
5 maneiras  
de melhorar os seus  

processos de contas a receber 
sem causar problemas 

na sua organização
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MAS, como todo mundo,  
vocês estão tentando:

 Manter seu custo de faturamento baixo

  Manter um contato mais eficiente com seus clientes

 Melhorar a integridade do faturamento

 Reduzir o ciclo de contas a receber
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TRATA-SE DE VOCÊ E DA 
SUA ORGANIZAÇÃO?

  A maioria das organizações ainda envia suas faturas 
por correio e tem que trabalhar principalmente com 
papel.

  Os sistemas de cobrança não são automatizados, o 
que gera excessivas cobranças ao cliente. 

  As empresas gastam muito tempo administrando suas 
comunicações com clientes insatisfeitos com erros de 
faturamento.  



MAIS DE 70%
das empresas enviam de  1.000 a 10.000 faturas  por mês.1 O 
faturamento é fundamental para as empresas e não pode ser 
interrompido ou atrasado. E é compreensível que você hesite em 
rever seus processos de contas a receber. Mas, para ajudar no seu 
crescimento e satisfazer os seus clientes, é importante tornar seu 
faturamento o mais eficiente possível. 

Há muitas soluções mágicas no mercado que, supostamente, 
podem resolver todos os seus problemas.

Mas às vezes você não parece alcançar os seus objetivos e quer 
desistir.

Por que mudar tudo em sua organização quando tudo está 
funcionamento bem e a empresa é rentável?

1 Segundo oInstitute of Financial Operations.

O QUE VOCÊ DEVE FAZER?
Melhorar sua rotina diária gradualmente, com base  no que 
você aprendeu e revisar os seus processos de contas a receber 
no seu próprio ritmo. 

Aos poucos você vai reduzir custos e atingir seus objetivos de 
produtividade e eficiência, ao mesmo tempo melhorando a 
experiência dos seus clientes.

Aqui estão 5 maneiras simples e de fácil implementação para 
melhorar os seus processos de contas a receber.
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Em um mundo perfeito
Voce pode enviar documentos por e-mail ou publicá-los online 
a qualquer momento. Além de ser mais eficiente, voce irá 
economizar.  50%  das notas fiscais  eletrônicas custam  menos de 
$2  para serem produzidas, ao passo que 40%  das notas fiscais em 
papel custam  $25 ! 2

Mas na realidade
 54%  das organizações ainda não enviam notas fiscais eletrônicas.2 
Muitas pessoas ainda preferem utilizar o correio tradicional. 
Os clientes continuam requisitando nota fiscal em papel. Os 
funcionários preferem imprimir uma cópia para gerenciar os 
arquivos do cliente. Às vezes, você simplesmente não tem os 
endereços de e-mail dos seus clientes. Velhos hábitos custam a 
morrer e muitas vezes é difícil mudar para o digital.

1   
SEJA DIGITAL

2 Segundo o Institute of Financial Operations.

 
 
Antes de alterar drasticamente a forma como você 
se comunica com os clientes, comece digitalizando 
os seus processos internos.  
A transição será mais tranquila.

ECONOMIZE RAPIDAMENTE
  Estabeleça um processo para automatizar digitalmente o 

faturamento e as comunicações com os clientes. Dessa forma, 
você pode arquivar os seus documentos em um sistema de 
gerenciamento de registros e manter cópias eletrônicas de tudo. 

  Arquive os dados necessários para o faturamento em um arquivo 
.xml e gere o PDF somente quando uma cópia for solicitada. Isto 
ocupa menos espaço em seus servidores. 

  Entre na era digital gradualmente e comece a enviar cópias de 
faturas em PDF para os seus clientes, de acordo com o que eles 
pedirem. 

  Formate seus documentos originais para que eles possam ser 
enviados de vários modos ao mesmo tempo. Você não vai ficar 
"sem nenhum papel" de imediato, mas poderá começar a enviar 
cópias de suas faturas por e-mail.

SOLUÇÃO
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“ Nossa maior vantagem é sermos 
capazes de gerar cópias em PDF 
diretamente da fonte, e enviá-las 
por e-mail para os departamentos 
de atendimento ao cliente e 
departamentos de finanças, para 
que eles possam usá-las sempre que 
necessário em suas comunicações. ” 

Ken Stulce da Essex Industries Inc
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2  PRESTE UM MELHOR  
SERVIÇO AO CLIENTE

Certifique-se de manter as informações do cliente 
atualizadas e  disponíveis rapidamente para fornecer 
um melhor serviço.

ECONOMIZE RAPIDAMENTE
  Inclua um código de barras no recibo de pagamento. Esse 

código também estará na fatura original.

  Digitalize o recibo após receber o pagamento. Você será 
capaz então de confirmar rapidamente os pagamentos e lidar 
com problemas dos seus clientes em tempo real.

  Use a automatização para analisar as suas faturas antes de 
elas serem enviadas. Se a fatura corresponder ao pedido, ela 
será enviada automaticamente.

  Os funcionários só precisarão processar e corrigir faturas. 

3 De Aberdeen

Em um mundo perfeito
Os clientes têm acesso online a seus arquivos e  podem alterar 
suas informações e ver as suas faturas em qualquer momento. 
Eles apenas ligam para você se houver um problema sério. O 
Atendimento ao Cliente também tem acesso  24/7  às informações 
atualizadas e centralizadas para responder às dúvidas rapidamente. 
Além disso, você pode acessar indicadores de desempenho que o 
ajudarão a tomar as decisões corretas para reduzir reclamações e 
conflitos relacionados com contas a receber.

Na realidade
 43%  das organizações afirmam que  dados ausentes em vários 
arquivos continuam a ser o seu maior problema.3  
Os dados provêm de diversos sistemas que não se comunicam 
entre si. Quando o Atendimento ao Cliente quer responder a uma 
pergunta, um tempo precioso é perdido para reunir informações 
provenientes de diferentes sistemas, em diferentes formatos e 
frequentemente em papel.

SOLUÇÃO
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Verificar automaticamente a integridade dos dados 
mais críticos de suas faturas.

ECONOMIZE RAPIDAMENTE 
  Implemente e automatize um sistema que emite avisos 

antes das faturas serem criadas 

  Receba avisos sobre erros e discrepâncias entre o pedido e 
a fatura para que você possa resolver os problemas o mais 
rapidamente possível.

  Certifique-se de preencher os campos do destinatário e 
endereço. 

  Modele os seus dados,  independentemente de sua 
procedência, e verifique se todos os campos estão 
preenchidos.

SOLUÇÃO

3  TORNE A SUA 
INFORMAÇÃO  
MAIS CONFIÁVEL

Em um mundo perfeito
Você já não teria mais que digitar as suas faturas e 
informações de pagamento manualmente. Os dados 
seriam eletronicamente digitalizados quando recebidos ou 
transferidos automaticamente de um sistema para o outro.

Mas na realidade
Os dados utilizados no seu processo de contas a receber 
provêm frequentemente de diferentes sistemas (ERP, ECM, 
CRM, etc.). Esses sistemas foram instalados em diferentes 
momentos e utilizam diferentes linguagens e padrões 
que são muitas vezes incompatíveis. Alguns contatos 
são feitos manualmente, uma vez que esses sistemas são 
independentes, não foram feitos para se comunicar entre si. 
Todos os dias, os funcionários têm que reinserir novos dados 
manualmente, e isso pode gerar erros.

Você sabia que  49%  das empresas não recebem o 
pagamento em dia porque as suas faturas não possuem o 
número do pedido inicial?4

ORDER #32657 INVOICE #32657

00000032657

4 Segundo o Institute of Financial Operations.
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“ Nós transformamos uma série de processos 
sujeitos a erros e que costumavam demorar até 
3 dias em tarefas automatizadas que agora 
podem ser concluídas em apenas 15 minutos.  
É inacreditável que a simples automatização 
da triagem de documentos tenha 
economizado tanto tempo. ” 

Rick Loiben de Aon
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Seja proativo ao administrar seu fluxo de caixa.

ECONOMIZE RAPIDAMENTE
  Envie cópias de faturas em PDF para todos os seus clientes 

mesmo que você continue a enviar cópias em papel. 

  Além deles receberem e conseguirem pagar as contas mais 
rapidamente, você também poderá acusar o recebimento.

  Automatize suas cobranças de pagamento. Os seus 
funcionários vão desperdiçar menos tempo com o envio 
manual de cobranças aos clientes.

  Receba avisos de quando a data de vencimento estiver se 
aproximando e/ou já estiver vencida.

SOLUÇÃO

4   REDUZA SEU CICLO  
DE CONTAS A RECEBER

5 De Aberdeen

Em um mundo perfeito
Você sabia que  70%  dos clientes preferem uma opção de 
pagamento online e de autoatendimento? O ideal para acelerar 
seus recebimentos seria você criar um portal de atendimento 
ao cliente onde ele pode fazer download de seus documentos 
e efetuar pagamentos.

Mas na realidade
 59%  das organizações estão sob uma grande pressão para 
reduzir seu ciclo de contas a receber.5 A criação de um portal 
de atendimento ao cliente é algo demorado. Você tem que 
respeitar exigências jurídicas e regulatórias especiais para 
preparar faturas e receber pagamentos, conectar sistemas uns 
com os outros e desenvolver uma interface de fácil utilização. 
Muitas dificuldades devem ser resolvidas!
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5  GANHE FLEXIBILIDADE  
COM UM SISTEMA 
MIDDLEWARE

Em um mundo perfeito
Todos os seus documentos cumprem com os requisitos 
legais, e quando esses requisitos mudam, é fácil alterar os 
templates. Você envia seus documentos atualizados (faturas, 
demonstrações contábeis, etc.) dentro do prazo e para os 
destinatários corretos.

Mas na realidade
A Info Trends estima que a maioria das organizações leva 
até  7 meses  para mudar um template! A inflexibilidade dos 
vários sistemas de gestão complica e retarda a atualização 
do documento. Desse modo, alterações e correspondências 
muitas vezes são geridas manualmente, com todos os riscos 
de erros e não conformidade que se possa imaginar.

Elimine gradualmente as etapas manuais que 
causam a maioria dos erros.

ECONOMIZE RAPIDAMENTE
  Controle novamente o modo como o template de suas 

faturas são formatadas. Você não terá que usar o seu sistema 
de ERP (Enterprise Resource Planning).

  Personalize as suas faturas usando um template e as 
informações de seus clientes.

  Inclua marcas óticas (OMR) nos seus documentos para 
automatizar as correspondências.

  Ao automatizar sua correspondência com  marcas OMR, você 
garantirá a integridade dos seus documentos para envio aos 
destinatários corretos.
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Pronto para descobrir como você pode melhorar  
seus processos de contas a receber?

Clique aqui

https://www.olconnect.com/pt?utm_source=Collaterals&utm_medium=eGuide&utm_campaign=AR-PT
https://www.objectiflune.com/pt?utm_source=Collaterals&utm_medium=eGuide&utm_campaign=AR-PT
https://www.objectiflune.com/pt?utm_source=Collaterals&utm_medium=eGuide&utm_campaign=AR-PT
https://olconnect.com/pt/work-safe-smart-together/#contact

