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RESUMO 

 
Esse trabalho apresenta o projeto de um sistema eletrônico para a automação do 
atendimento em estabelecimentos do setor gastronômico, apresentando desde uma 
abordagem genérica das carências tecnológicas do setor até a implementação e de-
senvolvimento da plataforma eletrônica. 
A plataforma eletrônica desenvolvida combina diversas tecnologias eletrônicas como 
modulação em radio freqüência, codificação, processamento embarcado e dimensi-
onamento de sistemas de energia, objetivando-se a criação de um produto com via-
bilidade técnica e comercial. 

Palavras-chaves: projeto, gastronomia e automação. 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

This work presents all the stages of the project of an electronic system for the 
automation of the attendance in establishments of the gastronomic department, 
presenting since a generic boarding of the technological lacks of the department until 
the implementation and development of the electronic platform.  
The developed electronic platform combines diverse electronic technologies as 
modulation in radio frequency, codification, embarked processing and sizing of 
energy systems, objectifying it creation of a product with viability technique and 
advertising.  

Key words: project, gastronomy and automation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 A gastronomia  é um ramo que abrange a culinária, as bebidas, os 

materiais usados na alimentação e, em geral, todos os aspectos culturais a ela 

associados, essas características estão presentes em estabelecimentos do setor 

como os restaurantes, pizzarias, bares e outros. 

 

Segundo a ABRASEL o Brasil possui mais de um milhão de 

estabelecimentos do setor de gastronomia, um setor que emprega mais de 3 milhões 

de pessoas e é responsável por 2,4 por cento do PIB do país. 

 

Apesar da importância do setor, existe uma carência de soluções tecnoló-

gicas que auxiliem na automação de processos. Parte dessa carência justifica-se 

pelo valor cultural vinculado à grande parte dos estabelecimentos, onde uma inova-

ção tecnológica poderia descaracterizar a temática do lugar. 

 

Para avaliar a viabilidade e as características de uma solução tecnológica 

para o setor gastronômico o presente documento expõe inicialmente os resultados 

de um estudo de mercado, e em seguida um produto que auxilia na automação do 

atendimento dos diversos tipos de estabelecimentos do setor.  
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1.1 INTRODUÇÃO À AUTOMAÇÃO 

 A automação de processos é uma das vertentes tecnológicas mais dis-

seminadas na sociedade contemporânea. Inicialmente empregada em processos 

industriais, a automação foi ganhando espaço nos últimos anos também no setor 

comercial e bancário. 

 

Mais recentemente automação da prestação de serviços começou a ser 

desenvolvida a fim de agilizar e aperfeiçoar os processos, como por exemplo, as 

filas eletrônicas. Mesmo assim o setor terciário ainda é o mais carente de soluções 

tecnológicas. 
 

 

1.2 A AUTOMAÇÃO NO SETOR DE SERVIÇOS  

Devido à carência de automação e o atual desinteresse de grandes em-

presas provedoras de soluções tecnológicas de automação em atuar no setor gas-

tronômico, esse trabalho apresenta o desenvolvimento de um produto que, baseado 

nas características levantadas em estudo de mercado, tem por objetivo automatizar 

um importante processo, o atendimento ao cliente. 

 

1.3 A ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

No primeiro capítulo, a introdução, é feita uma abordagem do mercado 

gastronômico, as justificativas para a escolha do setor e o conceito de automação. 
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O segundo capítulo apresenta os resultados do estudo de mercado, 

composto de um questionário de abordagem, a aplicação do mesmo em diferentes 

tipos de estabelecimentos, a metodologia adotada e a avaliação dos resultados. 

 

O terceiro capítulo apresenta, com base nos resultados do capítulo que o 

antecede, um estudo de funcionalidade de um produto que atenda as possíveis 

necessidades na automação de atendimento aos clientes levantando então as 

características desse produto. A metodologia usada foi a aplicação de questionários 

e a utilização da ferramenta QFD. 

 

No quarto capítulo apresenta-se o conceito de produto resultante do 

estudo prévio, bem como o rendering de uma opção oriunda de um brainstorm. 

 

O quinto capítulo traz uma abordagem teórica das várias tecnologias 

disponíveis para utilização no projeto. Serão abordados os sistemas 

microcontrolados, o sistema wireless e a tecnologia dos leds. 

 

O sexto capítulo será dedicado à alocação de hardware dos diversos 

módulos que compõem o protótipo, apresentando os circuitos esquemáticos, 

diagrama de blocos e ilustrações relacionadas ao protótipo.  

 

No sétimo capitulo é apresentado o firmware desenvolvido no projeto, 

com a descrição da metodologia de desenvolvimento, apresentação de fluxogramas 

e descrição de alguns blocos de código. 

 
O último capítulo apresenta as conclusões do projeto, abordando os resul-

tados finais comparados com a proposta inicial, relatando algumas dificuldades en-

contradas e a experiência adquirida durante a execução do Trabalho de Conclusão 

de Curso.  
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2 ABORDAGEM  DE MERCADO 

 

 Sendo o objetivo final desse trabalho a criação de um produto tecnológico 

voltado a automação do atendimento do setor gastronômico, a primeira etapa do 

projeto consiste no levantamento das características especificas deste setor.  

 

Através da aplicação de um questionário de abordagem pode-se familiari-

zar com o setor, levantando suas necessidades e características a fim de caracteri-

zar o produto conforme as necessidades do cliente (e não do projetista) ou avaliando 

sua viabilidade. 

2.1 O QUESTIONÁRIO DE ABORDAGEM 

 O questionário de abordagem é composto por perguntas gerais sobre o 

setor, a fim de obter-se uma maior compreensão do mercado de atuação, o questio-

nário elaborado encontra-se no anexo 1. 
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2.2 METODOLOGIA DE APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS 

 A entrevista estruturadada foi aplicada em vinte e três estabelecimentos 

sob a forma de entrevista presencial. As ferramentas utilizadas durante as entrevis-

tas foram: 

• MP3 Player: Para a gravação das entrevistas. 

• PalmTop: Para anotações e exibição das perguntas. 

• GPS: Para registrar as coordenadas do local e horário das en-

trevistas. 

 

Despendeu-se maior ênfase para estabelecimentos de médio e grande 

porte, sendo quatorze restaurantes, seis pizzarias e três lanchonetes. 

 

Apenas quatro estabelecimentos solicitaram anonimato, nesse caso a re-

presentação geográfica foi ligeiramente alterada. A distribuição dos pontos em um 

mapa é apresentada na figura 1.  Garantindo a não divulgação de nomes nesse do-

cumento, apenas três questionários seguem no anexo 2 sem os respectivos nomes 

dos estabelecimentos. 

 
Figura 1- Distribuição geográfica dos estabelecimentos pesquisados 
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Privilegiou-se uma distribuição descentralizada dos estabelecimentos, po-

rém, não foi estipulada nenhuma metodologia para divisão espacial. Apenas aprovei-

tou-se todas as oportunidades de entrevista durante o período em que foi realizada 

esta etapa do projeto. Todos os estabelecimentos encontravam-se no estado de 

Santa Catarina, o que garante a aplicabilidade do estudo apenas nesse estado (o 

mercado inicial). 

 

O número de entrevistas não foi previamente estabelecido, sendo conside-

rado satisfatório o número de entrevistados no momento em que as respostas dos 

últimos questionários começaram a apresentar poucas informações novas. 

 

2.3 ANALISE DOS RESULTADOS DOS QUESTIONÁRIOS DE ABORDAGEM 

APLICADOS 

 Finalizada a etapa de aplicação, segue abaixo a analise de cada tópico 

questionado com base em todos os questionários. 

2.3.1 Sobre a forma de venda das refeições 

Nos estabelecimentos pesquisados prevaleceram os sistemas de rodízio 

(pizzarias e churrascarias) e buffet (restaurantes). Observou-se que esses sistemas 

possuem características relativas à logística de produção e gerência, e as possíveis 

desvantagens do atendimento (menos especializado) são desconsideradas pela a-

ceitação cultural do sistema.  

Esses sistemas diminuem os desperdícios e perdas, reduzem os custos e 

tornam o estabelecimento mais competitivo. Para tanto a variabilidade no numero de 

clientes diários precisa ser baixa.  
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2.3.2 Sobre o número de ambientes para atendimento. 

Prevalecem os estabelecimentos com ambientes únicos, geralmente ado-

ta-se mais de um ambiente quando existem mesas externas ou devido à adaptação 

do local, nenhum dos estabelecimentos fazia distinção de ambientes para fumantes. 

Alguns restaurantes com ambiente único o dividem em duas partes para distinguir a 

área de buffet da área de rodízio. O espaço médio (razão entre o numero de lugares 

e a área) dos estabelecimentos pesquisados foi de 7,48m2 por lugar. 

2.3.3 Sobre o Perfil do Cliente 

Esperava-se obter características relacionadas com o tipo de cliente pre-

dominante, devido à diferença entre freqüentadores assíduos (familiar) e esporádi-

cos (viajante). Em termos de processo não observamos nenhuma característica, 

sendo apenas destacado que a divulgação é importante para clientes viajantes.  

 

Quando o cliente é predominantemente turista, o estabelecimento adapta-

se ao contexto inserido. Por exemplo, o Restaurante Trevo, em Nova Trento, que 

enfatiza a comida típica, atrativa a uma parcela dos turistas. 

2.3.4 Sobre os Fatores de sucesso 

Através desse questionamento, tentou-se analisar o perfil empreendedor 

do gerente e as metas traçadas pelo mesmo para o sucesso de seu negócio.  As 

respostas apresentaram como itens mais importantes, sob a ótica do proprietário, 

como sendo a qualidade do atendimento ao cliente, higiene, qualidade do produto e 

administração.  
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2.3.5 Sobre a logística de atendimento 

Observou-se que a distribuição dos garçons por atividade acontece em 

estabelecimentos com mais de cinco garçons, a divisão básica consiste em Garçons 

de recepção, que entregam a comanda, apresentam o cardápio e solicitam os refri-

gerantes e talheres, e os responsáveis pelo rodízio. 

2.3.6 Sobre a automação de processos 

Procurou-se manter esse item como o mais aprofundado nas entrevistas, 

devido ao fato de que o objetivo principal desse questionário era levantar as caracte-

rísticas do mercado disponível para o produto. Observou-se que a automação de 

processos neste segmento de mercado é quase inexistente, sendo que as poucas 

soluções adotadas pelos proprietários estão relacionadas com a produção (equipa-

mentos industriais de culinária).  

 

Em apenas sete estabelecimentos adotava-se sistemas computacionais 

destinados à gestão do negócio, e em alguns casos a inovação foi implementada 

devido à exigência de emissão informatizada de cupom fiscal. 

 

Mesmo com a pouca utilização de tecnologias não diretamente relaciona-

das com a produção, observou-se que os proprietários se mostraram interessados 

na adoção de tecnologias de automação desde que: 

• Reverta em lucros; 

• Não impacte demais no processo corrente; 

• Seja já consolidada pelo mercado 

 



 21

2.4 CORRELAÇÃO ENTRE A ABORDAGEM  DE MERCADO E O PRODUTO 

As características levantadas no setor gastronômico mostraram que o 

mesmo é ideal para empreendimento de soluções por empresas tecnológicas de 

pequeno porte, por ser um mercado diversificado e pouco explorado. A solução ado-

tada, porém, deve focar em uma das carências do setor. 

 

O produto pode estar focado na automação do atendimento, através de 

sistema de comanda eletrônica, fila eletrônica e geração automática de fatura, satis-

fazendo assim o interesse em reverter o investimento em lucros. Porém, devido ao 

fato de que a implementação de tais tecnologias demandaria altos investimentos e 

grandes impactos no processo corrente, o produto ficaria restrito a um numero redu-

zido de interessados (o mesmo que acontece com os sistemas computacionais).  

 

O produto que se pretende desenvolver irá focar no atendimento ao clien-

te item apontado pelos proprietários como o principal fator para o sucesso do negó-

cio (item 2.3.4).  

 

O produto também deverá possuir em segundo plano, características que 

facilitem e auxiliem na logística. Isso pode ser obtido através da analise dos dados 

computados pelo equipamento como mesas mais solicitadas e garçons mais eficien-

tes, a visualização desses dados pode ser mais tarde um opcional do produto sob a 

forma de um software para Computador Pessoal em conjunto com um cabo especial 

para a coleta dos dados históricos armazenados no equipamento. 
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3 PROJETO FUNCIONAL –ESTABELECENDO AS  
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 
 

Finalizado a etapa de abordagem de mercado com a problemática a ser 

atacada definida (atendimento ao cliente), o projeto funcional serve para delinear as 

reais necessidades do cliente perante a nova tecnologia a ser desenvolvida.  

 

Com base nos dados levantados no primeiro questionário, preliminarmente 

observa-se que o produto atenderá a maioria dos estabelecimentos gastronômicos 

exceto o de tipo Drive-Trhu, Delivery (já que nesses o cliente não faz a refeição no 

estabelecimento).  

 

Os estabelecimentos pesquisados nessa etapa foram os mesmos do estu-

do de mercado, a fim de perceber as expectativas do cliente em relação ao conceito 

de produto proposto, uma vez que a primeira etapa apenas explorava as necessida-

des do setor. 

3.1 QUESTIONÁRIO ABERTO 

 

O questionário do projeto funcional compõe-se de duas etapas, o questio-

nário aberto (preliminar) e o questionário fechado (usado no QFD). O questionário 

aberto é utilizado para estabelecer os itens de qualidade demandados pelos clientes, 

para tanto, apenas uma pequena amostra deve ser efetuada. 

 

O questionário aberto foi aplicado em cinco estabelecimentos. Os empre-

sários que responderam o questionário aberto foram selecionados sob critério geo-

gráfico (os mais próximos).  
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Utilizando a mesma metodologia de entrevista do questionário de aborda-

gem, as entrevistas foram gravadas considerando-se cada tópico dessa entrevista 

um questionamento elaborado as perguntas efetuadas no questionário aberto estão 

apresentados  na tabela 1.  

 

Centro Federal de Educação Tecnológica de Santa Catarina 

Curso Superior de Tecnologia em Sistemas Digitais 

Trabalho de Conclusão de Curso 

Aluno: Adriano Regis 

Questionário relativo ao produto Garçom Eletrônico 

1. Que fatores julgariam importantes para a aquisição desse equipamen-

to? 

 

2. Qual a melhor maneira de disponibilizar o dispositivo de chamada pa-

ra o cliente? 

 

3. Qual o melhor local para disponibilizar um mostrador? 

 

4. Quais informações devem estar disponíveis no mostrador? 

 

5. Qual a melhor maneira de exibir as solicitações? 

 

6. Qual o melhor maneira de alertar o garçom?  

 
Tabela 1- Perguntas efetuadas no questionário aberto 
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3.2 ÁRVORE DA QUALIDADE DEMANDADA 

A primeira pergunta do questionário aberto, os fatores importantes, foi a 

mais relevante para o levantamento dos diversos itens de qualidade demandada, 

essa pergunta foi a mais explorada das seis por ser a menos objetiva e por ser a que 

seguia os comentários do entrevistado logo após a apresentação do conceito do 

produto. Os resultados levantados da árvore da qualidade estão representados na 

tabela 2. 

Tabela 2 – Árvore da Qualidade Demandada 

 

Nível Primário Nível Secundário Nível Terciário Nível Quartenário 
Discreto   
Contextualizado   Mostrador 
Pequeno   
Pequeno   

Porta-Guardanapo 
Número de Mesa Camuflado 
Comanda 

Aspectos visuais 

Chamador 

Fácil identificação   
Compatível com tomadas simples   
Sistema de No-break   Mostrador 
Bateria recarregável   
Pilha comercial   
Recarregável   

Alimentação Elétrica 

Chamador 
Bateria pequena   
No balcão   
Em um acessório específico   Recebendo a chamada 
Na mesa   
No balcão   
Em um acessório específico   Identificando a chamada 
Na mesa   
No balcão   
Em um acessório específico   

Ações do garçom 

Descartanto a chamada 
Na mesa   
Sete centímetros   
10 centímetros   Tamanho dos caracteres 
15 centímetros   
1   
2   
3   

Número de caracteres 

4   
Numérica   Tipo de informação 
Alfanumérica   
Led   Tipo de mostrador 
Segmento Pronto   
Vermelho   
Amarelo   
Azul   

Cor de Mostrador 

Verde   
Primeira posição da fila   
Duas primeiras posições da fila   
Três primeiras posições da fila   

Informações do mostrador 

Quatro primeiras posições da fila   
10   
100   

Mostrador (caso inde-

pendente) 

Posições na fila 1000   
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3.3 QUESTIONÁRIO FECHADO 

Com base nos resultados obtidos da árvore da qualidade demandada foi 

elaborado o questionário fechado. Esse questionário objetiva-se a quantificar o valor 

de características específicas do conceito elaborado. 

 

O questionário foi aplicado nos mesmos estabelecimentos e com a mesma 

metodologia do questionário de abordagem, sendo inclusive precedido pela apresen-

tação dos resultados obtidos na entrevista anterior. Diferencia-se do antecessor já 

que este se compunha de resultados objetivos em cada tópico abordado.  

 

As perguntas do questionário fechado relativas ao produto Garçom Eletrô-

nico seguem e os números de cada anotação seguem em anexo 3 

3.4  ANÁLISE DOS DADOS ATRAVÉS DE QFD 

O QFD (Desdobramento da Função Qualidade) é uma técnica empregada 

durante o processo de desenvolvimento de produto objetivando auxiliar a equipe de 

desenvolvimento a incorporar no projeto as reais necessidades dos clientes. 

 

Seu uso iniciou-se na década de 60 no Japão utilizando cartas e matrizes, 

que revelavam quais os pontos críticos para a garantia da qualidade. 

 

Em 1972 uma empresa do grupo Mitsubishi utilizou o QFD na produção 

de navios consolidando o método. Essa metodologia foi gradualmente adotada por 

outras empresas japonesas como a Toyota, e futuramente por empresas ocidentais 

como a Ford. 

 

A primeira publicação sobre QFD data de 1978, desde então muitas pes-

soas têm contribuído para sua evolução e aprimoramento. 
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Para AKAO [1] o QFD é “uma conversão das demandas dos consumido-

res em características de qualidade, desenvolvendo uma qualidade de projeto para o 

produto acabado pelo relacionamento desdobrado sistematicamente entre as de-

mandas e as características, começando com a qualidade de cada componente fun-

cional e estendendo o desdobramento para a qualidade de cada parte e processo. 

Assim, a qualidade do produto como um todo será gerada através de uma rede de 

relacionamentos.” 

 

Segundo RIBEIRO [2] podem ser tecidas breves definições para o 

QFD, como segue: 

• É uma técnica de gestão, pois auxilia no gerenciamento de projetos sim-

ples ou complexos; 

• É um método de Planejamento, onde os esforços de Engenharia são 

deslocados para a fase de planejamento; 

• É um método de Solução de Problemas, listando O QUÊ precisa ser fei-

to e COMO pode ser feito; 

• Facilita a Modelagem do conhecimento, descobrindo o conhecimento 

técnico da Equipe; 

• Facilita a documentação de informações através do uso de matrizes de 

dados; 

• Facilita o transporte de informações, pois as matrizes relacionam-se de 

forma seqüencial e usa-se uma linguagem e uma lógica comum no seu 

preenchimento; 

• Fornece abertura à criatividade e inovações através de discussões multi-

setoriais em um ambiente de Engenharia Simultânea 

 

Segundo essas definições o uso do QFD permite levantar as necessida-

des dos clientes mensurá-las e utilizá-las no processo produtivo a fim de fornecer ao 

mercado um produto com a maior quantidade possível de características desejáveis. 

 

A ferramenta QFD compõe-se de matrizes compostas pelos requisitos ex-

postos pelos clientes, com um posterior “desdobramento” transformando-os em es-

pecificações técnicas do produto 



 27

 

Devido ao processo metódico essa análise pode facilmente ser auxiliada 

computacionalmente, existindo softwares especializados na composição do QFD. O 

software escolhido para a análise foi o QFDCapture da Empresa International Tech-

negroup, sendo utilizada sua versão demo com limitação de apenas 10 execuções.  

 

3.4.1 Ranqueamento dos requisitos levantados 

O questionário fechado quantificou os itens de qualidade demandada a-

través dos seguintes pesos atribuídos: 

 

• Pouco Importante = 0,5 
• Importância Moderada = 1,0 
• Importância Grande = 1,5 
• Importância Muito Grande = 2,0 

 

Os gráficos em anexo 9 apresentam os pesos percentuais de cada requi-

sito analisado. 

 

O peso percentual é calculado dividindo-se  46 (peso absoluto) pelo total 

do bloco ao qual ele pertence e multiplicando por 100. 

 

O resultado da análise do QFD apresentou características importantes e 

estratégicas para o desenvolvimento de outras soluções de automação para o setor. 

Devido a essa importância estratégica e a limitação do software utilizado, os resulta-

dos finais do QFD não estão apresentados nesse documento. Todavia os resultados 

brutos que alimentaram o QFD (questionário fechado) estão disponíveis no anexo 3 

para apreciação. E os resultados relevantes para a apresentação dos resultados 

nesse documento estarão apresentados em cada momento oportuno. 
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A figura 2 apresenta o ambiente de desenvolvimento (em versão demo) 

com uma tela onde desenvolve-se a matriz. 

 

 
Figura 2- Ambiente de desenvolvimento do QFDCapture 

 

 

3.5 CONSIDERAÇÕES RELATIVAS AO PROJETO FUNCIONAL 

Por ser um setor altamente diversificado, cada tipo de estabelecimento 

possui diferentes necessidades prioritárias, dificilmente atingíveis em sua totalidade 

com apenas um produto. 

 

Optou-se como estratégica desenvolver um primeiro produto que abran-

gesse o maior número de estabelecimentos possíveis, sendo uma característica 

quase geral do setor o atendimento. O projeto detalhado do produto que atende tal 

demanda deve manter características que o tornem bem genérico. 
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A receptividade dos empresários a proposta de produto foi satisfatória ob-

servando-se o entusiasmo que muitos tiveram em complementar o questionário obje-

tivo ou apenas tecendo comentários.  
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4 O CONCEITO DO PRODUTO 

 

 

Após a análise dos resultados do QFD (que não estão apresentados) as 

variáveis levantadas compõem material suficiente para a elaboração do projeto, ini-

ciando-se pela criação do conceito do produto. 

 

O produto proposto pretende racionalizar o atendimento ao cliente, garan-

tindo uma ativa solicitação da chamada por parte do cliente e um correto ordena-

mento das solicitações por parte do atendente. Esse produto deve ser o mais gené-

rico possível, afim de que possa atender os diversos estabelecimentos do setor in-

dependente da temática do mesmo 

 

Observou-se pelos resultados das pesquisas que alguns critérios seriam 

importantes para manter o caráter generalista do produto. O principal deles é a sim-

plicidade da operação efetuada pelo cliente. 

 

 Os primeiros conceitos tinham o objetivo de digitalizar a solicitação, fa-

zendo com que por meio de um produto eletrônico o cliente informe o tipo de aten-

dimento desejado (fechamento de conta, cardápio, bebidas) essa abordagem mos-

trou-se indesejável uma vez que despreza o atendimento personalizado oferecido 

pelo garçom e ao mesmo tempo exige um conhecimento operacional prévio do clien-

te, obteve-se como conceito mais aceito a idéia de um simples botão, que apenas 

registre a solicitação de atendimento por meio do cliente. 

Outro critério muito importante é a necessidade de manter-se a mobilida-

de do garçom, pois o produto deveria modificar o mínimo possível as rotinas de tra-
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balho já executadas no estabelecimento, para isso a operação do equipamento não 

pode exigir uma mudança de trajeto do garçom na área de atendimento. 

 

 

Para realizar essa operação e agregando as demandas e características 

levantadas nos capítulos anteriores, o produto deverá ser composto por três módu-

los distintos: 

• Unidade de chamada: Item sob o comando do cliente tem como 

função solicitar o atendimento. 

• Controle de atuação: Item sob o comando do garçom que tem co-

mo função gerenciar a fila de solicitações, eliminando os pedidos já 

atendidos. 

• Base: Item disposto em um lugar facilmente visualizável do restau-

rante, englobando a função de exibição das chamadas e o proces-

samento de todo o sistema 

 

A operação do sistema faz-se da seguinte maneira: 

 

• O cliente, devidamente acomodado em uma das mesas da área de 

atendimento, ao sentir a necessidade de solicitar a presença do 

garçom o faz pressionando o botão da unidade de chamada. Que 

se encontra disposta em um lugar facilmente identificável da mesa. 

 

• Ao pressionar o botão o sinal da solicitação é enviado para uma 

base disposta na área de atendimento que aloca essa solicitação 

em uma fila cronologicamente organizada, as primeiras solicitações 

da fila são exibidas em um mostrador afim de que os garçons que 

estão atendendo possam visualizá-la. 

 

• O garçom que estiver apto a realizar um novo atendimento visuali-

za na fila da base as solicitações em espera e escolhe uma das so-

licitações disponíveis para atender, antes de realizar o atendimento 

ao cliente solicitado o garçom elimina essa solicitação da fila atra-
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vés do controle de atuação,  a solicitação eliminada manterá seu 

valor intermitente por cerca de dois segundos afim de evitar confli-

tos de atuações, e depois desse tempo a solicitação é eliminada e 

a fila avança, ou seja, as solicitações posteriores a eliminada in-

crementam sua alocação afim de ocupar a posição agora vaga. 

 

• O garçom então dirige-se a mesa para realizar o atendimento per-

sonalizado do cliente. 

4.1 A UNIDADE DE CHAMADA 

Nomeou-se de unidade de chamada o item do sistema que interage com 

o cliente do estabelecimento. Esse módulo tem como função enviar a solicitação de 

presença do garçom por parte do cliente.  

 

Das possíveis opções levantadas para alocação deste módulo a mais a-

ceita é a que vincula a solicitação com a mesa do cliente, sendo habilitadas todas as 

mesas durante o período de atendimento, ou seja, não é necessário que o garçom 

disponibilize a unidade para o cliente durante a recepção do mesmo. 

 

A disposição desse item na mesa foi um dos itens mais divergentes nos 

questionários aplicados. Das opções levantadas grande parte referia-se à integração 

do módulo a um item já disposto na mesa como porta guardanapos, número da me-

sa, porta temperos, etc. Da pequena porcentagem de questionários que optaram 

pela alocação independente do modulo na mesa, a contextualização do mesmo com 

o tipo de estabelecimento faz com que a criação de um modelo padrão seja muito 

difícil. 

 

 

 

 



 33

A solução para esse problema foi disponibilizar a eletrônica em um módulo 

com características físicas que facilitem a integração do mesmo nas diversas opções 

levantadas. Um rendering sugerido desse módulo é apresentado na figura 3. 

 

 
Figura 3- Rendering da unidade de chamada 

 

 

Composto apenas por uma entrada para bateria e dois fios de saída (para 

fixação do botão de solicitação) essa unidade tem como características, tamanho 

reduzido, robustez, impermeabilidade e fácil fixação. 

 

Como esta unidade estará em maior quantidade no sistema, seu custo de-

ve ser o mais baixo possível (produção e material), com um custo baixo de  comerci-

alização avulso para reposição a manutenção pode ser desprezada, e assim a utili-

zação de resina epóxi  recobrindo todo o circuito eletrônico protegendo de umidade, 

choque mecânico no lugar de um console composto de uma caixa plástica para o 

equipamento é a solução mais viável (tendo em vista também que o acabamento é 

um item irrelevante). A utilização de resina ainda reduz os custos uma vez que a 

confecção de uma matriz de injeção própria para esse item apresenta um investi-

mento inicial alto. 
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É apresentada na figura 4 a sugestão de um gabinete onde essa unidade poderá 

operar independentemente, oferecida como opcional ao produto. 

 

 
Figura 4- Exemplo de disposição independente da unidade de chamada 

4.2 O CONTROLE DE ATUAÇÃO 

Esse item, sob o controle do garçom, é capaz de eliminar as solicitações 

da fila, uma vez que já foram ou estão sendo atendidas. 
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Inicialmente imaginou-se que esse comando de atuação estaria incluído 

na base, mas devido à tarefa extra de deslocar-se até a base para eliminar a solici-

tação eletrônica e só depois dirigir-se ao cliente, optou-se por transformar esse con-

trole em uma unidade independente, remota e múltipla, afim de que cada garçom 

tenha seu próprio comando de atuação. 

 

Por uma questão de ordem, o garçom deveria sempre prioritariamente o 

cliente do topo da fila, portanto sua atuação resume-se a excluir apenas essa posi-

ção. 

 

Como em alguns restaurantes é um atendimento setorial, ou seja, cada 

garçom atende uma praça, e em alguns casos o garçom está muito distante do clien-

te prioritário sendo que um segundo garçom poderá atendê-lo com mais facilidade, o 

atendimento de uma solicitação menos prioritária na fila pode ser viável, e nesses 

casos a atuação do garçom deve eliminar essas posições. 

 

Como a base mantém visíveis as três primeiras posições da fila, a atua-

ção do garçom pode operar sobre essas três posições. 

4.3 A BASE 

 

A unidade responsável pelo processamento das informações de entrada e 

saída de solicitações da fila, bem como a exibição dessas solicitações nomeou-se de 

base. 

 

Dentre as opções de exibição, apresentadas no questionário fechado, a-

quela que garante a visualização das solicitações do garçom em qualquer ponto da 

área de atendimento foram apontadas como as mais indicadas pelo QFD, pois da 

mesma maneira que o controle de atuação, o garçom deve deslocar-se de sua fun-

ção ou trajeto para verificar quem precisa ser atendido. 
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Nesse caso, a base deve ser composta de mostradores de tamanho e in-

tensidade suficientes para garantir uma visualização nítida dos dados em qualquer 

ponto da área de trabalho. O projeto funcional apresentou como mais satisfatório um 

caractere com dez centímetros, um caractere experimental composto por leds foi 

montado e garantiu-se a legibilidade dos valores exibidos em uma distância superior 

ao dobro do raio correspondente a área media (400 m2) dos estabelecimentos pes-

quisados, o que valida o tamanho escolhido. 

 

Com um tamanho de caractere de dez centímetros e um espaçamento en-

tre caracteres de um centímetro o número de posições na fila deve ser limitado ten-

tando-se manter discreta a base em relação ao ambiente. Mantendo uma boa rela-

ção entre nitidez, discrição e funcionalidade, optou-se por utilizar três na fila, sendo 

que cada posição é composta por dois caracteres (até noventa e nove mesas). 

 

O rendering de uma sugestão para o item da base é apresentado na figu-

ra 5. 

 

 
Figura 5- Rendering de uma Base 

 

A base deve comportar ainda todo o circuito eletrônico responsável pelo 

processamento das informações e o controle da potência necessária para alimentar 

os caracteres.  
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5 ABORDAGEM TEÓRICA DAS TECNOLOGIAS  
ENVOLVIDAS  

 

Com o conceito do produto formulado, a escolha das plataformas e tecno-

lógias envolvidas no projeto de hardware e software deve estar embasada por co-

nhecimentos tecnológicos. 

 

As principais tecnologias envolvidas estão relacionadas à eletrônica, com 

enfoque em sistemas digitais. 

 

5.1 OS MICROCONTROLADORES 

 

Os primeiros computadores utilizando semicondudores representaram um 

avanço tecnológico expressivo em relação aos seus antecessores à válvula.  Porém, 

com uma demanda de processamento crescente, os avanços em arquiteturas de 

hardware computacionais seguiram a miniaturização de circuitos a fim de obter-se 

maior velocidade de processamento e baixo consumo de energia, propiciando o sur-

gimento dos primeiros circuitos integrados lógicos. 

 

Após a consolidação de algumas arquiteturas computacionais surgiram os 

primeiros microprocessadores. Um microprocessador é um circuito integrado que 

engloba todos os blocos e funções de processamento como, por exemplo, a pilha, a 

Unidade Lógica Aritmética, registradores de acesso rápido e o contador de progra-

ma; Garantido o processamento mais rápido da informação. 

 

Devido à demanda crescente por sistemas compactos de controle e pro-

cessamento digital uma nova arquitetura foi desenvolvida, o microcontrolador, que 
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engloba em um mesmo chip as funções necessárias para o controle de um sistema 

como CPU, memória de programa, memória de dados RAM e EEPROM, temporiza-

dores/contadores, canais de comunicação, conversores AD/DA, comparadores e 

PWMs.  

 

Como os microcontroladores são utilizados em sistemas embarcados e de 

controle o processamento em geral é menos prioritário e consequentemente menos 

poderoso que em um microprocessador. 

 

Com um menor apreço ao processamento, os microcontroladores comer-

ciais utilizam arquiteturas que são pouco usadas pelos microprocessadores como as 

instruções RISC e a arquitetura Harvard. 

 

A programação dos microcontroladores é simples por não exigir conheci-

mento prévio da arquitetura montada, uma vez que essa arquitetura é inalterável de 

fábrica.  

5.2 A ARQUITETURA VON NEWMANN 

 

A Arquitetura de von Neumann, foi criada por John von Newmann, é caracteriza pela 

possibilidade de uma máquina digital armazenar seus programas no mesmo espaço 

de memória onde estão os dados. A arquitetura reúne os seguintes componentes: 

• Memória 

• Unidade Lógica Aritmética 

• Unidade Central de Processamento 

• Registradores de uso geral 

• Unidade de Controle 
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A arquitetura von Newmann difere-se da arquitetura Harvard por não fazer 

distinção entre o barramento para a memória de programa e de dados. 

 

 
Figura 6- Diagrama da arquitetura Von Newmann 

 

5.3 O MICROCONTROLADOR 8051 

A arquitetura de microcontroladores 8051 foi criada pela INTEL® com lan-

çamento da primeira linha no ano de 1977, segundo GIMENEZ atualmente a arquite-

tura é adotada por mais de dois mil fabricantes, o que garante uma gama de preços 

e variantes dessa arquitetura para as mais diversas aplicações. 

 

Possui uma ULA CISC e arquitetura von newmann, as suas 250 instru-

ções garantem uma programação simplificada em linguagem de máquina. 
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O 8051 original possui internamente uma memória para armazenar exclu-

sivamente o programa que a CPU executará, os dados são gravados em outra me-

mória (RAM) que pode ser interna ou externa. Os periféricos do 8051 variam por fa-

bricante e linha, garantindo uma extensa variedade de funções. 

5.4 O LED 

LED é um componente eletrônico de estado sólido capaz de emitir luz no 

espectro visível, infravermelho e ultravioleta quando polarizado diretamente. Refere-

se à polarização direta pois o LED é um tipo especial de diodo, e conseqüentemente 

também é um semicondutor. 

 

Para permitir a irradiação da luz, o material semicondutor é encapsulado 

em uma lente plástica, geralmente colorida realçando o espectro irradiado, a lente 

ainda garante um ângulo pré-definido de irradiação, o que permite ao led outras apli-

cações, como o lazer. 

 

O espectro irradiado por um LED depende de sua composição sendo que 

as composições com silício e germânio não emitem luz (diodos retificadores e zen-

ner). 

 

Os primeiros experimentos realizados com a tecnologia de LEDs datam 

de 1961 quando a Texas Instruments realizou os primeiros experimentos com gaulês 

arsênio obtendo assim o espectro infravermelho.  

 

Em 1962 a General Eletric Company desenvolveu o primeiro LED com 

espectro visível sendo esse da cor vermelha compostos também por gaulês arsênio. 

  

O desenvolvimento de novos materiais tornou possível a produção de LEDs com 

emissões espectrais de comprimentos de onda mais curtos, produzindo assim outras 

cores. A seguir estão apresentados a composição correspondente a cada cor: 
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• Alumínio arsênio Gálio (AlGaAs) – vermelho e infravermelho; 

• Alumínio fósforo Gálio (AlGaP) – verde; 

• Fósforo Gálio (GaP) – vermelho, amarelo e verde; 

• Substrato de Silício (Si) – azul; 

• Diamante (C) – ultravioleta.   

  

Os LEDs são muito usados em aplicações de sinalização, indicação e pe-

quenas iluminações por ter uma vida útil extremamente longa (cem mil horas) e um 

baixo consumo de energia. São pouco utilizadas na iluminação comercial devido ao 

preço elevado em comparação as lâmpadas incandescentes e fluorescentes. 

 

5.5 TRANSMISSÃO EM RADIOFREQÜÊNCIA 

 
Transmissão em radiofreqüência é um método de envio e recebimento de 

informações por meio da propagação de ondas eletromagnéticas compreendidas no 

espectro de comprimento de onda maior que o infravermelho. 

 

A comunicação via radiofreqüência pode ser direta, quando o receptor 

enxerga o transmissor em qualquer ambiente, meio, no vácuo, ou em ambos; Ou 

indireta, quando ocorre refração, reflexão ou condução, em algum meio. 

 

A propagação de radiofreqüência pode ocorrer nos meios físicos sólido, 

líquido, gasoso, no vácuo e no plasma. 

 

A transmissão de dados telegráficos por ondas de radio foi a primeira a-

plicação prática da tecnologia, mais tarde a transmissão de áudio sob a forma de 

modulação foi obtida pelo italiano Marconni no final do século XIX (contestada pelo 

sérvio Nikola Tesla e pelo brasileiro Roberto Landell de Moura). 

Atualmente a radio transmissão é utilizada na transmissão televisiva, te-

lemetria, telefonia móvel, transmissões via satélite, Internet e outros. 
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6 PROJETO DE HARDWARE 

 

A primeira etapa a ser executada em um projeto do hardware de um sis-

tema é a alocação dos componentes e tecnologias a serem adotadas. A escolha 

dessas tecnologias deve estar embasada em critérios pré-estabelecidos como con-

dições de operação, foco comercial, etc. 

 

As etapas anteriores do projeto levantaram todos os critérios relevantes 

para a escolha das tecnologias de hardware a serem adotadas. 

6.1 ESCOLHA DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO 

Uma das principais características desejáveis do produto é a mobilidade. 

Quando se deseja dar mobilidade a um equipamento o primeiro cuidado que se deve 

tomar é em relação ao consumo, uma vez que o sistema deve operar com alimenta-

ção de pilhas ou baterias.  

 

Como a base do produto atua como um painel informativo luminoso, a e-

nergia demandada para seu funcionamento é alta, o que prioriza o uso de fonte de 

alimentação externa. Porém é conveniente que a base mantenha-se instalada em 

uma mesma posição para que os garçons a localizem rapidamente e assim atendam 

aos pedidos. Nesse caso a mobilidade da base é um item dispensável ao produto e 

a utilização de uma fonte de alimentação acoplada a uma rede externa é viável. 
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O dimensionamento dessa fonte deve considerar o alto consumo de ener-

gia demandado pelo mostrador, uma vez que o projeto dessa fonte será descrito 

posteriormente. Já as unidades de chamada e os controles de atuação dos garçons 

necessitam realmente de mobilidade, no primeiro porque podem ser recolhidas das 

mesas no final do expediente ou estarem anexas a outro item, no segundo porque 

está sob a posse do garçom que precisa transitar por toda a área útil do estabeleci-

mento. Portanto, a alimentação desses módulos deve ser feita através de baterias, 

como essas baterias devem ser leves o consumo de energia dos módulos deve ser 

otimizado ao máximo. 

6.2 OS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO 

Além do consumo dos módulos móveis a necessidade de intercomunica-

ção é outro item influenciado pela mobilidade, No funcionamento normal do produto 

as unidades de chamada e o controle de atuação dos garçons precisam enviar in-

formações para a base. 

6.2.1 O meio de transmissão 

As principais opções tecnológicas de comunicação sem fio disponíveis são 

a comunicação via infravermelho e via rádio. 

 

A comunicação via infravermelho tem a vantagem de não possuir muitas 

interferências externas, mas a grande desvantagem é que a mesma precisa de uma 

visada direta entre o transmissor e o receptor, exigindo que as unidades de chama-

da sejam alinhadas nas mesas e que nenhum objeto ou pessoa fique entre a mesa e 

a base. Dessa maneira, considerando-se as condições de operação em um restau-

rante essa alternativa torna-se inviável. 
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A transmissão via rádio é a mais adequada para a utilização nos módulos, 

porém deve-se escolher a faixa de operação em freqüência. Devido à necessidade 

de homologação pela ANATEL (Agencia Nacional de Telecomunicações) para ope-

ração em algumas freqüências e a proibição em outras, a maior parte dos equipa-

mentos comerciais de mesmas características operam em duas freqüências, 315 

MHz ou 433,9 MHz. 

 

Optou-se pela freqüência de 433,9 por ser a mais usada no Brasil e con-

sequentemente a que possui uma linha mais diversificada de componentes e fabri-

cantes no mercado nacional. 

 

Para os testes iniciais utilizaram-se módulos receptores e transmissores 

comerciais e obteve-se um alcance de oitenta metros, o que é muito mais que sufici-

ente, uma vez que a área útil máxima nos estabelecimentos pesquisados foi de 3000 

m2, o que em média corresponde a uma largura de 90 metros (note que a base deve 

ficar em uma região central de fácil visualização). 

 

Essa faixa de operação vence pequenos obstáculos e paredes, com algu-

ma perda de sinal, portanto, o equipamento pode atuar em estabelecimentos com 

mais de um ambiente. 

 

Como tanto as unidades de chamada quanto os controles de atuação dos 

garçons operam sob uma mesma freqüência de rádio a identificação da fonte trans-

missora por meio da base somente poderá ser feito através de algum código perso-

nalizado e ainda sob alguma modulação. 

6.2.2 A codificação 

A informação transmitida pelos módulos tem duas funções: 

1. Identificar o módulo que originou o sinal (tanto no controle quando 

no modulo de solicitação) 

2. Identificar a função (exclusiva do controle). 
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 A relação entre a informação transmitida e sua função não precisa neces-

sariamente respeitar uma ordem ou racionalidade já que a base pode memorizar 

cada uma das funções em uma programação prévia. 

 

Essa informação pode ser composta de um sinal analógico ou digital. Em 

uma codificação analógica, toda a informação transmitida pode ser representada em 

uma escala de nível de sinal ou em uma escala de freqüência. A confiabilidade da 

informação esta vinculada a precisão e fidelidade dos circuitos transmissores e re-

ceptores, a potencia de transmissão deve ser alta já que a perda de sinal acarretaria 

em um nível de sinal atenuado e conseqüentemente numa informação errônea.  

 

Para aumentar a confiabilidade dos dados transmitidos com um baixo cus-

to de implementação (custo de componentes e aferição final) optou-se pela codifica-

ção digital, já que nesse caso apenas dois estados são considerados.  Outra vanta-

gem da codificação digital e a implementação de algoritmos de verificação de código 

(checksum error) 

6.2.3 A modulação 

Considerando a freqüência de 433,9 MHz a portadora de algum sinal, esse 

sinal pode ser modulado por freqüência (FSK) ou amplitude (ASK). 

 

Duas características são levadas em conta na escolha da modulação: 

1. Codificação digital (como a codificação escolhida foi a digital binária, 

portanto apenas dois estados lógicos devem ser modulados). 

2. Freqüência única (como descrito anteriormente o circuito receptor e 

sensível apenas a uma freqüência). 

 

Através de uma analise de grande parte dos produtos comercias que pos-

suem as mesmas características observou-se um principio interessante de transmis-

são do código onde não existe nenhum tipo de modulação do código sob a portado-
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ra. Para a transmissão do código o sinal de nível alto e representado pela presença 

do sinal de RF e o de nível baixo e representado pela ausência do mesmo. 

 

Como o nível lógico baixo é representado pela ausência de sinal, as re-

presentações dos estados lógicos "verdadeiro" e "falso" não podem estar associadas 

ao nível baixo e alto como em um circuito lógico convencional, pois a ausência de 

transmissão representaria a repetição do código zero. Outro problema está relacio-

nado à ausência de um clock forçando uma transmissão síncrona, o que aumenta o 

percentual de erros proporcionalmente ao tamanho da palavra transmitida. 

6.2.4 A tecnologia adotada. 

As características de transmissão, codificação e modulação levantadas 

são comuns a um grande numero de equipamentos comerciais como alarmes, por-

tões eletrônicos e campainhas sem fio. Portanto, algumas soluções tecnológicas já 

estão disponíveis no mercado para atender essas especificações. 

6.2.4.1 Codificação por endereçamento externo.  

Nesse tipo de codificação, o circuito integrado possui pinos (normalmen-

te oito) onde a informação transmitida é uma serialização do estado lógico dos pinos 

de endereçamento. Esse estado lógico pode ser “zero” correspondente ao nível lógi-

co baixo, “um” correspondente ao nível lógico alto ou “aberto” correspondente a alta 

impedância.  

No Brasil, a maioria dos produtos que adotam essa tecnologia disponibi-

lizam jumppers entre os pinos de endereçamento e o a alimentação do sistema, as-

sim a codificação é efetuada mantendo-se o jumper ou cortando-o, para que o nível 

lógico alterne entre “um” e “alta impedância” (terceiro estado).  
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A vantagem desse sistema é que a codificação pode ser realizada por 

qualquer pessoa, facilitando por exemplo a codificação de controles remoto de por-

tões de condomínio. A desvantagem está no fato de que o numero de combinações 

é muito baixo, o que facilita o conflito com outros sistemas e a rapidez com que o 

código pode ser descoberto. O número de combinações pode ser determinado atra-

vés da equação: 

 

 
 

Onde “n” e o número de endereços e “c” o número de combinações. 

Como a maioria dos sistemas possui oito endereços existem duzentos e cinqüenta e 

seis combinações possíveis. Através de um contador binário com um período de 

clock de um segundo desativa-se um sistema de segurança com essa tecnologia em 

menos de cinco minutos. 

6.2.4.2 Learning Encoder 

 Nessa tecnologia, o código a ser transmitido com dois níveis lógicos vem 

gravado de fabrica internamente no circuito integrado. Portanto, cabe ao circuito re-

ceptor “aprender” o novo código. 

 

A vantagem dessa tecnologia consiste no fato de que a ausência de en-

dereçamento externo diminui o número de pinos no circuito integrado e conseqüen-

temente o seu preço. Por outro lado a informação pode compor-se de uma palavra 

muito maior, o que aumenta o número de combinações e dificulta a identificação do 

código e os conflitos com outros equipamentos. 

 

A desvantagem deve-se ao fato de que a programação depende do circui-

to receptor, o que elimina a possibilidade de codificação longe do mesmo. Outro 

problema está no fato de que mesmo com um número muito maior de possíveis 
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combinações, a identificação do código pode ser feita através do rastreamento do 

sinal, o que em sistemas de segurança ainda é um risco considerável. 

6.2.4.3 Código mutável.  

Essa é a tecnologia mais segura, já que a informação transmitida não é o 

código em si, e sim o resultado de um algoritmo em que uma das constantes é o 

próprio código. Como esse algoritmo possui variáveis, o código transmitido pode 

nunca se repetir, e tão logo o receptor pode ignorar os resultados já computados 

tornando o rastreamento impossível. Esse é o principio da criptografia de dados. 

 

Em nosso sistema o número de transmissores é muito alto (todas as me-

sas e todos os garçons) fazendo com que o número de combinações desejáveis seja 

o maior possível e o custo de implementação baixo. Como o sigilo do código é um 

item desprezível do sistema, a tecnologia learnig encoder e a mais adequada ao 

produto. 

6.2.5 O Circuito integrado HT6P20B 

Após a escolha da tecnologia a ser adotada partiu-se para a escolha do 

componente e respectivo fabricante. 

 

Os módulos de transmissão são numerosos no sistema, o custo e a quali-

dade do componente adotado são itens extremamente determinantes das caracterís-

ticas finais de preço e qualidade do produto. Através da análise de outros produtos 

que adotam a mesma tecnologia observou-se uma predominância dos componentes 

da fabricante Holtek [5] . 

 

A Holtek é uma fabricante de circuitos integrados de Taiwan com fábricas 

em Taiwan e na China que mantém seu foco em uma linha de componentes para 



 49

bens de consumo em massa como telefones, periféricos de informática, alarmes e 

campainhas. A marca é conhecida por fabricar componentes de baixo valor agrega-

do e de confiabilidade, mantendo um nicho de mercado que está entre os grandes 

fabricantes mundiais de componentes eletrônicos e os fabricantes chineses de pro-

dutos OEM. 

 

A Holtek mantém a linha HT6P20X com três opções de componentes OTP 

encoder, todos possuindo o código composto de um período piloto (onde o sincro-

nismo do clock do receptor e do transmissor é efetuado), a palavra de 24 bits (com-

posta por endereço e dado) e um anticode period, onde se analisa o sincronismo do 

clock no final da mensagem. 

 

As diferenças dos três componentes da linha são: 

 

• HT6P20A. Possui uma palavra de 24 bits composta apenas por en-

dereços, a transmissão do código é iniciada pelo pino DOUT assim 

que o chip é alimentado e repete-se até o desligamento do mesmo. 

• HT6P20B. Possui uma palavra de 24 bits composta por 22 bits de 

endereços programados de fábrica e 2 bits de dados dependentes 

do estado dos pinos de dado (D0 e D1), a transmissão do código é 

iniciada pelo pino DOUT assim que um dos pinos de dado é ativado 

(conectando-se ao GND) e repete-se até a desconexão do mesmo. 

Dessa maneira podem-se atribuir funções distintas com códigos dis-

tintos a um mesmo chip. 

• HT6P20D. Semelhante ao HT6P20B, porém com 20 bits de ende-

reço, 4 bits de dados e 4 pinos de endereçamento (D0 ate D3). 

 

A composição do código, tomando como exemplo o HT6P20D pode ser 

observada na figura 7: 

 
Figura 7- Composição do código em Circuitos integrados da linha HT6P20X 



 50

 

Como descrito no tópico correspondente à modulação, o estado lógico “0” 

e “1” não pode ser representado como níveis lógicos "baixo" e "alto", nesse chip ca-

da estado lógico esta representado em três períodos de clock como descrito na figu-

ra 8. 

 
Figura 8- Composição dos estados lógicos no C. I. da linha HT6P20X 

 

Nesse caso mais uma verificação de código pode ser adotada, uma vez 

que qualquer composição diferente das duas possíveis representações dos estados 

lógicos pode ser considerada um erro de transmissão (levando-se em conta que em 

três períodos de clock existem seis combinações possíveis). 

 

A escolha do componente adotado inicialmente respeitou a premissa que 

o modulo de atendimento necessita apenas transmitir um endereço (contemplado 

pelo HT6P20A), mas após pesquisa de preço observou-se que apesar de mais sim-

ples o HT6P20A custa três vezes mais caro que o HT6P20B. Ao questionarmos a 

importadora o motivo descobriu-se que a produção do HT6P20A é muitíssimo menor 

que do HT6P20B. O que junto com os custos de importação elevam o seu preço 

mesmo com o processo construtivo mais simples. O HT6P20A só é usado em apli-

cações onde o numero de combinações é extremamente critico, justificando assim o 

investimento já que se pode utilizar o HT6P20B em todas as demais aplicações a-

tendidas pelo HT6P20A apenas desprezando-se os pinos de dados. 

 

Com uma palavra de 22 bits temos mais de quatro milhões de combina-

ções possíveis o que é mais que suficiente. Mantendo sempre os pinos de dados 

desabilitados temos um checksum mais reforçado, uma vez que os últimos dois bits 

do código obrigatoriamente sempre são “11”. 

 



 51

O controle remoto deve possuir três funções correspondentes as três pri-

meiras posições da fila exibidas. Inicialmente pensou-se em adotar o HT6P20D com 

uma chave em cada um dos pinos de dados, desprezando-se o mais significativo, 

porém pelo seu custo elevado (com motivos semelhantes ao HT6P20A) optou-se por 

elaborar a solução da figura 9. 

 

 

 
Figura 9- Utilização de três funções em um HT6P20B 

 

Observa-se que as três chaves podem atribuir “01”, “00” ou “11” aos bits 

de dados. 

6.2.6 O compartilhamento da freqüência 

Apesar de cada mesa possuir um código independente possibilitando a 

distinção entre as unidades, todos transmitem na mesma freqüência, o que impede a 

solicitação de duas ou mais mesas ao mesmo tempo. 

 

A palavra codificada da mesa é a única informação a ser transmitida pela 

unidade de chamada. Essa informação é enviada em alguns milisegundos e repetida 

durante todo o período em que o botão permanece pressionado. A perda do sinal 

ocorrerá apenas no período em que unidades de chamada estiverem acionadas ao 

mesmo tempo. A unidade de chamada que permanecer mais tempo acionada terá 

sua solicitação computada já que não entrará em conflito com alguma solicitação 
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mais breve. As solicitações mais breves por sua vez serão perdidas. A figura 10 ilus-

tra um caso: 

 

Nesse exemplo, as solicitações das mesas dez e quatro foram completa-

mente perdidas. Logo, caso algum usuário aperte o botão de solicitação continua-

mente, o sistema todo para de funcionar. 

 
Figura 10- Exemplo de conflito entre transmissões de RF 

 

Sendo necessários apenas alguns milisegundos para o reconhecimento 

da solicitação por parte da base, uma padronização do tempo de envio faria com 

que nunca uma solicitação isole completamente, ou seja, independente do tempo 

em que o botão permanece pressionado o tempo de transmissão deve ser o sufici-

ente para o envio de três códigos (três repetições a fim de garantir a interpretação da 

solicitação pela base. 

 

Com uma freqüência do oscilador média de 3 kHz, um bit representado 

em três períodos de clock e uma string composta de 29 bits (com anticode de 23 

períodos de clock) o tempo total para três transmissões é de aproximadamente 0,3 

segundos. Calculando essa constante de tempo para um capacitor, considerando 

um consumo de 5 mA na transmissão, a 5 volts, o valor do capacitor é de 12 uF. A-

pós a solicitação o capacitor deve ser descarregado, pronto para uma nova solicita-

ção. 
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Um resistor de cinco mega ohms em paralelo com o capacitor praticamen-

te despreza a necessidade de cálculos da divisão de corrente e garante um tempo 

de recarga considerável, uma vez que a próxima solicitação deverá ocorrer apenas 

alguns segundos depois. A figura 11 apresenta o esquema de ligação do circuito tipo 

RC. 

 

 
Figura 11- Esquema de ligação do circuito RC 

6.2.7 O circuito de RF 

 

Para os testes iniciais com as unidades de chamada, utilizaram-se módu-

los de RF prontos, onde os dados são enviados e recebidos serialmente. 

 

Como a demanda por esses módulos é muito grande para esse produto, 

optou-se inicialmente por confeccionar os próprios circuitos de RF, porém, para os 

testes de layout da placa de circuito relativos à compatibilidade eletromagnética seri-

am necessários vários protótipos de placas com qualidade superior as confecciona-

das artesanalmente. 

 

Tentando contornar esse problema, tentou-se procurar soluções alternati-

vas para a confecção da placa. Foi encontrado um módulo de RF de baixo custo da 

fabricante Telecontrolli, sendo uma alternativa viável comercialmente a terceirização 

dessa etapa do circuito. A foto do módulo aparece na figura 12: 
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Outra terceirização viável é a confecção do controle de atuação do gar-

çom, pois esse item necessita obrigatoriamente de um console melhor acabado e o 

investimento em uma matriz de injeção em plástico é alto.  A empresa CONFTEC 

confecciona um controle remoto de três posições utilizando a mesma tecnologia e 

freqüência, atendendo satisfatoriamente as necessidades desse item. 

 

 
Figura 12: Foto do módulo transmissor de RF 

 

Foram adquiridos três controles da CONFTEC, e obteve-se um funciona-

mento correto em testes prévios o que garante a terceirização desse item. Seu as-

pecto está apresentado na figura 13. 

 

 

 
Figura 13- Aspecto do controle de atuação dos garçons 

 



 55

6.3 HARDWARE DA BASE 

A base é a unidade do sistema que demanda maior projeto de hardware, 

já que engloba as funções de recepção de RF, processamento das informações e 

exibição da fila. Além disso, a base é o único item que possui uma fonte de alimen-

tação, que deve ser dimensionada e projetada. 

6.3.1 Mostrador 

Como levantado no projeto conceitual, os mostradores devem possuir ca-

racteres numéricos com dimensões próximas a 10 cm de altura, como essas dimen-

sões não são convencionais o custo de displays de sete segmentos com essas es-

pecificações é muito alto. 

 

A solução mais adequada é a confecção dos caracteres com LEDs em 

uma placa de circuito impresso, após vários testes confeccionou-se o protótipo apre-

sentado no anexo 4. 

 

Cada segmento é composto por cinco leds de cinco milímetros cada, a 

placa de circuito impresso posteriormente recebeu uma pintura de cor preto fosco, 

que inibe as sombras quando o mostrador está ligado. Um exemplo do mostrador 

acionado é apresentado no anexo 5. 

 

Para o acionamento dos leds utilizou-se o circuito integrado 4511, que 

engloba as funções de latch, decodificador BCD para sete segmentos e drive de cor-

rente. Sendo que os LEDs estão ligados ao CI através de um resistor limitador de 

corrente de 1k ohm conforme apresentado no anexo 6. A placa desse anexo é a 

mesma utilizada no primeiro protótipo do produto e a distribuição dos componentes é 

a mesma utilizada na versão final do produto. 

 

 



 56

 

 

6.3.2 Circuito de recepção de RF 

 

Desde o inicio do projeto, observou se os circuitos de recepção de RF 433 

MHz em geral são mais complexos que o de transmissão, portanto, a idéia de se 

utilizar um módulo comercial de recepção dessa faixa sempre foi considerado. 

 

Esse módulo recebe diretamente o sinal de RF com uma antena feita por 

um condutor de cobre com comprimento calculado de 18 centímetros e converte a 

ausência ou presença da portadora em níveis de tensão lógicos zero e um em sua 

saída. Os níveis de tensão são enviados diretamente ao microcontrolador, que fará a 

decodificação do sinal recebido. 

 

6.3.3 Unidade de processamento 

 

A base tem como função exibir a fila e atualizá-la conforme novas requisi-

ções dos clientes ou eliminações pelos garçons. Para realização dessas tarefas es-

pecíficas a tecnologia mais utilizada é a de arquiteturas microcontroladas. 

 

A escolha do microcontrolador baseou-se nos seguintes critérios: 

 

• Memória EEPROM de mais de 300 posições: O microcontrolador 

escolhido precisa registrar em uma memória não volátil o código do 

HT6P20B correspondente a cada mesa, uma vez que esse código 

possui 24 bits, são necessários três bytes por posição apenas para 
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as mesas, estipulando um número máximo de 10 controles de a-

cionamento dos garçons, já são necessários mais 30 bytes. 

• Duas portas de I/O: Os acionamentos efetuados pelo microcontro-

lador são a escrita em BCD no 4511, a seleção do 4511 e o rece-

bimento das informações do módulo de recepção de RF. 

 

• Memória RAM de 100 posições: O mostrador exibe apenas as três 

primeiras posições da fila, porém o microcontrolador deve ser ca-

paz de armazenar internamente uma fila com o número máximo de 

solicitações, como nunca haverá duas solicitações de uma mesma 

mesa não atendida na fila, o número máximo de posições na fila é 

100. A fila é extremamente dinâmica, portanto deve estar na me-

mória volátil (RAM). 

 

O microcontrolador com melhor custo/benefício que atende essas especi-

ficações é o AT89S8252 da empresa Atmel [4] de arquitetura 8051. Como esse mi-

crocontrolador possui gravação ISP e comunicação serial, posteriormente pode-se 

fornecer um opcional composto por um cabo específico e um software para PC onde 

as informações de mesas mais solicitadas e garçons mais eficientes poderão ser 

exportados e trabalhados. 

 

6.4 CONFECÇÃO DAS PCIS 

 

Todos os leiautes das placas foram gerados através do software ARES, 

componente do pacote PROTEUS. Esses leiautes foram roteados tomando com ba-

se os esquemas elétricos criados no ISIS. Optou-se por utilizar o PROTEUS devido 

à capacidade de simular um programa de microcontrolador dentro de seu ambiente 

de desenvolvimento, e com isso eliminar erros de hardware demandados pelo soft-

ware (como a falta de pull’ups em algumas portas). 
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Os protótipos de PCIs foram confeccionados manualmente com a utiliza-

ção de resinas fotossensíveis, a figura 14 mostra um exemplo de protótipo confec-

cionado. 

 

 
Figura 14- Protótipo de PCI em confecção 
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7 PROJETO DE FIRMWARE. 

 

Todas as funções características do produto são computadas na base por 

meio do AT89S8252, o programa desenvolvido para a realização dessas funções é 

chamado de firmware.  

 

Como o microcontrolador utilizado é de arquitetura 8051 e os algoritmos 

devem realizar poucas operações de processamento matemático (executando prin-

cipalmente manipulação de registros e I/O), optou-se por realizar a programação em 

assembly. 

 

A vantagem da utilização de assembly na programação desse dispositivo 

é que a manipulação de registros e os tempos de acionamento e decodificação de 

valores estão bem definidos, isso garante ao programador um maior domínio das 

funções executadas. 

 

O ambiente de desenvolvimento utilizado foi o uVision 2 da empresa Keil 

Elektronik em conjunto com o programador ISP para o respectivo microcontrolador. 

Todos os testes, e correções de constantes foram realizadas primeiramente em con-

junto com o PROTEUS e posteriormente compilados e gravados no próprio hardwa-

re da base. 

 

O projeto foi inicialmente dividido em três partes, a decodificação da string 

do HT6P20B, a atualização no mostrador e o gerenciamento da fila. 
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7.1 A DECODIFICAÇÃO DA STRING DO HT6P20B 

 

Cada transmissor do sistema gera por meio de um chip learning enconder 

do HT6P20B uma string de identificação única, o formato das informações compos-

tas nessa string foi apresentado no capitulo VI. Porém, a decodificação desse sinal 

deve ser feita em software, uma vez que a empresa holtek não fornece um chip de-

codificador. 

 

O bloco decodificador do código foi inicialmente implementado em um kit 

de desenvolvimento com a utilização de um mostrador tipo LCD, no programa de-

senvolvido o kit era capaz de detectar um chip conectado em uma matriz de contatos 

determinar seu código e exibi-lo em hexadecimal no mostrador. 

 

A foto dessa aplicação sendo executada no kit é apresentada na figura 

15. 

 
Figura 15- Foto do decodificador de chips HT6P20B 
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Aproveitou-se essa plataforma para identificar o código dos chips usados 

no protótipo e posteriormente gravá-los no programa principal da base. Na versão 

final e comercial do sistema essa solução não deverá ser adotada uma vez que o 

cliente deve ter a possibilidade de trocar as unidades de chamada das mesas atra-

vés de um modo de configuração. 

 

O bloco de identificação foi chamado no sistema de RF_DEC. É utilizado 

no sistema tanto na identificação da unidade de chamada solicitante como na função 

atuada por algum controle de atuação Seu código segue anexo 7. 

7.2 A ATUALIZAÇÃO DO MOSTRADOR 

O mostrador da base exibe as três primeiras posições da fila de atendi-

mento através de seis displays de sete segmentos compostos por leds. Esses dis-

plays sçao acionados por meio do C.I. Latch, Decoder, Driver da linha 4511, esse ci 

exige apenas uma habilitação e uma informação em BCD em sua entrada, para 

manter na saída um código equivalente em BCD, a tabela verdade retirada da folha 

de dados de um fabricante é apresentada na figura 16 

 
Figura 16- Tabela verdade do Circuito Integrado 4511 
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A atualização da informação do mostrador acontece a cada nova altera-

ção na fila, as posições vazias na fila são representadas por o valor em Hexadecimal 

“FF”, isso garante que, caso existam menos de três solicitações de atendimento, as 

posições vazias do mostrador permanecerão apagadas. 

 

Cada atuação de um garçom para exclusão de uma solicitação da fila 

mantém seu valor intermitente no mostrador por 2 segundos, isso garante que um 

garçom não exclua acidentalmente uma posição anterior da fila por tentar excluir 

uma posição no exato instante  que ela está sendo eliminada pela solicitação de ou-

tro garçom. 

7.3 GERENCIAMENTO DA FILA 

O bloco de gerenciamento da fila exclui, através da atuação do garçom, 

uma das três solicitações dispostas em posições prioritárias, e inclui uma nova solici-

tação a fila na posição menos prioritária. 

 

Como em um caso real não é possível solicitações acumulativas, uma vez 

que um mesmo garçom pode atender varias reivindicações, a fila não comporta duas 

solicitações de uma mesma mesa. Isso exige uma verificação prévia de todas as 

solicitações em aguardo na fila antes de uma inclusão.  Essa rotina é chamada de 

teste de redundância 

 

Além de evitar possíveis confusões no atendimento, o teste de redundân-

cia delimita o tamanho máximo da fila, uma vez que é impossível existir mais solici-

tações do que mesas no sistema. Como é possível exibir no mostrador no máximo o 

valor 99, o sistema é capaz de computar também um máximo de 99 mesas e o ta-

manho máximo da fila é de 99 posições. 
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8 CONCLUSÃO 

 

O pré-projeto apresentado para a realização do presente TCC propunha o 

desenvolvimento de um produto e todas as etapas de seu desenvolvimento. Inicial-

mente considerava-se que esse desenvolvimento seria um processo contínuo par-

tindo da abordagem de mercado e terminando em um registro jurídico de empresa. 

 

O TCC foi desenvolvido concomitantemente com a sétima fase do curso, e 

durante a Unidade de Estudos de Empreendimento percebeu-se que o registro Jurí-

dico, e projeto de comercialização e marketing são partes integrantes de outra abor-

dagem de projetos, o Plano de Negócios, que tem seu desenvolvimento focado na 

empresa. Um plano de negócios voltado para uma empresa de tecnologia em auto-

mação do setor de gastronomia foi desenvolvido e apresentado na respectiva unida-

de de estudos. Para manter o sigilo estratégico o Plano de Negócios não será apre-

sentado integralmente nesse documento público, as questões preliminares que 

compuseram a base do plano de negócios seguem anexo 8. 

 

Essa monografia abordou todas as etapas de projeto referentes ao produ-

to proposto, com um equilíbrio de esforços em todas as etapas do projeto, a experi-

ência adquirida nas questões de concepção de produto e abordagem de mercado foi 

extremamente alta, uma vez que a grade do curso mantém seu foco na plataforma 

tecnológica. 

 

O protótipo confeccionado foi apresentado para alguns dos empresários 

entrevistados no inicio do projeto e todos se mostraram interessados em testar e 

adquirir o produto, após o estabelecimento da empresa um lote piloto será confec-

cionado e oferecido a preço de custo aos empresários interessados que colaboraram 

na abordagem de mercado. 

 

Apesar do curso Superior de Tecnologia em Sistemas Digitais manter co-

mo eixo temático de todos os seus módulos o aprendizado de alguma plataforma 

tecnológica, o que garante um domínio natural das tecnologias eletrônicas desenvol-
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vidas no projeto, as maiores dificuldades encontradas durante a execução do projeto 

estão relacionadas com a tecnologia eletrônica, pois as soluções de radio transmis-

são utilizadas não foram compreendidas durante o curso. E a confecção de protóti-

pos de placas de circuito impresso que até a data de publicação deste documento 

não são realizadas no CEFET-SC. 

 

Acredita-se que o presente trabalho resultou em um produto com aceita-

ção de mercado, por esse motivo a execução desse projeto aliado com o Plano de 

Negócios referido anteriormente servirão de base para a criação de uma empresa 

que atenda o mercado nacional de automação do atendimento no setor de gastro-

nomia. Os resultados estimulantes desse trabalho motivaram a criação dessa em-

presa, os investimentos iniciais em equipamento e construções civis iniciaram-se 

durante a elaboração desse documento e o processo de registro seguirá logo após a 

conclusão do curso. 
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ANEXO 1 – Questionário de Abordagem 

 

 

Centro Federal de Educação Tecnológica de Santa Catarina 
Curso Superior de Tecnologia em Sistemas Digitais 
Trabalho de Conclusão de Curso 
Aluno: Adriano Regis 
Questionário de levantamento de necessidades do ambiente de atendimento em gastronomia. 

Identificação do estabelecimento 

1- Nome do estabelecimento 

 

Caracterização 

1- Tipo de estabelecimento (Bar, Restaurante, Lanchonete)? 

2- Qual a forma de venda das refeições (Buffet a quilo, Buffet livre A La carte)? 

3- Qual o enquadramento relativo ao tipo de refeição ofertada (Restaurante de comida caseira, Tratto-
ria, Restaurante de comida Oriental, Churrascaria, Pizzaria, Fast Food)? 

4- Número de Ambientes? 

5- Perfil do Cliente (Familiar, Viajante) 

6- Horário de funcionamento? 

7- Experiência do gerente/proprietário (outro estabelecimento, profissional do setor) 

8- Tempo no mercado? 

9- Fatores de sucesso?  

 

Capacidades 

1- Numero de lugares? 

2- Número de refeições diárias servidas (média)? 

3- Área (em m2) disponíveis para os clientes. 

 

Logística 

1- Número de Garçons? 

2- Como estão distribuídos os garçons (por atividade, por setor)? 

3- Como é feita a logística de atendimento? 

 

Em relação à automação de processos 

1- Existe algum produto tecnológico de suporte ao serviço prestado (software computacional, coman-
da via computador de mão)? 

2- Qual o impacto na logística? 

3- Qual o grau de aceitabilidade de produtos tecnológicos de suporte ao serviço prestado? 
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ANEXO 2 – Quadro exemplos de respostas ao questionário de abordagem. 

 

Centro Federal de Educação Tecnológica de Santa catarina 

Curso Superior de Tecnologia em Sistemas Digitais 

Trabalho de Conclusão de Curso 

Aluno: Adriano Regis 

 

Questionário de abordagem  de levantamento de necessidades do ambiente de 
atendimento em gastronomia. 
 

Identificação do estabelecimento 

 

Nome do estabelecimento 

R: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Caracterização 

 

Tipo de estabelecimento ( Bar, Restaurante, Lanchonete) ? 

R: Restaurante 

  

Qual a forma de venda das refeições ( Buffet a quilo, Buffet livre La carte)? 

R: Buffet livre, espeto corrido 

 

Qual o enquadramento relativo ao tipo de refeição ofertada (Restaurante de comida 

caseira, Trattoria, Restaurante de comida Oriental, Churrascaria, Pizzaria, Fast Fo-

od)? 

R: Churrascaria 

 

 

 

Número de Ambientes? 

R: 1 
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Perfil do Cliente (Familiar, Viajante) 

R: Familiar, viajante. 

 

Horário de funcionamento? 

R: Ao meio dia (todos os dias) 

 

Experiência do gerente/proprietário (outro estabelecimento, profissional do setor) 

R: Estabelecimento anterior. 

 

Tempo no mercado? 

R:  5 anos 

 

Fatores de sucesso?  

R:  Bom atendimento, higiene. 

 

Em relação ao atendimento 

 

Capacidades: 

 

Numero de lugares? 

R: 35 mesas para 4 pessoas 

 

Numero de refeições diárias servidas (média)? 

R:  15 à 30 dias úteis 30 à 40 finais de semana. 

 

Área (em m2) disponíveis para os clientes. 

R: 600 m2 
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Logística 

 

Número de Garçons? 

R: 3 em dias úteis, 7 nos finais de semana. 

 

Como estão distribuídos os garçons (por atividade, por setor)? 

R: 2..4 espeto corrido 1..3 recepção/bebidas 

 

Como é feita a logística de atendimento? 

R: Para manutenção do buffet, os garçons da recepção se responsabilizam, por avi-

sar a cozinha quando algum alimento está acabando. O espeto corrido é feito sob a 

forma de rodízio. 

 

Em relação à automação de processos 

 

Existe algum produto tecnológico de suporte ao serviço prestado (software computa-

cional, comanda via computador de mão)? 

R: Não, apenas calculadora 

 

Qual o impacto na logística? 

R:   --------- 

 

Qual o grau de aceitabilidade de produtos tecnológicos de suporte ao serviço pres-

tado? 

R: Depende da necessidade e o retorno do investimento. 
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Centro Federal de Educação Tecnológica de Santa catarina 

Curso Superior de Tecnologia em Sistemas Digitais 

Trabalho de Conclusão de Curso 

Aluno: Adriano Regis 

 

Questionário de abordagem  de levantamento de necessidades do ambiente de 
atendimento em gastronomia. 
 

Identificação do estabelecimento 

 

Nome do estabelecimento 

R: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Caracterização 

 

Tipo de estabelecimento ( Bar, Restaurante, Lanchonete) ? 

R: Restaurante 

 

Qual a forma de venda das refeições ( Buffet a quilo, Buffet livre La carte)? 

R: Buffet 

 

Qual o enquadramento relativo ao tipo de refeição ofertada (Restaurante de comida 

caseira, Trattoria, Restaurante de comida Oriental, Churrascaria, Pizzaria, Fast Fo-

od)? 

R: Comida tipica, churrascaria. 

 

Número de Ambientes? 

R: 2 

 

Perfil do Cliente (Familiar, Viajante) 

R: Familiar, turista. 
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Horário de funcionamento? 

R: Almoço e janta 

 

Experiência do gerente/proprietário (outro estabelecimento, profissional do setor) 

R: Já foi sócio em outro estabelecimento. 

 

Tempo no mercado? 

R: 4 anos 

 

Fatores de sucesso?  

R: Qualidade do produto, bom atendimento. 

 

Em relação ao atendimento 

 

Capacidades: 

 

Numero de lugares? 

R: 30 mesas para até 4 pessoas 

 

Numero de refeições diárias servidas (média)? 

R:  30 dias úteis 40 finais de semana. 

 

Área (em m2) disponíveis para os clientes. 

R: 400 m2 

 

 

Logística 

 

Número de Garçons? 

R: 5  

 

Como estão distribuídos os garçons (por atividade, por setor)? 

R:  
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Como é feita a logística de atendimento? 

R: Para manutenção do buffet, os garçons da recepção se responsabilizam, por avi-

sar a cozinha quando algum alimento está acabando. O espeto corrido é feito sob a 

forma de rodízio. 

 

Em relação à automação de processos 

 

Existe algum produto tecnológico de suporte ao serviço prestado (software computa-

cional, comanda via computador de mão)? 

R: Não 

 

Qual o impacto na logística? 

R:   --------- 

 

Qual o grau de aceitabilidade de produtos tecnológicos de suporte ao serviço pres-

tado? 

R: Boa aceitação 
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Centro Federal de Educação Tecnológica de Santa catarina 

Curso Superior de Tecnologia em Sistemas Digitais 

Trabalho de Conclusão de Curso 

Aluno: Adriano Regis 

 

Questionário de abordagem  de levantamento de necessidades do ambiente de 
atendimento em gastronomia. 
 

Identificação do estabelecimento 

 

Nome do estabelecimento 

R: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Caracterização 

 

Tipo de estabelecimento ( Bar, Restaurante, Lanchonete) ? 

R: Restaurante 

 

Qual a forma de venda das refeições ( Buffet a quilo, Buffet livre La carte)? 

R: A La Carte, Espeto Corrido 

 

Qual o enquadramento relativo ao tipo de refeição ofertada (Restaurante de comida 

caseira, Trattoria, Restaurante de comida Oriental, Churrascaria, Pizzaria, Fast Fo-

od)? 

R: Comida caseira, churrascaria. 

 

Número de Ambientes? 

R: 1 

 

Perfil do Cliente (Familiar, Viajante) 

R: Familiar 
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Horário de funcionamento? 

R: Almoço 

 

Experiência do gerente/proprietário (outro estabelecimento, profissional do setor) 

R: Já foi sócio em outro estabelecimento. 

 

Tempo no mercado? 

R: 2 anos 

 

Fatores de sucesso?  

R: Bom atendimento. Boa Administração. 

 

 

Em relação ao atendimento 

 

Capacidades: 

 

Numero de lugares? 

R: 30 mesas para até 6 pessoas 

 

Numero de refeições diárias servidas (média)? 

R:  25 dias úteis 50 finais de semana. 

 

Área (em m2) disponíveis para os clientes. 

R: 400 m2 

 

Logística 

 

Número de Garçons? 

R: 5  

 

Como estão distribuídos os garçons (por atividade, por setor)? 

R: Por Função 
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Como é feita a logística de atendimento? 

R: Os Garçons pela recepção disponibilizam as opções de bebidas e de pratos, e em 

seguida informam a cozinha. 

 

Em relação à automação de processos 

 

Existe algum produto tecnológico de suporte ao serviço prestado (software computa-

cional, comanda via computador de mão)? 

R: Não 

 

Qual o impacto na logística? 

R:   --------- 

 

Qual o grau de aceitabilidade de produtos tecnológicos de suporte ao serviço pres-

tado? 

R: Boa aceitação 

 

Acredita em soluções tecnológicas? 

R: Sim, desde que não impacte demais no processo atual.  

 

Acredita em soluções tecnológicas? 

R: Sim, desde que reverta em lucros. 
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ANEXO 3 – Questionário fechado   

 

Centro Federal de Educação Tecnológica de Santa catarina 

Curso Superior de Tecnologia em Sistemas Digitais 

Trabalho de Conclusão de Curso 

Aluno: Adriano Regis 

 
Questionário relativo ao produto Garçom Eletrônico 

 

1. Para os itens abaixo marque aqueles que você julgaria como aspectos 

visuais mais importantes neste equipamento. 

  

Pouco im-

portante 

Importância 

moderada 

Importância 

grande 

Importância 

muito grande 

Mostrador Discreto 3 1 13 6 

Mostrador Contextualizado 0 5 8 10 

Mostrador Pequeno 9 9 4 1 

Chamador Pequeno 5 1 3 14 

Chamador Camuflado em Porta-guardanapo 9 2 3 9 

Chamador Camuflado em Número de Mesa 7 5 3 8 

Chamador Camuflado em Comanda 14 5 3 1 

Chamador de fácil identificação. 5 2 0 16 

 

2. Em relação ao sistema de alimentação elétrica dos módulos. 

  

Pouco im-

portante 

Importância 

moderada 

Importância 

grande 

Importância 

muito grande 

Mostrador Compatível com tomadas simples 0 0 2 21 

Mostrador com Sistema de No-break 2 8 8 5 

Mostrador com Bateria recarregável 5 10 6 2 

Chamador com Pilha comercial 0 0 5 18 

Chamador Recarregável 5 13 3 2 

Chamador com Bateria pequena 8 6 5 4 
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3. Em relação às interações do garçom. 

  

Pouco im-

portante 

Importância 

moderada 

Importância 

grande 

Importância 

muito grande

Recebendo a chamada no Balcão 10 5 5 3 

Recebendo a chamada em um acessório 

específico 4 1 3 15 

Recebendo a chamada na mesa 10 8 2 3 

Identificando a chamada no balcão 8 10 4 1 

Identificando a chamada em um acessório 

específico 4 2 3 14 

Identificando a chamada na mesa 9 9 4 1 

Descartando a chamada no balcão 8 9 4 2 

Descartando a chamada em um acessório 

específico 4 4 3 12 

Descartando a chamada na mesa 9 0 5 9 
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4. Caso o mostrador seja incorporado em um item a parte, quais as ca-

racterísticas desejáveis 

 

  

Pouco im-

portante 

Importância 

moderada 

Importância 

grande 

Importância 

muito gran-

de 

Tamanho de cada caractere com 7 centíme-

tros 16 0 0 9 

Tamanho de cada caractere com 10 centí-

metros 5 0 0 18 

Tamanho de cada caractere com 15 centí-

metros 8 0 0 15 

1 caracteres 18 0 0 5 

2 caracteres 20 0 0 3 

3 caracteres 6 0 0 17 

4 caracteres 8 0 0 15 

Informação Numérica (apenas números) 5 0 3 15 

Informação Alfanumérica (números e letras) 5 0 10 8 

Caracteres com leds 6 1 15 1 

Caracteres com Segmentos Prontos 2 3 10 8 

Caracteres em cor Vermelha 2 3 5 13 

Caracteres em cor Vermelha Amarela 10 3 2 8 

Caracteres em cor Vermelha Azul 5 1 2 15 

Caracteres em cor Vermelha Verde 8 3 2 10 

Exibir Apenas a Primeira posição da fila 10 5 0 8 

Exibir Apenas as Duas primeiras posições 

da fila 3 4 6 10 

Exibir Apenas as Três primeiras posições da 

fila 1 0 7 15 

Exibir Apenas as Quatro primeiras posições 

da fila 3 2 5 13 

Fila com capacidade de 10 posições 8 10 5 0 

Fila com capacidade de 100 posições 0 0 8 15 

Fila com capacidade de 1000 posições 5 15 0 3 
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ANEXO 4 – Disposição dos LEDs no mostrador 
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ANEXO 5 – Exemplo de mostrador acionado 
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ANEXO 6 – Esquema elétrico de acionamento do mostrador 
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ANEXO 7 – Código fonte do bloco de decodificação de RF 
 

Rf_DEFS: 

 mov 0xC8,#00000000b  ; desliga tmr2 (t2con) 

 inc 0xCA   ; rcap2l incrementado a cada erro 

 inc 0xCC   ; tl2 incrementado a cada erro 

 mov 0xCB,#0fdh  ; constante para 240 uS rcap2h 

 mov 0xCD,#0fdh  ; th2 

 setb rs0 

 djnz r0, $   ; mata um tempo 

 djnz r0, $   ; mata um tempo 

 djnz r0, $   ; mata um tempo 

 mov 0xC8,#00000100b  ; liga timer 

 mov btv, #8   ; move 8 para a contagem do byte variavel  

 call bl_dec    

 mov a, byt 

 mov by0, a 

 mov btv, #8 

 acall bl_dec 

 mov a, byt 

 rr a 

 rr a 

 mov by1, a 

        mov btv, #8 

 acall bl_dec 

 mov a, byt 

 rr a 

 rr a 

 mov by2, a 

 mov btv, #5 

 acall bl_dec 

 mov a, byt 

 mov by3, a 

 sjmp anticode 

  

bl_dec:    ; bloco de decodificação dos bits 

 mov prv, #3   ; prepara o byte para contar 3 períodos 

 clr a 

 mov prd,a   ; zera o prd 

periodos: 
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 jnb 0xCF, $ 

 clr 0xCF 

 jb rf, $+10   ; identifica se seta ou zera o bit 

 mov a, prd  

 clr 0E7h   

 rl a 

 mov prd,a   ; zera o bit correspondente do prd 

 sjmp $+7 

 mov a, prd 

 setb 0E7h   

 rl a 

 mov prd,a   ; seta o bit correspondente do prd 

 djnz prv, periodos  ; verifica se os 3 bits do prd estão preenchidos 

 cjne prd, #00000011b, seta ; verifica se o prd e diferente de "zero" 

 mov a, byt    

 clr 0E0h   ; seta o bit correspondente do byt 

 rr a 

 mov byt, a 

 djnz btv, bl_dec  ; verifica se já encheu o byte temporário 

 ret 

  

seta:  

 cjne prd, #000000110, erro ; verifica se o prd e diferente de "um" 

 mov a, byt    

 setb 0E0h   ; seta o bit correspondente do byt 

 rr a 

 mov byt, a 

 djnz btv, bl_dec  ; verifica se já encheu o byte temporário 

 ret 

 

anticode: 

 

 cjne by3, #54h, erro  ; compara o valor do 4 byte com o  

 mov byte_1, by0  ; anti-code "0101" 

 mov byte_2, by0  

 mov byte_3, by0 

 clr rs0 

 ljmp verdadeiro 

erro: 

 mov by0, #00h   
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 mov by1, #00h  

 mov by2, #00h 

 mov  byte_1, #00h  

 mov  byte_2, #00h 

 mov  byte_3, #00h 

 mov  by3, #00h  

 clr rs0 

 call inv 

 ljmp aguarda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 86

ANEXO 8 – Questões relativas ao plano de negócios 

 

Explique de modo genérico como nasceu a idéia de seu produto/serviço.  

 

2. Que tendências ou mudanças criaram esta oportunidade?  
Segundo análise de mercado observou-se que a competitividade entre os diversos estabe-

lecimentos do setor gastronômico possui como pontos fundamentais a qualidade do produto 

e o atendimento. 

3. Que problema ou necessidade o produto vai solucionar?  
O problema relacionado à racionalidade do atendimento aos clientes de restaurantes, pizza-

rias, e demais estabelecimentos do setor. 

4. Qual ramo de atividade que se enquadra sua idéia?  

Estabelecimentos do setor gatronômico. 

 

Quais são os seus objetivos com a implantação deste negócio?  

 

1. Porque você escolheu o segmento/setor de atividade para desenvolver seu negó-

cio.  
Devido a carência de soluções tecnológicas e desinteresse por empresas de grande porte. 

2. Porque você entende que vai conseguir fazer sua idéia se transformar um negócio 

de sucesso.  
O domínio das competências de gestão de negócio, das tecnologias envolvidas do processo 

produtivo e de desenvolvimento  e o estudo prévio de viabilidade do produto no mercado. 

3. Quais os atributos pessoais e profissionais que você identifica como diferencial 

para você levar esta idéia em frente?  
Vontade de empreender, facilidade de comunicação tanto com clientes quanto com repre-

sentantes ou fornecedores, conhecimento tecnológico, paciência, e perspicácia.  

 

Descreva as características gerais do mercado onde você pretende atuar, localizan-

do o seu negócio na cadeia produtiva.  

 

1. Caracterize seus clientes  
Proprietários de restaurantes, pizzarias, lanchonetes, churrascarias de todo o Brasil (com 

intenção de expansão para o MERCOSUL à médio prazo) 

2. Caracterize seus concorrentes  
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Pouca pesquisa de mercado e desinteresse pelas necessidades reais dos clientes; 

Extremamente focados na tecnologia; 

Empresas de pequeno porte, sem consolidação no mercado. 

3. Caracteriza seus fornecedores  
Comércios de componentes eletrônicos; 

Indústrias Polímeros Injetados; 

Industrias de confecção de placas de circuito impresso; 

 

Apresentar os insumos, as tecnologias envolvidas, os recursos humanos necessá-

rios para a transformação da idéia em produto/serviço e para a estruturação do pro-

cesso de produção levando em consideração a disponibilidade de acesso e/ou a ne-

cessidade de desenvolvimento específico.  

 

1. Em relação às alternativas de escolha dos insumos descreva se há disponibilida-

de de oferta e/ou se é necessário desenvolver algum insumo especifico, identifican-

do neste caso a disponibilidade de oferta para este desenvolvimento.  
Basicamente o único desenvolvimento específico do negócio seria a placa de circuito im-

presso, facilmente terceirizado por diversas empresas. 

A confecção de matrizes para resina e fibra de vidro dos consoles é de fácil criação em ma-

tizarias. 

2. Para o caso das tecnologias envolvidas para o desenvolvimento do produto e es-

truturação do processo de produção, identifique se há disponibilidade de tecnologia 

ou se ela é exclusiva e/ou protegida.  
Todas as tecnologias envolvidas no processo são consolidadas pelo mercado, tendo como 

propriedade intelectual protegida o software desenvolvido para o produto. A portabilidade 

das tecnologias de hardware do processo foram levadas em consideração no desenvolvi-

mento. 

3. Quanto aos profissionais envolvidos e capacitação necessária apresente a dispo-

nibilidade e forma de acesso e/ou a necessidade de capacitação específica.  
O equipamento deve ser projetado visando a facilidade tanto de uso quanto de treinamento, 

O manual sugerirá modos de utilização, porém, a nova logística interna de atendimento ao 

cliente fica a cargo do gestor do estabelecimento. 

 

Descreva como você visualiza a inserção do seu negócio no mercado:  
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1. Caracterize como será a estratégia de posicionamento do seu negócio  
Devido a especificidade do primeiro produto, o mercado inicial deverá ser muito amplo e 

pulverizado, com estratégias de atendimento de clientes em todo o território nacional, des-

pertando assim continuamente novos clientes próximos aos primeiros, e firmando a marca.  

2. Qual será o diferencial competitivo da empresa em relação aos concorrentes?  
O produto se propõe como ferramenta de auxilio ao atendimento do setor atendido, também 

nesse sentido a própria empresa deve priorizar o atendimento ao cliente dono do estabele-

cimento, com com SAC, pós venda implantação de sugestões, solução rápida aos proble-

mas dos produtos.  Diferenciais necessários para estabelecimento da primeira marca do 

setor. 

3. Qual o valor percebido pelo consumidor?  
QUALIDADE 

Do atendimento. 

Do produto. 

Do resultado do produto frente as suas necessidades 

 

 Descrever os investimentos necessários para desenvolver o produto, montar o ne-

gócio e garantir o giro, demonstrando a partir de uma análise de origem e aplicação 

dos recursos a perspectiva de continuidade do projeto.  

 

1. Qual é o capital necessário para desenvolver o produto/serviço.  
Cada produto deverá consumir de insumos um total de 150 reais 

2. Qual é o capital necessário para estruturar o negócio (investimentos em equipa-

mentos de produção, P&D, treinamentos, instalações, etc.)  
Para a criação do negócio já estão adquiridas: 

Construção do espaço físico (montagem e vendas) R$ 25.000,00 

Ferramentaria (Estações de solda, furadeira...) R$ 10.000,00 

Estoque de componentes (parcial)  R$ 2.000,00 

Faltam: 

Matrizes (layout, resina, fibra de vidro) R$ 3.000,00 

Web site, loja virtual R$1.800,000 

Estoque de componentes (parcial)  R$ 3.000,00 

3. Quanto de capital de giro necessário para alavancar o negócio?  
R$ 6.000,00 
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4. Quais as fontes de recursos (próprios e de terceiros) para as várias fases do de-

senvolvimento do seu negócio.  
Os recursos futuros deverão seguir as mesmas fontes dos já utilizados, economias pessoais 

e ações. 
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ANEXO 9 – Questões relativas ao plano de negócios 

 

 

Mostrador

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Discreto

Contextualizado

Pequeno

Unidade de chamadas

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Camuflado em Porta-guardanapo

Camuflado em Comanda

Sistema de Alimentação da Base

0 20 40 60 80 100 120

Compatível com tomadas simples

Sistema de No-break

Bateria recarregável

Sistema de alimentação da Unidade de Chamada

0 20 40 60 80 100

Pilha comercial

Recarregável

Bateria pequena

Recepção da chamada

0 20 40 60 80 100

No Balcão

Em um acessório específico

Na mesa

Identificação da chamada

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

No balcão

Descarte da chamada

0 10 20 30 40 50 60 70 80

No balcão

Em um acessór io especí f ico

Na mesa

Tamanho do caractere

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

7 cent ímet ros

10 cent ímet ros

15 cent ímet ros

Sistema de Alimentação da Base

0 20 40 60 80 100 120

Compatível com
tomadas simples

Sistema de No-break

Bateria recarregável

Número de digitoos

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

1

2

3

4

Sequenciamento da informação

68 70 72 74 76 78 80 82

Numérica

Alf anumérica

Construção dos segmentos

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Leds

Segmentos Prontos

Cor dos caracteres

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Vermelho

Amarelo

Azul

Verde

Posições da fila exibidas

0 20 40 60 80 100

Primeira

Duas primeiras

Três primeiras

Quatro primeiras

Capacidade da fila em posições

0 200 400 600 800 1000 1200

1

2

3


