma a obter os resultados esperados. 

Embora a loja em estudo contenha 12 caixas, o número destas varia entre unidades 

do mesmo cluster, pelo que se torna importante representar esta variável no simulador 

para que este efectue simulações o mais adaptadas possível à realidade da loja em 

questão. 
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Com base nos inputs analisados nos pontos anteriores e inseridos previamente no 

simulador, será possível ao gestor obter informação sobre a afluência à linha de caixas, 

tempos e fila de espera previstos e custos associados à desistência por parte do cliente. 

Com base nestes indicadores, o gestor deverá optimizar a alocação dos recursos 

humanos à linha de caixas. Para o efeito deverá: 

 

• Identificar a afluência de clientes por períodos do dia 

• Identificar as horas associadas aos picos de afluência 

• Criar horários de trabalho em turnos baseados nestes períodos 

• Gerir o número de caixas abertas que optimizem a relação Encargos com 

Pessoal, N.º de Clientes em Fila de Espera, Custos de Desistência de Clientes e 

consequente Quebra e Reposição de produtos. 

 

2.5. Tempos de Atendimento na linha de caixas 

 

Tal como referido no início deste capítulo, o tempo de atendimento na linha de 

caixas determina o número de clientes em espera e, consequentemente, influencia a 

decisão sobre o número de recursos a alocar às mesmas. Um estudo desviado desta 

variável provocará resultados ineficientes obtidos pelo simulador, influenciando uma 

tomada de decisão incorrecta sobre o número de recursos a alocar à linha de caixas. 

Porém, como não existiam registos de tempos de atendimento na linha de caixas, foi 

efectuado um estudo on-site, em que, durante o horário de funcionamento de um dia, 

onde forma recolhidas as seguintes medições de tempo: 

 

• Tempo de passagem por artigo no leitor de código de barras 

• Tempo de ensacamento 

• Tempo de pagamento 

 

O registo desta informação foi trabalhado em Microsoft Excel, e aplicada a função de 

distribuição Triangular com base nos valores mínimo, moda e máximo, para aplicação 

no simulador. Foram removidos os registos considerados outliers, como por exemplo, o 
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artigo não ter código identificador do preço, o cartão de pagamento do cliente ilegível 

na máquina de pagamentos, o cliente no acto de pagamento recordou-se que necessitava 

de mais um artigo, parando a actividade da caixa para se deslocar à secção onde este se 

encontrava. 

Desta forma foram obtidos os seguintes valores em segundos: 

 

Tempos de Atendimentos (segundos) 

SECÇÕES Min Moda Max 

PASSAGEM DO ARTIGO E 
ENSACAGEM 2 4 10 

PAGAMENTO 32 65 125 

Tabela 7 – Tempos de atendimento em segundos  

 

Verificou-se que o valor mínimo da passagem do artigo com ensacamento é de 

apenas dois segundos devido ao facto do sistema de leitura de código de barras permitir 

registar vários artigos passando apenas um deles e dar informação ao mesmo para 

multiplicar pelo total. A título de exemplo, o registo de um pack de 24 cervejas é 

efectuado através da passagem de uma única garrafa e multiplicado no sistema pelo 

total. Se a passagem de uma garrafa e ensacamento demorar 10 segundos, aplicado ao 

pack de 24 cervejas perfaz um total 0,417 segundos por artigo. 

Verifica-se através dos valores médios do quadro apresentado que, para um cliente 

com 20 artigos demorará 2 minutos e 25 segundos, o que para uma fila de 5 clientes o 

tempo esperado de espera seria de aproximadamente 12 minutos. 

 

2.6. O simulador 

 

Para implementar este modelo foi utilizado o software Rockwell Arena 7.01 (versão 

académica), licenciado exclusivamente para utilização dos alunos da Faculdade de 

Economia da Universidade do Porto. Este software contém uma forte componente de 

modelação e análise de resultados, permitindo o desenvolvimento e melhoria dos 

processos de negócio. 
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3. Implementação do Modelo 
 

Como referido anteriormente, o modelo deve representar fielmente todo o processo 

de funcionamento da loja , identificou-se no decorrer da análise efectuada aos dados 

fornecidos a existência de dois cenários diferentes: os dias da semana e os fins-de-

semana 

Porém, todo o processo de construção do modelo é equivalente para ambos os 

cenários, diferindo apenas nos inputs fornecidos ao simulador, resultado da análise. 

Assim, escolheu-se o primeiro cenário para a construção do modelo. Tendo em conta 

que, como referido no ponto 2.3.1, a afluência de clientes não diferia significativamente 

nos dias da semana (2ª a 6ª Feira) nem nos dias do mês (início ao final do mês), afinou-

se o simulador com base nos valores médios diários, extrapolando a simulação para os 

22 dias da semana. 

De forma a obter uma melhor compreensão do modelo, a sua implementação será 

apresentada por subcapítulos seguindo a ordem do fluxo das entidades (nome técnico 

para designar o cliente). 

 

3.1. Entrada de Clientes na loja 

 

Utilizando o processo Basic Process do Arena, o primeiro passo será utilizar módulo 

CREATE que representa a entrada de entidades no sistema, que neste caso em concreto, 

refere-se à entrada de clientes na loja. A este módulo chamou-se Entrada 1, pois o 

modelo encontra-se adaptado para se poder adicionar mais entradas. Neste, foi 

associado um SCHEDULE (agenda) onde se definiu a afluência de clientes durante o 

dia.  
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Figura 2 – Configuração da entrada de clientes na loja 

 

 

 

Com base nos dados obtidos no ponto 2.3.1, foi possível parametrizar o schedule de 

acordo com a afluência média real de clientes da loja. 

 

 

Figura 3 – Distribuição da afluência de clientes durante um dia da semana 
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Sendo o horário de funcionamento da loja das 9h00 às 23h00, foi construído o 

respectivo schedule num intervalo de meias horas no sentido de representar os picos de 

afluência com maior exactidão. 

 Após criar uma entidade Cliente, será necessário atribuir-lhe de imediato alguns 

atributos específicos que serão necessários no decorrer da simulação. Um cliente terá 

assim associado o seu perfil, no que concerne às secções a visitar, o valor total das 

compras efectuadas até ao momento discriminado por secção, e as secções por onde já 

passou. 

 

 

Figura 4 – Fluxo de entrada de clientes na loja 

 

Para o efeito, foi utilizado o módulo ASSIGN designado por Inicialização do Cliente. 

Os atributos associados a cada cliente são: 

 

• Entity.Factura, 0  
o Representa o valor de compras efectuado até ao momento pelo 

cliente. Inicialmente o valor é 0. 

• Entity.Fact_[Secção], 0 
o São 10 variáveis que representam o valor de compras efectuado em 

cada uma das secções, em que [Secção] = {Talho, Merceraria, 
Peixaria, etc.}. Inicialmente o valor é 0. 

• Entity.[Secção], 1 
o São 10 variáveis que indicam se o cliente já se deslocou à respectiva 

Secção. Por exemplo, Entity.Talho=1 (FALSE), indica que o Cliente 
ainda não passou na secção do Talho, Entity.Talho=0 (TRUE), indica 
que o mesmo já passou pela secção. Por defeito os valores são 
inicializados a 1 (FALSE). 

• Entity.Secções_a_visitar, [Função de Distribuição] 
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o A cada cliente é associado um perfil que atribui o número de secções 
a visitar conforme o resultado da aplicação da função de distribuição 
dos clientes por secção aplicado à hora em que este a visita. 

• Entity.Picture, Picture.Man – A partir desta fase o ícone da entidade passa a 
ter a figura de um homem (cliente), para melhor interpretação do modelo 
quando executado. 

 

 

Figura 5 – Configuração dos atributos da Entidade Cliente 

 

O módulo STATION é utilizado para definir um marco no processo separando assim 

as diversas áreas do modelo. Neste caso o primeiro marco será a Entrada na Loja.  
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Figura 6 – Configuração da entrada de clientes na loja 

 

3.2. Escolha da Secção 

 

O cliente necessita de escolher qual a secção para onde se deslocar, porém não 

deverá passar pelas mesmas secções repetidamente. 

Esta situação foi garantida através do atributo Entity.[Secção] que como foi já 

referido, é igual a 1 se o cliente ainda não passou pela secção e igual a 0, no caso 

contrário. 

Assim, a escolha do cliente segue a seguinte fórmula: 

 

������. ���	çã
�		��
�[��	çã
] = 	 ���
����	çã
�,				��	������. ���	çã
� = 1	
0,																											��	������. ���	çã
� = 0

 

 

em que Prob[Secção] significa Probabilidade de escolha de determinada Secção. 

Por outro lado, referiu-se também, que a probabilidade de um cliente se deslocar a 

uma determinada secção varia consoante o perfil do cliente.Desta forma, a função de 

escolha da secção segue a matriz de probabilidades referenciada no ponto 2.3.2, 

cruzando as probabilidades de escolha da secção com o número de secções a visitar.  

A fórmula de determinação da Probabilidade da visita de um cliente a uma secção 

para um cliente que visite n secções é então a seguinte: ������. ���	çã
�		��
����	çã
��						
= 	 �������	��, ��	çã
�			, ��	������. ���	çã
� = 1	

0,																																		, ��	������. ���	çã
� = 0
 

 

O módulo DECIDE do Arena modela processos de tomada de decisão no sistema, 

podendo ser aplicado por probabilidade ou por condição. Na sua definição é necessário 

atribuir um nome, que neste caso designar-se-á por Escolha da Secção, e atribuir o 

método segundo o qual vai ser tomada a decisão. 
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Foi então aplicado o método por probabilidade N-Way by Chance, ou seja, 

definiram-se 10 hipóteses de caminhos (deslocação às secções) que o cliente pode optar, 

condicionadas pelo número de secções que o mesmo prevê visitar.  

 

Figura 7 – Fluxo de acesso de clientes às secções 

 

Os módulos ROUTE são “caminhos” que conduzem as entidades a destinos como as 

STATIONS (marcos). Neste caso em concreto, cada ROUTE que se encontra nos pontos 

terminais leva a entidade cliente para marcos criados à semelhança da entrada da loja, 

para definir o acesso às respectivas secções.  

No caso em estudo, foi definido em cada ROUTE um tempo estimado que a entidade 

leva a chegar à entrada da respectiva estação, que poderá variar entre 30 a 90 segundos. 
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Figura 8 – Configuração dos acessos às secções 

 

3.3. As secções 

 

Cada secção foi definida utilizando o módulo PROCESS do Arena, o qual antecede 

um módulo STATION que representa a entrada da mesma. 

Em cada secção definiu-se a acção Seize Delay Release que regista e gere o tempo 

dispendido pelo cliente na secção, desde a entrada do cliente na secção, ao atendimento 

e encaminhado do mesmo para outra secção ou para a linha de caixas. 

Cada módulo PROCESS contém um recurso que corresponde a um Operador 

Especializado. O tempo de atendimento de cada Operador Especializado depende da 

secção onde este se encontra, sendo aplicada uma distribuição triangular através de 

medições dos tempos mínimos, médios e máximos definidos em minutos. 
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Figura 9 – Configuração do tempo de atendimento das secções 

 

A cada operador especializado foi associado um custo médio de 4€ por hora de 

actividade exercida na secção, correspondendo este ao valor/hora do respectivo salário 

base. Este valor acumulará como custo total das secções que necessitam de operadores 

para atendimento ao cliente. 

 

Figura 10 – Configuração do salário hora dos operadores de cada secção 

 

Durante o atendimento na secção, o cliente efectua diversas compras que serão 

registadas nos atributos a si associados. O valor das compras que cada cliente efectua 

em cada secção segue a grelha de valores médios por artigo/secção apresentada no 

ponto 2.3.3.. 

 

Tal como o módulo ASSIGN foi utilizado à Entrada da Loja para definir os atributos 

do cliente, também aqui será utilizado para registar a quantidade e o valor das compras 

por este efectuadas.  

Os atributos actualizados serão: 

- Entity.Qtd_[Secção] - regista a quantidade de produtos adquiridos pelo cliente 

na secção. Este registo tem por base a distribuição de probabilidades referido 

no ponto 2.3.3. 

- Entity.Fact_[Secção] - regista o valor bruto da compra efectuada pelo cliente 

em cada secção. 

- Entity.Factura – regista o valor gasto no momento pelo cliente, este atributo é 

recalculado em cada secção que o cliente efectue compras. 

- Entity.[Secção] – actualiza o valor de 1 (False) para 0 (True), que indica que o 

cliente já passou pela respectiva secção. 
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- Entity.Secções a Visitar – tem por objectivo controlar o número de secções a 

visitar pelo entidade cliente de acordo com o perfil do cliente traçado à entrada 

na loja. Ao valor deste atributo é decrementado  1 unidade sempre que o cliente 

passa por uma secção. O valor do atributo tem o valor 0, quando a entidade já 

visitou o número de secções previstas, sendo dirigida de imediato para a linha 

de caixas. 

 

Para além dos atributos do cliente, serão registadas novas variáveis globais 

cumulativas como: 

- NClientes.[Secção] – conta o número de clientes que passou pela secção 

- Qtd.[Secção] – acumulador da quantidade de produtos adquiridos na respectiva 

secção. 

- Facturação.[Secção] – acumula todo o valor bruto facturado em cada secção. 

- FactLiq.[Secção] - acumula o valor líquido das compras efectuadas em cada 

secção. A facturação líquida foi calculada aplicando um factor margem de 

lucro médio (%) por secção à respectiva facturação bruta.  

 

 

SECÇÕES 
MARGEM 

DE LUCRO 
1
 

ARTIGOS PARA O LAR 15% 

BEBIDAS 4% 

DPH 10% 

FRUTAS E LEGUMES 15% 

LACTICÍNI/CONGELAD 6% 

MERCEARIA 7% 

OUTROS 10% 

PADARIA 30% 

PEIXARIA 15% 

TALHO E 
CHARCUTARIA 20% 

Tabela 8 – Margem de lucro por secção  
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Figura 11 – Atribuição de atributos à entidade cliente numa secção 

 

(1) Por uma questão de confidencialidade dos dados, esta informação não foi 

disponibilizada para a loja em questão, utilizando para o efeito valores 

estimados 

Após o entidade cliente ter efectuado as compras numa secção, este é dirigido para 

um módulo DECIDE que, através do atribuito Entity.Secções a Visitar, decidirá se este 

se deve dirigir para uma próxima secção (atributo com valor 0) ou para a linha de caixas 

(atributo com valor superior a 0). 
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Figura 12 – Fluxo de selecção da próxima secção 

 

De seguida, um outro módulo DECIDE questionará se a entidade cliente efectuou 

alguma compra através do valor da sua factura. Caso esta seja igual a 0, a entidade será 

dirigida para a Saída sem Compras, caso contrário a mesma será então dirigida para a 

linha de caixas. 

Em qualquer uma destas situações existe um módulo ROUTE associado que dirige a 

entidade para as STATION’S Entrada da Loja (para escolha de uma nova secção a 

visitar), Linha de Caixas ou para Saída sem Compras. 

A modelação das compras efectuadas pelos clientes nas secções é então a seguinte: 

 

Figura 13 – Fluxo da gestão dos clientes nas secções 

 

3.4. A linha de caixas 

 

Assim que a entidade cliente entra na linha de caixas, irá escolher uma caixa que 

esteja aberta e com menor fila de espera. Como referido inicialmente, o compromisso 
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assumido pelo Retalho Alimentar é de ter “um máximo de 3 clientes em fila de espera”. 

Esta regra foi aplicada ao simulador, da seginte forma: 

• se uma caixa tiver 3 ou mais clientes em fila de espera, então a o cliente 

deslocar-se-á para outra caixa disponível (com menos de 3 clientes). 

• se todas as caixas tiverem 3 ou mais clientes em fila espera, o cliente desiste 

da compra provocando: 

o Quebra total para os produtos frescos que se encontram no cabaz do 

cliente, tais como produtos do talho, peixaria, frutas e legumes e 

padaria. 

o Custo fixo de reposíção para os restantes produtos de 0,1€ por prouto 

a report 

 

Para o efeito, foi adicionado um módulo ASSIGN logo após o acesso à linha de 

caixas que regista e informa a entidade do número de caixas abertas e destas, quais se 

encontram disponíveis.  

 

Figura 14 – Atribuição automática do número de caixas abertas 

 

Com base nestas variáveis, um módulo DECIDE conduzirá a entidade cliente para a 

caixa com menos clientes, ou para a saída da loja, caso este desista das compras por não 

existirem caixas disponíveis.  
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Figura 15 – Fluxo do acesso dos clientes à linha de caixas 

 

No caso do cliente desistir das compras serão gravados em variáveis globais 

cumulativas o  número de desistências e os custos das quebras e reposição, repartidas 

estas por secção. Estas variáveis permitirão efectuar, no final da simulação, uma análise 

estatística, cuja informação será extraída num relatório definido para o efeito (User-

Defined Report). 

Desta forma, foi criado par ao efeito um módulo ASSIGN denomindo por Grava 

Custos de Desistência. 

 

Figura 16 – Obtenção e gravação dos custos de desistência 
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No caso existirem caixas disponíveis, é então necessário definir qual a caixa a que o 

cliente se deve deslocar. A forma mais expedita de validar se uma caixa se encontra 

aberta num determinado momento do dia é verificar se a mesma tem algum funcionário 

em actividade. A função MR do Arena devolve o valor do Horário de Trabalho 

(Schedule) que o Operador de Caixa tem no momento. O horário do operador está 

parametrizado com o valor 2 se no momento o operador se encontra em actividade, e 

com o valor 1, caso contrário. Denominaremos este valor de Status da Caixa (Aberta e 

Fechada, respectivamente). Mais à frente será explicado o motivo de não terem sido 

utilizados os valores 1 e 0, em vez de 2 e 1. 

Das caixas que se encontram abertas, será necessário validar quais as que contêm 

com menos de 3 clientes em fila de espera. O atributo WIP do Arena indica o número de 

entidades em fila de espera. Logo, uma caixa está disponível se ��������.��� < 3. 

 

Assim, probabilidade de um cliente se deslocar a uma caixa é dada pela seguinte 

fórmula: 

 

 

	�																													0																																												, ��	������ = 1	���	ℎ����	
	 1!º	������	"��#
�í$���%	100,						, ��	������ = 2	(&�����)  

 

Ao módulo DECIDE foram então adicionadas as referidas condições para cada uma 

das doze caixas existentes. 
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Figura 17 – Atribuição de caixa disponível à entidade cliente 

 

Tal como as secções, cada caixa é representada por um módulo PROCESS definido 

como tendo uma acção Seize Delay Release, estando a cada módulo associado um 

recurso Operador de Caixa. Foi calculado um custo médio de 5,25€ por hora de 

actividade laboral, decorrente da média obtida do valor/hora do salário base dos 

operadores de caixa. Este valor acumulará para o custo total da linha de caixas. 

A actividade laboral do operador de caixa é baseada no seu horário de trabalho. 

Desta forma, foi necessário definir horários de trabalho ajustados com base na afluência 

diária de clientes à loja. 

 

Figura 18 – Gráfico de afluência de clientes à loja por número de clientes / hora 

 

Pela análise do gráfico de afluências verifica-se a necessidade de criar 6 horários 

diferentes para a gestão da abertura diária das caixas: 

 

• Manhãs – Das 08h00 às 15h00 

• Tardes – Das 15h00 às 23h00 

• Pico da Manhã – 11h00 às 13h00 

• Pico da Tarde – 17h00 às 20h00 

• Caixa Sempre Aberta – Das 08h00 às 23h00 

• Caixa Senpre Fechada – É um horário especialmente criado para identificar 

as caixas que se encontram sem actividade no dia. 
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Figura 19 – Associação do horário de trabalho ao operador de caixa 

 

 

Figura 20 – Exemplo de configuração do horário da manhã 

 

 

O módulo PROCESS que representa as caixas termina de imediato a actividade 

quando o Schedule  a si associado contém a valor 0. Este comportamento implica que, 

quando o horário da caixa passa do estado aberto para fechado, os clientes em fila de 

espera não sejam atendidos, ficando a aguardar que a mesma volte a abrir. Ora, tal facto 

nunca seria compatível com a realidade, pois estes seriam sempre atendidos. Assim, 

optou-se por utilizar o valor 1 para o estado fechado e 2 para o estado aberto. Desta 

forma, os clientes em fila de espera serão sempre atendidos e o acesso de novos clientes 
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à caixa é garantido pelo módulo DECIDE que antecede às mesmas, isto é, só permite o 

acesso quando o respectivo Schedule contém o valor 2 (caixa aberta). 

 

A cada módulo são ainda associados os tempos de atendimento que ditarão o número 

de clientes em fila de espera. Os tempos de atendimento têm por base a leitura e registo 

dos artigos em sistema e o pagamento final do cabaz de compras e seguem uma 

distribuição triangular definida anteriormente no ponto 2.4. 

 

Figura 21 – Configuração dos tempos de atendimento por caixa 

 

Por fim, foi criado um módulo ASSIGN para registar os encargos com pessoal 

obtidos em cada caixa. 

A modelação o acesso à linha de caixas pela entidade cliente é então a seguinte: 
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Figura 22 – Fluxo da linha de caixas 

 

 

3.5. A saída da loja 

 

Tal como na entrada da loja, foi criado um módulo STATION para a saída da loja. A 

entidade cliente chega a esta fase quando: 

 

• Adquiriu produtos efectuando o pagamento na linha de caixas 

• Adquiriu produtos, mas desistiu dos mesmos por não existir caixas 

disponíveis no momento 

• Visitou a loja, mas saiu sem efectuar qualquer compra 

 

Para cada uma destas situações foi necessário apurar a facturação bruta e líquida do 

cabaz de compras dos clientes e os custos com a quebra de produtos frescos. Para o 
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efeito foi criado um módulo ASSIGN para registar estes acumuladores repartidos por 

secção e total da loja. 

Aproveitou-se este módulo para adicionar algumas variáveis globais para 

monitorização do processo, tais como: 

• N.º Clientes que saíram da loja – Este indicador subtraído ao N.º de Clientes 

que entraram na loja, permite obter o número de clientes que se encontram 

dentro da loja num determinado momento da simulação. 

• Ganho – que é igual à Facturação Líquida – Quebra Total – Custos de 

Reposição Encargos com Operadores de Caixa – Encargos com Operadores 

das Secções  

• Tempo Total da Simulação 

 

 

Figura 23 – Actualização das variáveis à saída da linha de caixas 

 

A seguinte figura ilustra a modelação do processo de saída de loja. 

 

Figura 24 – Fluxo da saída da loja 

 

No Anexo B é possível visualizar o modelo global com todos os processos desde a 

entrada do cliente na loja até à saída da mesma. 
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4. Monitorização das variáveis 
 

Para uma monitorização online da evolução das variáveis no decorrer da simulação, 

foi desenvolvido um dashboard, com estão representados o n.º de clientes, a quantidade 

de produtos, a facturação bruta e líquida, o custo de quebra e reposição por secção. São 

contabilizados também neste quadro resumo, o custo total com operadores de caixas e 

n.º de desistências em cada momento da simulação. 

 

 

Figura 25 – Monitorização das variáveis ao longo da simulação 
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5. Validação do Modelo 
 

Antes de iniciar a optimização da alocação dos operadores à linha de caixas é 

necessário garantir que o modelo implementado represente o mais aproximadamente 

possível o processo de compra diário da loja em estudo. 

Com base no quadro resumo apresentado no ponto 4. e nos dados fornecidos foram 

então comparados os indicadores-chave representativos do comportamento da loja. Este 

estudo foi efectuado através da média obtida em 5 replicas de simulação diárias. 

 

5.1. Afluência de Clientes 

 

Estudou-se a afluência média de clientes por hora, obtendo-se os seguintes 

resultados: 

 

Tabela 9 – Comparativo da afluência de Clientes 

 

Verifica-se pelo gráfico anterior que o simulador apresenta valores muito 

aproximados da média real diária. 
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5.2. Afluência de Clientes por Secção 

 

Ao final de cada dia foi efectuado um estudo da distribuição da média de clientes por 

secção. 

 

Figura 26 – Distribuição média de clientes por secção 

 

 Verifica-se pelo gráfico apresentado que as distribuições obtidas pelo simulador são 

aproximadas da média real diária. 

 

5.3. Quantidade de produtos adquiridos por Secção 

 

Foi efectuado um estudo semelhante para analisar a quantidade de produtos 

adquiridos por secção. 
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Figura 27 – Quantidade média de produtos adquiridos por secção 

 

A distribuição da quantidade média de produtos adquiridos por secção obtida pelo 

simulador é quase idêntica à média real diária.  

 

5.4. Facturação Bruta por Secção 

 

Da mesma forma foi analisada a facturação bruta por secção, tendo sido obtidos 

valores muito aproximados. 
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Figura 28 – Facturação bruta por secção (em euros) 

 

Pela análise efectuada neste ponto, verificou-se que o simulador apresenta valores 

muito aproximados à realidade da loja em estudo, pelo que se pode considerar que o 

simulador se encontra ajustado ao problema.  

Assim sendo, é possível passar para a fase seguinte, objectivo da construção do 

simulador, isto é, optimizar a afectação dos recursos humanos à linha de caixas de 

forma a minimizar os custos. 
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6. Análise de Resultados 
 

Neste capítulo foi efectuados várias simulações, observando o comportamento do 

simulador e analisados os dados obtidos. Com base na facturação e custos apresentados 

durante a simulação, foram ajustadas gradualmente a afectação dos recursos às linhas de 

caixa ao longo do dia até conseguir encontrar um ponto óptimo que reúna a 

minimização dos custos totais com o compromisso assumido em ter “um máximo de 3 

clientes em fila de espera”.. 

Serão assim apresentados 4 simulações representativas dos ajustes efectuados ao 

simulador. 

Num primeira simulação, denominada por simulação pessimista, decidiu-se manter 

todas as caixas abertas ao longo do dia de actividade da loja, para que não haja 

insatisfação do cliente no que concerne a caixas disponíveis. 

Posteriormente foi efectuada uma simulação optimista, baseado em que duas caixas 

abertas são suficientes para garantir o compromisso assumido de satisfação cliente, 

minimizando significativamente os encargos com o pessoal. 

A terceira simulação efectuada foi efectuada com base na afluência de clientes à loja 

durante o dia.  

Por fim, foi efectuada uma simulação mais optimizada seguindo o critério da 

simulação anterior, efectuando pequenos ajustes para minimizar os custos e desistências 

de clientes. 

 

6.1. Simulação Pessimista 

 

Esta simulação demonstrou qual o comportamento do simulador quando as 12 caixas 

se encontram sempre abertas durante o dia. 

 

Verificou-se efectivamente que, pelo facto de a loja ter todas as caixas abertas, não 

houve qualquer desistência de clientes nas 5 réplicas diárias e consequentemente 

nenhum custo de quebra e reposição. Porém, o custo médio dos encargos com os 

operadores foi de 945€, que, para uma facturação líquida potencial de 3.428€ (sem 
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custos nem encargos), descontados os encargos apenas sobrou 2.483€ (facturação 

líquida real), representando estes 27,6% da facturação líquida potencial da loja. 

 

 

Tabela 9 – Resultados Simulação Pessimista 

 

 

6.2. Simulação Optimista 

 

O cenário alterou significativamente quando se optou por abrir apenas 2 caixas ao 

longo do dia. 

Embora esta opção tenha provocado uma diminuição nos encargos com os 

operadores de loja para uma média de 158€/dia, verificou-se um número muito elevado 

de desistências de clientes, que consequentemente geraram valores de quebras e 

reposição de 2.926€, que para uma facturação líquida potencial de 3.490€, apenas 

sobrou 406€. Os custos totais representaram assim 88,4% da facturação líquida 

potencial das 5 réplicas efectuadas. 
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Tabela 10 – Resultados Simulação Optimista 

 

6.3. Simulação baseada na afluência de clientes 

 

No decurso das simulações apresentadas nos pontos anteriores, foi necessário 

conjugar a abertura das caixas com a afluência de clientes à loja por momento do dia. 

Analisando os picos de afluência verificou-se que as manhãs têm uma menor afluência 

de clientes que as tardes. Por outro lado tanto nas manhãs como nas tardes, surgem 

picos de afluência num determinado período horário. 
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Figura 29 – Picos de afluência 

 

 

Desta forma, optou-se por distribuir os operadores de caixa nos seguintes horários: 

• Horário da Manhã: 3 Operadores 

• Horário da Tarde: 4 Operadores 

• Picos de Afluência de Manhã: + 1 Operador, 4 Operadores no Total 

• Picos de Afluência de Tarde: + 1 Operador, 5 Operadores no Total 

 

Os resultados obtidos foram muito satisfatórios, pois embora tenham ocorrido nas 5 

réplicas uma média de 4 desistências, num total médio de 1062 clientes é pouco 

significativa, representando estes apenas 0,38% dos clientes. Verificou-se também que o 

custo médio diário com os operadores de caixa foi de apenas 325€, que conjugado com 

o custo de quebra e reposição de 74€, perfaz um total de 399€. Para uma facturação 

líquida potencial de 3.326€, os custos têm um peso de apenas 12,0%. 

 

 

Tabela 11 – Resultados Simulação baseada na Afluência de Clientes 

 

6.4. Simulação Optimizada 
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Esta simulação tratou-se de um ajuste à simulação anterior no sentido de cumprir o 

compromisso assumido, evitando qualquer desistência de clientes, independentemente 

da proporção que estes possam representar face ao número total de clientes. 

Ao analisar o comportamento da simulação anterior verificou-se que as desistências 

ocorriam durante os picos de afluência da tarde, como se observar seguinte figura: 

 

Figura 30 – Desistência de clientes no horário da tarde 

 

 Assim, foi aberta mais uma caixa nos picos da tarde e efectuada uma nova 

simulação. Embora o incremento deste operador provoque um ligeiro aumento dos 

custos médios diários com operadores de caixa, de 325€ para 362€, esta nova simulação 

não devolveu qualquer desistência de clientes em nenhuma das 5 réplicas. Assim não 

houve quaisquer custos com quebras e reposição, representando o custo total médio das 

5 réplicas apenas 10,8% da facturação líquida potencial. 
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Tabela 11 – Resultados Simulação Optimizada 

 

Esta simulação foi a que melhor se ajustou à realidade da loja em estudo. 

 

7. Conclusão  
 

A criação deste modelo permitiu compreender melhor o fluxo de funcionamento de 

um hipermercado Continente Modelo e obter conclusões sobre a sua actividade e 

organização. 

O Arena mostrou-se muito útil e eficiente no desenvolvimento de processos através 

das suas capacidades de modelação e simulação de sistemas reais.  

Foi possível construir um modelo que simulasse fielmente o funcionamento da loja 

em estudo, permitindo um ajuste optimizado da alocação dos recursos humanos à linha 

de caixas. Desta forma minimizaram-se os custos afectos à linha de caixas, garantindo o 

compromisso assumido pelo negócio. 

As funções de probabilidade clássicas, utilizadas para representar comportamentos 

em variadas áreas, mostraram-se inadequadas neste estudo. Consequentemente, 

aplicaram-se distribuições empíricas de probabilidades, com a distribuição Triangular. 

Em geral, os testes de validação do modelo comprovaram o ajuste destas distribuições. 
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O modelo construído apresenta a mais-valia de poder ser facilmente adaptado a 

outras lojas, variando apenas os parâmetros de entrada a aplicar ao simulador.  
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8. Considerações Finais e Trabalhos Futuros 
 

O foco deste trabalho incidiu sobre uma área específica da loja, cuja optimização 

baseou-se na redução dos custos para obter a maximização do lucro. Porém, se o 

objectivo fosse estudar o ganho real da loja, este só seria possível obter se estivessem 

representados no simulador todos os custos inerentes ao funcionamento da mesma, 

como o custo com a energia, o aprovisionamento, os encargos com fornecedores 

externos (segurança, limpeza, manutenção de equipamentos), entre muitos outros, o que 

tornava o modelo com um nível de complexidade muito elevado. 

 

Este modelo poderia vir a ser aperfeiçoado com a inclusão de módulos e ferramentas 

que permitam a optimização dos processos, tais como: 

• Gestão de Escalas de Trabalho – sistema que efectua o planeamento mensal 

do horário de trabalho do operador com base nas suas disponibilidades    

• Integração Automática do Sistema de Preços – Sistema que permite 

centralmente actualizar os preços dos produtos ao dia. 

• Previsão de Vendas – Sistema que efectua a previsão de vendas diárias com 

base no histórico de vendas, calendário de feriados e efeitos derivados da 

sazonalidade. 

 

O modelo construído assume que os produtos que os clientes necessitam estão 

sempre disponíveis. Seria muito interessante criar uma secção de encomendas e 

aprovisionamento que interligasse com um modelo paralelo de logística de transportes 

de mercadorias. Quem sabe um futuro trabalho de doutoramento? 

 

  



 
 

48 
 

9. Referências Bibliográficas 
 

  



 
 

49 
 

10. Anexos 


