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Resumo: As tendências mundiais apontam para a 

grande utilização da Internet no dia a dia da população 

de todo o planeta. Dentro do universo definido pela 

Internet das Coisas, propõe-se que, em sua primeira 

parte, desenvolver um aplicativo que conectado com 

uma lanchonete específica fornece um pedido de 

alimento, realiza o pagamento e agenda um horário para 

retirar o pedido realizado. Como resultados espera-se 

um planejamento da produção previamente organizado 

com a produção mais cadenciada e filas evitadas. 

 

1. Introdução 
Front office ou linha de frente são atividades de uma 

empresa que tem alto contato com o cliente. Atividades 

de alto contato, por definição, são atividades 

pertencentes ao processo de prestação de serviços que 

ocorrem em contato com o cliente. Back office ou 

retaguarda está associado aos departamentos 

administrativos de uma empresa, departamentos que 

mantêm nenhum ou muito pouco contato com os 

clientes. Essas operações de baixo contato, isoladas do 

consumidor, assemelham-se às operações de 

manufatura, apresentando ambiente mais previsível, 

maior padronização, possibilitando maior controle e 

maior produtividade. 

A. Kendall Erlang, considerado o pai da Teoria das 

Filas, iniciou a abordagem matemática de filas em 1908. 

As filas são de conhecimento amplo das pessoas 

fazendo parte do dia a dia de todos, conforme Figura 1. 

Estão sempre presentes em caixas de bancos, 

supermercados, pedágios e outras tantas situações.  

Além de não serem agradáveis, as filas representam 

custo seja para que está aguardando nela ou para quem 

está atendendo os clientes que pacientemente aguardam 

sua vez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Figura 1 – Fila na lanchonete 

O termo Internet of Things (Internet das Coisas), 

conforme Figura 2 (demonstrada simbolicamente), foi 

cunhado em 1999 por Kevin Ashton, co-fundador do 

Auto-ID Center do Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) [2]. A Internet das Coisas (IoT) 

chega para gerar uma transformação de grandes 

proporções comparável a chegada da própria Internet. 

Por meio de dispositivos físicos, considerados objetos 

inteligentes, na IoT ocorre a conexão podendo, dessa 

maneira, receber e enviar informações sem que seja 

necessária a intervenção humana direta [1]. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  

Figura 2 – IoT – Internet das Coisas 

 

 

2. Metodologia 
A grande demanda de lanches causada pelo excessivo 

número de pessoas nas lanchonetes ocasiona grande 

desconforto para o consumidor, devido à demora para 

efetuar e receber seu pedido. Com isso, a tecnologia 

vem crescendo cada dia mais, proporcionando rapidez e 

praticidade com a criação de sistemas que facilitam e 

melhoram o dia-a-dia de funcionários e clientes. 

Procurando reduzir esse tempo, esse projeto pretende 

receber e fazer uma leitura rápida dos pedidos, por meio 

de um aplicativo para smartphones, como mostra a 

Figura 3.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Figura 3 – Smartphones de várias marcas 
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Criar um aplicativo para smartphones para agendar 

pedidos do restaurante a fim de melhorar o fluxo do 

mesmo. Este aplicativo permitirá que o usuário faça seu 

pedido através do celular onde haverá todas as opções 

do cardápio e o pagamento sendo efetuado por cartão de 

credito ou debito. Para o desenvolvimento do aplicativo 

será estudado o uso da linguagem Javascript, de acordo 

com a Figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Figura 4 – Programação em Java Script 

 

Além do aplicativo no smatphone, também deverá ser 

criado um aplicativo no computador do proprietário 

para que o mesmo possa acompanhar os pedidos e 

preparar as refeições. Tudo isso deverá ser registrado 

num banco de dados com informações do pedido, do 

usuário, das refeições e dos horários em que o prato 

estará pronto. Para a desenvolver o aplicativo será usado 

um programa chamado Visual Studio Tools for Apache 

Cordova, conforme Figura 5, muito comum para esse 

tipo de programação. Apache Cordova é uma estrutura 

que inclui um modelo de plug-in. Este fornece uma 

única API de JavaScript que pode ser usada para 

acessar os recursos de dispositivo nativo de todas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5 – Visual Studio Tools for Apache Cordova 

 
 

3. Resultados pretendidos 

 
Visando as novas tendências de utilização de internet, e 

com a criação desse aplicativo para smartphones, 

espera-se que o sistema permita o planejamento das 

refeições solicitadas ao restaurante por meio do celular, 

com opções de pagamento: cartão de credito e debito, 

ocasionando o descongestionamento do fluxo de 

pessoas e otimização do tempo de espera. 
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