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Recirculação     
      de Nu merário

Por que os hotéis 
não podem mais 

ignorá-la

A recirculação automatizada de 
numerário em hotéis é uma forma 
excelente de não só reduzir custos 

operacionais, como também melhorar 
a experiência do cliente. 
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Recirculação     
      de Nu merário
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Com vários pontos de venda (como bares, restaurantes, 
cafeterias e lojas) espalhados em todo o estabelecimento, 
o gerenciamento e o processamento de caixa são 
assuntos sérios para os hotéis.

Distribuir dinheiro, manter os caixas abastecidos 
com troco e fazer a contagem no final do dia são 
tarefas necessárias e funcionais, mas custam tempo e 
uma quantidade considerável de dinheiro nos hotéis. 
Como uma tarefa funcional, a operação manual com 
dinheiro não agrega valor ao negócio e impede que os 
funcionários passem mais tempo atendendo o cliente.

  A máquina contadora de cédulas distribui o   
montante necessário para cada funcionário

  Se for necessário mais troco, o funcionário pode 
 retornar à máquina durante o turno

  No final do turno, toda a gaveta é depositada na 
 máquina para que o dinheiro seja contado e registrado

  As notas de menor valor são reaproveitadas para 
serem usadas para troco e fundos de caixa em outros 
pontos de venda 

  As notas de maior valor são armazenadas com 
 segurança em recipientes separados para a coleta

1
2
3
4
5 

O PROCESSO DE  
RECIRCULAÇÃO DE  
NUMERÁRIO EM HOTÉIS

6
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O que é Recirculação de Numerário?
Uma máquina contadora de cédulas automatiza o processo 
de receber e distribuir dinheiro. Ela armazena o dinheiro 
com segurança e mantém uma quantidade exata para 
uso. Os funcionários do hotel colocam as cédulas em um 
compartimento no qual as notas são passadas na máquina para 
verificar a autenticidade, inspecionar as condições, identificar o 
valor e registrar a quantidade.

As cédulas são divididas em recipientes separados prontas para 
serem usadas novamente mais tarde. Portanto — fazendo jus ao 
seu nome — a máquina conta e reutiliza o dinheiro distribuindo 
as mesmas notas que ela recebe.

As notas em más condições são armazenadas em um 
recipiente especial para que não sejam reutilizadas. De acordo 
com a legislação, as notas falsificadas passam pelo mesmo 
processo ou são rejeitadas pela máquina. 
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Para gerentes de hotéis, o que importa é 
eficiência, mais tempo no atendimento 
aos clientes e economia
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Recirculação     
                de Numerário
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Reduz consideravelmente 

o tempo gasto em tarefas 

funcionais

Dá aos funcionários mais 

tempo no atendimento 

aos hóspedes

Reduz custos administra-

tivos e operacionais

Elimina erros na conta-

gem do dinheiro

Menos estresse e res-

ponsabilidade para o 

 funcionário

Resulta em retorno do 

investimento, reduzindo 

tempo, cobranças e taxas 

bancárias

Aumenta a segurança

Recirculação de numerário: 
Além da redução de custos

Que diferença faz a  
recirculação de numerário?
O tempo gasto na conferência e na auditoria de operações de 
manuseio de dinheiro torna-se uma coisa do passado. Para o 
funcionário de um hotel que normalmente conta o dinheiro 
manualmente, uma máquina contadora de cédulas pode 
facilmente economizar 30 minutos ou mais. Isso significa que 
ele poderá passar mais tempo no atendimento ao cliente, que no 
setor hoteleiro é muito valioso.

Uma máquina contadora de cédulas permite que o 
funcionário simplesmente deposite o dinheiro e, em questão 
de segundos, retire o recibo e continue trabalhando em vez de 
sentar, contar e conferir o dinheiro para ter certeza de que a 
contagem está correta.  

 

A conferência normalmente é uma responsabilidade que 
muitos funcionários de hotéis não gostam e sempre ficam 
nervosos com medo de cometerem erros. O uso de uma máquina 
contadora de cédulas retira esse peso e elimina o erro humano.

Uma unidade de depósito reduz custos, mas a máquina vai 
além. Ela otimiza o fluxo de dinheiro, resultando em processos 
mais eficientes e maior rentabilidade para os hotéis.
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Gerenciamento  
fechado de caixa 

e os Benefícios para Postos de gasolina 

SEGURANÇA NO COMÉRCIO VAREJISTA
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Combustível e Comida: A loja 
de conveniência moderna

Os postos de gasolina não podem mais 
depender apenas da venda de combustí-
veis. De acordo com a bizfluent, os postos 
de abastecimento nos EUA ganham pouco 
dinheiro com combustível e precisam pres-
tar outros serviços para obter lucro.

“Margens de lucro menores e o aumento 
da concorrência demonstram que os postos 
de gasolina não conseguem sobreviver 
apenas fornecendo gasolina”.

Isso levou a um aumento do número de 
pequenos mercados nos postos de abaste-
cimento para reforçar a receita. A Associa-
ção Nacional de Lojas de Conveniência nos 
EUA, por exemplo, afirma que quatro em 
cada cinco postos de gasolina no país têm 
algum tipo de loja.

Gerenciando o custo 
de manusear dinheiro

A proporção de clientes que gastam dinhei-
ro com comida e bebida além de abastecer 
seus carros aumentou consideravelmente 
nos últimos anos. E embora as opções de 
formas de pagamento estejam mudando, o 
dinheiro em espécie ainda predomina.

Uma caixa registradora tradicional pode 
ser relativamente barata para comprar, 
porém onerosa para uso, e implica riscos 
de segurança desnecessários. Um sistema 
fechado de gerenciamento de caixa, no 
entanto, garante que o dinheiro nunca 
fique exposto, e tem um grande impacto 
na eficiência dos processos que envolvem 
dinheiro em espécie.

O manuseio de dinheiro expõe os postos de gasolina a riscos de 
segurança e aumenta os custos. Um sistema fechado de gerencia-
mento de caixa pode ajudar a enfrentar esses e outros desafios
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SEGURANÇA NO COMÉRCIO VAREJISTA

A principal característica de um sistema fechado de gerenciamento de caixa é 
que ele mantém o dinheiro trancado durante todo o seu ciclo de vida dentro de 
uma loja.

Em outras palavras, desde o momento que um cliente paga até o ponto no qual 
o dinheiro é retirado por empresas que prestam serviços de transporte de valores 
e levado a um centro de contagem de cédulas.

O que é sistema fechado de 
gerencia mento de caixa?

Uma estação de pagamento na saída da loja para cédulas e 
moedas que reaproveita o dinheiro como troco e armazena as 
notas de maior valor em recipientes separados.

Um recipiente vedado (às vezes com tinta de proteção) que 
pode ser removido da estação de pagamento uma vez que 
fique cheio de notas e levado para o escritório.

Um cofre no escritório no qual o recipiente será inserido e de 
onde empresas que prestam serviços de transporte de valores 
poderão retirar o dinheiro com segurança.
Um sistema fechado como esse garante que o dinheiro nunca 
fique exposto ou seja manipulado depois que sair da mão do 
cliente. Assim como os benefícios óbvios de segurança, outras 
vantagens incluem a eliminação de diferenças no caixa, 
conferência automática e o aproveitamento dos funcionários 
em outras tarefas que não sejam contar dinheiro.  

O sistema fechado de gerenciamento de caixa é um 
 método de lidar com dinheiro que não só trata de ques-
tões de segurança da loja, mas também da eficiência de 
 processos que envolvem dinheiro no comércio varejista.

O QUE TORNA UM SISTEMA 
FECHADO DE GERENCIAMENTO DE 
CAIXA REALMENTE “FECHADO”?

1
2
3 

Para criar um sistema realmente fechado dentro 
de uma loja, as seguintes unidades são normal-
mente combinadas:
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SEGURANÇA NO COMÉRCIO VAREJISTA

1. Segurança
2. Redução de custos
3. Contato com o 
     cliente
4. Higiene
5. Eficiência

     Benefícios 5 de um sistema fechado  
de gerenciamento de caixa 

em postos de gasolina

1. Segurança
Usando um sistema fechado de paga-
mento, você cria um ambiente seguro 
para os funcionários e para os clientes.  

Comparado a uma caixa registradora 
tradicional, ninguém pode simplesmente 
remover o dinheiro, pois ele estará com-
pletamente protegido dentro do sistema. 
Já foi comprovado que isso reduz o roubo 
e a fraude interna a zero. Além disso, um 
local de trabalho seguro facilita o recru-
tamento, e os funcionários não precisam 

assumir a responsabilidade envolvida 
na contagem de dinheiro. O dinheiro 
protegido também traz os seguintes 
benefícios:
• Horários de funcionamento maiores da 

loja sem ter que usar dispositivos de 
segurança

• Sem necessidade de funcionários extra 
para vigiarem o dinheiro após os horá-
rios mais movimentados

• Os funcionários podem deixar o balcão 
sem supervisão para ajudar os clientes 
dentro da loja
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4. Higiene
O dinheiro em postos de gasolina também 
apresenta desafios do ponto de vista higiênico, 
principalmente quando produtos frescos, como 
sanduíches, comida pronta ou sucos naturais 
são vendidos. 

Moedas e cédulas são notoriamente sujas, e 
os funcionários raramente têm tempo ou o há-
bito de lavar as mãos entre um cliente e outro.

Os sistemas fechados de gerenciamento de 
caixa podem ser configurados como unidades 
de autoatendimento, para que os próprios clien-
tes insiram as moedas ou cédulas e recebam o 
troco automaticamente. Isso significa que os 
funcionários nem precisam tocar no dinheiro, e 
os clientes podem ter a certeza de que a devida 
higiene dos alimentos é mantida.

3. Contato com o cliente
Com os processos manuais, o custo não se reflete 
apenas nas horas que os funcionários passam 
contando dinheiro, mas também no dinheiro 
perdido quando os funcionários são afastados de 
atividades mais relevantes.

Os postos de gasolina visam conveniência, 
conforto e qualidade assim como qualquer co-
mércio varejista. O bom atendimento é essencial, 
e os gerentes querem que os funcionários se 
dediquem ao cliente — e não recolham e contem 
dinheiro.

Um sistema fechado de gerenciamento de 
caixa automatiza todas as funções do caixa, des-
de a preparação de remessas até a conferência 
no final do dia de trabalho. Isso permite que os 
funcionários dediquem mais tempo interagindo 
com o cliente, e não realizando transações.

2. Redução de custos
Com a automação de todo o processo 
de manuseio de dinheiro, os postos 
de combustíveis reduzem seus custos 
administrativos.

A contagem manual de dinheiro 
está sujeita a erros, e a tentativa de 
detectar essas diferenças no caixa é 
um trabalho demorado e caro.

Como os sistemas fechados de 
gerenciamento de caixa têm uma taxa 
efetivamente impecável de precisão, 
as diferenças no caixa são todas elimi-
nadas. Consequentemente, os postos 
de gasolina obtêm uma séria redução 
de horas de trabalho necessárias para 
processos relacionados ao dinheiro.

5. Eficiência
Os postos de abastecimento com um sistema fechado 
de gerenciamento de caixa aumentam sua eficiência 
por meio de economia de tempo em processos que 
envolvem dinheiro, como contagem de cédulas e 
conferência.

Os funcionários não têm uma gaveta de dinheiro 
durante o dia de trabalho e podem ser utilizados de 
forma flexível no estabelecimento. E no momento de 
fechar o estabelecimento, o dinheiro não precisa ser 
arduamente contado — um processo sujeito a erros 
e que normalmente exige um gerente para garantir o 
controle de qualidade.

Um sistema fechado de gerenciamento de caixa faz 
mais do que automatizar processos comerciais exis-
tentes, ele também os melhora. O sistema de paga-
mento é conectado aos sistemas POS e o software de 
gerenciamento de caixa fornece informações diretas 
ao fluxo de caixa.
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SEGURANÇA DO ESCRITÓRIO

   O que você precisa saber sobre 

Vazão
Entender os padrões de fluxo no seu prédio comercial  
ao selecionar um sistema de entrada eliminará gargalos 
e evitará filas.

O que é vazão?
Quando você tem uma vazão em um 
sistema de entrada, ele indica em mé-
dia quantas pessoas devem passar por 
esse sistema durante um determinado 
período.

A vazão é normalmente dada em 
pessoas por minuto.

Isso é útil ao comparar um sistema de 
entrada com outro. Uma porta giratória, 
por exemplo, tem um fluxo muito me-
lhor do que uma cabine de segurança, 
mas a metade do fluxo de um portão 
com barreira de segurança.

Como calcular a vazão
O principal na seleção da solução correta 
para a entrada no seu estabelecimento é 
saber quantas pessoas entram e saem do 
prédio, e os horários.

Analise os padrões de fluxo e entenda 
como a quantidade aumenta e diminui 
durante o dia. Os picos 
são no início do horário de funcionamen-
to, no final do dia e durante o horário de 
almoço.

Isso garante que você instale sistemas 
de entrada suficientes com o fluxo cor-

reto para suportar o número de pessoas 
que entram e saem do prédio.

Errar esses números resultará em filas 
e reclamações.

Medida sob 
condições reais
Você deve considerar também que a velo-
cidade na qual as pessoas passam pelo 
sistema de segurança na entrada é afeta-
da pelo tipo de método de identificação 
escolhido e pela facilidade com a qual as 
pessoas podem se identificar. Por isso, 
convém medir o fluxo em condições reais 
em vez de preparar uma equipe de testa-
dores para usar o sistema de entrada.  
Em uma situação real, as pessoas levam 
tempo para encontrar suas identidades, 
às vezes ficam bloqueando a passagem 
do portão enquanto procuram seus cra-
chás e podem atrapalhar a passagem.

Leve em consideração também como 
você oferecerá espaço extra para o acesso 
para deficientes. Para as faixas padrão de 
entrada, há uma largura aceitável de 50 
a 66 cm, e de 90 a 94 cm nas faixas para 
cadeiras de roda.
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Calcular mal a quantidade 
afeta negativamente a eficiência
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 Existe um equilíbrio a ser atingido entre 
a vazão e o nível de segurança

SEGURANÇA DO ESCRITÓRIO

Depois de saber o volume de pessoas que o seu sistema 
de controle de entrada deve suportar, você pode selecionar 
a solução adequada. Existem seis alternativas de entrada 
com segurança para prédios comerciais, desde catracas 
até cabines de segurança, e cada uma gerencia um nível 
diferente de fluxo.

Normalmente, existe um equilíbrio a ser atingido entre 
o fluxo de pessoas e o nível de segurança e, geralmente, as 
soluções que fornecem os mais altos níveis de segurança 
também permitirão a passagem de pessoas em uma 
velocidade menor.

Comparando o fluxo de pessoas, os portões com barreira 
de segurança permitem o fluxo maior, por volta de 60 
pessoas por minuto, e as cabines de segurança permitem 
o fluxo menor. 

A ilustração à direita mostra o nível de segurança 
relativo ao fluxo de pessoas, para cada tipo de sistema de 
entrada.

 Logicamente, existem outros fatores a serem 
considerados, incluindo recursos de detecção, contagem, 
projeto e retorno do investimento, mas a vazão é essencial 
e se torna um ótimo ponto de partida.

Comparando a vazão 
por sistema de entrada
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Portões com barreira  
de segurança

Porta giratória Catraca

Vazão alta
Vazão média a alta Vazão média

Cabine de segurança

Vazão baixa

Portão de entrada

Vazão baixa a média

Catraca de corpo inteiro

Vazão média
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