Desempenho de vendas da agência e
experiência do membro aprimorados
Purdue Federal Credit Union, EUA

SOBRE A PURDUE FEDERAL
CREDIT UNION
“Nossas agências viram resultados
imediatos desde a implementação
dos recicladores de numerário da
Glory. Trabalhar com a Glory foi
um divisor de águas para nós e
melhorou a experiência de nossos
membros”.
Heather Nally, vice-presidente de vendas
e serviços de atendimento, Purdue
Federal Credit Union
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Com sede em West Lafayette, Ind., a Purdue Federal Credit Union (Purdue Federal) foi fundada
no campus da Universidade Purdue em 1969 por um grupo de funcionários da Purdue. Em
dezembro de 2010, a Purdue Federal adquiriu o Members United Federal Credit Union por meio
de uma fusão. No momento da fusão, a união de crédito mudou seu nome para Purdue Federal,
após várias mudanças de nome anteriores, para refletir melhor sua base de associados, que
inclui alunos, professores e funcionários e comunidades onde a Universidade de Purdue e seus
campi regionais atuam.
E hoje, a Purdue Federal continua forte porque permaneceu fiel ao seu propósito original
– pessoas ajudando pessoas. A Purdue Federal ganhou a honra como Melhor Instituição
Financeira, Melhor Conta Corrente e Melhor Credor Hipotecário em Lafayette-West Lafayette,
conforme votado continuamente pelos leitores da Journal & Courier desde 2009.
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O DESAFIO

A Purdue Federal Credit Union é uma cooperativa financeira de propriedade de
membros com mais de 66.000 membros em todo o país e com ativos superiores a US$
900 milhões, incluindo estudantes, professores, funcionários e comunidades onde a
Universidade de Purdue e seus campi regionais atuam.
Enquanto a Purdue Federal estava no
processo de criar sua primeira “agência do
futuro”, notou uma mudança nas transações
monetárias diminuindo e aumentando as
consultas de membros. A Purdue Federal
precisava redesenhar suas agências para
explicar essa mudança. Era importante
eliminar as barreiras físicas com uma linha de
caixa e, em vez disso, concentrar-se em uma
sala de atendimento com maiores relações
pessoais com os membros para ajudar a
garantir novas contas, empréstimos e outras
vendas.
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A Purdue Federal posicionou estações de
diálogo no salão em vez de uma linha de
caixa. Ela logo percebeu que para continuar
realizando transações em dinheiro, ao
mesmo tempo que permitia que membros
adicionais da equipe estivessem na área
de atendimento conforme necessário para
ajudar os membros, precisava de segurança
adicional. Como resultado, a Purdue
Federal determinou que precisava instalar
recicladores de numerário em todas as suas
agências.

A Purdue Federal estava buscando
uma solução segura para:
• Permitir que a mobilidade da sua
equipe estivesse voltada para o cliente
• Reduzir os custos de manuseio de
numerário
• Reduzir a rotatividade dos caixas
devido a problemas de balanço
• Diminuir o tempo de balanço no final
do dia e os custos de horas extras
• Melhorar o desempenho das vendas
das agências
• Minimizar o risco operacional
• Melhorar a produtividade do caixa
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A SOLUÇÃO

Depois que a Purdue Federal decidiu
que precisava implementar recicladores
de numerário, realizou suas próprias
pesquisas internas sobre marcas
e fabricantes no setor. Além disso,
conversou com outras uniões de crédito
que já implementaram recicladores para
conhecer suas experiências antes e
depois da instalação.
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Como resultado dessa pesquisa, a Purdue
Federal rapidamente e, sem dúvidas,
escolheu a Glory com base em seus
produtos de alta qualidade, capacidade de
resposta, atendimento ao cliente e atenção
aos detalhes. A Glory conseguiu mostrar à
Purdue Federal todos os seus produtos no
local em Lisle, Illinois, e, como resultado,
a Purdue comprou e implementou seis
recicladores de cédulas de numerário
(TCRs) Vertera™ 6G. Esses recicladores
serão instalados à medida que as agências
são renovadas para incluir o novo conceito
consultivo.
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VERTERA 6G RECICLADOR
DE CÉDULAS DE NUMERÁRIO
O Vertera 6G oferece uma solução
simples, flexível, abrangente e integrada
que atende às necessidades reais dos
clientes e colaboradores. Oferecendo
uma combinação única de recursos
poderosos para transformar os
relacionamentos com clientes e nortear
operações de agências lucrativas, o
Vertera 6G representa uma evolução
significativa na tecnologia de automação
de caixa.
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O Vertera 6G é o mais recente em uma
longa história de recicladores de cédulas de
numerário da Glory. Ao longo das décadas,
nossas soluções tornaram-se menores, mais
rápidas, mais inteligentes, mais flexíveis, mais
conectadas e cada vez mais capazes de
atender às necessidades de manuseio de
numerário de nossos clientes.
A experiência da Glory, a especialização
e o fornecimento de suporte completo
proporcionaram uma solução abrangente e
integrada em toda a empresa para abordar
muitas das demandas mais prementes de
uma agência bancária moderna.
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OS BENEFÍCIOS PARA A
PURDUE FEDERAL CREDIT UNION
“Nossas agências viram
resultados imediatos desde a
implementação dos recicladores
de numerário da Glory. Em apenas
seis meses, vimos um melhor foco
no membro e no atendimento aos
membros, ao mesmo tempo que
aumentamos o desempenho dos
funcionários, a segurança e as
vendas nas agências. Trabalhar
com a Glory foi um divisor de
águas para nós e melhorou a
experiência de nossos membros”.
Heather Nally, vice-presidente de vendas
e serviços de atendimentoe, Purdue
Federal Credit Union
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O TCR Vertera 6G criou resultados mensuráveis para a Purdue Federal em apenas
seis meses:
• Capacitou a Purdue Federal a começar a
treinar imediatamente sua equipe no novo
layout da agência sem barreiras
• Aumentou a segurança e reduziu a
preocupação devido ao menor manuseio e
balanço de numerário
• O tempo de balanço do final do dia foi
reduzido em 66%
• Melhorou a produtividade e eliminou os
tempos de espera para os membros,
mantendo uma equipe repleta de
consultores na área de atendimento que
poderia ajudar com qualquer transação ou
pergunta

• Eliminou numerário ocioso, permitindo que
as reservas de numerário rendessem lucro
para a Purdue Federal em vez de apenas
ficar em um cofre
• Redução de 80% na auditoria do caixa-forte
e no tempo de balanço
• Redução de 75% nas ordens de numerário
• Menos tempo para fazer o balanço ou
executar uma transação
• Aumento da moral dos funcionários
• Aprimoramento do atendimento dos
membros e tempo de espera mais curto
para os membros da Purdue Federal em
agências com o TCR Vertera 6G da Glory
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