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Resumo 

Na cadeia de abastecimento de numerário circula um único produto com fluxos em dois sentidos, o 

próprio numerário, cuja gestão implica custos significativos de processamento, transporte e tratamento, 

para além de custos elevados de detenção de inventário, associados à sua grande liquidez. Neste 

trabalho analisou-se o processo de gestão de tesouraria, i.e. o inventário de numerário, na óptica das 

sucursais da banca comercial. Para apoio À tomada de decisões de planeamento e gestão de 

tesouraria, desenvolveu-se um modelo de optimização multi-período, que pretende minimizar o custo 

total da gestão de inventário de numerário de cada sucursal num horizonte temporal pré-definido, 

através da determinação dos períodos óptimos para abastecimento/recolha de numerário e 

quantidades respectivas, baseando-se na procura prevista, inventários iniciais e custos envolvidos. 

Desenvolveram-se ainda diversos modelos de regressão linear múltipla para estimar a procura futura, 

em oito sucursais analisadas, nas suas três dimensões: pagamentos e recebimentos ao balcão e 

pagamentos em ATM. Em nenhuma das sucursais os modelos de previsão explicam uma proporção 

elevada da procura nas suas três diferentes dimensões, sendo os pagamentos em ATM a componente 

cuja variabilidade é explicada em maior proporção. Aplicou-se o modelo de optimização às oito 

sucursais seleccionadas e os resultados foram analisados para um período de dois meses, baseados 

em dados históricos. Dada a insuficiente qualidade da previsão obtida, o modelo de optimização 

assumiu informação perfeita acerca da procura. Ao comparar o custo incorrido pelas sucursais, sem e 

com a aplicação do modelo de optimização, obteve-se uma redução do custo total de 34,6% a 61%, o 

que constitui um significativo potencial de melhoria. As análises de sensibilidade realizadas 

demonstram uma sensibilidade relevante no que respeita ao custo de oportunidade de capital 

assumido, estando um maior ou menor potencial de melhoria directamente relacionado com este custo. 

 

Palavras-chave: Cadeias de abastecimento de numerário; Gestão de inventário; Optimização; 

Previsão da procura; Programação Linear 
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Abstract 

Throughout the cash supply chain only one product is moved, cash itself, in a two-way flow. Cash 

management implies significant costs of transportation, handling and sorting, as well as high opportunity 

costs related with the inventory levels, due to cash’s great liquidity. In this work, the process of cash 

inventory management was analyzed in the optics of a commercial bank branches. A multi-period 

optimization model is developed to support the decision making in cash management and planning. 

Based on the costs involved, the current inventory and the foreseen demand, the model minimizes the 

total costs by determining the periods and amounts involved for the collections and supplies of cash. 

Cash daily demand is composed by over-the-counter deposits, over-the-counter withdrawals and ATM 

withdrawals. For each of them, demand was forecasted, with several linear regression models being 

tried. For none of the 8 branches analyzed, the models applied explained a high proportion of the 

demand for its three components. ATM payments forecast models were the ones with better 

performance. The optimization model was applied to the selected branches with results obtained for a 

period of two months. Given the forecast poor performance, the optimization model assumes perfect 

information on future demand. The application of the optimization model provided a 34,6% to 61% 

reduction in total costs when compared with the costs incurred by each branch without optimization, 

which constitutes a significant potential for improvement. The sensitivity analysis presented suggests 

that the total cost is highly sensitive to the opportunity costs for the capital in inventory. 

 

Keywords: Cash supply chain; Demand forecast; Inventory management; Linear Programming; 

Optimization 
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1  Introdução 

Neste capítulo pretende-se apresentar o problema e explicitar a questão de investigação, a metodologia 

adoptada na sua abordagem e os objectivos da dissertação a desenvolver. É exposta ainda a estrutura 

do presente trabalho. 

 

 

1.1 Contextualização do Problema 

Apesar do aparecimento e crescente importância de novos instrumentos de pagamento, o numerário é 

o instrumento de pagamento utilizado num maior número de transacções em Portugal, com aumento 

anual do numerário em circulação, quer em valor quer em quantidade. Assim, as sucursais bancárias 

continuam a ter uma enorme importância entre os canais de distribuição da banca comercial, implicando 

custos significativos de processamento, transporte e tratamento de numerário assim como de detenção 

de capital imobilizado na forma de numerário.  

 De forma a reduzir estes custos e aumentar a eficiência, continuando a garantir o adequado nível 

de serviço no competitivo mercado da banca de retalho, é interessante abordar o ciclo de vida de 

numerário numa perspectiva da gestão de cadeias de abastecimento, considerando o numerário como 

produto e aplicando ferramentas que permitam reduzir inventários e custos de transporte e 

processamento e procurem assegurar a satisfação da procura nas sucursais. 

 É neste contexto que surge o presente trabalho. Pretende-se analisar o processo de gestão de 

tesouraria das sucursais no sentido de minimizar os seus custos garantindo qualidade no serviço. Esta 

análise passa pela construção de um modelo de optimização que permita apoiar as decisões 

respeitantes ao planeamento e gestão de inventário de numerário, nomeadamente decisões de 

abastecimento tendo em conta a procura prevista. 

 

 

1.2 Metodologia 

Apresenta-se de seguida a metodologia que se definiu para a abordagem ao problema ao longo da 

dissertação. A metodologia consiste nas sete etapas apresentadas na Figura 1 e detalhadas 

seguidamente.  
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Figura 1 – Metodologia a seguir na dissertação. 

 

1. Caracterização do problema 

Esta etapa tem como objectivo identificar o papel do Millennium BCP na cadeia de abastecimento de 

numerário, particularmente aquilo que é respeitante ao processo de gestão de tesouraria, ou inventário 

de numerário, do Banco. Assim é detalhado o ciclo de vida do numerário, as diferentes entidades da 

cadeia de abastecimento deste e as iterações entre elas, assim como os custos envolvidos, 

respeitantes ao Banco, no processo de gestão de tesouraria das sucursais. O problema é abordado 

considerando os desafios propostos pelo Millennium BCP. 

 

2. Revisão bibliográfica 

Na segunda etapa é realizada a revisão bibliográfica relevante para o problema identificado na primeira 

etapa, pretendendo-se não só melhor perceber problemas similares na perspectiva de outros autores, 

como também identificar as considerações e tipos de modelos que poderão ser aplicados para 

resolução do caso abordado neste trabalho.  

 

3. Concepção e construção do modelo de optimização 

Esta etapa consiste na construção de um modelo de optimização e de apoio à decisão no planeamento 

e gestão da cadeia de abastecimento de numerário ao nível das sucursais. Implementou-se ainda o 

modelo desenvolvido num programa adequado. Esta etapa realizou-se a par da quarta etapa, de modo 

a garantir que o modelo é adequado para os dados disponíveis, sendo definidas as estratégias de 

simplificação e explicitados os pressupostos necessários.  

 

 

1
•Caracterização do Problema

2
•Revisão Bibliográfica

3
•Concepção e Construção do Modelo de Optimização

4
•Recolha e Tratamento de Dados e Definição de Pressupostos

5
•Concepção e Construção do Modelo de Previsão da Procura

6
•Aplicação do Modelo de Optimização a Dados Históricos

7
•Análise e Discusão de Resultados
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4. Recolha e tratamento de dados e definição de pressupostos 

Nesta etapa são identificados, recolhidos e tratados os dados necessários para implementação do 

modelo e realização da análise do caso de estudo. Explicitam-se ainda os pressupostos assumidos. 

 

5. Concepção e construção do modelo de previsão de procura 

O objectivo desta etapa consiste na construção de um modelo de previsão de procura para as 

sucursais. Para este efeito, realizou-se uma análise exploratória aos dados referentes à procura, assim 

como a escolha de um método de previsão adequado. Os modelos de previsão escolhidos são 

explicitados. 

 

6. Aplicação do modelo de optimização a dados históricos 

Nesta etapa o modelo de optimização é aplicado a dados históricos de forma a analisar qual o impacto 

da sua implementação ao problema em estudo.  

 

7. Análise e discussão de resultados 

Na última etapa são apresentados os resultados obtidos pela aplicação do modelo a dados históricos. 

O objectivo é analisar o impacto da implementação do modelo de optimização nas principais dimensões 

do problema. Também é realizada uma análise de sensibilidade dos resultados face à variação dos 

parâmetros considerados pertinentes. 

 

A metodologia apresentada define o percurso estabelecido para desenvolvimento da dissertação, 

embora se admita que em determinados momentos deste processo tenham ocorrido ligeiras alterações 

à mesma. 

 

 

1.3 Objectivos do Trabalho 

O objectivo final da dissertação é a análise da cadeia de abastecimento de numerário, centrando-se 

nas sucursais do Banco e nos fluxos de numerário de entrada e saída nestas, com o objectivo de 

optimizar o processo de gestão de tesouraria das sucursais no sentido de minimizar os seus custos 

garantindo o nível de serviço. Esta análise passa pela construção de um modelo de optimização que 

permita apoiar nas tomadas de decisão respeitantes à gestão de inventário de numerário, 

nomeadamente à colocação de pedidos de transportes de numerário para apoio e recolha, procurando 

determinar o momento oportuno das deslocações e quantidades envolvidas.  
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1.4 Estrutura do Trabalho 

A presente dissertação encontra-se estruturada da seguinte forma: 

Capítulo 2 – Compreende a caracterização do problema pretendendo-se contextualizar e melhor definir 

este, construindo o conhecimento fundamental sobre o tema explorado na dissertação. 

Capítulo 3 – Realiza-se uma revisão da literatura relacionada com o tema, de forma a perceber como 

este tem sido trabalhado na literatura e a identificar a adequada abordagem para o problema em causa. 

Capítulo 4 – Compreende a apresentação do método e construção dos modelos de previsão aplicados 

à procura de numerário nas sucursais bancárias. Os resultados dos modelos e principais observações 

são explicitados. 

Capítulo 5 – É exposto o modelo de optimização desenvolvido, através da sua descrição e formulação. 

Capítulo 6 – É apresentada a aplicação do modelo desenvolvido ao caso de estudo. Os dados e 

pressupostos são explicitados, assim como os resultados obtidos, incluindo uma análise de 

sensibilidade aos mesmos.  

Capítulo 7 – Apresentam-se as principais conclusões do trabalho, identificando-se também as 

limitações do mesmo e apontando-se aspectos considerados relevantes para o desenvolvimento futuro 

do tema abordado. 
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2  Estudo de um Caso 

Neste capítulo é apresentado o sistema em estudo, pretendendo-se contextualizar e melhor definir o 

problema, construindo o conhecimento fundamental sobre o problema explorado na dissertação. 

Primeiramente será realizada uma introdução ao Millennium BCP. De seguida, será apresentado o 

papel do numerário e a descrição do ciclo de vida do mesmo em Portugal. Versando a presente 

dissertação sobre a gestão de numerário nas sucursais do Millennium BCP e na construção de um 

modelo que apoie na tomada de decisões nesta gestão, será por fim abordada a gestão de numerário 

na óptica de um banco comercial, neste caso o Millennium BCP, através da descrição do actual 

processo de gestão de tesouraria do Banco, assim como do papel que um modelo de optimização na 

gestão de tesouraria poderá desempenhar num novo modelo de gestão de tesouraria. 

 

 

2.1 Millennium BCP 

O Banco Comercial Português, S.A. (BCP, Millennium BCP ou Banco) é o maior banco privado 

português, sendo líder destacado em várias áreas de negócio financeiro no mercado português e uma 

instituição de referência a nível internacional. A sua rede bancária é a segunda maior em Portugal, 

sendo constituída por 774 sucursais. O Banco assume uma posição de destaque também em África, 

através de operações em Moçambique e Angola, e na Europa, mais concretamente na Polónia, Suíça 

e Roménia. O Banco detém ainda uma sucursal em Macau, com valor estratégico nas relações 

financeiras e de investimento com a China, e uma subsidiária nas Ilhas de Caimão (Millennium BCP, 

2014a). 

O Millennium BCP apresenta um vasto leque de produtos bancários e serviços financeiros, a fim de 

poder servir os clientes de forma segmentada: “contas à ordem, meios de pagamento, produtos de 

poupança e de investimento, banca privada, gestão de activos e banca de investimento, crédito 

imobiliário, crédito ao consumo, banca comercial, leasing, factoring e seguros, entre outros”. Detendo 

no retalho o negócio central, com a segunda maior rede de sucursais em Portugal, oferecendo serviços 

de banca universal, oferece também canais de banca à distância (por telefone e pela Internet), que 

funcionam como pontos de distribuição adicionais dos seus produtos e serviços (Millennium BCP, 

2014b). 

No final do ano 2013, as operações em Portugal representavam 77% do total de activos, 78% do 

total do crédito a clientes bruto e 75% do total de recursos a clientes. O Banco detinha mais de 2,3 

milhões de clientes em Portugal, com quotas de mercado de 19,3% em crédito a clientes e 18,6% em 

depósito de clientes (Millennium BCP, 2014a). As quotas de mercado nos principais mercados do 

Banco, assim como o total de activos (em milhões de euros), os números de sucursais e o número de 

colaboradores são apresentados na Figura 2.  
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Figura 2 – Dados acerca dos principais mercados do Millennium BCP (Millennium BCP, 2014a). 

 

No total dos cinco continentes em que actua, o Banco serve mais de 5,1 milhões de clientes. Por forma 

a estar acessível e a responder às necessidades dos seus clientes, o Millennium BCP disponibiliza os 

seguintes canais de distribuição: rede de sucursais, rede de equipamentos ATM (Multibanco), site na 

Internet, banca telefónica e banca por telefone móvel.  

A rede de sucursais do Grupo Millennium é composta por 1518 sucursais em todo o mundo, das 

quais 774 se encontram em Portugal, correspondendo a 51% do total (ver Figura 3). A par da expansão 

internacional do Grupo, com aumento das sucursais a nível internacional, verifica-se também uma 

redução do número de sucursais em Portugal, levada a cabo por orientação de um dos principais drivers 

propostos pelo Banco para recuperar a rendibilidade em Portugal: o aumento da eficiência operacional, 

concretizada através da redução do número de sucursais e de colaboradores (Millennium BCP, 2014c). 

Na Figura 3 encontramos ainda informações relativas ao número de ATMs e Pontos de Venda 

(consistem nos terminais através dos quais se podem efectuar pagamentos através de cartões 

bancários. São denominados Point of Sales, POS, na língua inglesa) detidos pelo banco nos diferentes 

mercados, assim como dos clientes utilizadores dos restantes canais de distribuição. 
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Figura 3 - Caracterização dos canais de distribuição do Millennium BCP e decomposição do total de clientes 

nos diferentes mercados (Millennium BCP, 2014a).  

 

Na próxima secção será abordada a importância do numerário, nomeadamente do Euro, incluindo 

dados sobre o seu ciclo de vida e características da sua utilização, de forma a melhor poder ser 

compreendida a problemática da gestão de tesouraria em sucursais na perspectiva de um banco 

comercial, neste cado o Millennium BCP. 

 

 

2.2 O Ciclo de Vida do Numerário 

O Euro entrou em circulação a 1 de Janeiro de 2002. Desde esse momento que os cidadãos da zona 

euro podem realizar pagamentos em todos os países da zona através de uma moeda única. O 

numerário, isto é, dinheiro “físico”, constituído por notas e moedas de diferentes denominações ou 

espécies, é o mais importante instrumento para realização de transacções na zona euro, mesmo 

considerando que os volumes transaccionados variam consideravelmente entre países (Banco Central 

Europeu, 2010).  
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O numerário apresenta diversas características como sistema de pagamento: é o instrumento de 

pagamento com menores custos para a realização de pagamentos de pequeno valor em retalho; é 

considerado o método de pagamento mais importante para realização de transacções de emergência, 

dada a sua liquidez superior traduzida na instantaneidade da transacção; é de fácil utilização e 

inclusivo, na medida em que não são necessárias a detenção de uma conta bancária e capacidades 

na utilização de meios electrónicos para realização de pagamentos; permite a monitorização constante 

dos gastos; é considerado seguro face a contrafacção; é um meio de pagamentos anónimo, visto que 

pode não deixar registo de transacções, o que pode levar a uma maior facilidade na fuga aos impostos 

e existência de uma economia paralela; e não permite a realização de pagamentos à distância. 

Os bancos da zona euro afirmam que os custos directamente associados ao uso de numerário por 

parte dos consumidores são superiores aos benefícios dos seus serviços de numerário, embora 

considerem o numerário fundamental e complementar aos restantes métodos de pagamento. O uso de 

instrumentos de transação electrónicos face a numerário é um tema em debate, evidenciando-se uma 

aposta e crescimento consideravelmente maior nos meios que não o numerário. Apesar destas 

tendências, e considerando a importância presente do numerário, têm sido implementadas diversas 

políticas no Eurosistema (termo que designa o Banco Central Europeu e os bancos centrais nacionais 

dos estados membros da União Europeia que adoptaram o euro) visando o aumento da eficiência do 

ciclo do numerário e redução dos seus custos. Importa referir que, apesar da menor importância relativa 

do numerário na globalidade dos sistemas de pagamentos, o valor absoluto do volume de numerário 

em circulação é crescente (Banco Central Europeu, 2010).  

Com base em dados relativos ao ano de 2009, o Banco de Portugal realizou um estudo sobre os 

custos inerentes aos diferentes instrumentos de pagamento de retalho em Portugal, sejam custos 

atribuídos ao sistema bancário, aos comerciantes ou custos sociais. Na óptica do sistema bancário 

privado, o estudo estimou os custos em 1259,7 milhões de euros em 2009, representando 0,79 por 

cento do PIB (Produto Interno Bruto) nacional, para benefícios, no mesmo período, de 904,2 milhões 

de euros, o que representa 0,57 por cento do PIB. Desta forma, conclui-se que a taxa de cobertura é 

de 71,8 por cento, indicando que a disponibilização dos instrumentos de pagamento implica a 

subsidiação por parte de outros produtos e serviços oferecidos pelo sector bancário. Da totalidade dos 

pagamentos estimados em 2009, 2488,1 milhões, o numerário destaca-se como meio de pagamento 

mais utilizado, com 60,5 por cento dos pagamentos efectuados, apesar de ser o método de pagamento 

com menor valor médio por transação (15,3 euros). A relevância em termos de frequência e quantia 

por utilização dos diferentes métodos de pagamento pode ser observada na Tabela 1. Os custos do 

sistema bancário, em termos absolutos, atribuídos ao numerário são estimados em 381 milhões de 

euros, equivalendo a 30,2 por cento dos custos totais, com um custo estimado de 0,15€ por pagamento 

efectuado com numerário. Neste mesmo período, resultaram das transacções com numerário 

benefícios de 10,9 milhões de euros, sendo estes proveitos oriundos exclusivamente da cobrança de 

comissões a clientes sobre levantamento e depósito nas instituições bancárias (Banco de Portugal, 

2013a). 
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Tabela 1 – Utilização dos instrumentos de pagamento em Portugal, em 2009 (Banco de Portugal, 2013a). 

 
Número                          

(em milhões) 
Estrutura                                  

(em percentagem) 
Valor médio             
(em euros) 

Numerário 2.488,1 60,5 15,3 

Cartões 1.069,5 26,0 39,9 

Débitos directos 231,9 5,6 142,2 

Transferências a crédito 180,6 4,4 7.736,6 

Cheques 144,1 3,5 2.012,7 

Total 4.114,2 100,0 - 

 

 

O ciclo de vida do numerário em Portugal  

Depois de apresentadas as características e pertinência do numerário na nossa economia, interessa 

perceber como se faz a sua circulação entre as diferentes entidades da nossa sociedade, através de 

uma abordagem ao seu ciclo de vida. 

O ciclo de vida de numerário engloba todas as operações que se realizam com notas e moedas, 

desde a sua produção até à sua destruição, procurando constituir um ciclo fechado. As diferentes 

operações do ciclo de vida do numerário são da responsabilidade de diferentes entidades, procurando 

estas regular a oferta e procura de numerário de forma racional e eficiente (Banco de Portugal, 2013b). 

 

Figura 4 - Principais etapas do ciclo de vida de numerário em Portugal (Banco de Portugal, 2013b). 

 

 

As principais etapas do ciclo de vida de numerário em Portugal, esquematizadas na Figura 4, são: 

 

Produção 

A produção de notas de euro é realizada de forma descentralizada. Através de acordos entre os 

diferentes bancos centrais nacionais do Eurosistema, com coordenação do BCE (Banco Central 

Europeu), a produção de uma ou mais denominações de notas euros é adjudicada, anualmente, a cada 

banco central nacional, por forma a satisfazer as suas próprias necessidades e a abastecer outros 

bancos centrais nacionais. Procura-se, assim, reduzir o número de locais de produção de cada 
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denominação, beneficiando de economias de escala no processo produtivo e garantindo a produção 

de notas com uniformidade e qualidade consistente. A produção de notas realizada pelo banco central 

nacional de Portugal, o Banco de Portugal, é adjudicada ao seu impressor, a empresa Valora S.A., da 

qual detém a totalidade do capital. Relativamente à produção de moedas metálicas, cada país 

integrante do Eurosistema mantém direitos de emissão, sendo que a cunhagem em Portugal é 

garantida pela Imprensa Nacional-Casa da Moeda (Banco de Portugal, 2013b). 

 

Distribuição 

Após a produção, as notas novas recebidas, da Valora ou dos outros bancos centrais nacionais, são 

armazenadas em reserva pelo Banco de Portugal até à sua emissão ou exportadas para outros bancos 

centrais nacionais. 

A colocação efectiva e distribuição de numerário novo é realizada através de operações de 

levantamento ordenadas pelos bancos comerciais, também referidos como Instituições de Crédito (IC), 

com objectivo de posteriormente o colocarem em circulação através das suas redes de sucursais e 

ATMs. As operações de levantamento podem ocorrer em qualquer uma das tesourarias do Banco de 

Portugal, que são abastecidas a partir do seu principal centro de numerário, no Carregado (Banco de 

Portugal, 2012). 

Com vista a assegurar o transporte e outras actividades e operações relacionadas com a circulação 

e recirculação de numerário, as IC subcontratam ETV (Empresas de Transporte de Valores), entidades 

especializadas no transporte e tratamento de numerário. As ETV realizam a generalidade das 

operações de levantamento no Banco de Portugal, assim como o abastecimento e recolha de numerário 

nas sucursais e rede ATM das IC, assim como em máquinas de venda automática e no grande comércio 

(sendo depois as recolhas de numerário transferidas para o inventário do seu banco e creditado o 

respectivo montante nas suas contas).  

Para realização das suas operações, as ETV detêm polos que funcionam como instalações 

centralizadas de armazenamento e tratamento de numerário, operando como postos intermédios entre 

as sucursais e o banco central. Como referido, e especificando a relação entre as IC e as ETV, o 

transporte de numerário entre as entidades das IC, rede de sucursais e rede ATM, e o Banco de 

Portugal é efectuado pelas ETV, detendo as IC inventário de numerário nos polos das ETV com quem 

contratualizaram serviços. Desta forma, é através dos polos ETV que as sucursais são abastecidas ou 

para onde é recolhido o numerário considerado excedente ou não apto a recirculação (ver tópico 

abaixo). Da mesma maneira, as necessidades ou excedentes de inventário nos polos ETV podem 

resultar em fluxos de numerário entre o polo ETV e o Banco de Portugal. É importante referir que o 

numerário de diferentes IC nas ETV é independente, ou seja, apesar de o produto transaccionado ser 

o mesmo, o inventário não transita entre diferentes IC clientes. 

Em Portugal, no ano de 2013, o Banco de Portugal assegurou a distribuição de 780 milhões de 

notas, no montante de 12796 milhões de euros, num total de 8285 operações de levantamento de 

numerário solicitadas pelas IC, traduzindo-se num aumento anual de 2,6% do volume de notas e 3,5% 

do valor correspondente (Tabela 2). Salienta-se a maior procura das notas de 10 e 20 euros, estando 
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de acordo com o comportamento verificado desde a introdução do euro em circulação. O aumento da 

procura de notas de maior valor é associado ao impacto da crise do Chipre nos meses de março, abril 

e maio, que se traduziu também numa maior procura global nesse período (Figura 5). Relativamente a 

levantamentos de moedas, realizaram-se 413 operações de levantamento no Banco de Portugal, 

totalizando 41 milhões de euros e 133 milhões de moedas distribuídas, representando um aumento em 

volume de 34,1% (Banco de Portugal, 2014). 

Tabela 2 – Levantamento de notas de euro no Banco de Portugal em 2012 e 2013, por denominação (u: 

milhões de euros) (Banco de Portugal, 2014). 

 

 

 

 

Figura 5 – Levantamento de notas de euro no Banco de Portugal em valor, em 2012 e 2013 (Banco de 

Portugal, 2014). 

 

Circulação 

A circulação de numerário compreende todas as operações de troca de numerário, para a realização 

de transacções ou outros fins, entre pessoas individuais ou colectivas. 
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Recirculação 

A recirculação de numerário consiste num conjunto de operações, com realização de caracter 

obrigatório, efectuadas pelas IC e por outras entidades profissionais que operam com numerário, como 

é o caso das ETV, agências de câmbio e instituições de pagamento, com a finalidade de conferir a 

qualidade das notas e moedas depositadas pelos clientes, cumprindo os requisitos mínimos de 

qualidade adoptados pelo Eurosistema, assim como a autenticidade do numerário, identificando 

contrafacções (Banco de Portugal, 2013b).  

Numa primeira fase, as notas depositadas nas sucursais são conferidas pela IC. Numa segunda 

fase, a totalidade do numerário recolhido pelas ETV, seja nas sucursais ou noutras áreas de actuação 

das ETV, é canalizado para os seus polos, onde o numerário é tratado e processado conforme as 

especificações do Eurosistema. 

A recirculação tem como objectivo o aumento da eficiência do ciclo de vida e da cadeia de 

abastecimento de numerário, reduzindo os seus custos para a sociedade, nomeadamente custos de 

transportes de numerário desnecessários. Num ciclo de numerário eficiente é esperado que as 

transferências de numerário das IC para o Banco de Portugal sejam maioritariamente constituídos por 

numerário impróprio para recirculação e por numerário apto excedentário. Em Portugal ainda se verifica 

ineficiência neste ciclo, quer pelo não processamento de numerário ao nível das IC/ETV; quer devido 

a depósitos de notas aptas, realizados pelas ETV, seguidos de levantamentos de notas da mesma 

denominação para a mesma IC, num mesmo dia, resultante de uma deficiente gestão de informação 

sobre excedentes e necessidades de numerário ao nível das IC (Banco de Portugal, 2013b). 

Em 2013 o volume processado pelas entidades responsáveis totalizou 2942 milhões de notas, 

apresentando uma taxa de inutilização de numerário de 5,5%. A taxa de inutilização de moedas é quase 

nula. Relativamente ao depósito de notas, deram entrada 9851 ordens de depósito pelas IC no Banco 

de Portugal, totalizando 796 milhões de notas, com valor de 14669 milhões de euros, o que foi superior 

ao total do valor dos levantamentos (Tabela 3). Também nos depósitos as notas de denominação de 

10 e 20 euros são as de maior frequência. Os depósitos face à sazonalidade mensal são semelhantes 

aos do ano 2012, com pequena redução em Fevereiro e Março (Figura 6), também fruto da 

externalidade da crise do Chipre. Do depósito de moedas totalizou 37 milhões de euros, 

correspondendo a 67 milhões de moedas, num total de 151 operações de depósito (Banco de Portugal, 

2014). 
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Tabela 3 – Depósito de notas de euro no Banco de Portugal em 2012 e 2013, por denominação (u: milhões 

de euros) (Banco de Portugal, 2014). 

 

 

 

Figura 6 - Depósito de notas de euro no Banco de Portugal em valor, em 2012 e 2013 (Banco de Portugal, 

2014). 

 

Saneamento e Destruição 

O saneamento é referido como a operação realizada pelos bancos centrais, semelhante às operações 

de recirculação adoptadas pelas IC e outras instituições profissionais que operam com numerário, com 

objectivo de aferir a qualidade, quantidade e autenticidade de todo o numerário transferido para o banco 

central. Apesar do controlo efectuado noutras entidades, esta certificação no Banco de Portugal é 

realizada através de sofisticados sistemas de processamento de notas (Banco de Portugal, 2013b). 

Decorrente do processo de saneamento, as notas genuínas que não cumprem os critérios de 

qualidade definidos são sujeitas a destruição, operação realizada pelos bancos centrais. Notas 

genuínas cuja qualidade cumpre os requisitos definidos são seladas e embaladas para ser distribuídas 

e regressarem à circulação. Notas cuja autenticidade seja suspeita são identificadas e analisadas para 

posteriores acções a desenvolver (Banco de Portugal, 2012). 
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Em 2013 foram analisadas pelos sistemas de recolha do Banco de Portugal cerca de 798 milhões 

de notas, das quais 564 milhões foram dadas como aptas a circulação. As restantes 234 milhões de 

notas, correspondentes a 29,3% do total processado, foram destruídas (Banco de Portugal, 2014). 

 

 

2.3 A Gestão de Tesouraria nas Sucursais 

O Millennium BCP detém 774 sucursais (das quais 187 têm horário diferenciado e 524 têm acessos 

para pessoas com mobilidade reduzida) e 2190 equipamentos ATM em todo o país. O presente trabalho 

visa apoiar a gestão de tesouraria nas sucursais. Considera-se responsabilidade da sucursal a gestão 

de numerário no cofre e balcão das mesmas, assim como nos equipamentos ATM no interior ou 

adjacentes, nomeadamente através de decisões relativas à tesouraria, isto é, inventário de numerário. 

Apesar da gestão da sucursal ser feita pela própria, os serviços de transporte e tratamento do numerário 

estão contratualizados com certas ETV. A gestão e operação da restante rede ATM é da total 

responsabilidade das ETV contratualizadas pelo Banco para o efeito, de acordo com os níveis de 

serviço definidos.  

Representando os custos de transporte e tratamento de valores uma rúbrica de custos significativa 

para o Millennium BCP, e existindo um elevado montante de numerário imobilizado nas sucursais do 

Banco, pretende-se a criação de uma ferramenta que apoie na tomada de decisões de gestão de 

tesouraria, que actualmente são tomadas de acordo com a percepção de cada sucursal.  

A presente secção pretende descrever o processo de gestão de numerário nas sucursais, os seus 

intervenientes e interações, os custos envolvidos e outros aspectos considerados relevantes com vista 

à posterior construção, ao longo da dissertação, de um modelo que apoio a decisão, nomeadamente 

um modelo de optimização de gestão de numerário, que permita satisfazer as necessidades dos 

clientes com o menor custo possível para o Millennium BCP. 

 Cada sucursal realiza pagamentos (equivalente a levantamentos) a, ou recebimentos (equivalente 

a depósitos) de, clientes através dos seus balcões ou dos equipamentos ATM no interior das mesmas 

ou adjacentes, sendo que nos equipamentos ATM, as operações com numerário são apenas de 

pagamento.  

 De seguida apresentam-se os diferentes aspectos que caracterizam as diferentes fases do processo 

de gestão de numerário nas sucursais, representado na Figura 8: 
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Figura 7 - Modelo de gestão de tesouraria das sucursais (Millennium BCP, 2013). 

 

 

Clientes – Sucursal 

Em todas as sucursais, o Banco procura satisfazer as necessidades diárias de tesouraria dos seus 

clientes, seja através de pagamentos e recebimentos realizados ao balcão ou de levantamentos em 

ATM (algumas sucursais detêm equipamento automático que permite depósitos, sendo que o 

numerário depositado é posteriormente processado como se depositado no balcão). No balcão, cada 

Sucursal também vai recebendo e tratando os depósitos dos clientes. Desta forma, a procura é 

composta tanto por fluxos de entrada, os recebimentos ou depósitos, como fluxos de saída, os 

pagamentos ou recebimentos. 

 O numerário, levantado e depositado, é composto por notas e moedas de diferentes denominações 

ou espécies: moedas de 0,01€, 0,02€, 0,05€, 0,10€, 0,20€, 0,50€, 1€ e 2€; notas de 5€, 10€, 20€, 50€, 

100€, 200€ e 500€. Apesar da grande variedade de denominações, a composição dos pagamentos 

para perfazer o valor pedido pelos clientes é normalmente flexível. Importa ainda salientar que as 

espécies mais comuns são as notas de 10€ e 20€ (ver Tabelas 2 e 3), não só mas também derivado 

de serem as principais denominações disponíveis para levantamento em ATM. 

 Do numerário depositado, nem todo apresenta a qualidade física necessária para voltar a entrar em 

circulação, por via de pagamentos da sucursal. Assim, todo o numerário recebido deve ser sujeito a 

verificação de qualidade (e também de autenticidade). A fracção de numerário de qualidade inferior, 

denominado de numerário não apto, é retida na sucursal até à próxima deslocação das ETV à sucursal, 

altura em que é recolhido por esta. 
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 A grande maioria da procura, pagamentos e recebimentos, não é programada. Os clientes que 

pretendam levantar grandes montantes podem optar por fazer o seu pedido com antecedência, de 

maneira a garantir a satisfação do mesmo. 

 Para além de numerário em euros, os clientes do Banco podem aceder a uma sucursal para 

obtenção ou depósito de divisas. Nestes casos, um pedido antecipado é recomendável para garantir a 

satisfação do mesmo, visto que as sucursais muitas vezes detêm apenas divisas das moedas mais 

comuns e em quantidade limitada. 

 Não sendo uma definição estrita, as sucursais são consideradas pagadoras quando os seus 

pagamentos são muito superiores aos recebimentos, em equilíbrio quando assumem montantes 

semelhantes, ou recebedoras quando o montante dos recebimentos é por norma muito superior ao 

montante dos seus pagamentos. 

Em termos de acessibilidade, as sucursais têm um horário de funcionamento base entre as 8:30 

horas e as 15:30 horas. Nos grandes centros urbanos parte das sucursais apresenta um horário 

diferenciado, entre as 8:30 horas e as 19:00 horas. As sucursais operam apenas ao dia de semana. 

Em cerca de 60% das sucursais é ainda garantido o acesso a pessoas com mobilidade reduzida. 

 

Sucursal – Polo ETV 

De forma a poder satisfazer as necessidades dos seus clientes, a sucursal é abastecida por uma ETV. 

Existem três operadoras certificadas que actuam a partir de 7 polos e que servem toda a rede de 

sucursais do Banco (Millennium BCP, 2013). É através dos polos ETV que as sucursais são 

abastecidas ou para onde é recolhido o numerário considerado excedente ou não apto a recirculação, 

funcionando os polos como instalações centralizadas de armazenamento e tratamento de numerário 

(todo o numerário recolhido é processado e sujeito a tratamento).  

Tendo em consideração as necessidades presentes e previstas da sucursal, esta pode requerer um 

movimento de numerário para apoio e/ou recolha. Esse transporte é depois realizado por uma das ETV, 

de acordo com os níveis de serviço acordados 

De acordo com o actual processo, cada sucursal está sujeita ainda a um tecto máximo, ou seja, um 

limite máximo de inventário que pode deter em caixa. Esse valor limite depende apenas dos saldos 

médios de numerário em caixa (não considera o numerário detido em ATM) e não considera variações 

sazonais na procura. 

O actual modelo de gestão de tesouraria baseia-se numa gestão descentralizada e independente. 

Para realização de abastecimentos e recolhas, o processo é o que se segue: cada sucursal deve 

informar, no final de cada período ou dia (D, na Figura 8), a DO-Tesouraria (departamento de 

Tesouraria, centralizado) de eventuais pedidos de transporte para o dia seguinte, indicando o montante 

necessário em cada espécie de numerário; a DO-Tesouraria agrega os pedidos das diferentes 

sucursais e comunica os mesmos às ETV; a satisfação do pedido ocorre durante o início do período 

(dia) seguinte ao pedido.  
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Polo ETV – Banco Central 

Como anteriormente referido, cada polo ETV opera como uma instalação centralizada de 

abastecimento e tratamento de numerário, com vista a servir um conjunto de sucursais das diferentes 

IC de que é fornecedor. Apesar das operações de transporte e tratamento de numerário serem 

realizadas pela ETV, cabe a cada IC a gestão do numerário que deve deter, em cada momento, em 

determinado polo ETV. Deste modo, o Banco (através da DO-Tesouraria), consoante as necessidades 

das sucursais afectas a cada polo ETV, deve decidir também acerca de eventuais transportes de 

numerário a realizar entre o polo ETV e o Banco de Portugal. Por um lado, deve garantir a capacidade 

para abastecer a sua rede de sucursais de forma a estas responderem à procura. Por outro lado, deve 

procurar reduzir também o saldo nos polos ETV, através de recolhas do numerário não apto a 

recirculação e de numerário considerado excedente, não só para o numerário não apto ser saneado 

mas também devido à remuneração do capital que é transferido para o Banco de Portugal. 

 

Custos  

Os custos considerados no âmbito deste estudo são os custos de transporte, custos de tratamento e o 

custo de oportunidade do capital, custos estes explicitados de seguida. 

Os seguintes custos do processo de gestão de tesouraria das sucursais são dependentes de 

decisões de inventário tomadas pelas mesmas, e directamente afectos à operação da ETV, estando 

por isso contratualizados, de acordo com o nível de serviço definido: 

- Custo de transporte. Este custo é fixo por cada deslocação, para apoio, recolha ou ambos, do polo 

ETV à sucursal, independentemente da localização da sucursal, dos montantes a transportar ou dos 

pedidos de outras sucursais para o mesmo dia. 

- Custo de tratamento. Todo o numerário recolhido numa sucursal é sujeito a tratamento, para aferir 

a sua qualidade e autenticidade. Este custo é dependente da quantidade e denominação de 

numerário (notas e moedas) recolhido. 

Para além destes custos directamente afectos às condições definidas entre o Banco e as ETV, 

existe um custo de oportunidade associado a todo o numerário presente nesta cadeia de abastecimento 

(capital imobilizado). A detenção de numerário nas sucursais e polos ETV constitui um custo de 

oportunidade do capital imobilizado porque o numerário quando transferido para o Banco de Portugal 

pode oferecer rendibilidade ao Millennium BCP, estando disponível para outros fins. 

 

Oportunidades de melhoria 

O actual processo de gestão de tesouraria nas sucursais apresenta algumas fraquezas que se 

traduzem em decisões ineficientes. 

Por um lado, as sucursais não têm informação que permita prever as necessidades futuras, o que 

promove a detenção de um saldo superior ao necessário para garantir maior margem de segurança. 

Por outro lado, não existe um modelo de apoio à decisão, mais concretamente de optimização, 

sendo os pedidos de cada sucursal baseados na sua própria percepção. 
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Pretende-se, assim, desenvolver um modelo que optimize a gestão de tesouraria e que possa apoiar 

na tomada de decisões de inventário de numerário nas sucursais do Banco, garantindo assim 

poupanças com esta rúbrica que tem um peso significativo no Millennium BCP. 

 

 

2.4 Conclusões do capítulo 

No presente capítulo foi realizada uma apresentação do Millennium BCP, salientando-se a importância 

que as sucursais representam como canal de distribuição para servir os seus clientes. Também foi 

descrito o ciclo de vida do numerário em Portugal, detalhando-se as fases de produção, distribuição, 

circulação, recirculação, saneamento e destruição. O papel das Instituições de Crédito, entre as quais 

o Millennium BCP, no ciclo de vida do numerário, centra-se nas fases de distribuição e recirculação. É 

neste âmbito que a presente dissertação aborda o processo de gestão de tesouraria, ou de inventário 

de numerário, nas sucursais do Banco, motivado pelos custos significativos que o transporte e 

tratamento de valores representam, aliado aos elevados montantes de numerário imobilizado. 

 Neste processo de gestão de tesouraria, cada sucursal procura satisfazer a procura dos seus 

clientes, que se traduz em levantamentos e depósitos de numerário, através do seu inventário, com 

custos de oportunidade diários pelo capital imobilizado, e de apoios e/ou recolhas que possa requerer 

a uma ETV, de acordo com o nível de serviço e custos contratualizados. 

No contexto da cadeia de abastecimento de numerário e do Banco nesta, o presente trabalho 

analisa parte da cadeia, centrando-se nas sucursais e fluxos de numerário de entrada e saída, com o 

objectivo de optimizar o processo de gestão de tesouraria procurando minimizar os seus custos e 

garantir qualidade no serviço. Esta análise passa pela construção de um modelo de optimização que 

permita apoiar as decisões respeitantes à gestão de inventário de numerário, nomeadamente à 

colocação e pedidos de transportes de numerário para apoio e recolha, procurando determinar o 

momento oportuno e quantidades dos pedidos. Esta ferramenta de planeamento terá de considerar a 

procura futura de cada sucursal, sendo por isso também necessário um modelo de previsão de procura 

de numerário. 
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3  Revisão Bibliográfica 

Como referido anteriormente, o problema abordado no presente trabalho trata do planeamento e gestão 

de cadeias de abastecimento de numerário. Neste capítulo pretende-se realizar uma revisão 

bibliográfica relacionada com o tema, de forma a perceber como este tem sido trabalhado na literatura, 

permitindo assim identificar a adequada abordagem para o problema em causa. 

Os temas de maior importância apresentados neste capítulo estão organizados nas seguintes 

secções. Na secção 3.1. é realizada a revisão de trabalhos que ajudam a enquadrar a temática e as 

áreas de estudo que serviram de base à investigação do tema ou que permitem compreender o 

enquadramento do problema. Na secção 3.2. são apresentados trabalhos que abordam a optimização 

de cadeias de abastecimento de numerário de redes de sucursais bancárias ou de redes de caixas 

automáticas (doravante referidas como ATM), assim como artigos acerca da previsão da procura neste 

tipo de redes. Abordagens integradas (i.e., que englobam tanto a previsão da procura como a 

optimização do sistema de acordo com essa previsão) também estão presentes na secção. Na secção 

3.3. é abordado o tema de roteamento de inventário, que contempla também a problemática da gestão 

de inventário neste tipo de cadeia. O capítulo termina com as principais conclusões retiradas desta 

revisão literária, assim como a sua relação para o problema estudado nesta tese de mestrado. 

 

 

3.1 Introdução 

Como referido anteriormente, nesta secção pretende-se apresentar os trabalhos que abordam o 

problema de forma mais ampla e abrangente, que permitem identificar as áreas de estudo que 

antecederam a abordagem ao problema da gestão de cadeias de abastecimento de numerário por 

parte das entidades bancárias e que ajudam a identificar os elementos principais a considerar neste 

tipo de cadeias de abastecimento, permitindo uma melhor contextualização do tema em causa. Por 

estes motivos, a revisão apresentada dos trabalhos nesta secção é um pouco mais extensa. 

 

Hatzakis et al. (2010). Estes autores apresentam uma revisão sobre o estado de arte no âmbito da 

investigação em operações aplicadas a serviços financeiros. Entre esta revisão, e de acordo com o 

problema que a presente tese aborda, salientam-se o tema de Inventário e Gestão de Numerário, 

incluindo duas áreas nucleares: 1.A gestão de inventário de numerário face a procura determinística e 

estocástica; e 2. A gestão da cadeira de abastecimento de numerário: 

1. Acerca do primeiro tema, sobre a teoria de inventários aplicada a gestão de numerário, os autores 

revelam vários trabalhos de diversos autores ao longo das últimas décadas. Como motivação para 

estes trabalhos os autores apontam que as organizações e indivíduos necessitam de dinheiro para 

satisfazer as suas necessidades de liquidez. Actualmente as transacções electrónicas são comuns 

e o dinheiro não tem de existir fisicamente, correspondendo apenas a um valor numa conta bancária 

aberta com determinado propósito. Para satisfazer as necessidades de liquidez de curto prazo, o 

dinheiro deve ser detido numa forma sem risco, em que este está disponível para satisfazer a 
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procura (necessidades líquidas) apesar de estar sujeito a uma reduzida ou nula rentabilidade. O 

dinheiro não necessário para necessidades de liquidez de curto prazo pode ser aplicado em activos 

com risco mas também com capitalização. As aplicações com risco pressupõem a existência de 

incerteza e de flutuações do valor em causa, e a sua conversão, total ou parcial, para capital sem 

risco ou líquido pode ser determinada por prazos e custos. O problema abordado na literatura 

consiste num problema determinístico ou estocástico, de acordo com o trabalho, de inventário com 

revisão periódica nas decisões tomadas por uma empresa de converter activos líquidos em activos 

com risco, ou vice-versa, face às necessidades não previstas de dinheiro em caixa (necessidades 

que correspondem à procura dos clientes, que pode ser negativa ou positiva). O objectivo dos 

diferentes modelos revistos é a minimização do custo total, composto por custos de transacção e/ou 

custos de armazenamento e penalizações. Nestes problemas, a procura foi considerada estável. 

Outro aspecto importante é o facto de grande parte dos modelos apresentados ser de revisão 

periódica. Todos os restantes modelos, de revisão contínua, utilizaram um processo de Wiener para 

geração da procura estocástica. É importante referir que a literatura relacionada com este problema 

não aborda nem refere a cadeia de abastecimento de numerário. 

2. Ao contrário da grande maioria dos produtos, que são distribuídos em apenas uma direcção, o 

problema apresentado envolve fluxos de numerário em ambas as direcções, com a recirculação de 

notas usadas que voltam a entrar no sistema (logística inversa). Este fluxo inverso de numerário 

usado dá-se por duas razões. Por um lado há situações de excesso de inventário em sucursais, 

devido a maior volume de depósitos face a levantamentos, em determinado período, com 

transferências de capital para uma entidade central do sistema. Por outro lado há necessidade de 

substituição do numerário não apto a recirculação por numerário novo. Os autores referem trabalhos 

em que estes processos, entidades e relações entre eles, são apresentados como cadeias de 

abastecimento de ciclo fechado, alguns dos quais referidos abaixo. 

 

Rajamani et al. (2006). Estes autores apresentam uma estrutura para análise de cadeias de 

abastecimento de numerário, facilitando a compreensão conceptual do sistema como um todo. É 

estudada a cadeia de abastecimento de numerário nos EUA, analisada como uma cadeia de 

abastecimento de ciclo fechado, sendo descrita da seguinte maneira: O Fed (Federal Reserve System) 

fornece as sucursais, ou outra entidade mais centralizada que estas, de diferentes bancos, que por sua 

vez fornecem consumidores e entidades colectivas; Através de transacções entre as diferentes 

entidades de uma economia o numerário é redistribuído; Os elementos que detêm excesso de 

numerário procuram um banco para o depositar, de modo a obter rentabilidade; Os bancos, por sua 

vez, quando detêm excesso de numerário, transferem-no para o Fed, de forma a obterem rentabilidade; 

Quando têm necessidades de numerário, o Fed fornece os bancos de notas, notas essas muitas vezes 

mais recentes, uma vez que o Fed faz a substituição das notas não aptas a recirculação (devido à sua 

menor qualidade física). Incidindo sobre a cadeia de abastecimento específica dos EUA, são 

identificados quatro elementos principais: Produto, Entidades-chave, Processos e Políticas. O produto, 

numerário (ou dinheiro em forma “física”), é classificado em quatro tipos: numerário novo, numerário 
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que entra pela primeira vez no sistema; e que uma vez no sistema é considerado numerário usado, 

nomeadamente numerário apto para ATM (notas com qualidade física suficiente para ser distribuídas 

via ATM), numerário não apto para ATM (numerário apto para transações mas não para ATM) e 

numerário não apto (numerário não apto a circulação e que uma vez recolhido pelo Fed é destruído). 

As entidades-chave referidas são: o Fed, os cofres centralizados das entidades bancárias e empresas 

de transporte de valores, as empresas de transporte de valores, as sucursais bancárias, os ATMs, os 

consumidores (indivíduos) e outras entidades colectivas clientes (empresas, negócios, etc.). Os 

processos identificados entre estes elementos-chave da cadeia de abastecimento também são 

identificados, assim como as políticas que os regulam. Também os diferentes custos referentes à 

cadeia de abastecimento são apresentados: custo de transporte de numerário entre entidades; custo 

de contagem e divisão do numerário nas diferentes espécies; custo de separação de numerário de 

acordo com a qualidade das suas propriedades físicas; custo de oportunidade do numerário, referente 

à não-rentabilidade do activo quando se encontra em circulação no sistema, esteja este numerário em 

trânsito ou num cofre ou sucursal; e um custo imposto pelo Fed aos bancos caso haja uma recolha de 

numerário apto nas sucursais seguida de um apoio de numerário fornecido pelo Fed. O presente artigo 

pretende servir de base à introdução deste último custo, que tem o intuito de aumentar a recirculação 

de numerário por parte dos bancos, contrariando a tendência prévia dos bancos em fazer um transporte 

de recolha de numerário usado seguido de um transporte de apoio de numerário novo (situação 

denominada pelos autores como transporte cruzado),que aumentava quer os custos operacionais do 

Fed, quer os custos da cadeia de abastecimento como um todo. Nenhum modelo em particular é 

proposto para avaliar o impacto desta medida, sendo apresentadas, no entanto, propostas para a sua 

implementação. 

 

Mehrotra et al. (2010). Estes autores abordam o problema da recirculação de numerário nos EUA, 

nomeadamente na obtenção de políticas operacionais, não aplicáveis em simultâneo e abarcando os 

diferentes comportamentos que as instituições bancárias poderiam adoptar, que tornem a gestão de 

numerário mais eficiente, através de uma maior recirculação de numerário por parte das entidades 

bancárias. Um modelo de programação inteira mista foi desenvolvido de forma a determinar as 

melhores políticas e a quantificar o impacto monetário nas entidades bancárias, de acordo com a 

orientação destas novas políticas, através da minimização do custo global da cadeia de abastecimento 

(custo esse imputado à sociedade, neste caso os EUA). Outro objectivo do trabalho foi verificar se estas 

novas políticas encorajavam uma maior recirculação de numerário em vez de situações de transporte 

cruzado. Com base em conhecimentos prévios, o estudo foi limitado a um controlo cíclico de inventário, 

sendo identificadas as políticas operacionais que melhor se adaptam a bancos com diferentes 

características. Não se pretendeu obter políticas óptimas, mas avaliar e comparar diferentes políticas 

entre si, de acordo com o rácio teórico de pagamentos/recebimentos assumido para as diferentes 

sucursais. A procura foi considerada constante e o numerário não sofreu diferenciação entre espécies. 

Não havendo a aplicação do modelo a dados reais, apenas foram identificados os domínios de 

optimalidade de cada política, de acordo com o rácio teórico de pagamentos/recebimentos. De acordo 
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com os cenários avaliados, os autores demonstram que as instituições bancárias podem beneficiar 

financeiramente através da escolha de uma política adequada ao seu perfil e que o Fed provavelmente 

beneficiará de uma redução do volume de numerário transferido em situações de transporte cruzado, 

resultante das opções tomadas pelas instituições bancárias. 

 

 

3.2 Modelos de Previsão de Procura e de Optimização de Cadeias de 

Abastecimento de Numerário 

A modelação de cadeias de abastecimento tem como principal função o apoio à tomada de decisão em 

matérias de gestão da cadeia. Um nível de decisão, uma abrangência e uma complexidade adequados 

atribuídos ao modelo são fundamentais visto que nenhum modelo consegue traduzir a totalidade da 

realidade implicada. O nível de decisão abordado no projecto e planeamento da cadeia de 

abastecimento pode ter três níveis hierárquicos, conforme o horizonte temporal considerado: 

estratégico, táctico e operacional. O nível estratégico apoia decisões de longo prazo, muitas vezes com 

dados agregados e aproximados, relacionadas normalmente com questões de design da cadeia de 

abastecimento. O nível táctico inclui decisões com impacto num horizonte temporal intermédio, em 

problemas que abordam o planeamento e coordenação de produção e distribuição, o controlo de 

inventário e a configuração da disposição física das infraestruturas. O nível operacional engloba 

decisões de curto prazo, como escalonamento de produção e alocação e roteamento de veículos (Min 

e Zhou, 2002).  

Enquadrando-se este trabalho num nível táctico-operacional da cadeia de abastecimento de 

numerário, apresentam-se de seguida as diferentes abordagens ao problema da gestão de numerário 

em bancos existentes na literatura. Previamente aborda-se também a questão da previsão da procura 

de numerário, premissa fundamental para a gestão de inventário do mesmo. 

 

 

3.2.1 Previsão da Procura 

Para um sistema de controlo de inventário eficaz é indispensável uma boa previsão, até porque é uma 

premissa para a existência desse mesmo sistema (Brentnall, Crowder e Hand, 2010).  

Deste modo, neste subcapítulo pretende-se apresentar os artigos cujo objectivo é a obtenção de 

previsões de procura de numerário. De notar que todos os artigos seguidamente apresentados 

pretendem modelar a procura de numerário de redes ATM, que se distingue da procura em sucursais 

na medida em que a procura é apenas composta por levantamentos e não por levantamentos e 

depósitos, que constituem fluxos de sentidos opostos. 

 

No âmbito da competição NN5 Forecasting Competition (www.neural-forecasting-

competition.com/NN5), uma competição de previsões baseadas em técnicas de inteligência 

computacional, que teve como objectivo o desenvolvimento de um sistema de previsão da procura 
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diária (levantamentos) para ATMs, para controlo de inventário, através do uso de dados históricos de 

uma rede de 111 polos ATM ao longo de 2 anos, vários trabalhos foram publicados: 

 

Teddy e Ng (2011). Os autores utilizam um modelo de redes de aprendizagem local para prever os 

levantamentos nos diferentes ATMs da rede bancária. O método desenvolvido, um modelo de redes 

neuronais de memória associativa, incorpora a aprendizagem local para modelar efectivamente um 

sistema com heteroscedasticidade (variância não constante ao longo do tempo) grande na série 

temporal. O modelo foi comparado com outros modelos de aprendizagem local e de regressão linear, 

apresentando melhores resultados que a maioria dos modelos de aprendizagem global e local 

comparados, embora não refira os parâmetros dos modelos em comparação, nem a sua adaptabilidade 

a cada ATM individualmente. O modelo de algoritmo de aprendizagem local foi o que apresentou 

melhores resultados, sendo a performance das previsões medida através do SMAPE (Symetric Mean 

Absolute Percent Error), quer nos dados utilizados para a construção do modelo, quer nos dados de 

teste, fora da amostra inicial. Os resultados são encorajadores no uso de modelos de inteligência 

computacional baseados em aprendizagem local ao invés do uso de modelação e previsão de séries 

temporais.   

 

Wichard (2011). Com vista à previsão da procura, levantamentos, nos ATMs da rede, este autor propõe 

a utilização de um modelo híbrido que combine diferentes métodos de previsão através da média 

ponderada das previsões nos diferentes modelos. O modelo híbrido proposto é composto por três 

modelos: um modelo cíclico de 7 dias e anual com correcção da previsão nos feriados; um modelo de 

vizinho mais próximo e trajectória mais próxima; e um modelo de redes neuronais. Os pesos associados 

ao contributo de cada modelo são inversamente proporcionais aos erros de cada modelo, sendo usado 

o erro SMAPE para medida de performance da previsão. 

 

Coyle et al. (2010). Para a previsão da procura para os levantamentos nos ATMs da rede, estes autores 

propõem a utilização de um modelo de redes neuronais difusas de auto-organização, que aplica uma 

abordagem de previsão passo-a-passo. Os autores afirmam que o algoritmo é altamente eficiente e 

preciso na previsão de séries temporais, apreendendo os dados incrementalmente, para além de 

adaptar a sua estrutura autonomamente no processo de aprendizagem, de modo a melhor modelar as 

mudanças nas dinâmicas da série temporal. O modelo também é capaz de autonomamente mudar a 

sua arquitectura para se adaptar a diferentes horizontes temporais, dimensões embutidas e 

desfasamentos temporais. Quando comparado através de métodos de referência (em idioma inglês, 

benchmark) com modelos padrão de redes neuronais e modelos autorregressivos, a análise estatística 

dos resultados demonstra uma performance significativamente melhor. O resultado do modelo consiste 

na previsão de pontos, não revelando a sua distribuição. 

 

Andrawis et al. (2011). Para a previsão da procura para os levantamentos nos ATMs da rede, estes 

autores propõem a utilização da combinação de modelos de previsão lineares e de modelos de 
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inteligência computacional. Para escolha dos modelos a incluir no modelo final, foram comparados 140 

diferentes modelos e combinações entre eles, entre os quais: modelos padrão de redes neuronais 

multicamada, processos gaussianos de regressão, modelos (simples e de conjunto) de redes neuronais 

de reflexão, modelos ARMA (em idioma português, modelos autorregressivos de médias móveis), 

modelos AR (em idioma português, modelos autorregressivos), modelos de regressão múltipla, uma 

versão de alisamento exponencial de Holt e modelos de médias móveis simples. O modelo final 

consiste na combinação, através da média simples, de um modelo de redes neuronais, um modelo 

gaussiano de regressão e um modelo linear. A sazonalidade é decomposta em dia da semana, dia do 

mês e mês. Na previsão é aplicada uma abordagem de previsão passo-a-passo. Os autores apontam 

os bons resultados do modelo na competição em que participou a três aspectos: à combinação de 

previsões, à decomposição da sazonalidade e à escolha dos modelos e métodos de pré-processamento 

testados. Os autores acrescentam também que a análise de um maior número de modelos pode trazer 

ainda maiores benefícios visto que é muito difícil saber a priori que modelos irão resultar. A existência 

de métodos quantitativos para avaliação, escolha, comparação e validação de modelos é vista pelos 

autores como uma direcção importante em investigação futura. 

 

Já fora da competição NN5 acima mencionada, também os seguintes trabalhos abordam a mesma 

problemática: 

 

Wagner (2010a). Este autor analisa a precisão das previsões de procura considerando a co-

variabilidade de séries de procura diária (levantamentos), correlação inter-temporal e espacial, para 

além de efeitos de sazonalidade e de calendário, aplicados à previsão da procura de numerário de um 

polo regional de 20 ATMs de um banco europeu de média dimensão, com dados diários de um período 

de 2 anos. O autor procura avaliar a precisão global da previsão da procura diária e o potencial da 

previsão agregada. Um modelo de previsão de abordagem conjunta é comparado com um modelo de 

séries temporais vectoriais e com um modelo sazonal ARIMA (em idioma português, modelo auto-

regressivo integrado de médias móveis), utilizando métodos simples como benchmarking. O autor 

aponta que os modelos de previsões conjuntas estão limitados à possibilidade de coordenação de 

abastecimentos às diferentes ATMs. Ou seja, a informação fornecida por uma série temporal individual 

não melhora as restantes previsões diárias das outras séries temporais. No que diz respeito aos 

modelos comparados, o autor refere que o modelo de séries temporais vectoriais captura a dinâmica e 

co-variabilidade da cadeia de abastecimento. Apesar desse aspecto, o modelo ARIMA apresenta 

melhor precisão que o de séries temporais vectoriais. A variabilidade da procura tem como principal 

factor o dia da semana sendo a co-variabilidade captada pela sazonalidade e efeitos do calendário. 

 

Brentnall et. al (2010). Estes autores desenvolvem um sistema de previsão da procura diária 

(levantamentos) para ATMs, para controlo de inventário, através do uso de dados históricos de uma 

rede de 190 ATMs ao longo de 2 anos, procurando obter uma distribuição para a previsão de procura 

para cada momento em cada ATM. É feita uma análise inicial das séries temporais, quer da procura 
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individual de cada ATM, quer da agregação da procura das diferentes ATMs, sendo também 

identificadas semelhanças entre as séries temporais de diferentes ATMs. São testados três modelos 

de previsão preliminares: um modelo linear; um modelo auto-regressivo de primeira ordem; e um 

modelo estruturado de séries temporais, sendo identificado este último como mais adaptativo que os 

anteriores, o que traz vantagens e desvantagens. A análise de resíduos é realizada pelo teste de 

Shapiro-Wilk e os modelos apresentaram melhor desempenho, ainda que com melhorias reduzidas, 

quando aplicada uma transformação logarítmica nos dados. Para a predicção da procura é utilizada 

uma abordagem de previsão sequencial prévia, ou seja, os parâmetros são ajustados após cada nova 

observação. São aplicadas duas medidas de performance neste teste: pontuação logarítmica e 

pontuação probabilística de ordenação. Como alternativa de previsão, os autores aplicaram um modelo 

alternado de Markov, com 2 estados, com e sem ruptura de existências, com previsão através de 3 

modelos alternativos de autocorrelação de primeira ordem e estrutura sazonal de covariantes fixos. 

Quanto à escolha de um método preferencial, os autores não assumem nenhuma posição, afirmando 

que a importância das diferentes medidas de performance pode ser determinante na escolha do método 

(por exemplo, um modelo pode prever melhor a média mas pior o quantil superior, que tem mais impacto 

no que diz respeito a evitar uma ruptura de existências). Relativamente à aplicação de previsões a este 

tipo de problema, os autores apontam as seguintes observações: a abordagem escolhida para a 

previsão deve ser independente do método de controlo de inventário; se possível devem ser realizadas 

previsões de densidade em vez de previsões de pontos, pois a informação acrescida é muitas vezes 

relevante; e devem ser avaliados diferentes modelos de previsão, por forma a escolher o mais 

adequado a cada ATM individualmente. 

 

Venkatesh, et. al (2014). Estes autores desenvolvem um sistema de previsão da procura diária 

(levantamentos) para ATMs, para controlo de inventário, através do uso de dados históricos de uma 

rede de 111 polos ATM ao longo de 2 anos, que constam na base de dados da competição NN5 

Forecasting Competition. A previsão é realizada através de um modelo de agregação (em idioma inglês, 

clustering), seguido de um modelo de redes neuronais. Pelo método de clustering, através do algoritmo 

de clustering Taylor-Butina, com distâncias obtidas pelo método de alinhamento de sequências, é feita 

a identificação de diferentes polos de ATMs com perfis semelhantes no que diz respeito à distribuição 

da procura pelo dia da semana. Posteriormente é construída a previsão, aplicando um modelo por 

clusters, usando 4 tipos de modelos de redes neuronais: uma rede neuronal de regressão generalizada, 

uma rede neuronal multi-camada, um método de tratamento de dados baseado em decomposições por 

grupos, e uma rede neuronal de ondulação leve. Os autores comparam o modelo desenvolvido com 

outros estudos realizados anteriormente no âmbito da competição NN5, obtendo melhores resultados 

que os de Andrawis et al. (2011), usando como comparação o SMAPE. Comparando apenas com o 

mesmo modelo de previsão, sem realização prévia do clustering, os resultados também obtiveram 

melhor performance. Os autores defendem ainda que a instauração de planos de apoio/recolha ao nível 

de cada cluster pode trazer poupança na definição dos planos de abastecimento dos ATMs, uma vez 

que o agrupamento de diferentes polos ATM com semelhante distribuição da procura pelo dia da 
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semana pode ser favorável à obtenção de reduções de custos operacionais dentro de regiões 

geográficas operacionalmente significativas. 

 

 

3.2.2 Optimização 

Neste subcapítulo são apresentados os trabalhos, presentes na literatura, de optimização de gestão de 

inventário de numerário em sucursais. A referir que os presentes trabalhos não abordam a questão da 

previsão da procura de numerário. 

 

Meng-Huai (1991). Este autor apresenta a primeira abordagem ao tema da gestão de cadeias de 

abastecimento de numerário presente na literatura, procurando encontrar a quantidade óptima de 

numerário a ser detida por uma sucursal bancária, através de um modelo de programação dinâmica 

com revisão periódica. Foram realizadas abordagens exatas e heurísticas. Primeiramente foi formulado 

um problema de programação dinâmica com restrições, tendo em conta o tempo de abastecimento fixo 

para a entrega de numerário, custos de armazenamento e de encomenda conhecidos e o limite máximo 

admitido de quantidade de existências em falta. A procura considerada foi cíclica e com uma função 

densidade de probabilidade previamente conhecida. Dada a evolução das tecnologias e sistemas de 

informação, a abordagem deste autor está ultrapassada, visto a revisão contínua do inventário ser 

possível (e já implementada) sem custos operacionais acrescidos. 

 

Castro (2009). Este autor desenvolve modelos de optimização para uma rede de ATMs, com o 

objectivo da minimização dos custos inerentes à gestão de numerário (inventário), através da tomada 

de decisão de pedido de apoio/recolha e das quantidades correspondentes tendo em conta a procura 

futura, usando uma abordagem de programação estocástica, em que a procura em casa período e em 

cada ATM é modelada como uma variável estocástica. Três modelos de optimização são apresentados: 

um modelo de período único com custo fixo, um modelo de período único com custos fixos e variáveis 

por patamares e um modelo multi-período com custos fixos e variáveis. A aplicabilidade do modelo não 

é abordada, e como tal não são apresentados resultados de um caso prático. Os modelos discretos de 

programação linear inteira mista equivalentes aos modelos estocásticos referidos também são 

apresentados. O autor refere ainda que para modelar a procura futura deverá ser determinada a sua 

função densidade de probabilidade, baseada em dados históricos. 

 

 

3.2.3 Integrado 

Nesta subsecção encontram-se os trabalhos que integram tanto a optimização de numerário em 

sucursais bancárias e/ou redes ATM como a previsão da procura necessária para a aplicação do 

método de optimização. A principal diferença entre a modelação da cadeia de abastecimento de 

numerário em ATMs e em sucursais consiste na procura: nas sucursais a procura tem fluxos de 
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numerário em dois sentidos, depósitos e levantamentos de clientes, enquanto nas redes ATM tem 

apenas um sentido, levantamentos. 

 

Primeiramente, seguem-se os trabalhos que modelam sucursais bancárias. 

 

Osorio e Toro (2012). Estes autores constroem um modelo de optimização para a gestão de numerário 

em 85 sucursais de uma instituição financeira na Colômbia. A procura consiste em depósitos e 

levantamentos, podendo cada sucursal receber apoios/recolhas de uma localização central, sendo 

ainda admitido o transporte de numerário entre sucursais. O numerário não é discriminado por espécie. 

Inicialmente, a procura é prevista através de um modelo de redes neuronais, sendo obtidos valores 

diários únicos (previsão de pontos). Com base nos valores previsos, um modelo matemático multi-

período de optimização MIP (em idioma português, programação inteira mista) é construído, 

procurando encontrar soluções óptimas relativas a decisões de detenção de inventário nas diferentes 

sucursais, nomeadamente os momentos e quantidades dos apoios/recolhas a transportar. São 

estabelecidos e introduzidos no modelo limites máximos e mínimos para o inventário de cada sucursal, 

determinados através de um procedimento iterativo aplicado a simulação histórica. O limite máximo 

tem em conta o compromisso entre os custos logísticos e os custos de capital imobilizado, enquanto o 

limite mínimo é baseado no compromisso entre o custo de um apoio de emergência (com custos 

bastante superiores a um transporte planeado) e o custo de detenção de um maior inventário de 

segurança de numerário. A aplicação do modelo ao caso de estudo revela uma melhoria significativa 

na redução de custos através da tomada de melhores decisões, confirmando a necessidade de uma 

ferramenta de gestão robusta no sistema estudado. A consideração da procura como determinística e 

o estabelecimento dos limites máximos e mínimos como constantes para todo o horizonte temporal 

considerado são vistos pelos autores como limitações do modelo proposto. Para além disso, não são 

consideradas diferentes espécies de numerário. 

 

Cardona e Moreno (2012). Estes autores abordam o problema de gestão de numerário numa sucursal 

de um banco, procurando optimizar a alocação de recursos (i.e. definir o timing e quantidades de 

numerário a transportar entre a sucursal e uma entidade bancária central – recolhas – e no sentido 

inverso – apoios), de forma a minimizar os custos conjuntos de detenção de numerário e de pedidos 

de apoio e recolha de numerário à sucursal. A abordagem seguida compreende inicialmente a escolha 

de um modelo para a previsão da procura, seguida de um modelo de programação linear para 

optimização do numerário em inventário na sucursal. Pelo processo de data mining, são identificadas 

as variáveis mais relevantes para construção do modelo de previsão da procura, incluindo variáveis 

relacionadas com o calendário (como o mês, dia da semana, feriados e dias de pagamento de 

ordenados) e variáveis exógenas (como a taxa de câmbio ou a valorização do mercado bolsista local). 

A previsão da procura é realizada através de modelos de redes neuronais e da análise de séries 

temporais. Para a análise de séries temporais é utilizada a metodologia de Box-Jenkins para o 

tratamento da série, sendo a previsão realizada através dos modelos regressivos ARMA, entre os quais 
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o modelo ARMA-ARCH (em idioma português, modelo auto-regressivo de médias móveis com 

heteroscedasticidade condicional) apresentou melhores resultados. Na comparação entre o melhor 

modelo ARMA-ARCH e a melhor rede neuronal observou-se que apresentam RSME (em idioma 

português, erro médio quadrático) semelhante (não havendo evidência estatística de serem 

significativamente diferentes esta não pode ser considerada medida comparativa entre os modelos), 

apesar de a rede neuronal apresentar menor erro na previsão da média, desvio padrão e mínimo. Os 

autores apontam ainda que em termos de desenvolvimento e uso do modelo, a rede neuronal apresenta 

vantagens visto ser mais fácil de implementar, modificar, actualizar e lidar com várias variáveis, visto 

que a metodologia de Box-Jenkins requer alguma experiência, tornando difícil a utilização do modelo 

por parte de outro que não o criador do modelo. Para a optimização é construído um modelo de 

programação linear multi-período. Neste modelo, em que o numerário não está discriminado por 

espécies, apenas os custos (fixos e variáveis) de transporte para apoios e recolhas de numerário à 

sucursal são considerados. Como limites ao montante em inventário são considerados os seguintes 

pressupostos para todo o período sob estudo: o saldo mínimo admitido é considerado zero, sendo 

também estabelecido um tecto máximo (uma vez que, não havendo custos de oportunidade de capital 

considerados, o modelo não procura reduzir o inventário na sucursal). Os autores constatam que os 

erros dos modelos de previsão se propagam no modelo de optimização, levando à violação de algumas 

restrições do modelo aquando da substituição da procura estimada pela procura real. O modelo revela 

ainda um comportamento semelhante ao já praticado pelo gestor de sucursal, apresentando melhorias 

reduzidas ao nível da redução de custos. 

 

Apresentam-se agora os trabalhos que integram a previsão de procura e optimização de inventário de 

numerário em redes ATM. 

 

Simutis et al. (2007). Estes autores fazem uma análise de uma rede ATM, com utilização de modelos 

de redes neuronais para estimar a procura. Com vista a minimizar o custo total da rede ATM, pela 

determinação dos níveis de inventário e fluxos de numerário em cada período, um método 

metaheurístico de arrefecimento simulado foi aplicado para optimização. Os custos considerados são 

o custo de capital e o custo de transporte para reforço de numerário. A variabilidade da procura e a 

qualidade do método de previsão aplicado não são referidas e o modelo de optimização aplicado não 

é explicitado. Os autores comparam ainda dois cenários, um com maior preponderância dos custos de 

capital e outro com maior peso nos custo de transporte, concluindo que o modelo de optimização tem 

maior impacto em termos de redução de custos quando o custo de capital tem maior preponderância. 

 

Baker et al. (2012). Estes autores procuram um método para controlo de inventário de uma rede de 

ATMs, num estudo para uma empresa de consultoria financeira ao serviço de um banco americano, 

baseando-se nos dados históricos de 21 ATMs, num total de 2500 ATMs geridos pela entidade bancária 

em causa. O problema abordado é considerado um problema estocástico de controlo de inventário e o 

objectivo do modelo proposto é a minimização dos custos da rede ATM, nomeadamente através do 
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equilíbrio entre o custo de detenção de capital (custo de oportunidade) e a máxima probabilidade de 

quebra de existências. A procura nos ATMs considerados corresponde apenas a levantamentos. O 

procedimento proposto, que considera períodos semanais, é composto por duas fases. Primeiramente, 

os autores sugerem, para cada semana considerada, a escolha de um modelo de previsão da procura, 

de entre um conjunto de modelos de séries temporais criados para o efeito e que consideravam factores 

sazonais (multiplicativos e aditivos) e de tendência, utilizando como critério de escolha a minimização 

do menor erro absoluto, aplicando os modelos aos dados históricos da semana anterior. Seguidamente 

os autores propõe a aplicação de uma rotina de simulação baseada na optimização para a escolha do 

inventário alvo a deter em cada ATM durante um período, face ao nível máximo de probabilidade de 

quebra de existências admitido. A abordagem apresentada, sem explicitação dos modelos e algoritmos 

aplicados, traduziu-se na redução dos custos totais do sistema em cerca de 5% face ao sistema 

anteriormente implementado, este último baseado numa abordagem tradicional de Quantidade 

Económica de Encomenda. Esta melhoria é associada à não consideração da procura como tendo uma 

distribuição não variável por longos períodos de tempo, assim como ao teste de vários modelos de 

previsão. Desta forma, uma revisão frequente dos parâmetros é sugerida pelos autores.  

 

 

3.3 Gestão de Inventário e Planeamento de Rotas 

A presente secção inclui trabalhos que versam sobre a combinação do planeamento e gestão de 

inventário de numerário com a definição das rotas de distribuição e recolha do mesmo.  

 

Wagner (2010b). Este autor realiza uma análise da estrutura de custos e um estudo do ganho em 

eficiência da combinação da gestão de inventário com a gestão de rotas em cadeias de abastecimento 

de numerário, utilizando dados históricos de um polo de ATMs, com 8 ATMs, de um banco comercial 

europeu. São comparadas, através de modelos inteiros mistos, uma abordagem sequencial de gestão 

de inventário e roteamento de veículos de transporte com a sua abordagem integrada. Através de 

simulação e análise factorial é determinado o conjunto relevante de custos a considerar. A análise do 

impacto da procura, custos, níveis dos factores e de efeito de interacção entre factores revelou como 

factores estatisticamente significantes: custos fixos de abastecimento, custos variáveis de transporte 

(dependentes das rotas definidas, entre outros aspectos), custos de detenção de inventário e procura. 

Apesar de tomarem algum peso na contribuição para o custo total, a procura e os custos de detenção 

de inventário não revelam ter um efeito estatisticamente decisivo na tomada de decisões. Na análise 

de benefícios, tanto a análise de sensibilidade nominal como a ANOVA demonstram que a abordagem 

de optimização integrada apresenta custos totais significativamente inferiores à abordagem sequencial. 

Apesar disso, o autor indica que implicações práticas da coordenação do roteamento com a gestão de 

inventário podem levar a reduções de custo pouco relevantes. Em termos da dimensão da rede 

estudada o caso de estudo é limitado visto ser aplicado a apenas uma rede de pequenas dimensões, 

apesar de baseado em dados empíricos reais. Como investigação futura o autor refere a procura de 
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soluções computacionalmente mais eficientes para aplicação a grandes redes e a abordagem à procura 

considerando-a estocástica, possivelmente recorrendo a séries temporais. 

 

Wagner (2010c). Este autor apresenta um modelo estocástico de gestão de inventário integrada com 

o planeamento de rotas, pretendendo a minimização do custo de abastecimento e inventário por parte 

do fornecedor de numerário a uma rede ATM, dado um nível de serviço mínimo para cada período. 

Para tal são utilizados dados de 107 ATMs de uma região, pertencentes a uma instituição financeira 

internacional. A minimização do custo é dada pela optimização de três aspectos: em que períodos 

deverá haver abastecimento, em que quantidades, e quais as rotas a tomar em cada abastecimento. 

O autor defende duas particularidades no modelo proposto: as quebras de existências (em idioma 

inglês, stockouts) são modeladas através da definição do nível de serviço e não como um custo; e a 

natureza estocástica da procura não advém de um processo de Markov mas pela modelação dos erros 

de previsão, assumindo que são independentes e seguem uma distribuição gaussiana. Uma análise à 

relevância dos diferentes elementos do modelo, feita através de simulação e de análise factorial, 

identifica 6 factores estatisticamente relevantes: custo fixo de abastecimento, custo de detenção de 

inventário, custos variáveis de transporte (dependentes do roteamento), capacidade do veículo, procura 

e horizonte temporal a considerar. Os factores com maior efeito são: custo fixo de abastecimento, 

custos variáveis de transporte/roteamento e horizonte temporal considerado na decisão. Relativamente 

ao horizonte temporal a considerar, concluiu-se que quanto maior o horizonte maior o potencial de 

redução dos custos. O autor afirma, pelos estudos realizados, que um horizonte temporal relevante 

deve ser compreendido entre 3 e 7 dias sendo que um horizonte superior a 7 dias não resulta em 

maiores reduções do custo para uma maior necessidade de capacidade computacional. 

 

 

3.4 Conclusões do Capítulo 

O presente capítulo pretendeu realizar uma revisão bibliográfica que inserisse o caso de estudo num 

contexto teórico e académico, por forma a encontrar abordagens possíveis para a resolução do caso 

em estudo. Deste modo, foi analisada literatura acerca de cadeias de abastecimento de numerário e 

gestão do mesmo, assim como trabalhos incidentes na previsão da procura deste tipo de cadeias. 

A literatura existente sobre cadeias de abastecimento de numerário não é vasta. Nos trabalhos 

apresentados, tendo em vista a implementação de modelos neste tipo de cadeias para gestão de 

inventário, identificam-se algumas limitações. Em primeiro lugar, a maioria dos trabalhos e soluções 

desenvolvidas, quer para previsão da procura quer na modelação da cadeia, foi desenvolvido para 

redes de ATMs. Estas redes diferem das redes de sucursais pois a procura consiste apenas em 

levantamentos (fluxo de saída) e não em depósitos e levantamentos (fluxos de entrada e saída 

respectivamente). Em segundo lugar, em nenhum dos trabalhos apresentados o numerário se encontra 

desagregado por espécie. Tal facto tem implicações reais na gestão do numerário, visto que a falta de 

numerário de apenas uma espécie pode ser crítico e também porque o abastecimento e recolha de 

numerário também é realizado por espécie e tal especificação é necessária nos pedidos. Por outro 
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lado, e relativizando esta necessidade, as diferentes espécies têm uma grande substituibilidade, uma 

vez que diferentes quantias podem ser compostas pela combinação de diferentes espécies de 

numerário. A não divisão do numerário por espécie tem menor impacto em redes ATM visto que o 

número de diferentes denominações distribuídas é menor. Um aspecto importante a considerar é que 

a distinção das diferentes espécies de numerário, para além de requerer dados para a mesma, pode 

implicar a necessidade da realização de uma previsão da procura para cada espécie e consequente 

perda de precisão da mesma. A definição de limites mínimos para o inventário é outro tema relevante 

pouco abordado.  

Com base na revisão feita e tendo em consideração o problema do Millennium BCP a estudar, pode-

se afirmar que o desenvolvimento do presente tema deverá incluir a realização de uma previsão da 

procura de numerário nas sucursais bancárias. Uma modelação adequada do sistema em causa 

permitirá também a optimização das decisões respeitantes ao inventário de numerário e transporte 

deste nas sucursais, possibilitando a quantificação do potencial que o modelo de optimização terá 

quando aplicado ao caso em estudo. 
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4  Previsão da Procura 

O planeamento, independentemente da área ou âmbito, consiste no processo de pensar e organizar 

acções futuras. Para fazer sentido e ser eficaz implica o conhecimento ou a percepção de 

acontecimentos ou estados futuros, considerando um ou mais cenários de maior plausibilidade ou 

probabilidade. Desta forma, uma ferramenta eficaz para o apoio à tomada de decisões relativas ao 

inventário de numerário em sucursais bancárias implica necessariamente a existência de informação 

acerca da procura futura.  

No presente capítulo são apresentados o método e modelos de previsão aplicados à procura de 

numerário nas sucursais bancárias. Este capítulo encontra-se organizado da seguinte forma. Na 

secção 4.1 são apresentados os dados e a proveniência dos mesmos, assim como uma análise 

exploratória inicial. Na secção 4.2 inclui-se o método de previsão de procura adoptado, assim como os 

modelos decorrentes do mesmo e seus resultados. Na secção 4.3 encontram-se as principais 

observações e conclusões do capítulo. 

 

 

4.1 Dados 

A procura global de uma sucursal é composta por três dimensões ou variáveis fundamentais, cada uma 

delas devendo ser sujeita a previsão: pagamentos ao balcão; recebimentos ao balcão; e pagamentos 

em máquinas ATM. Os dados pertinentes e disponíveis para a realização da previsão da procura são 

os registos diários da procura em cada sucursal. Importa salientar que este histórico é composto pela 

procura agregada por espécies, pelo que o presente trabalho não assumirá as diferentes espécies de 

numerário, apenas a quantia envolvida. Pressupõe-se ainda que toda a procura considerada não é 

conhecida antes da sua ocorrência, algo que difere da realidade uma vez que é possível aos clientes 

informar a sucursal da necessidade de levantamento de determinado montante (situação mais comum 

e recomendada pelo Banco para quantias elevadas). 

Os dados históricos analisados provêm dos registos de um conjunto de 8 sucursais bancárias nos 

meses de Agosto a Dezembro dos anos 2011 e 2012. Saliente-se que são apenas considerados os 

dias em que as sucursais de encontram abertas, excluindo assim fins-de-semana e feriados (estes 

podem ocorrer em dias diferentes para as diferentes sucursais), bem como outros dias de fecho por 

outras razões. Assim, os pagamentos realizados em ATMs da sucursal durante os dias de 

encerramento da mesma são considerados no primeiro dia posterior de abertura desta. Para 

consideração neste trabalho, pressupõe-se que o estado de abertura ou fecho de uma sucursal em 

determinado período é conhecido antecipadamente. 

As 8 sucursais consideradas fazem parte de um lote inicial de 10 sucursais. Este grupo de sucursais 

foi selecionado aleatoriamente da totalidade das sucursais do Banco. Tentou-se, porém, analisar 

sucursais com perfis variados, de forma a procurar percepcionar se esse mesmo perfil, ou tipologia, 

teria impacto no comportamento global da procura. Os factores a considerar na tipologia das sucursais 

foram quatro: se a sucursal tem um comportamento tendencialmente pagador ou recebedor, 
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considerando assim as quantias levantadas face às depositadas; se é localizada mais a Norte ou a Sul 

do país; se é localizada em cidade ou província; e se está ou não inserida num centro comercial. As 

duas sucursais não analisadas foram excluídas uma vez que apenas apresentam registos de um ano, 

reduzindo consideravelmente o conjunto de dados para construção do modelo. 

Na Tabela 4 observa-se o perfil das sucursais analisadas, assim como o período temporal 

considerado na análise.  

Tabela 4 - Identificação das sucursais analisadas e da sua tipologia. Indicação do número de observações 

recolhidas e do período abrangido pelo histórico analisado.*As sucursais ID_5 e ID_7 não foram incluídas na 

análise uma vez que apenas foram recolhidos dados de um ano. 

Sucursal 

(ID)* 

Período 

considerado 

(Datas) 

Número de 

dias de registo 

(observações) 

Tipologia 

Pagadora(P)/ 

Recebedora(R) 

Norte(N) 

/Sul(S) 

Cidade(C)/ 

Província(P) 

Centro 

Comercial? 

ID_1 
8.8.11-31.12.11 e 

1.8.12-31.12.12 
200 R N P Não 

ID_2 
8.8.11-31.12.11 e 

1.8.12-31.12.12 
202 P N P Não 

ID_3 
8.8.11-31.12.11 e 

1.8.12-31.12.12 
203 P S C Não 

ID_4 
8.8.11-31.12.11 e 

3.9.12-31.12.12 
182 R S C Não 

ID_6 
8.8.11-31.12.11 e 

1.8.12-31.12.12 
202 R S P Não 

ID_8 
8.8.11-31.12.11 e 

1.8.12-31.12.12 
203 P N C Sim 

ID_9 
8.8.11-31.12.11 e 

1.8.12-31.12.12 
204 P N C Não 

ID_10 
8.8.11-31.12.11 e 

1.8.12-31.12.12 
201 P S P Não 

 

 

4.2 Métodos, Modelos e Resultados 

Na revisão bibliográfica realizada na presente dissertação, vários autores apresentam como métodos 

adequados para a previsão da procura de numerário quer modelos de redes neuronais, quer modelos 

auto-regressivos integrados de médias móveis, com ou sem sazonalidade. Este tipo de modelos, no 

entanto, não são aplicados no presente caso de estudo devido a três razões fundamentais: os dados 

recolhidos correspondem a séries temporais demasiado curtas, quer para um modelo auto-regressivo, 

quer para treinar uma rede neuronal, tornando impraticável a construção de um destes modelos de 

forma robusta; a existência de períodos sem registo nas séries, como os feriados, poderia ter 

implicações na identificação de sazonalidade e ciclos das séries, e como os meses de Janeiro a Julho, 
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que constituem uma quebra na série e originando duas séries mais curtas; este tipo de modelos são 

não causais, não identificando assim variáveis que possam ter impacto na procura, como, por exemplo, 

o dia da semana.  

Neste contexto, optou-se por realizar a previsão da procura recorrendo a modelos de regressão 

linear múltipla. Este tipo de modelos é utilizado quando se pretende relacionar a variação de uma 

variável dependente com diversas variáveis independentes ou explicativas. Procurou-se assim criar um 

modelo mais simples, que através da observação da variação de algumas variáveis pudesse explicar 

a variação da procura. A abordagem seguida é baseada em Kutner et al. (2004). Segundo estes 

autores, um bom modelo é aquele que eficazmente reflete os dados, usando um número relativamente 

pequeno, mas com significado e relevância, de variáveis independentes para prever uma proporção 

relativamente grande da variabilidade da variável dependente. 

Kutner et al. (2004) afirmam que existem quatro etapas básicas para a construção de um bom 

modelo de regressão: 1.Recolha apropriada dos dados; 2.Escolha das variáveis explicativas, incluindo, 

se necessário, transformações às mesmas e interações entre elas; 3.Refinamento do modelo, 

verificando se todas as variáveis incluídas têm relevância significativa no modelo; 4.Teste do modelo; 

uma vez que tendo sido construído a partir de um conjunto concreto de dados terá de ser testado com 

outro conjunto de dados para ser validado com confiança. 

O primeiro passo, relativo aos dados, consta na anterior secção. Saliente-se o registo diário da 

procura (constituído por pagamentos e recebimentos ao balcão e pagamentos em ATMs) em oito 

sucursais bancárias, nos meses de Agosto a Dezembro em dois anos consecutivos, constituindo assim 

cerca de duas centenas de observações por sucursal. 

Após a recolha dos dados procura-se então definir as variáveis explicativas. Uma vez que os dados 

históricos são apenas constituídos pelas quantias da procura e pela data das observações, não são 

retidos outros parâmetros que permitam relacionar com a procura. No entanto, no sentido de encontrar 

factores que possam explicar a variabilidade da procura, procurou-se retirar mais informação das datas 

das observações e das relações entre elas. Após uma análise exploratória aos dados, apresentam-se 

as seguintes variáveis que foram incluídas na construção de diversos modelos. 

Variáveis dependentes 

Cada sucursal tem três variáveis dependentes, que são as três diferentes procuras, já anteriormente 

expressas: recebimentos ao balcão (rec, nome da variável nos modelos de previsão posteriormente 

apresentados), pagamentos ao balcão (pag) e pagamentos em ATMs (pag.atm). 

Variáveis independentes ou explicativas 

Uma vez que os dados históricos consistiam na data e montantes correspondentes à procura, procurou-

se, a partir da data, construir variáveis que pudessem constituir causa para as variações da procura. 

Para as variáveis consideradas qualitativas (ou categóricas) cada valor assumido tem carácter nominal, 

categorizando cada observação entre os factores de determinada variável.  
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Período – Variável explicativa que consiste na numeração ordinal das observações de acordo com a 

data das mesmas, correspondendo a primeira observação a 1. Foi testada como variável quantitativa.  

Ano (ano, nome da variável nos modelos) – Variável que corresponde ao ano da observação. Neste 

caso de estudo assume os valores 11 e 12. Testada como variável quantitativa e qualitativa. 

Mês (mes) – Variável que corresponde ao mês da observação. Assume os valores inteiros 8 a 12, de 

acordo com os meses analisados. Testada como variável qualitativa. 

Dia do mês (dia) – Variável que corresponde ao dia do mês da observação. Assume os valores inteiros 

1 a 31. Testada como variável quantitativa. 

Início ou fim do mês (ifm) – Variável que identifica os primeiros e os últimos 7 dias de cada mês. Assume 

os valores 1 para o início de cada mês, 2 para as observações do final do mês e 0 para os restantes 

dias. Pretende traduzir um impacto semelhante ao do dia do mês, permitindo manter um maior número 

de graus de liberdade, uma vez que as séries de dados recolhidas são curtas. Testada como variável 

qualitativa. 

Dia da semana (dia.semana) – Variável que corresponde ao dia da semana da observação. Assume 

os valores inteiros 1 a 7, correspondendo 1 aos domingos. Testada como variável qualitativa. 

Pós-feriado (pos.f) – Variável qualitativa que assinala os dias registados a que correspondem 

observações após um dia sem registo para além do fim-de-semana. 

Número de dias de fecho prévios (n.d.f) – Variável que indica quantos dias consecutivos precedentes 

a determinada observação a sucursal esteve encerrada. No presente caso de estudo assume os 

valores inteiros de 1 a 4, inclusive. Testada como variável qualitativa.  

 

Previamente à construção de diferentes modelos através de variadas combinações das diferentes 

variáveis explicativas, e após uma análise inicial ao conjunto dos dados históricos recolhidos de cada 

sucursal, os dados foram sujeitos a um tratamento prévio, para além da decomposição da data das 

observações nas diferentes variáveis independentes. Essa manipulação prévia consistiu na eliminação 

de alguns zeros registados na procura. Presume-se que esses valores se devam a uma de duas 

causas: erro na inserção ou não inserção dos dados; ou devido à quebra de inventário de numerário 

ou avaria (que não corresponde a uma procura nula, mas a uma falha da oferta face à procura). Nestes 

casos, a procura foi assumida como a média dos valores da procura no mesmo dia da semana, nas 

semanas anterior e seguinte à observação em causa. 

 

Modelos e Resultados 

Diversos modelos foram testados para cada sucursal, para cada uma das três séries que compõem a 

procura.  
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De maneira a avaliar o ajuste de cada modelo às séries de dados, foi aplicado o critério do 

coeficiente de determinação ajustado (R2
adj). Este coeficiente corresponde à proporção da variação da 

variável dependente que é explicada pela variação das variáveis independentes inseridas no modelo. 

Este coeficiente é um bom indicador do ajuste do modelo à procura e tem em conta os graus de 

liberdade decorrentes do mesmo. Aponta-se ainda que o modelo é construído a partir de determinado 

conjunto de dados, pelo que é esperado que o ajuste a novos dados não seja tão eficaz. Sabendo que 

a inserção de um modelo com muitas variáveis e/ou interacções, dada a dimensão curta das séries, 

diminuiria drasticamente o número de graus de liberdade do modelo e poderia conduzir a um ajuste 

excessivo (denominado de overfit, na língua inglesa) aos dados de origem, foram testados diversos 

modelos relativamente simples.  

Saliente-se que nos diferentes modelos testados, grande parte das variáveis é do tipo qualitativo, 

ou apesar de poder ser quantitativa também foi testada como qualitativa, dada a sua natureza (como, 

por exemplo, a variável Ano). Num modelo com este tipo de variáveis cada observação é codificada 

como pertencendo a uma categoria particular, testando-se como a categorização permite prever o 

comportamento da variável de resposta. Também são testadas algumas interacções entre variáveis, 

permitindo verificar se o efeito de uma variável explicativa é dependente do nível de outra variável 

explicativa. Os melhores desses modelos aditivos de regressão linear múltipla, para cada uma das 

procuras de cada sucursal, são apresentados na Tabela 5. 

Na Tabela 5, em que se apresenta os melhores modelos regressivos e resultados correspondentes, 

pode-se observar que todos os modelos parecem explicar parte da variabilidade das procuras. Também 

se verifica que a qualidade da previsão varia de acordo com a sucursal e principalmente com a 

dimensão da procura que está a ser prevista. De facto, observa-se que a nível de resultados existem 

maiores semelhanças entre a previsibilidade de cada dimensão da procura nas várias sucursais do que 

entre a previsibilidade das diferentes dimensões da procura em cada sucursal. Os modelos para 

previsão da procura “recebimentos ao balcão” obtiveram como resultados em termos de R2
adj valores 

de 0,13 a 0,73, sendo que em seis das oito sucursais os modelos apresentados explicavam 29% a 45% 

da variabilidade da procura em causa. A dimensão da procura “pagamentos ao balcão” foi a que 

apresentou menores coeficientes de determinação ajustados, de 0,06 a 0,22 em todas as sucursais 

analisadas, significando que para os pagamentos os modelos apresentados explicam uma proporção 

menor da variabilidade da procura. Os modelos expostos de previsão para “pagamentos em ATM” são 

aqueles que, segundo o R2
adj, explicam uma maior proporção da variabilidade da procura, explicando 

uma proporção de 0,46 a 0,80 da mesma, sendo que em seis das oito sucursais analisadas o R2
adj foi 

de 0,73 a 0,80. Observando a tabela, intui-se que a variabilidade da procura “pagamentos em ATM” é 

explicada numa maior proporção pelos modelos que os restantes componentes da procura. A dimensão 

da procura “pagamentos em balcão” é aquela com menor proporção de variabilidade explicada pelos 

modelos, com excepção para a sucursal ID_8, em que a variabilidade dos recebimentos é explicada 

numa proporção menor. Para nenhuma das sucursais analisadas os modelos escolhidos permitem 

explicar uma grande proporção da variabilidade em todas as três dimensões da procura. 
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Tabela 5 - Resultados do melhor modelo de regressão linear múltipla para cada uma das procuras de cada 

sucursal, através do critério do maior R2 ajustado mas procurando ter modelos simples, i.e. que permitissem 

manter um número elevado de graus de liberdade, dada a dimensão curta das séries. Legenda: as.factor( ), se 

uma variável é considerada categórica; ~,em função de; +, adição de uma variável; :, interacção entre variáveis. 

ID 

Modelos Selecionados 

Recebimentos ao balcão Pagamentos ao balcão Pagamentos em ATM 

Modelo R2
adj. Modelo R2

adj. Modelo R2
adj. 

ID_
1 

pag ~ as.factor(ano) + 
as.factor(mes) + 

as.factor(dia.sem) + 
as.factor(n.d.f) + as.factor(ifm) + 

as.factor(mes):as.factor(ifm) 

0,726 

pag ~ as.factor(ano) + 
as.factor(mes) + 

as.factor(dia.sem) + 
as.factor(ifm) + 

as.factor(mes):as.factor(ifm
) 

0,1627 

pag.atm ~ as.factor(mes) + 
as.factor(dia.sem) + 

as.factor(n.d.f) + 
as.factor(ifm) + 

as.factor(mes):as.factor(ifm
) 

0,764
9 

ID_
2 

rec ~ as.factor(ano) + 
as.factor(mes) + dia + 
as.factor(dia.sem) + 

as.factor(n.d.f) + as.factor(ifm) 

0,428
2 

pag ~ as.factor(ano) + 
as.factor(mes) + dia + 
as.factor(dia.sem) + 

as.factor(ifm) + 
as.factor(mes):as.factor(ifm

) 

0,1302 

pag.atm ~ as.factor(mes) + 
as.factor(dia.sem) + 

as.factor(n.d.f) + 
as.factor(ifm) + 

as.factor(mes):as.factor(ifm
) 

0,789
5 

ID_
3 

rec ~ as.factor(ano) + 
as.factor(mes) + 

as.factor(dia.sem) + 
as.factor(n.d.f) + as.factor(ifm) + 

as.factor(mes):as.factor(ifm) 

0,333
4 

pag ~ as.factor(ano) + 
as.factor(mes) + 

as.factor(dia.sem) + 
as.factor(ifm) 

0,0747
9 

pag.atm ~ as.factor(mes) + 
dia + as.factor(dia.sem) + 

as.factor(n.d.f) + 
as.factor(ifm) + 

as.factor(mes):as.factor(ifm
) 

0,760
8 

ID_
4 

rec ~ as.factor(ano) + 
as.factor(mes) + 

as.factor(dia.sem) + 
as.factor(n.d.f) 

0,338
3 

pag ~ as.factor(ano) + 
as.factor(mes) + 

as.factor(dia.sem) + 
as.factor(n.d.f) 

0,1597 

pag.atm ~ as.factor(ano) + 
as.factor(mes) + 

as.factor(dia.sem) + 
as.factor(n.d.f) + 
as.factor(ifm) + 

as.factor(mes):as.factor(ifm
) 

0,457
4 

ID_
6 

rec ~ as.factor(ano) + 
as.factor(mes) + 

as.factor(dia.sem) + 
as.factor(n.d.f) 

0,318 

pag ~ as.factor(ano) + 
as.factor(mes) + 

as.factor(dia.sem) + 
as.factor(ifm) + 

as.factor(mes):as.factor(ifm
) 

0,0647
8 

pag.atm ~ as.factor(mes) + 
as.factor(dia.sem) + 

as.factor(n.d.f) + 
as.factor(ifm) + 

as.factor(mes):as.factor(ifm
) 

0,728
9 

ID_
8 

rec ~ as.factor(ano) + 
as.factor(dia.sem) 

0,128
7 

pag ~ as.factor(ano) + 
as.factor(mes) + 

as.factor(dia.sem) + 
as.factor(ifm) + 

as.factor(mes):as.factor(ifm
) 

0,2152 

pag.atm ~ as.factor(ano) + 
as.factor(mes) + 

as.factor(dia.sem) + 
as.factor(n.d.f) + 
as.factor(ifm) + 

as.factor(mes):as.factor(ifm
) 

0,797
8 

ID_
9 

rec ~ as.factor(ano) + 
as.factor(mes) + 

as.factor(dia.sem) + 
as.factor(n.d.f) + as.factor(ifm) + 

as.factor(mes):as.factor(ifm) 

0,290
5 

pag ~ as.factor(ano) + 
as.factor(mes) + 

as.factor(dia.sem) + 
as.factor(n.d.f) + 
as.factor(ifm) + 

as.factor(mes):as.factor(ifm
) 

0,1273 

pag.atm ~ as.factor(mes) + 
as.factor(dia.sem) + 

as.factor(n.d.f) + 
as.factor(ifm) + 

as.factor(mes):as.factor(ifm
) 

0,727
6 

ID_ 
10 

rec ~ as.factor(ano) + 
as.factor(mes) + 

as.factor(dia.sem) + 
as.factor(n.d.f) + 

as.factor(mes):as.factor(dia.sem
) 

0,395
8 

pag ~ as.factor(ano) + 
as.factor(mes) + 

as.factor(dia.sem) 

0,0607
5 

pag.atm ~ as.factor(mes) + 
as.factor(dia.sem) + 

as.factor(n.d.f) + 
as.factor(ifm) + 

as.factor(mes):as.factor(ifm
) 

0,599
1 

 

 

Segundo Kutner et al. (2004), após a escolha das variáveis a inserir no modelo e refinamento do 

mesmo, devem ser verificadas as suposições necessárias ao modelo. Pressupõe-se a linearidade das 

variáveis explicativas, pressuposto que deve ser verificado para todas as variáveis não categóricas. 

Apenas 2 dos modelos escolhidos incluíram uma variável quantitativa, não se evidenciando que este 
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pressuposto não estivesse a ser cumprido. Pressupõe-se ainda a independência dos erros para as 

diferentes observações, pressuposto difícil de verificar dada a natureza dos dados (série temporal). No 

entanto, a não verificação desta suposição não afecta, em média, os valores das estimativas pontuais, 

apenas os testes e intervalos de confiança. Assume-se também a normalidade do erro e a variância 

constante, sendo que para as variáveis categóricas, que compõe quase a totalidade dos modelos 

escolhidos, assume-se que em cada factor a distribuição de probabilidade é normal e tem a mesma 

variância. Estes pressupostos verificam-se, exceptuando a variável “Número de dias de fecho prévios” 

(n.d.f), uma vez que os níveis “3” e “4” não contém observações suficientes para a validação dos 

mesmos. As observações consideradas atípicas (denominadas de outliers, em idioma inglês) do 

modelo, que não os zeros tratados na modelação prévia dos dados, foram mantidos no modelo uma 

vez que a série de dados não é suficientemente longa, tornando-se difícil concluir a influência positiva 

ou negativa que estes possam ter no modelo. 

Por último, os modelos devem ser validados num novo conjunto de dados. Uma vez que em 

nenhuma das sucursais os modelos de previsão explicam uma grande proporção da procura em cada 

uma dos seus três componentes (recebimentos e pagamentos ao balcão e pagamentos em ATM), os 

modelos escolhidos não chegaram a ser testados num novo conjunto de dados. Os resultados das suas 

previsões teriam sempre um resultado pior do que o apresentado para os dados em que se baseou a 

sua construção, não podendo constituir assim estimativas suficientemente boas para alimentação de 

um modelo de optimização consequente.  

 

Os modelos desenvolvidos foram implementados na linguagem R, no software livre R versão 3.1.1, que 

consiste num ambiente para computação estatística e gráficos. 

(http://www.r-project.org/) 

 

 

4.3 Conclusões 

No presente capítulo pretendeu-se desenvolver alguns modelos de previsão de procura que 

permitissem, para cada sucursal, estimar a procura nas suas três dimensões: pagamentos e 

recebimentos ao balcão, e pagamentos em ATMs. Os dados utilizados consistiram em observações 

diárias da procura, com agregação das espécies de numerário, em oito sucursais nos meses de Agosto 

a Dezembro de dois anos consecutivos, com registo apenas dos dias em que a sucursal se encontrava 

em funcionamento. 

Foram construídos, para cada elemento da procura em cada sucursal, diversos modelos de 

regressão múltipla. A quase totalidade dos modelos é apenas constituída por variáveis categóricas, 

todas elas características da data da observação, como mês, dia da semana ou o número de dias em 

que a sucursal esteve encerrada antes da observação.  

Em nenhuma das sucursais analisadas os três modelos de previsão escolhidos permitem explicar 

uma proporção elevada da procura nas suas três diferentes dimensões. Por um lado, os pagamentos 

em ATMs são a componente da procura cuja variabilidade é explicada em maior proporção pelos 
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modelos construídos, com coeficientes de determinação ajustados na ordem dos 73% a 80% para seis 

das oito sucursais. Por outro lado, a variabilidade dos pagamentos e recebimentos em balcão é 

explicada em menores proporções pelos modelos. Apenas 6% a 22% da variabilidade dos pagamentos 

em balcão é explicada pela variabilidade das variáveis dos modelos, enquanto nos recebimentos, em 

seis das oito sucursais, a proporção da variabilidade explicada encontra-se entre 29% e 45%. 

Tais valores não constituem um resultado suficientemente forte para poder alimentar um modelo de 

optimização para gestão de inventário de numerário, visto que existe ainda uma grande proporção da 

variabilidade da procura não explicada pelos mesmos. Alguns dos modelos explicam uma proporção 

muito significativa da sua procura, enquanto outros apenas uma proporção reduzida. No entanto, 

permite concluir que com apenas algumas variáveis de calendário associadas à data da observação se 

consegue explicar uma proporção, maior ou menor, da procura, expondo o potencial que um modelo 

destes pode ter caso inclua outras variáveis consideradas relevantes e não apenas relacionadas com 

a data.  
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5  Modelo de Optimização 

O estudo do planeamento da cadeia de abastecimento de numerário referente a tomada de decisões 

de inventário em sucursais é apoiado por um modelo matemático de optimização desenvolvido, 

apresentado ao longo do presente capítulo. Este capítulo está organizado da seguinte forma. Na secção 

5.1 é apresentada uma descrição sumária do problema, contemplando o modelo conceptual em que se 

traduz. Na secção 5.2 é apresentada a formulação matemática do modelo apresentado na secção 

precedente.  

 É importante referir que, embora genérico, este modelo de optimização é adequado para os dados 

disponíveis e pressupostos posteriormente apresentados no Capítulo 6 (Aplicação do Modelo ao Caso 

em Estudo). 

 

 

5.1 Descrição 

O problema e correspondente modelo conceptual desenvolvido são apresentados de seguida. Este 

modelo de optimização é um modelo multi-período e centra-se apenas nas decisões de inventário de 

numerário a tomar por cada sucursal.  

Cada sucursal bancária está sujeita a procura de numerário por parte dos clientes. Essa procura é 

composta tanto por fluxos de entrada como de saída, correspondentes a pagamentos e recebimentos. 

Do numerário depositado na sucursal (recebimentos), nem todo é considerado apto a recirculação, i.e., 

a ser possível o seu uso para realizar pagamentos a clientes. O inventário de numerário de cada 

sucursal, denominado de saldo, deve ser capaz de satisfazer a procura diariamente.  

A sucursal é fornecida por uma ETV (Empresa de Transportes de Valores). A ETV, a pedido da 

sucursal, pode realizar apoios (fluxo de entrada na sucursal) e recolhas (fluxo de saída da sucursal) de 

numerário. O transporte de numerário é uma responsabilidade da ETV e o seu custo tem um valor fixo 

contratualizado por deslocação à sucursal, independentemente da localização da sucursal e das 

eventuais necessidades de outras sucursais. Os apoios são compostos exclusivamente por numerário 

apto, podendo as recolhas ser constituídas por numerário não apto e apto. Sempre que se realiza uma 

deslocação à sucursal, o numerário não apto a recirculação é recolhido. Associado a todo o numerário 

recolhido, quer seja considerado apto ou não apto, está um custo de tratamento de capital. No final de 

cada período existe a possibilidade de ser pedida a deslocação de uma ETV à sucursal, a ocorrer 

durante o período seguinte. Apesar do abastecimento e/ou recolha de numerário poder ser efectivo de 

modo a satisfazer parte da procura do período em que se realiza, o modelo é conservador e admite 

que no final de cada período o saldo existente deve ser capaz de satisfazer completamente a procura 

do período seguinte. Considera-se que a ETV tem sempre capacidade de satisfazer as necessidades 

de numerário por parte da sucursal, considerando-se também que a sucursal não pode satisfazer a 

procura de clientes com atraso, i.e., a procura de clientes não satisfeita em determinado período não 

pode ser satisfeita num período posterior.  
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Para além dos custos associados ao transporte e tratamento de numerário, o modelo considera 

também os custos de oportunidade de capital, associados ao valor do inventário em numerário, apto e 

não apto. Para este fim, o saldo final de cada período é tido em conta, assim como o número de dias 

adicionais em que esse saldo se encontra em inventário caso a sucursal esteja encerrada. 

O modelo não considera distinção entre inventário de numerário em balcão, ATMs ou cofre na 

sucursal, considerando o agregado destes montantes. Deste modo, também a procura em ATMs e 

balcão se encontra agregada. A distinção entre espécies de numerário de diferente valor, sejam notas 

ou moedas, não é modelada, considerando-se um único tipo de numerário apenas correspondente ao 

valor em euros, sem significado relativamente à quantidade de notas ou moedas que traduzem esse 

valor.  

Em relação à escala temporal, é considerada uma escala diária. Apenas são considerados os dias 

em que a sucursal se encontra aberta. A este nível são definidos os fluxos entre o polo ETV e a sucursal, 

pretendendo-se que a procura seja integralmente satisfeita.  

O objectivo do modelo é apoiar a tomada de decisão no final de cada dia relativamente à deslocação 

ou não da ETV à sucursal, a ocorrer durante o dia seguinte, e às quantidades a transferir. O modelo de 

optimização multi-período, tendo em conta a previsão determinística da procura para o horizonte 

temporal a considerar, pretende definir os períodos em que deve haver transporte de numerário e as 

quantidades associadas, por forma a minimizar os custos totais da sucursal que estão pois associados 

às necessidades de inventário. 

A aplicação do modelo deve ser diária para poder apoiar no planeamento dos fluxos de numerário 

do dia seguinte. No final de um determinado dia, aquando do planeamento do dia seguinte, deverá 

haver uma actualização do inventário de numerário, visto que a procura efectiva difere sempre da 

procura planeada.  

O problema pode ser definido da forma que se segue, pretendendo a partir dos seguintes dados 

determinar as variáveis definidas por forma a minimizar o custo total associado ao inventário da 

sucursal no horizonte temporal definido, garantindo a satisfação da procura prevista. Os dados são: o 

saldo inicial de numerário apto, correspondente ao inventário de numerário apto na sucursal no 

momento de planeamento; o saldo inicial de numerário não apto, correspondente ao inventário de 

numerário não apto na sucursal no momento de planeamento; o horizonte temporal, i.e., número de 

períodos, a considerar no planeamento; a previsão de pagamentos da sucursal a clientes, em balcão e 

em ATM, em cada período de tempo do horizonte temporal em consideração; a previsão de 

recebimentos em balcão de clientes da sucursal a em cada período de tempo do horizonte temporal 

em consideração; o número de dias que distam entre cada período considerado e o período seguinte 

a considerar; o saldo mínimo admitido por sucursal; a percentagem de numerário não apto nos 

recebimentos; o custo por deslocação da ETV à sucursal; o custo de tratamento de numerário por cada 

euro recolhido; o custo de oportunidade de capital por euro de numerário em inventário em cada 

período. Pretende-se, assim, determinar: a quantidade de numerário a transportar para apoios e 

recolhas à sucursal por parte da ETV em cada período. Associados e estritamente relacionados com 

estes fluxos estão também os saldos planeados para cada período. 
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5.2 Formulação 

Nesta secção apresenta-se a formulação do modelo de PLIM (programação linear inteira mista).  

 

Conjuntos e Índices 

𝐼 =  {1, … , 𝑖, … , ℎ} é o conjunto de períodos (discreto) que representa o horizonte temporal de 1 a h, 

sendo i o índice de cada período. 

 

Parâmetros 

𝑠0 – Saldo inicial de numerário apto, em €, da sucursal; 

𝑠0̅ – Saldo inicial de numerário não apto, em €, da sucursal; 

ℎ – Número de períodos que constituem o horizonte temporal em consideração; 

𝑝𝑖  – Pagamentos (levantamentos) previstos da sucursal, em €, no período i, i ∈ I; 

𝑟𝑖  – Recebimentos (depósitos) previstos da sucursal, em €, no período i, i ∈ I; 

𝑛𝑖  – Número de dias que distam do período do período i período i+1, i ∈ I; 

𝑢 – Custo por deslocação da ETV à sucursal, em €; 

𝑘 – Custo de tratamento, em €, por cada euro de numerário recolhido pela ETV na sucursal; 

𝑐 – Custo de oportunidade de capital, em €, por cada euro de numerário em inventário por dia;  

𝑑 – Percentagem de numerário não apto dos recebimentos; 

𝑞 – Saldo mínimo de numerário apto admitido na sucursal no final de cada período; 

𝑀 – Parâmetro auxiliar que representa um número muito grande. 

 

Variáveis de Decisão 

As seguintes variáveis são não negativas, com excepção da última, que é binária: 

𝑠𝑖  – Saldo de numerário apto na sucursal, em €, no final do período i, i ∈ I; 

𝑠�̅� – Saldo de numerário não apto na sucursal, em €, no final do período i, i ∈ I; 

𝑥𝑖  – Quantia de apoio de numerário à sucursal pela ETV, em €, no período i, i ∈ I; 

𝑦𝑖  – Quantia de recolha de numerário apto à sucursal pela ETV, em €, no período i, i ∈ I; 

�̅�𝑖  – Quantia de recolha de numerário não apto à sucursal pela ETV, em €, no período i, i ∈ I. 

𝑤𝑖 =  1 caso exista uma deslocação da ETV à sucursal no período i, 𝑤𝑖 =  0 caso contrário. i ∈ I. 
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Modelo 

Considerando as características do problema em estudo e de acordo com os conjuntos, parâmetros e 

variáveis apresentados, expõe-se de seguida a formulação do modelo. 

 

 

Função objectivo 

 𝑀𝑖𝑛 𝑍 =  ∑   (

𝑖 ∈𝐼

𝑢 𝑤𝑖 +  𝑘 (𝑦𝑖 + �̅�𝑖)  +  𝑐 𝑛𝑖  (𝑠𝑖 + �̅�𝑖) ) [1] 

 

Sujeito a: 

 

Balanço de saldo de numerário apto 

 𝑠𝑖1
= 𝑠0 + (1 − 𝑑) 𝑟𝑖1

− 𝑝𝑖1
+ 𝑥𝑖1

− 𝑦𝑖1
      [2] 

 

 𝑠𝑖 = 𝑠𝑖−1 + (1 − 𝑑) 𝑟𝑖 − 𝑝𝑖 + 𝑥𝑖 − 𝑦𝑖  , ∀ 𝑖 ∈ I: 𝑖 ≠ 𝑖1 [3] 

 

Balanço de saldo de numerário não apto 

 𝑠𝑖1
̅̅ ̅ = 𝑠0̅ + 𝑑 𝑟𝑖1

− �̅�𝑖1
  [4] 

 

 𝑠�̅� = �̅�𝑖−1 + 𝑑 𝑟𝑖 − �̅�𝑖  , ∀ 𝑖 ∈ I: 𝑖 ≠ 𝑖1 [5] 

 

Recolha de numerário não apto  

 𝑠0̅ − �̅�𝑖1
≤ 𝑀(1 − 𝑤𝑖1

)  [6] 

 

 �̅�𝑖1
≤ 𝑠0̅   [7] 

 

 �̅�𝑖−1 − �̅�𝑖 ≤ 𝑀(1 − 𝑤𝑖)  , ∀ 𝑖 ∈ I: 𝑖 ≠ 𝑖1 [8] 

 

 �̅�𝑖 ≤ �̅�𝑖−1  , ∀ 𝑖 ∈ I: 𝑖 ≠ 𝑖1 [9] 

 

Saldo mínimo de numerário apto 

 𝑠𝑖 ≥ 𝑝𝑖+1 − (1 − 𝑑) 𝑟𝑖+1 , ∀ 𝑖 ∈ I [10] 

 

 𝑠𝑖 ≥ 𝑞 , ∀ 𝑖 ∈ I [11] 
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Equações auxiliares para a modelação dos fluxos de numerário 

 𝑥𝑖 ≤ 𝑀 𝑤𝑖  , ∀ 𝑖 ∈ I [12] 
 

 𝑦𝑖 ≤ 𝑀 𝑤𝑖  , ∀ 𝑖 ∈ I [13] 

 

 𝑦�̅� ≤ 𝑀 𝑤𝑖  , ∀ 𝑖 ∈ I [14] 

 

 

A função objectivo do modelo [1] minimiza os custos totais associados à gestão de inventário da 

sucursal para o horizonte temporal considerado de h períodos. Estes custos incluem os custos das 

deslocações da ETV à sucursal (primeiro termo), os custos de tratamento do numerário recolhido pela 

ETV (segundo termo) e os custos de oportunidade de capital referentes à detenção de inventário de 

numerário na sucursal (terceiro termo). 

As equações [2] e [3] são o balanço de numerário apto, assegurando que em cada período de tempo 

o saldo de numerário apto no final de cada período é igual ao saldo de numerário apto no final do 

período precedente somado aos fluxos de numerário apto do próprio período (fluxos de entrada são a 

quantidade de numerário apto dos recebimentos de clientes e os apoios da ETV, fluxos de saída são 

os pagamentos a clientes e as recolhas de numerário apto pela ETV). A equação [2] diz apenas respeito 

ao primeiro período do horizonte temporal a considerar, sendo os restantes períodos modelados pela 

equação [3]. 

As equações [4] e [5] são o balanço de numerário não apto, assegurando que em cada período de 

tempo o saldo de numerário não apto no final de cada período é igual ao saldo de numerário não apto 

no final do período precedente somado aos fluxos de numerário não apto do próprio período (fluxos de 

entrada são a quantidade de numerário não apto dos recebimentos de clientes e fluxos de saída são 

das recolhas de numerário não apto pela ETV). A equação [4] diz apenas respeito ao primeiro período 

do horizonte temporal a considerar, sendo os restantes períodos modelados pela equação [5]. 

As equações [6], [7], [8] e [9] garantem que sempre que há uma deslocação da ETV à sucursal, o 

numerário não apto é recolhido. Visto que a deslocação ocorre durante o período em causa, apenas o 

saldo de numerário não apto do final do período anterior é considerado, uma vez que a procura 

(recebimentos de numerário não apto, neste caso) ocorre durante todo o período em causa. As 

equações [6] e [7] dizem apenas respeito ao primeiro período do horizonte temporal a considerar, sendo 

os restantes períodos modelados pelas equações [8] e [9]. 

A equação [10] garante que, no final de cada período, o saldo de numerário apto é capaz de 

satisfazer a procura do período seguinte. Apesar de poder ocorrer um apoio e/ou recolha pela ETV no 

período seguinte, não é certa a proporção da procura que ocorre até que o apoio/recolha se dê. É 

garantido desta forma um saldo mínimo capaz de satisfazer a totalidade da procura prevista para o dia 

seguinte. A equação [11] garante também que no final de cada período o saldo de numerário apto é 

superior ao mínimo exigido para a sucursal. 
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As equações [12], [13] e [14] são equações auxiliares para linearização do problema, que garantem 

que sempre que existe fluxos positivos de numerário entre a sucursal e o polo ETV, seja apoios ou 

recolhas, é considerada uma deslocação da ETV à sucursal.  

 

O modelo desenvolvido foi implementado na linguagem de programação matemática OPL e em C no 

software IBM Ilog CPLEX Optimization Studio, versão 12.5.  

(http://www-03.ibm.com/software/products/en/ibmilogcpleoptistud/) 

 

  



46 

 

6  Aplicação do Modelo de Optimização ao Caso em Estudo 

O presente capítulo contém a aplicação do modelo de optimização apresentado no Capítulo 5 (Modelo 

de Optimização). Este capítulo encontra-se estruturado da seguinte forma. Na secção 6.1 são descritos 

os dados e os pressupostos assumidos. Na secção 6.2 os resultados obtidos são apresentados, 

comparando-se os custos reais da cadeia de abastecimento com os mesmos quando sujeitos ao 

modelo de optimização. Nesta mesma secção é também realizada uma análise de sensibilidade com a 

variação dos parâmetros considerados pertinentes para o nosso estudo. 

 

 

6.1 Dados e Pressupostos 

Nesta secção são apresentados os dados utilizados no modelo e os pressupostos assumidos na 

aplicação do modelo de optimização ao caso em estudo. Os pressupostos inerentes ao próprio modelo 

de optimização mantêm-se válidos. 

Por questões de confidencialidade do Millennium BCP, todos os dados sujeitos à mesma são 

apenas explicados de forma teórica ou conceptual. Mais elementos acerca dos dados e pressupostos 

assumidos são apresentados num anexo confidencial (Anexo1). 

 

Sucursais 

O modelo de optimização foi aplicado a 8 sucursais do Banco. As sucursais em análise são as mesmas 

que as analisadas no Capítulo 4 (Previsão da Procura). 

 

Tempo 

O modelo foi utilizado, nas sucursais consideradas, para dados relativos ao intervalo de tempo de 1 de 

Setembro a 20 de Dezembro de 2012.  

 Para este período, e para a sucursal, o modelo multi-período foi aplicado passo-a-passo, i.e., este 

modelo foi executado para i=1 até i=20 (como referido no próximo ponto, um horizonte temporal de 20 

períodos), seguido de nova execução de i=2 a i=21, com base em novos dados e nos resultados 

produzidos pelo anterior modelo para o período i=1. E assim sucessivamente. Ao primeiro modelo 

aplicado, o primeiro período corresponde ao dia 3 de Setembro, correspondendo ao primeiro período 

do último modelo executado o dia 16 de Novembro.  

Para análise dos resultados apenas foi considerado o intervalo de tempo de 17 de Setembro a 16 

de Novembro de 2012. Desta forma, os efeitos iniciais de ajuste de inventário (em termos de custo) são 

excluídos. Este espaço de tempo engloba 61 dias e 40 a 43 períodos, dependendo da sucursal em 

causa.  

Os períodos considerados correspondem aos dias de abertura da sucursal, tal como anteriormente 

referido na construção do modelo de optimização. Desta forma, fins-de-semana e feriados (e 

eventualmente outros dias de fecho por diferentes razões) não constam nos períodos considerados.  
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Pressupõe-se que se conhece, com a antecedência necessária, os dias em que a sucursal se 

encontra encerrada, sabendo-se previamente quantos dias distam entre períodos consecutivos.  

 

Horizonte temporal para o modelo multi-período 

Cada modelo multi-período considera um horizonte temporal de 20 períodos. 

 

Saldo inicial 

Considerou-se como saldo inicial de numerário apto para o primeiro período do primeiro modelo multi-

período desta abordagem iterativa de optimização (3 de Setembro) o saldo existente do dia anterior. 

O saldo inicial de numerário não apto para o modelo inicial foi considerado nulo. 

 

Procura 

Em cada sucursal a procura considerada corresponde à procura real da sucursal nos períodos em 

análise. Uma vez que a previsão da procura realizada não apresenta resultados satisfatórios, optou-se 

por não a integrar no modelo de optimização, visto que iria distorcer demasiadamente os resultados 

deste. Usando a procura histórica real, i.e. admitindo que se dispõe de informação perfeita da mesma 

nos momentos das tomadas de decisão, será possível analisar o potencial máximo que este modelo 

de optimização poderá ter. Uma vez que o impacto da implementação deste modelo está sempre 

dependente da qualidade das previsões disponíveis, e as previsões estão sempre sujeitas a “erros”, os 

resultados de uma eventual implementação serão sempre inferiores ao potencial máximo apresentado 

neste capítulo.   

Tal como considerado no modelo e na previsão da procura realizada, a procura agrega as diferentes 

espécies de numerário, significando que consiste na quantia conjunta em termos de euros e não no 

número de notas ou montantes em euros de cada denominação diferente. Tal agregação deve-se à 

existência destes dados também de forma agregada e não desagregada. 

Também se considerou conjuntamente os levantamentos em balcão ou em equipamentos ATM. 

Apesar de ser possível considerá-los em separado, optou-se pela sua agregação pelos seguintes 

motivos: pela simplificação do modelo de optimização; pelo facto de a transferência de numerário entre 

balcão e ATM (ou vice-versa) não implicar nenhum dos custos considerados para a cadeia de 

abastecimento; e pelo facto de cada sucursal poder gerir livremente o numerário entre diferentes pontos 

de contacto com o consumidor, não sendo um aspecto gerido centralmente pela DO – Tesouraria. 

Como referido anteriormente, apenas os dias de abertura de cada sucursal são considerados. Desta 

forma e uma vez que é possível aos clientes acederem aos equipamentos ATM durante o período de 

fecho do balcão, a procura nestes equipamentos durante este período é considerada no primeiro dia 

consequente de abertura da sucursal. 
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Custo de transporte 

Como referido anteriormente, o transporte de numerário tem um custo fixo por deslocação à sucursal, 

custo esse contratualizado com as ETV. Este custo é independente do montante transportado, da 

localização da sucursal ou de eventuais pedidos de outras sucursais para um mesmo período. 

 

Custo de tratamento 

Este custo é dependente da quantidade e denominação do numerário e apenas incide sobre o 

numerário recolhido. Uma vez que consideramos o numerário agregado, é assumido um valor médio 

de tratamento de numerário por cada euro recolhido. 

 

Taxa de recirculação do numerário 

Pressupõe-se que uma proporção fixa do capital depositado (recebimentos) não é considerado apto a 

recirculação. Assume-se uma igual taxa para todas as sucursais. Apesar de na realidade essa taxa ser 

diferente entre denominações (nomeadamente entre notas e moedas), e considerando que a procura 

é agregada, esta taxa é incidente sobre o montante total dos recebimentos em causa. 

Recorda-se o pressuposto do modelo que implica que, em cada deslocação da ETV à sucursal, a 

totalidade do numerário não apto da mesma é recolhida. 

 

Custo de oportunidade do capital  

O numerário em inventário, apto e não apto, está sujeito a um custo de oportunidade de capital, uma 

vez que constitui um activo sem rentabilidade. Desta forma, pressupõe-se um custo diário de 

oportunidade de capital correspondente à capitalização diária do montante em caixa. É aqui aplicada 

uma taxa nominal diária equivalente a uma taxa efectiva anual definida empiricamente (Tabela 6). 

Tabela 6 - Custo de oportunidade do capital em inventário. 

Taxa Anual Efectiva 3% 

Taxa Diária Nominal 0,008009% 

Custo por euro em inventário 0,00008009 € 

 

Saldo Mínimo admitido  

Pressupõe-se que cada sucursal tem como saldo apto mínimo admitido o montante de 30.000 €. Este 

montante é composto pela adição do saldo apto mínimo admitido em caixa com o mínimo em 

equipamento ATM (considera-se que é o saldo mínimo admitido para o conjunto de equipamentos ATM 

na sucursal, caso exista mais que um). 

 Este valor advém de práticas do Banco. É assumido o mesmo saldo mínimo para todas as sucursais 

embora este possa ser negociado com a DO-Tesouraria conforme as necessidades, e portanto ser 

diferente entre sucursais. 
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Recorda-se ainda que o modelo impõe que no final de cada período exista numerário apto em 

inventário suficiente para satisfazer a procura do período consequente, calculada como a diferença 

entre os pagamentos e os recebimentos de numerário apto. 

 

 

6.2 Resultados 

Depois de descritos os dados e pressupostos são expostos os resultados obtidos pela utilização do 

modelo de optimização. 

Em primeiro lugar serão apresentados os custos do sistema modelado, comparando-se o custo 

incorrido pelo Banco nas sucursais seleccionadas durante o período temporal em análise (17 de 

Setembro a 16 de Novembro de 2012), considerando os mesmos custos e pressupostos assumidos 

para o modelo (doravante denominado de cenário base não optimizado), com o custo que incorreria 

caso as decisões relativas à gestão do numerário fossem as decorrentes do modelo de optimização 

(doravante denominado de cenário base optimizado). 

Recorda-se que o cenário optimizado pressupõe informação perfeita acerca da procura futura para 

determinado período em consideração, pelo que o resultado obtido constitui um potencial máximo para 

a minimização do custo total. 

Em segundo lugar é realizada uma análise de sensibilidade, pretendendo-se verificar o efeito que a 

variação de alguns parâmetros tem nas decisões tomadas pelo modelo e nos custos decorrentes 

destas, no período temporal em análise. 

O custo total de cada sucursal, no período temporal considerado, consiste no somatório de três 

rúbricas: custo de transporte, proporcional ao número de deslocações efectuadas pelas ETV; custo de 

tratamento, proporcional ao numerário recolhido; e custo de (oportunidade de) capital, proporcional ao 

somatório dos saldos diários, e assim também proporcional ao saldo médio desse período. 

 

Por questões de confidencialidade do Millennium BCP, todos os resultados são expostos em valores 

relativos de base 100. A apresentação dos resultados em valores absolutos encontra-se num anexo 

confidencial (Anexo 2).  

 

 

6.2.1 Cenário Optimizado e Cenário Real (não optimizado) 

Como referido anteriormente, nesta subsecção são analisados os custos da cadeia de abastecimento 

de numerário nas 8 sucursais seleccionadas no período de 17 de Setembro a 16 de Novembro de 2012. 

Os pressupostos assumidos para as três diferentes rúbricas de custos são mantidos, permitindo assim 

o cálculo das mesmas de acordo com a procura e com as decisões tomadas pela sucursal no período 

temporal em análise. Este cenário, baseado apenas no histórico disponível, constitui o cenário base 

não optimizado para cada sucursal. 
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Figura 8 - Comparação dos custos entre o cenário base com e sem optimização. Os valores são relativos e 

têm como base, de valor 100, o custo total do cenário não optimizado. 
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O modelo de optimização foi depois aplicado a cada uma das sucursais, obtendo-se assim como 

resultados os custos que as sucursais incorreriam com as decisões tomadas pelo modelo no intervalo 

de tempo em estudo. Este cenário constitui o cenário base optimizado. 

Na Figura 7 é possível observar os resultados e a comparação entre ambos os cenários em cada 

uma das sucursais. Os valores são relativos e têm como base o custo total do cenário base não 

optimizado, que assume o valor 100. Destaque-se que não existe qualquer relação entre os valores 

apresentados para diferentes sucursais. 

Em todas as sucursais, no cenário não optimizado, o custo de capital representa a maior rúbrica do 

custo total, com peso superior a 80% em todas as sucursais com excepção da ID_1, em que o custo 

de capital representa cerca de 62%. 

Na Figura 7, quando comparados ambos os cenários constata-se que em todas as sucursais o 

modelo de optimização conduziu a melhorias muito significativas, com custos totais de 39,0% a 65,4% 

do custo total do cenário base não optimizado, o que equivale a reduções de 34,6% a 61%.  

Observa-se ainda na Figura 7 que a rúbrica a contribuir para uma maior redução do custo total é 

também a rúbrica de maior peso, o custo de capital, apresentando valores inferiores aos não 

optimizados em todas as sucursais. Através da Tabela 7, verifica-se que o custo de capital é reduzido 

em 59% a 77%. No cenário base optimizado a rúbrica de capital continua a ser a que tem uma 

contribuição maior para o custo total em 6 das 8 sucursais. Nas sucursais ID_1 e ID_3 o custo de capital 

é inferior ao custo de tratamento no cenário base optimizado (Figura 7). 

O custo de transporte do cenário optimizado foi superior em 7 das 8 sucursais analisadas, indiciando 

que o custo de um maior número de deslocações poderá ser compensado até certo ponto por uma 

redução do custo de oportunidade do capital, através da redução do saldo médio em inventário. 

Tabela 7 - Variação percentual dos custos com modelo de optimização. 

Sucursal 
Variação percentual em cada rúbrica de custos 

Transporte Tratamento Capital Total 

ID_1 -22% -14% -66% -47% 

ID_2 295% -15% -67% -57% 

ID_3 124% 4700% -75% -35% 

ID_4 65% 12% -70% -54% 

ID_6 49% -56% -59% -54% 

ID_8 73% -12% -77% -61% 

ID_9 125% --- -75% -61% 

ID_10 50% 125% -64% -48% 

 

 

O custo de tratamento, como referido anteriormente, é proporcional a todo o capital recolhido pelas 

ETV. Uma vez que todo o numerário não apto a recirculação deve ser recolhido sempre que ocorre 

uma deslocação da ETV à sucursal, o modelo apenas contribuirá para uma melhoria desta rúbrica 

procurando reduzir o montante de numerário apto recolhido. Nenhuma tendência evidente é observada 

na aplicação do modelo de optimização. Os valores bastante semelhantes desta rúbrica em ambos os 
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cenários poderão indicar que o pressuposto da proporção de numerário depositado não apto a 

circulação poderá estar ajustado. Excepção feita à sucursal ID_3 que, no cenário real não optimizado, 

ou apenas recebeu uma quantia negligenciável de numerário não apto nos seus depósitos ou manteve 

em inventário todo esse numerário inapto. 

 

Como conclusão geral desta subsecção saliente-se o grande potencial que existe em reduzir o custo 

total associado à gestão de inventário nas sucursais, através de melhores decisões relativas ao 

numerário em inventário, aos períodos em que deverão existir as deslocações das ETV e da quantidade 

de numerário a transportar para apoios e recolhas à sucursal por parte da ETV em cada período. Esta 

melhoria advém sobretudo da redução do saldo de numerário em inventário. 

Saliente-se que o presente estudo não permite generalizar os impactos conseguidos no concreto 

horizonte temporal de dois meses para um ano completo, nem para outros anos. A generalização para 

o universo de sucursais do Banco também não é realizada. Apesar disso, e como já referido, o potencial 

indiciado por esta ferramenta de optimização é grande.  

 

 

6.2.2 Análise de Sensibilidade 

De forma a testar o impacto que a variação de alguns parâmetros tem no custo total, na estrutura de 

custos e nas decisões óptimas decorrentes da utilização do modelo de optimização, foi realizada uma 

análise de sensibilidade que nos permite compreender a maior ou menor sensibilidade aos parâmetros 

analisados. 

Diferentes cenários optimizados foram comparados para o intervalo de tempo considerado. Os 

valores para comparação são relativos e têm como base o custo total do cenário base optimizado (já 

apresentado na anterior subsecção), que assume aqui o valor 100. Destaque-se que não existe 

qualquer relação entre os valores apresentados para diferentes sucursais. 

Mantendo-se o modelo de negócio é expectável que o modelo de optimização construído se 

mantenha aplicável. No entanto, existem alguns factores que poderão mudar com o tempo, por 

definição de novos níveis de custos com as entidades envolvidas, como os custos de transporte e 

tratamento, pela variabilidade do mercado e da rentabilidade do Banco, como o custo de oportunidade 

do capital, e pela redefinição de práticas, como o saldo apto mínimo permitido. 

É apresentada a análise de sensibilidade à variação dos seguintes parâmetros: custo por 

deslocação (u, no modelo de optimização); custo de tratamento (k); custo de oportunidade do capital 

(taxa anual efectiva, com taxa diária nominal c); e saldo mínimo admitido (q). 

Em cada uma das análises os restantes parâmetros do cenário óptimo base são mantidos. 
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Custo por deslocação 

Como referido anteriormente, o custo por deslocação (parâmetro u, no modelo de optimização) é o 

custo de transporte, em euros, associado a cada uma das deslocações da ETV à sucursal para 

realização de apoio e/ou recolha de numerário. 

Uma vez que este custo é contratualizado entre o Banco e a ETV em causa, não é expectável que 

exista incerteza relativamente ao parâmetro. No entanto, estando directamente associado a uma das 

rúbricas de custo em estudo, considerou-se interessante verificar o impacto que a alteração a este valor 

teria no custo total e na estrutura de custos de um cenário óptimo.  

As variações ao parâmetro analisadas foram de -20%, -10%, +10% e +20% em relação ao custo 

por deslocação do cenário base (0%). 

Na Figura 8, que contém os resultados da variação do custo por deslocação nas 8 sucursais 

seleccionadas, é possível observar que a máxima variação absoluta do custo total foi uma redução de 

7,5% deste para uma redução de 20% do custo de transporte face ao cenário base (sucursal ID_9). 

Em 6 das 8 sucursais a variação do custo total face a um aumento de 20% do custo por deslocação foi 

igual ou inferior a 4%, sendo verificado um aumento máximo do custo total em 6,8% face ao cenário 

base (sucursal ID_10). A redução de 20% do custo por deslocação levou a variações do custo total de 

-7,5% a +0,7%. Para variações de 10% do custo de transporte o impacto máximo no custo total foi de 

-4,2% para variações negativas e +3,6% para variações positivas. 

Saliente-se o facto de, por vezes, face a uma redução do custo por deslocação a optimização levar 

a um aumento do número de deslocações efectuadas no período em análise. 

O aumento do número de deslocações efectuadas provoca sempre uma redução do inventário de 

numerário (do inventário total e, consequentemente, do inventário médio, no período analisado), 

traduzido na figura através do custo de capital, uma vez que são proporcionais. 

É importante referir que a variação deste parâmetro, nomeadamente a sua redução, pode levar à 

tomada de decisões que não reduzam o custo no período considerado para a análise aos resultados. 

Este é o caso observado na sucursal ID_4, em que a redução em 20% e em 40% do custo de transporte 

leva ao aumento do custo total em 2,3% e 4,7%, respectivamente. Esta situação verifica-se pelo 

aumento do custo de tratamento. Uma vez que o modelo é multi-período, com um horizonte temporal 

de 20 períodos, os modelos com período inicial nos últimos 19 períodos do espaço de tempo 

considerado para contabilização dos custos (17 de Setembro a 16 de Novembro) têm em conta a 

procura em períodos posteriores a este espaço de tempo, procurando então os modelos reduzir o custo 

para o seu próprio horizonte temporal. Apesar de não levar a uma redução do custo no período 

considerado, num contexto de continuidade a aplicação do modelo leva sempre à minimização do custo 

total da sucursal. 

A pequena variação nos custos sugere que não existe uma variação significativa na frequência das 

deslocações da ETV à sucursal. 
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Figura 9 - Resultados da análise de sensibilidade ao custo por deslocação. 
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Custo de tratamento 

Como referido anteriormente, o custo de tratamento (parâmetro k, no modelo de optimização) é o 

montante pago pelo Banco às ETV, em euros, por cada euro de numerário, apto ou não apto, recolhido 

por estas nas sucursais. 

Também este custo é contratualizado entre o Banco e as ETV, pelo que não é expectável que exista 

incerteza relativamente ao parâmetro. Estando directamente associado a uma das rúbricas de custo 

interessa assim verificar o impacto que a alteração deste parâmetro teria no custo total e na estrutura 

de custos de um cenário óptimo.  

As variações do parâmetro analisadas foram de -40%, -20%, +20% e +40% em relação ao custo de 

tratamento por euro recolhido do cenário base (0%). 

Na Figura 9, que contém os resultados da variação do custo de tratamento nas 8 sucursais 

seleccionadas, pode-se verificar que para variações de 40% do parâmetro o impacto máximo no custo 

total da sucursal foi de -19,2% para variações negativas e +17,3% para variações positivas. Para 

variações de 20% do parâmetro, o impacto máximo no custo total da sucursal foi de -8,8% para 

variações negativas e +8,8% para variações positivas. O impacto destas variações dependeu bastante 

da sucursal em causa e do peso que o custo de tratamento tem na sua estrutura de custos. Para 4 das 

sucursais analisadas, as variações de 20% e 40% do parâmetro induziram a uma variação dos custos 

totais em valores iguais ou inferiores a 5%. 

Como exposto na subsecção anterior, contanto que todo o numerário não apto a recirculação deve 

ser recolhido sempre que ocorre uma deslocação da ETV à sucursal, o modelo apenas contribuirá para 

uma melhoria desta rúbrica procurando reduzir o montante de numerário apto recolhido. Desta forma, 

era expectável que a variação que este parâmetro tivesse um impacto reduzido quer no número de 

deslocações, quer no saldo médio (implícito no custo de capital), algo que se verifica na observação da 

Figura 9. 

Assim, o impacto da variação deste parâmetro depende sobretudo da dimensão absoluta da 

procura, em termos de recebimentos, e do perfil mais pagador ou recebedor de cada sucursal. O 

impacto é tanto maior quanto maior for a quantidade de numerário recebido (o numerário não apto é 

uma proporção deste) e quanto mais acentuado for o perfil recebedor (maior rácio 

recebimentos/pagamentos) da sucursal. 
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Figura 10 - Resultados da análise de sensibilidade ao custo de tratamento. 
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Custo de oportunidade do capital 

O custo de capital (parâmetro c, no modelo de optimização) consiste no possível valor que cada euro 

de numerário em saldo, apto ou não apto, poderia render diariamente ao Banco, caso fosse aplicado 

numa forma com rentabilidade (e risco semelhante, que no presente caso é reduzido ou negligenciável). 

 Este custo está sujeito a alguma variabilidade, uma vez que depende mercado e da própria 

performance do Banco, muitas vezes dependentes da Economia em que se inserem. Assim, optou-se 

por realizar uma análise de sensibilidade a este parâmetro, procurando perceber o impacto que a sua 

variação tem no custo total incorrido pelas sucursais quando empregue o modelo de optimização. 

 Para a análise de sensibilidade foram processadas as taxas anuais efectivas de 1%, 5%, 7,5% e 

10%, para além do cenário base já apresentado, com taxa anual efectiva de 3%. As taxas nominais 

diárias respectivas e custo por euro em saldo por dia são expostos na Tabela 8. 

 Uma vez que este factor é sujeito a uma maior incerteza, para além de o seu valor ser de difícil 

precisão, não foram testados cenários com base em iguais variações percentuais do mesmo. Ao invés, 

optou-se por testar o impacto de diferentes taxas anuais efectivas consideradas plausíveis. 

 

Tabela 8 - Variações do parâmetro custo de oportunidade do capital, para a análise de sensibilidade. 

Taxa anual efectiva 1% 3% 5% 7,50% 10% 

Taxa diária nominal 0,002726% 0,008009% 0,013368% 0,019816% 0,026116% 

Custo por dia por 
euro em saldo 

0,00002726
€ 

0,00008009
€ 

0,00013368
€ 

0,00019816
€ 

0,00026116
€ 

 

Na Figura 10 são apresentados os resultados da análise de sensibilidade ao custo de oportunidade do 

capital. 

Observa-se que para um custo de oportunidade diário equivalente a uma taxa anual efectiva de 1%, 

o custo total optimizado apresenta um valor de 45 a 73 quando comparado, em cada sucursal, com o 

cenário base (de taxa 3% e custo total 100). Para uma taxa anual efectiva de 5% o custo total 

apresentado é de 121 a 143 face ao cenário base. Uma taxa anual efectiva de 7,5% induz a um custo 

total optimizado de 147 a 192 e uma taxa de 10% induz a um custo total optimizado de 169 a 234 

quando comparado com o cenário base de custo 100 e taxa de 3%.   

Verifica-se ainda que esta variação do custo total se deve não só a variações do custo de capital 

mas também do custo de transporte. Com a consideração de uma taxa anual efectiva maior o custo de 

capital aumenta, dada a proporcionalidade directa, e também a rúbrica de custos de transporte torna-

se mais elevada, dado que para manter um saldo menor são necessárias mais deslocações da ETV. 

O custo de tratamento, pelas mesmas razões referidas para as análises de sensibilidade já 

apresentadas para outros parâmetros, revela ser pouco sensível à variação do custo de capital. Apesar 

disso, pode-se observar que para um custo de oportunidade do capital superior, os custos de 

tratamento de capital também são maiores, para o período em consideração. Uma vez que a detenção 

de numerário em inventário é mais dispendiosa, a recolha de numerário apto (em caso de excesso) 

será mais propícia.  
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Figura 11 - Resultados da análise de sensibilidade ao custo de oportunidade do capital. 
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Figura 12 - Resultados da análise de sensibilidade ao custo de oportunidade do capital. Comparação entre 

adaptar ou não as decisões tomadas face a um custo real diferente do pressuposto inicialmente. 

 

Dado o relevante e significativo impacto no custo total ao assumir diferentes taxas anuais efectivas para 

valorizar o custo do capital em saldo, e dada a complexidade e dificuldade que existe no cálculo do real 
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custo de oportunidade para o banco, foi realizada uma outra análise, apresentando-se na Figura 11 os 

resultados da mesma para cada uma das sucursais. Esta análise visa calcular qual o impacto incorrido 

no custo ao assumir um custo de oportunidade que não o real. Por outras palavras, calculou-se o custo, 

para cada sucursal e no período temporal em análise, ao manter as decisões de inventário assumindo 

uma taxa anual efectiva de 3% na valorização do capital mas fazendo variar a taxa anual efectiva e o 

respectivo custo de oportunidade diário. 

 Na Tabela 9 é apresentado o acréscimo no custo, para cada sucursal e para cada uma das taxas 

anuais efectivas consideradas, do cenário em que o modelo mantém as suas decisões para uma taxa 

de 3% embora a taxa real seja diferente (Óptimo fixo, equivalente na Figura 11) face ao cenário em 

que o modelo de optimização considera para as suas decisões o real custo de oportunidade (Óptimo 

adaptável, equivalente na Figura 11). 

 

Tabela 9 – Variação no custo total decorrente de não adaptar as decisões do modelo para um novo custo de 

oportunidade. O cenário em comparação assume as decisões tomadas pelo modelo para um custo de 

oportunidade de capital de taxa efectiva anual de 3%. 

Sucursal 
Custo de Oportunidade de Capital (taxa efectiva anual) 

1% 3% (base) 5% 7,5% 10% 

ID_1 2% 0% 4% 8% 12% 

ID_2 18% 0% 5% 8% 13% 

ID_3 4% 0% 2% 4% 5% 

ID_4 -3% 0% -4% -1% 3% 

ID_6 -6% 0% 9% 15% 19% 

ID_8 11% 0% 3% 9% 14% 

ID_9 15% 0% -1% 3% 9% 

ID_10 7% 0% 0% -2% 1% 

 

 

Verifica-se que a consideração de um custo de oportunidade que não o real poder conduzir a aumentos 

significativos do custo total das sucursais. O impacto em cada uma das sucursais, para cada uma das 

taxas consideradas é variável. 

 Refere-se ainda que os valores negativos observados se deverem ao facto de em cada sucursal 

existirem 19 modelos multi-período com períodos submetidos a optimização que vão para além do 

espaço de tempo considerado para contabilização dos custos (17 de Setembro a 16 de Novembro), à 

semelhança do verificado em situações referidas na análise de sensibilidade ao custo de transporte. 

Num contexto de continuidade, a aplicação do modelo adoptando o custo real de oportunidade do 

capital leva sempre à redução do custo total da sucursal (quando comparado com o cenário de assumir 

um custo de oportunidade que não o real). 
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Saldo mínimo admitido 

O saldo mínimo admitido (parâmetro q, no modelo de optimização) é a quantia mínima em inventário 

de numerário permitido em cada sucursal.  

Sendo um valor fixado pelo Banco, não é expectável que esteja sujeito a incerteza. No entanto, 

interessa analisar o impacto que a sua variação tem no custo total uma vez que a fixação deste 

parâmetro tem impacto ao lidar com a incerteza da procura e com a definição do nível de serviço.  

Para além do cenário base, com saldo mínimo admitido de 30.000€, foram analisados os cenários 

em que este parâmetro assume os valores de 20.000€ (-33,33%) e 40.000€ (+33,33%). 

Na Figura 12, que contém os resultados da variação do saldo mínimo admitido nas 8 sucursais 

seleccionadas, verifica-se que aumento do parâmetro em 10.000€ induz num aumento do custo total 

em 6% a 14%. Uma variação negativa do parâmetro no mesmo valor induz a uma redução do custo 

total em 3% a 14%. 

Saliente-se que apenas a sucursal ID_4 apresenta alterações ao nível da rúbrica de custos de 

transporte. Relativamente aos custos de tratamento apenas as sucursais ID_4 e ID_9 denotam 

sensibilidade. O impacto das variações nestas rúbricas é considerado negligenciável. 

Assim, o custo de capital é a rúbrica sensível à variação do saldo mínimo admitido. Esta observação 

indica que a definição deste parâmetro não se traduz em diferentes decisões relativas aos instantes 

em que devem ocorrer os apoios/recolhas das ETV nas sucursais nem aos montantes que constituem 

estes fluxos. Desta forma, um aumento ou redução do saldo mínimo implicará um aumento ou redução 

equivalente do saldo médio. 
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Figura 13 - Resultados da análise de sensibilidade ao saldo mínimo admitido. 
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7  Conclusões e Desenvolvimento Futuro 

Na presente dissertação foi estudado o problema de gestão de tesouraria, ou de inventário de 

numerário, nas sucursais do Millennium BCP. O objectivo deste estudo visou criar uma ferramenta de 

apoio na tomada de decisões relativas à gestão de tesouraria, com base num modelo de optimização. 

Pretendeu-se igualmente quantificar o impacto económico que este modelo poderá proporcionar. 

Neste processo de gestão de tesouraria, cada sucursal procura satisfazer a procura dos seus 

clientes, que se traduz em levantamentos e depósitos de numerário, através do seu inventário, com 

custos de oportunidade diários pelo capital imobilizado, e de apoios e/ou recolhas que possa requerer 

a uma ETV, de acordo com o nível de serviço e custos contratualizados. É neste âmbito que o presente 

estudo aborda a cadeia de abastecimento de numerário, motivado pelos custos significativos que o 

transporte e tratamento de valores representam para o Banco, aliados aos elevados montantes de 

numerário imobilizado nas sucursais. 

Realizou-se uma revisão bibliográfica incidindo sobre cadeias de abastecimento de numerário e 

modelos de optimização a estas aplicados, assim como trabalhos incidentes sobre previsão da procura 

neste tipo de cadeias. A literatura sobre cadeias de abastecimento de numerário não é vasta (sendo 

mesmo significativamente parca) ao nível da optimização, e ao nível da previsão centra-se sobretudo 

em redes de ATM, cuja procura difere das sucursais. Apesar das limitações, a literatura permitiu 

sustentar a abordagem proposta para o desenvolvimento desta dissertação, que passou pela 

construção de um modelo de optimização para apoiar as tomadas de decisão respeitantes à gestão de 

inventário de numerário, nomeadamente a colocação de pedidos de transportes de numerário para 

apoio e recolha, procurando determinar o momento oportuno e as quantidades transportadas em cada 

deslocação. Uma vez que para um sistema de controlo de inventário eficaz é necessária uma boa 

previsão, o âmbito deste estudo incluiu também a construção de um método de previsão de procura 

adequado. 

Neste sentido, desenvolveram-se vários modelos de previsão de procura que permitissem, para 

cada sucursal, estimar a procura nas suas três dimensões, ou seja, pagamentos e recebimentos ao 

balcão e pagamentos em ATMs. Os dados utilizados consistiram em observações diárias da procura, 

com agregação das espécies de numerário, em oito sucursais nos meses de Agosto a Dezembro de 

dois anos consecutivos, com registo apenas dos dias em que a sucursal se encontrava em 

funcionamento. Foram construídos, para cada elemento da procura em cada sucursal, diversos 

modelos de regressão múltipla, sendo na grande maioria constituídos unicamente por variáveis 

categóricas, relacionadas com características do calendário de cada observação. Em nenhuma das 

sucursais analisadas os três modelos de previsão escolhidos (com base no coeficiente de 

determinação), para cada uma delas, permitem explicar uma proporção elevada da procura nas suas 

três diferentes dimensões, sendo os pagamentos em ATM a componente da procura cuja variabilidade 

é explicada em maior proporção pelos modelos construídos. A variabilidade da procura ao balcão 

(pagamentos e recebimentos) é muito superior, talvez não só a nível de frequência das operações 

realizadas (ou número de acções de levantamento/depósito) mas também de montantes envolvidos em 

cada operação. Alguns dos modelos explicam uma proporção muito significativa da sua procura, 
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enquanto outros apenas uma proporção reduzida. Apesar disso, observa-se que com apenas algumas 

variáveis de calendário associadas à data da observação se consegue explicar uma proporção, maior 

ou menor, da procura, expondo o potencial que um modelo de previsão pode ter, se para além de 

variáveis relacionadas com a data ou calendário incluir também outro tipo de variáveis pertinentes.  

Para o apoio às decisões de inventário, desenvolveu-se um modelo de optimização multi-período, 

que pretende minimizar o custo total da gestão de inventário de numerário de cada sucursal num 

horizonte temporal pré-definido, através da determinação dos períodos óptimos para 

abastecimento/recolha de numerário e quantidades respectivas, baseando-se na procura prevista, 

inventários iniciais e custos envolvidos.  

Uma vez que os modelos de previsão desenvolvidos não explicam uma proporção da variabilidade 

da procura considerada suficiente, optou-se por não integrar a previsão no modelo de optimização. Ao 

aplicar ao estudo deste caso utilizou-se a procura real histórica, pressupondo-se que se detinha 

informação perfeita da procura futura aquando das tomadas de decisão por parte do modelo de 

optimização. Perante os dados disponíveis da procura, optou-se também por utilizar a procura 

agregada por espécies, ao invés de discriminada pelas diferentes denominações.  

O modelo de optimização foi aplicado a oito sucursais seleccionadas e os resultados analisados 

para um período de dois meses. Foram analisadas as três principais rúbricas de custo que compõem 

o custo total: custo de transporte (proporcional ao número de deslocações efectuadas pelas ETV); custo 

de tratamento (proporcional ao numerário recolhido); e custo de (oportunidade de) capital (proporcional 

ao somatório dos saldos diários no período temporal considerado).  

A aplicação do modelo ao caso em estudo permitiu comparar os custos incorridos pelo Banco nestas 

sucursais, considerando os mesmos pressupostos assumidos para o modelo, com os custos que 

incorreria caso as decisões relativas à gestão do inventário de numerário tivessem sido as adoptadas 

a partir dos resultados produzidos pelo modelo. Quando comparados ambos os cenários, constata-se 

que o cenário optimizado reduz o custo em todas as sucursais em análise, obtendo-se mesmo uma 

redução do custo total em 34,6% a 61%, o que é muito significativo e traduz um grande potencial de 

melhoria. Esta redução de custo advém principalmente de uma redução do saldo de numerário em 

inventário. Uma vez que o modelo lidou com informação perfeita acerca da procura futura, os resultados 

obtidos constituem um potencial máximo para minimização do custo total. 

 Efectuou-se ainda uma análise de sensibilidade a alguns parâmetros considerados pertinentes, de 

forma a perceber o impacto que as variações nestes teriam no custo total dos resultados da aplicação 

do modelo de optimização perante o cenário base aplicado. A análise de sensibilidade realizada aos 

parâmetros de custo por deslocação, custo de tratamento e saldo mínimo revelaram que o custo total 

é moderadamente sensível às variações testadas para estes, embora as decisões de inventário sejam 

semelhantes. Quando testadas diferentes taxas anuais efectivas, para valorização do custo de 

oportunidade, verificou-se que o custo minimizado pelo modelo assume proporções muito distintas para 

os diferentes custos de oportunidade do capital. Concluiu-se também que ao assumir um custo de 

oportunidade diferente daquele que poderá ser o que é efectivamente real, as decisões do modelo de 
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optimização conduzem a custos significativamente superiores àqueles obtidos com a utilização do 

parâmetro real.  

 Para desenvolvimento futuro do tema indicam-se algumas oportunidades de melhoria e aspectos 

suplementares que se poderão considerar: 

Em primeiro lugar, ao nível da previsão da procura, o trabalho com séries mais longas, ininterruptas, 

e a aplicação de modelos de regressão múltipla com uma diversidade maior de variáveis explicativas, 

poderá levar à construção de melhores modelos de previsão. Também a aplicação de outro tipo de 

modelos de previsão para séries temporais, como modelos auto-regressivos de médias móveis ou de 

redes neuronais, poderá ser benéfica em séries mais longas. Por último, a eventual inclusão de um 

maior número de sucursais permitiria a realização de uma análise de agrupamentos (denominado de 

clusters, no idioma inglês), que poderia ser aplicada na escolha de determinado tipo de modelo 

consoante o cluster ou a identificação de outro tipo de padrões relevantes à procura. O desenvolvimento 

destes aspectos poderá prosseguir no âmbito académico ou empresarial, eventualmente aplicando 

conhecimentos e capacidades já detidas pelo banco no âmbito da previsão, nomeadamente presentes 

nas áreas de mercados e banca de investimento, podendo aplicar essas valências no desenvolvimento 

da previsão da procura de numerário.  

Em segundo lugar, a procura, quer na previsão quer no modelo de optimização, foi agregada, não 

tendo havido distinção das diferentes denominações de numerário. A distinção das espécies terá 

influência na qualidade da previsão e na detenção de um saldo superior (não há centralização do risco, 

em inglês, risk pooling). Por outro lado, a substituibilidade entre diferentes denominações de numerário 

é grande. Assim, a desagregação do numerário entre espécies poderá ser interessante, ou pelo menos 

poder-se-á perceber se é relevante. 

Em terceiro lugar, o modelo de optimização assume como procura futura a procura real histórica. A 

utilização da previsão da procura decorrente de um bom modelo de previsão, com actualização do 

saldo previsto pelo saldo real a cada iteração e com actualização das previsões permitiria calcular 

melhor o impacto real da aplicação do modelo de optimização. 

Em quarto lugar, o modelo de optimização não contempla a distinção entre balcão e ATM. Se por 

um lado a gestão de numerário dentro da sucursal é da responsabilidade da mesma e não acarreta 

custos da cadeia de abastecimento, por outro lado a procura no balcão e equipamentos ATM é distinta 

e as transferências de numerário entre estas entidades implicam tempo e trabalho (que poderá ser 

modelado como um custo).  

 Em quinto lugar, não foram consideradas quebras de inventário de numerário (também devido ao 

modelo de optimização lidar com informação perfeita acerca da procura futura relativamente a cada um 

dos períodos considerados). O impacto que estas possam ter ao nível da definição dos saldos mínimos 

a deter e nas decisões resultantes do modelo será com certeza interessante. Relacionado com estas 

quebras também existe a possibilidade de considerar transportes do tipo “expresso” por parte das ETV, 

a ocorrer no próprio dia do pedido e com custo superior à deslocação com ocorrência no dia seguinte 

ao pedido. 
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 Em sexto lugar, poder-se-ia empregar o modelo de optimização num período de tempo mais 

alargado, uma vez que os resultados obtidos pela aplicação do modelo podem ser distintos para 

diferentes épocas de um ano. 

Finalmente, seria interessante considerar um modelo mais abrangente, cujo foco fosse não só nas 

decisões de inventário de numerário ao nível de cada sucursal, mas que considerasse o universo de 

sucursais, assim como os polos ETV e o banco central. Melhorias nas decisões relativas aos saldos e 

fluxos em todos estes elementos da cadeia de abastecimento poderiam ser alcançadas. Também 

poderia permitir perceber o impacto da agregação de pedidos de transporte entre sucursais da mesma 

zona para as ETV ou de transferências de numerário entre sucursais próximas, podendo conduzir a 

uma nova proposta à estrutura de custos contratualizada com as ETV. 

 

Espera-se que o trabalho realizado seja um elemento útil ao Banco no desenvolvimento de ferramentas 

de apoio à decisão no contexto da gestão de inventário nas sucursais. 
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