
Aprimoramento da segurança de manuseio 
de numerário e satisfação do cliente
The Fruits of the World, Espanha

A loja de frutas “The Fruits of the World” precisava de uma solução 
sofisticada para minimizar o manuseio de numerário do início ao fim do dia 
de trabalho.

A loja de frutas está localizada em um parque empresarial moderno e está aberta 
por longas horas de funcionamento todos os dias, inclusive nos fins de semana. 
Em um negócio como esse, não é possível que o proprietário esteja no local o 
tempo todo. Portanto, havia uma necessidade do negócio de automatizar certos 
processos, como o gerenciamento de numerário.

Além disso, era muito importante otimizar o tempo necessário para preparar os 
fundos de mudança, eliminar discrepâncias na contagem de numerário, realizar 
detecção de falsificação e ter um processo de reconciliação rápido.

A segurança também foi um fator importante; com um longo dia útil, a The Fruits of 
the World precisava de uma solução que assegurasse que a gaveta da caixa não 
precisasse ser aberta constantemente.

Velocidade e eficiência também foram fatores importantes levados em 
consideração, já que durante as horas de pico na loja de frutas há grande 
quantidade de clientes com tempo mínimo para fazer suas compras.

“Com a solução CASHINFINITY™ da Glory, podemos economizar 
30 minutos por dia ao realizar o balanço de numerário”.
José Luis Caro, proprietária da The Fruits of the World

A The Fruits of the World precisava realizar os processos de gestão de 
numerário com precisão, eficiência, segurança e sem erros.

Também foi importante para a empresa evitar que os funcionários tocassem no 
dinheiro, de forma a aumentar o nível de higiene na loja.

Além disso, a The Fruits of the World  buscava um equipamento com um design 
compacto que pudesse ser facilmente integrado ao layout da loja, proporcionando 
melhor conforto aos usuários e conduzindo à maior rentabilidade.

Portanto, a The Fruits of the World considerou que a CASHINFINITY CI-10 da Glory 
era a solução certa para atender às suas necessidades, oferecendo confiabilidade e 
desempenho comprovados.

O DESAFIO A SOLUÇÃO



A The Fruits of the World precisava de uma solução sofisticada para 
minimizar o manuseio de numerário do início ao fim do dia de trabalho.

ECONOMIA DE CUSTOS  

Desde que a The Fruits of the World instalou a 
sofisticada solução CASHINFINITY CI-10 da Glory, o 
processo de gerenciamento de numerário na loja é 
realizado de forma mais rápida e sem erros. Fora isso, 
economizam 30 minutos por dia ao realizar o balanço 
de numerário.

Ademais, a detecção de notas falsas e a detecção de 
moeda falsa/objeto estranho ajudam a loja de frutas a 
reduzir significativamente as perdas.

NÍVEL MAIS ELEVADO DE HIGIENE  

O CI-10 da Glory oferece um benefício adicional, pois 
os funcionários não tocam no dinheiro em momento 
algum, o que aumenta o nível de higiene na loja. Este 
é um fator essencial para uma empresa desse tipo.

PRODUTIVIDADE DA EQUIPE  

Na loja de frutas, há horários de pico em que é 
fundamental ajudar os clientes rapidamente; nos dias 
mais movimentados podem ser realizadas até 300 
transações em numerário na loja de frutas.

O desempenho extraordinário da solução CI-10 
da Glory permitiu que a The Fruits of the World 
aumentasse significativamente a produtividade dos 
funcionários. Os funcionários estão agora mais 
satisfeitos e têm menos estresse, pois não precisam 
fazer o balanço de numerário ou preparar os fundos 
de mudança manualmente e, portanto, podem 
dedicar mais tempo aos clientes.

COMPROMISSO DO CLIENTE

Os clientes também estão mais satisfeitos, já 
que o tempo de espera para ser atendido é 
consideravelmente menor. Os funcionários podem 
ajudá-los rapidamente e oferecer um atendimento 
mais personalizado.

OS BENEFÍCIOS PARA A THE FRUITS OF THE WORLD

A solução da Fruits of the World faz parte 
da oferta global de varejo da Glory – 
uma oferta que aborda a amplitude dos 
requisitos de gerenciamento de numerário 
em toda a cadeia de numerário de varejo. O 
conhecimento e a experiência especializados 
da Glory asseguram que qualquer 
organização de varejo possa otimizar toda a 
sua cadeia de numerário para melhorar seu 
ponto principal – transformar o numerário do 
bolso de seus clientes em um lucro saudável.
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