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Resumo: O excessivo número de pessoas nas 

lanchonetes ocasiona grande desconforto para o 

consumidor, devido à demora para efetuar e receber seu 

pedido. Procurando reduzir esse tempo, nosso projeto 

pretende receber os pedidos, através de um aplicativo 

para smartphones. A finalidade no ambiente Back 

Office é fazer o planejamento de produção da 

lanchonete, que por meio desse software consegue 

receber o pedido, acessar o banco de dados e informar 

os ingredientes utilizados para o controle de estoque. 

 

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. 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. 

 

O termo Internet of Things (Internet das Coisas) foi 

cunhado em 1999 por Kevin Ashton, co-fundador do 

Auto-ID Center do Massachusetts Institute of 

Technology (MIT). 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 . Nesse projeto busca-se a 

utilização dos princípios da IoT por meio de aplicativo 

instalado em dispositivo móvel para reduzir os gargalos 

criados na Lanchonete MacFEI devido a concentração 

de consumidores em horários coincidentes.  

 

 (1) 

 

Os estoques são materiais que uma empresa 

mantém, seja para vender ou para suprir um processo 

produtivo. “Entende-se por estoque quaisquer 

quantidades de bens físicos que sejam conservados, de 

forma improdutiva, por algum intervalo de tempo” 

(MOREIRA, 2008, p. 447). Os estoques envolvem 

decisões, muitas vezes, estratégicas e onerosas, visto 

que, estão ligados ao nível de atendimento que se quer 

dar aos clientes. Tais decisões devem ser tomadas 

criteriosamente por meio do gerenciamento dos 

estoques. 

O planejamento e controle da produção é uma 

das áreas mais importantes da gestão dos sistemas 

produtivos. O estudo do Planejamento e Controle da 

Produção (PCP), desde suas primeiras conceituações, 

tem dado foco a indústrias de variados setores, como, 

por exemplo, automotivo, plástico, metalúrgico e 

minerador. (OLIVEIRA; AMARAL OLIVEIRA; 

MARTINS, p.03, 2016) No projeto aqui apresentado 

assim que for obtida a autorização de produção, vinda 

do front office por meio do aplicativo, o sistema de 

programação da produção iniciará seus procedimentos 

emitindo a ordem de produção e dando baixa nos itens 

correspondentes do estoque. 

 

2. Metodologia 
Nas últimas décadas, houve grandes inovações 

tecnológicas que aumentaram a velocidade e a 

qualidade da informação, facilitando nossa rotina. Uma 

significativa mudança foi a criação dos smartphones, 

que tornaram atividades demoradas e cansativas do 

nosso dia-a-dia á atividades automáticas, como por 

exemplo: GPS, para a ida a lugares que você não 

conhece. Lembretes, tirando a necessidade do uso de 

agendas. Internet Banking, para pagar contas na hora ao 

invés de ir até o banco. Podemos perceber que 

atualmente, formam-se enorme filas nos restaurantes e 

lanchonetes que recebem grande demanda de clientes. 

Com tudo, o aplicativo que propomos fazer fornece esse 

conforto para os clientes e funcionários de uma 

lanchonete, diminuindo o tempo de espera para o cliente 

fazer o pedido e facilitando e organizando os negócios 

para o funcionário, visto que há de ser feito uma 

programação e administração de sua produção.  
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Será utilizado o cardápio a seguir para limitar 

as possibilidades da lanchonete. 

Tabela – 1 Definição de cardápio 

 
Fonte: Lanches MacFEI 

OBS: Tempo de preparo considerado com a 

chapa já quente.  

Composição de cada lanche:  

1. Simples: Pão e hambúrguer.  

2. X-Burguer: Pão, hambúrguer e queijo. 

3. X-Salada: Pão, hambúrguer, queijo, salada e 

tomate. 

4. X-Bacon: Pão, hambúrguer, queijo, 

maionese e bacon.  

5. X-Egg: Pão, hambúrguer, queijo e ovo.  

6. X-Churrasco: Pão, contrafilé e queijo.  

7. Misto quente: Pão, presunto e queijo. Com a 

lista de materiais cadastrada monta-se a estrutura de 

produto, conforme abaixo:  

Figura 1 – Exemplo de estrutura de produto 

 

 
Fonte: Autor  

A partir dos dados anteriormente apresentados, 

e utilizando sistema equivalente ao MRP, será emitida a 

ordem de produção, reservado o material e montado o 

conjunto. Posteriormente a informação será gravada no 

banco de dados, devolvida para o Front Office em forma 

de tempo para preparação e disponibilizada para o 

consumidor final. 

 

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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