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MÓDULO 1: OPERADOR DE CAIXA 

 

O operador de caixa tem um papel fundamental dentro das empresas, 

porque dele depende o sucesso do atendimento e finalização da compra. 

O profissional de operador de caixa desempenha várias funções como: 

cálculos, recebimentos e registros de diversos tipos de pagamento de valores, 

verifica documentos e assinaturas, executa transações financeiras e se ocupa 

do fechamento do caixa. Porém, uma das suas principais atividades é o 

atendimento ao cliente que precisa ser feito com simpatia e educação, tanto 

com clientes, quanto com colegas de trabalho.  

 

Assim, o profissional Operador de Caixa é responsável pelo fechamento do 

ciclo de vendas na empresa, ou seja, pela fidelização e encantamento dos 

clientes, auxiliando o cliente a escolher a melhor forma de pagamento, 

fornecendo informações sobre os produtos ou serviços e finalizando o 

atendimento com a maior atenção e dedicação necessária, com o objetivo 

de conquistar o cliente e fazer com ele retorne à empresa. Portanto, neste 

módulo você aprenderá sobre as necessidades dos clientes, aspectos de 

vendas e uma introdução ao marketing em geral. 

Operador de Caixa conhecer seus clientes, e utilizar desse conhecimento 

para aprimorar seu atendimento, oferecendo produtos e serviços que 

satisfaçam cada vez mais as necessidades e desejos dos seus clientes! 

 

A satisfação do cliente está relacionada à superação de suas expectativas 

de compra, atendimento, de produto ou serviço. Dessa forma, é muito 

importante que o cliente esteja satisfeito com o produto ou serviço oferecido 

pela empresa, pois, o cliente satisfeito retorna às empresas e consomem cada 

vez mais! Além de indicar outros clientes à empresa! Um atendimento eficaz 

é aquele que começa com o vendedor e termina com o operador de caixa, 

em um ciclo de vendas que o cliente deixa a loja ou empresa ou 

estabelecimento encantado com o atendimento e satisfeito com o produto 

ou serviço adquirido. 
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É importante a você futuro operador de caixa conhecer a lei n° 8.078, de 11 

de setembro de 1990, que se refere aos direitos do consumidor que adquire 

um bem ou um serviço. Para efeitos de conhecimento, abaixo alguns trechos 

da lei  

 

Código de Defesa do Consumidor - Lei 8078/90 | Lei nº 8.078, de 11 de 

setembro de 1990. 

 

TÍTULO I  

Dos Direitos do Consumidor  

 

CAPÍTULO I  

Disposições Gerais  

 

Art. 1º O presente código estabelece normas de proteção e defesa do 

consumidor, de ordem pública e interesse social, nos termos dos arts. 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, da Constituição Federal e art. 48 de suas Disposições 

Transitórias.  

 

Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza 

produto ou serviço como destinatário final. Parágrafo único. Equipara-se a 

consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja 

intervindo nas relações de consumo.  

Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, 

nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que 

desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 
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transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de 

produtos ou prestação de serviços.  

 

§ 1º Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.  

§ 2º Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, 

mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de 

crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.  

 

CAPÍTULO III  

Dos Direitos Básicos do Consumidor  

I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por 

práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou 

nocivos; 

 II - a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e 

serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas 

contratações;  

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, 

com especificação correta de quantidade, características, composição, 

qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; 

 III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, 

com especificação correta de quantidade, características, composição, 

qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que 

apresentem; (Redação dada pela Lei nº 12.741, de 2012) 

 IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos 

comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas 

abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;  
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V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações 

desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as 

tornem excessivamente onerosas; 

 VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, 

individuais, coletivos e difusos;  

VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção 

ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, 

assegurada a proteção Jurídica, administrativa e técnica aos necessitados;  

 

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil 

a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências; 

 IX - (Vetado); 

 X - a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral 
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MÓDULO 2: PERFIL DO OPERADOR 

 

Todos os profissionais que trabalham com o atendimento ao público, devem 

ter capacidade de se desfazer de situações e acontecimentos do seu 

trabalho, com iniciativa e responsabilidade. 

O operador de caixa precisa ser uma pessoa: 

 

 

 

Um profissional ético tem maiores oportunidades de se destacar no seu local 

de trabalho ganhando confiança da empresa e garantindo sua estabilidade 

no trabalho. A ética estabelece a fronteira entre o certo e o errado (NASH, 

2001). 

 É importante responder as seguintes perguntas para o reconhecimento das 

práticas que não éticas ou antiéticas:  

• Isso é certo?  

• Isso é justo?  

• Estou prejudicando alguém?  

Responsável Ético (a) Comunicativo(a)

Atencioso(a)
Saber trabalhar 

em equipe
Proativo(a)

Buscar 
aprendizado 

constante

Respeitar as 
diferenças
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• Eu poderia divulgar isso para o público ou para alguém respeitado?  

• Eu diria a meu filho para fazer isso? Devemos procurar ser éticos em todos 

os aspectos da nossa vida, que englobam desde a vida pessoal à vida 

profissional.  

 

Você como futuro profissional operador de caixa, deve prezar pela ética em 

seus relacionamentos com o cliente e com os colegas de trabalho. Para ser 

um excelente profissional você não precisa desfazer e nem expor a situação 

do outro colega de trabalho e muito menos a empresa concorrente. A ética 

envolve vários conceitos, como a integridade, o caráter, e a honestidade das 

pessoas. Lembre-se: Você enquanto profissional da empresa em que trabalha 

representa a imagem da empresa a todo o momento!  

 

 

 

 

MÓDULO 3: MATEMÁTICA FINANCEIRA 

 

O processo de desenvolvimento das sociedades, o processo de troca de bens 

entre as pessoas se deu para satisfazer às necessidades das pessoas. Com isso, 

a moeda surgiu para intermediar este processo sendo a forma de acumular 

valor e gerar riquezas, e o preço passou a ser a medida de valor dos bens. 

Dessa forma, as pessoas poderiam vender seus bens ou comprá-los para 

consumir no futuro, surgindo a noção de juros. O juro pode ser explicado 

como o custo do crédito ou simplesmente a remuneração pelo capital 

aplicado. 
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As taxas de juros podem ser apresentadas de duas formas: 

• Forma porcentual;  

• Forma Unitária.  

 

Na forma unitária a taxa já se apresenta transformada, então é importante 

que sempre que você for calcular os juros prestar atenção na taxa, se ela 

apresentar o símbolo % deverá ser transformada em forma unitária. Para 

transformar a forma porcentual em unitária é bem simples é só dividir o valor 

da taxa que virá acompanhada pelo símbolo % por 100. 

 

Forma 

Percentual 

Transformação Forma 

unitária 

12% a.a (a.a 

significa ao 

ano) 

12÷100 0,12 a.a. 

6% a.s (a.s 

significa ao 

semestre) 

6÷100 0,06 a.s. 

1% a.m (a.m 

significa ao 

mês) 

1÷100 0,01 a.m 

 

 

Quando apenas o capital produz juros durante toda a sua aplicação, o juro 

no fim do prazo recebe o nome de juros simples (JUNIOR, 1981). Nesse regime 
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de juros simples os juros calculados são sempre sobre o mesmo Capital. Antes 

de iniciarmos os nossos cálculos sobre os juros é importante conhecermos 

alguns conceitos onde: 

 

• J é o juro no período da taxa;  

• C é o principal ou capital investido;  

• i é a taxa de juros do período; e  

• n é o número de períodos. 

 

Dessa forma os juros simples são representados pela simples fórmula abaixo: 

J=C.i.n 

 

E assim para encontrarmos o valor FINAL DA APLICAÇÃO que é a soma do 

Capital mais os juros denominado como MONTANTE, onde:  

• M é o montante ou valor futuro;  

• C é o capital; e 

• J é o juro, utilizaremos a seguinte fórmula: 

 M = C (1+i.n)  
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A fórmula acima foi encontrada partindo do pressuposto de que:  

 

M= C + J como J= C.i.n e substituindo a variável J pela sua respectiva fórmula 

teremos a seguinte fórmula de Montante: M= C+ C.i.n (substituímos a variável 

J), colocando a variável C em evidência, pois é comum nesse cálculo temos 

M= C(1+i.n) essa é a fórmula que utilizaremos para cálculo do Montante. 

 

Assim como J= C.i.n teremos 1000 x 1x 0,10= J=R$100  

 

Como o Montante é o Capital mais os juros e o Capital é igual a R$1000, já 

dado no problema temos: 

 M=C+J 1000+100= M= R$1.100, lembrando que você pode achar o Montante 

também utilizando a fórmula M=C (1+i.n) assim:  

 

M= 1000(1+0,10.1) = R$ 1.100, simples, não é? Bom o segredo para o bom uso 

destas fórmulas é lembrar que a taxa de juros i e o período n devem estar na 

mesma unidade de tempo. 

 

 Por exemplo, se em uma questão sobre juros a taxa for i= 6% ao ano e o 

período n= 36 meses, antes de colocarmos direto nas fórmulas devemos 

colocar o período e a taxa na mesma unidade de tempo, certo? Observe os 

exemplos abaixo: 

 Exemplo: Para usarmos a taxa de 6% ao ano, temos que transformar o 

período de 36 meses em períodos de anos, ou seja: 

 • i = 6% ao ano e n= 36 meses, onde 36 meses são 3 anos, assim a taxa i e o 

período n, estão na mesma unidade. 
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 Você pode ainda usar o período de 36 meses e transformar a taxa que foi 

dada em ano em meses, certo?  

 

Dessa forma: 

 • n= 36 meses e i = 6% ao ano; se i = 6% ao ano por mês é só dividir por 12, 

então encontramos 6÷12= 0,5% por mês (olha o símbolo de %), para utilizar 

esse valor nas fórmulas aprendemos que devemos transformá-lo em valor 

unitário então 0,5%, quando dividimos por 100 temos: 0,005 por mês, certo? 

J=C.i. n →      C= J/i. n        e               i= J/C. n           e              n=J/C. i  

 

De modo semelhante podemos achar outros valores a partir da fórmula do 

Montante, veja:  

 

M= C (1+i.n) → C= M/1 +i. n     e     i=M/C-1/n       e     n= M/C-1/i 

 

Cuidado! Não se esqueça de que a taxa i e o período n tem que estarem na 

mesma unidade de tempo! 

 

PORCENTAGEM OU PERCENTAGEM 

 

As duas expressões estão corretas e existem na língua portuguesa. Assim 

sempre que nos referirmos à proporção de uma grandeza ou quantidade 

calculada em relação a uma centena. 
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As porcentagens são apresentadas pelo símbolo %, lembra-se dele? Por 

exemplo, as razões centesimais que são frações que apresentam 

denominadores iguais a 100, podem ser representadas por este símbolo %.  

 

Veja a seguir: 

a) ¼ =25/100=0,25=25%  

b) 7/100= 7%=0,07;  

c) 8/100=8%=0,008;  

d) 50/100=50%=0,50= 1/2  

e) 7,5/100= 7,5%=0,075;  

f) 141,5/100=141,5%=1, 415. 

 

Analisando as situações acima, você pode perceber que o símbolo % 

representa centésimos, assim, por exemplo, 15% é uma forma que podemos 

usar para representar 15/100 ou 0,15 (quinze centésimos). Dessa forma 

quando se diz que uma pessoa gasta ¼ (um quarto) do seu dinheiro com 

aluguel é a mesma coisa que dizer que a pessoa gasta 25% do seu dinheiro 

com aluguel, certo?  

Entender a porcentagem para você, futuro profissional operador de caixa, é 

importante, pois é uma linguagem muito utilizada pelos clientes! O cliente 

quer descontos, quer saber quanto ganhou de desconto em porcentagem 

na compra à vista, quer saber quantos por cento vai pagar a mais na compra 

a prazo. 
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MÓDULO 4: OPERAÇÕES DE CAIXA 

 

ENTRADAS E SAÍDAS DE VALORES DE CAIXA 

 

Tanto na entrada quanto na saída é muito importante estar atento a 

contagem de cédulas, bem como o preenchimento dos valores na máquina 

de cartão. 

É imprescindível também verificar se as cédulas são verdadeiras, para que 

não entre dinheiro falso no caixa. Os métodos mais comuns são: a máquina 

de detecção, a caneta para riscar o dinheiro (caso fique escuro, é falso) e 

ainda você pode usar o método tradicional de verificar a marca d’água. 

 

 

              Máquina de detecção                                  Caneta detectora 
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Também há a técnica manual de detecção de dinheiro. Segue algumas 

dicas: 

 

Nota de R$ 2,00 – marca d’água é a tartaruga marinha 

Nota de R$ 5,00 – marca d’água é a garça 

Nota de R$ 10,00 – marca d’água é o arara 

Nota de R$ 20,00 – marca d’água é o mico-leão dourado 

Nota de R$ 50,00 – marca d’água é a onça pintada 

Nota de R$ 100,00 – marca d’água é garoupa 
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FECHAMENTO DE CAIXA 

 

O fechamento de caixa é a principal função para verificar, se não houve erros 

na hora de dar o troco ou fazer a cobrança de algum valor. Aqui o operador 

de caixa deverá conferir juntamente com o supervisor, se o valor que acusa 

no sistema é o mesmo que tem no caixa. 

Objetivo principal é evitar que aconteçam erros de transação, por isso a 

importância de fazer todos os registros com excelência, principalmente em 

relação a quantidade de produtos e a forma de pagamento. 

 

Os passos para o fechamento de caixa: 

- Conte todos os valores e movimentações realizadas em: dinheiro, tickets, 

vale, cheques, cartão; 

- O fechamento deve acontecer todos os dias; 

- Finalização do caixa: some as entradas e diminua do total das saídas, o valor 

deve ser o mesmo presente no caixa. Muito importante somar o fundo de 

troco nas entradas; 

- A responsabilidade ao faltar dinheiro do caixa recai sobre o operador, que 

estava atuando naquele caixa, significa que o operador não está fazendo 

seu trabalho direito, então deve ser treinado novamente; 

- Sobre o desconto de valores que estão faltando no caixa pela CLT Art.462 - 

Ao empregador é vedado efetuar qualquer desconto nos salários do 

empregado, salvo quando este resultar de adiantamentos, de dispositivos de 

lei ou de contrato coletivo. 

Parágrafo 1º - Em caso de dano causado pelo empregado, o desconto 

será lícito, desde que esta possibilidade tenha sido acordada ou na 

ocorrência de dolo do empregado. 
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ABERTURA DE CAIXA E SANGRIA 

A abertura de caixa acontece todos os dias e deve seguir sempre o mesmo 

padrão. Ao iniciar as rotinas de trabalho o operador de caixa precisa: 

- Contar o dinheiro que há no caixa, antes de realizar os recebimentos, 

registrar em livro de protocolos; 

- Abastecer o caixa com fundo de troco (moedas e cédulas de baixo valor 

para facilitar o troco) e sempre anotar a quantidade adicionada ao caixa; 

- Tudo precisa ser registrado e documentado. A seguir uma figura com de 

recebimento de fundos: 
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O faturamento de caixa é uma informação que somente o gerente ou o dono 

deve ter acesso. 

Durante a jornada de trabalho ocorrem várias sangrias. A sangria é toda e 

qualquer retirada de valores acumulados no caixa, que devem ser guardadas 

em caixa central, tesouraria ou malote, que pode ser enviado por cupons e 

cheques. 

A sangria de caixa acontece quando é feita uma retirada de dinheiro que 

não foi programada do caixa. Crie a situação de que você precisa fazer a 

retirada de uma certa quantia de sua caixa, pois precisou realizar a compra 

de um produto. Certamente quando você for fechar os valores no final do dia, 

eles não irão combinar. 

 

 

Toda sangria deve ser registrada, seja de forma automatizada ou em caderno 

de controle, específico para este fim. 

- Os documentos gerados durante os pagamentos como cheques e 

comprovantes de cartão, devem ser separados por lote com um clipe para 

facilitar a sangria: cheque à vista, pré-datado e comprovante de débito e 

crédito (preferencialmente separar por bandeira do cartão); 

- Durante a sangria só deverão ficar as notas de menor valor e moeda para 

manter os trocos; 

- Caso não haja sistema informatizado, anotar separadamente os valores em 

dinheiro, cheque e cartão, ao entregar ao supervisor solicitar a assinatura; 

- A sangria deve ser realizada de forma fácil e prática, sem demoras evitando 

tumulto na fila. 
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CANCELAMENTO DE VENDAS 

 

O cancelamento de venda acontece quando é lançado um produto de 

forma equivocada no cadastro do cliente, em duplicidade ou ainda pode 

acontecer do cliente desistir de algum produto. 

O cancelamento acontece da seguinte forma: 

 

 

MÓDULO 5: CONCEITOS BÁSICOS  

O operador de caixa tem como uma das principais funções o controle de 

contas, desde o recebimento e registro dos pagamentos, assim como 

verificação das assinaturas e documentos, e também é responsável por 

conferir a regularidade das operações e fechamento do caixa. 

Dessa forma, para que o operador de caixa possa executar suas funções com 

qualidade é importante que tenha conhecimentos em informática, cálculos 

matemáticos e computadores e impressoras. 

 

Os principais equipamentos utilizados por operadores de caixa são: 

- Monitor: serve para o cliente acompanhar o lançamento dos produtos; 

Gerente 
autoriza a 

troca

O produto é 
estornado

Prossegue o 
atendimento
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- Teclado: usado para fazer registros; 

- Leitor de código de barras – agiliza o processo de reconhecimento do 

produto, importante manter sempre limpo, para facilitar a leitura; 

- Máquina de cartão: serve para o cliente realizar os pagamentos com cartão 

de débito ou crédito, inclusive passa o tickets alimentação; 

- Impressora de comprovante fiscal: ela irá fazer a impressão do cupom fiscal 

ao cliente, deve sempre estar em perfeito estado de funcionamento. 

- Gaveta de dinheiro: local utilizado para armazenar o dinheiro. 
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