Digitalize e automatize os
processos de CR para liberar
capital de giro, aumentar a
produtividade dos funcionários e
melhorar a experiência do cliente
por Antora-Fani Dima, Especialista de Inteligência de Negócios
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Transforme o seu Contas a Receber
Qual tecnologia é necessária

Conclusão

O melhor gerenciamento do fluxo de
caixa, a evolução das preferências
do cliente e os ganhos de eficiência
do processo estão levando as
organizações a repensar o seu
processo de Contas a Receber de
maneira estratégica.
Sobre a Objectif Lune (OL)
A OL é a maior criadora mundial de software independente
especializado em automatização de comunicações
empresariais. Nós fornecemos ferramentas para a
composição e criação de documentos, automação de
processos de negócios (BPA), gerenciamento de saída
multicanal e captura/ gestão de formulários eletrônicos.
Nossas soluções produzem comunicações personalizadas,
relevantes e consistentes, em lotes, sob demanda e
interativas, para que o cliente tenha uma melhor experiência
– o fator determinante para o crescimento dos negócios
na era do consumo digital.
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Sumário executivo
O gerenciamento do Contas a Receber (CR) é
fundamental para o sucesso a longo prazo de uma
organização, e por isso os departamentos de CR
estão sob constante pressão para otimizar os seus
processos. Os objetivos estratégicos são reduzir
o ciclo da fatura ao recebimento, reduzir custos, melhorar
a visibilidade do processo e liberar liquidez adicional.
Além disso, as mudanças nas preferências dos clientes e
as expectativas do governo estão colocando uma pressão
adicional nos sistemas e processos.
A prioridade é reduzir a dependência de recursos
manuais, ineficientes e baseados em papel, que estão no
centro das ineficiências do CR. Os departamentos de CR
estão buscando uma tecnologia flexível para ajudá-los
a otimizar seus processos, capacitar seus funcionários
e estender a funcionalidade dos sistemas fundamentais.
Isto oferece uma oportunidade para os departamentos de
CR se reposicionarem com uma função estratégica, como um
centro de criação de valor, liberando capital de giro e
contribuindo ativamente para a melhoria da experiência
do cliente.
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A situação do Contas a Receber
As operações financeiras são parte integrante de
qualquer organização e, frequentemente, estão no centro
das iniciativas de melhoria dos processos. O Contas a
Receber (CR) está classificado no topo dessa lista porque
é um dos mais importantes ativos dos negócios. Como
o processo que facilita a cobrança de pagamentos, o
CR é fundamental em qualquer esforço para melhorar o
gerenciamento do fluxo de caixa e a previsão financeira.
As equipes de CR realizam muitas atividades que, quando
otimizadas, não apenas beneficiam o processo de CR em
si mas a organização como um todo. Essas atividades
incluem o gerenciamento de crédito, faturamento,
acompanhamento de relatórios de vencimentos
e pagamentos, envio de lembretes, resolução de
controvérsias, manutenção precisa de dados dos clientes,
aplicação de caixa, cobrança de pagamentos, etc. Como
todas as tarefas altamente repetitivas, a dependência
de processos manuais e obsoletos baseados em papel
resulta em atrasos, custos elevados, erros, visibilidade
limitada do processo e incapacidade de oferecer uma
marca consistente para os clientes.

das, a maioria das empresas depende de processos
manuais e de papel para realizar suas atividades de CR,
dificultando muito sua capacidade de faturar e efetuar
cobranças de pagamentos de forma ágil. Isto é evidente
quando se olha para o tempo médio que se leva para
efetuar cobranças de vendas a crédito, conhecido como
DVP (dias de vendas pendentes), estimado em 66 dias
por um estudo da Euler Hermes.1 As companhias mais
próximas do consumidor final parecem ser pagas mais
rapidamente mas, para as B2B mais recuadas na cadeia
de fornecimento, a média pode saltar para mais de 85
dias, o que as deixa em considerável desvantagem. O
mesmo estudo mostra que uma em cada quatro empresas
de todo o mundo é paga após 90 dias. O resultado é
que o tão necessário capital de giro fica "preso" entre
os processos ineficientes, ou pior, amortizado como
inadimplência. O desbloqueio desse capital é um fator
importante para simplificar os processos de CR.
Além disso, com 10 a 15% de todas as faturas exigindo um
lembrete de pagamento,2 e cerca de metade das faturas
B2B atrasadas,3 o rastreamento de contas a receber toma
um tempo considerável dos departamentos de CR. A
maioria das organizações utiliza um funcionário somente
para essa tarefa, e esse tempo poderia ser melhor gasto
em tarefas de valor agregado, porque cada dia de atraso
custa dinheiro.
Consequentemente, os processos de CR estão sob
constante pressão para encurtar os ciclos da fatura ao
recebimento, reduzir custos, melhorar a visibilidade
do processo e liberar liquidez adicional. Isso só pode
ser obtido por meio da digitalização e automação,
convertendo o CR em um importante candidato para
iniciativas de transformação digital.4 A digitalização e
automação ajudam as organizações a atingir essas metas
e também fornecem benefícios adicionais, como liberar
os profissionais do CR para a execução de tarefas que
agregam valor e melhoram a experiência do cliente.

Apesar das desvantagens bem documenta

O objetivo deste documento é entender o que causa as
ineficiências do CR, principalmente na criação e entrega
de faturas e documentos relacionados, que tecnologia
pode ser usada para tratar isso e quais benefícios podem
ser esperados.

1 Euler Hermes: “Payment Behavior Payment delays up 2 days globally,” Economic Research, maio de 2018.
2 Bruno Koch: “Business Case E-Invoicing / E-Billing,” Billentis, fevereiro de 2017.
3 Atradius: “Payment Practices Barometer Americas 2017,” setembro de 2017.
4 Antora-Fani Dima: “Digital Transformation: Digitizing and automating manual paper-based processes,” Objectif Lune, setembro de 2017.
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As principais causas das
dificuldades do CR
Sistemas múltiplos, incompatíveis
e inflexíveis
No centro das funções de faturamento e cobrança do
CR estão os sistemas que hospedam as informações que
dependem de documentos importantes, como faturas e
lembretes de pagamento. Geralmente, há uma mistura
de sistemas centrais ou na periferia das funções do
CR (sistemas de ERP, Finanças e Contabilidade, CRM e
Logística). Sistemas como ERPs formam a espinha dorsal
do negócio. No entanto, eles não suportam fluxos de
trabalho eficientes, têm dificuldades para (co) operar, e
são ainda mais difíceis de se adaptar às necessidades de
negócios em constante evolução. Em termos de criação
de faturas, não há flexibilidade no layout (que pode
ser diferente para cada sistema), pois a realização de
alterações, como a adição de um novo logotipo, exigiria
muito tempo e recursos. A combinação de uma fatura
com um documento relacionado, como uma nota de
entrega, também pode ser limitada.
Um sistema inflexível apresenta desafios. Ter muitos
sistemas que precisam se comunicar uns com os
outros complica ainda mais a situação. A flexibilidade
e a visibilidade do processo exige a consolidação de
informações entre entidades. Por exemplo, as preferências
de comunicação podem ser armazenadas em um sistema
de CRM e o comprovante de entrega pode estar em outro
sistema. Além disso, a captura e o acompanhamento
sistemático das contas a receber pode ser uma tarefa
hercúlea quando as informações residem em vários
sistemas.
Isso resulta em um ecossistema complexo e ineficiente
de bancos de dados desconectados. As informações
podem se tornar inacessíveis e não há visibilidade da
produtividade dos processos.
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As principais causas das dificuldades do CR
Processos manuais e baseados
em papel são caros e ineficientes
A cada ano, 400 bilhões de faturas são emitidas (em
papel e eletrônicas), e elas são o alicerce das transações
B2C, B2B e B2G e um veículo importante para a marca da
empresa e uma melhor experiência do cliente. No entanto,
mais de 90% de todas as faturas em todo o mundo ainda
são processadas manualmente.5 O papel ainda está muito
ativo nesse processo, desacelerando todo o ciclo, desde
a fatura até o recebimento. O papel pode ser facilmente
perdido ou incorretamente armazenado, criando assim
problemas de conformidade e segurança. Além disso,
há todos os custos adicionais que ele traz: diferentes
estudos estimam que o custo para criar, imprimir e enviar
uma fatura em papel é de US$11,15,6 e se incluirmos os
lembretes e arquivamento, esse valor sobe para US$ 12,5.7
E essas são apenas estimativas conservadoras.
O acompanhamento das contas a receber e a cobrança
de pagamentos é outra função do CR que depende muito
de atividades manuais.

O processo normalmente funciona assim:
A cada duas semanas, os profissionais de CR
baixam os relatórios de vencimentos de seu(s)
ERP(s) ou sistema(s) financeiro(s), geralmente uma
planilha que lista faturas a receber com base no
tempo de vencimento (por exemplo, 30, 60, 90, ou
mais de 90 dias).

Relatórios

Notas

É compreensível que as taxas de cobrança não sejam
ideais se o processo por trás delas for semelhante ao
que acabamos de descrever. Na verdade, qualquer
processo ou sistema inflexível que faça com que os
profissionais de CR utilizem soluções manuais e informais,
como o faturamento sem a utilização do sistema e o
gerenciamento de processos em planilhas, dificultará a
visibilidade e reduzirá a velocidade do processo.
Um processo de faturamento manual e baseado em
papel resulta em muito trabalho extra, e ocasiona falhas
que naturalmente conduzem a atrasos na cobrança.
Por exemplo, um estudo da Atradius mostrou que, em
10 a 20% dos pagamentos atrasados, o problema era
informação incorreta na fatura, e pior ainda, em 7 a 15%
dos casos a fatura havia sido enviada para a pessoa
errada.8
Os processos manuais também afetam o todo. Em um
momento específico, as organizações podem precisar
visualizar o status das contas a receber e de seu fluxo
de caixa no ciclo do pedido ao recebimento. Esses
são importantes indicadores da boa saúde financeira
da organização. A visibilidade em tempo real ajuda os
departamentos de CR a reduzir o tempo de processamento,
a efetuar um melhor controle e acompanhamento, e a
planejar com antecedência, estrategicamente.

1
2

Relatórios

3
Neste ponto, talvez os profissionais de CR precisem
consultar uma versão anterior da planilha para ver
anotações, e copiar e modificar essas anotações
para o novo arquivo e, em seguida, acompanhar
manualmente cada conta a receber, enviando
lembretes de pagamento.
5 Bruno Koch: “E-Invoicing / Electronic Invoicing E-Billing / Electronic Billing,” Billentis, maio de 2017.
6 Mary C. Driscoll: “The Cost of Invoicing: Spending Too Much to Invoice?” APQC, maio de 2016.
7 Bruno Koch: “Business Case E-Invoicing / E-Billing,” Billentis, fevereiro de 2017.
8 Atradius: “Payment Practices Barometer Americas 2017,” setembro de 2017.

E dependendo do atraso,
o texto do lembrete terá
um tom cada vez mais
forte. Isso significa que
diferentes modelos de
comunicação são usados
para cada vencimento, e eles
geralmente são armazenados
localmente e, portanto, são
propensos a inconsistências.
Para se criar o lembrete, os
profissionais de CR devem
inserir manualmente as
informações da conta no
modelo de comunicação,
aumentando ainda mais a
possibilidade de erro. Talvez
eles até precisem reproduzir
a fatura ou os documentos
que a acompanham, como
o comprovante de entrega,
e anexá-los ao lembrete de
pagamento. Especialmente
em casos de controvérsias,
documentos como o
comprovante de entrega
são cruciais para se atestar
a entrega de um produto ou
serviço.
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Fatores de mudança
Para as organizações que buscam melhorar a sua
função do CR, a eficiência e uma melhor visibilidade do
processo são os principais fatores a se considerar Mas
esses objetivos não são os únicos. As preferências e a
experiência do cliente, tanto em ambientes B2C quanto
B2B, bem como os mandatos governamentais, estão
moldando cada vez mais a estratégia de CR.

B2C - os clientes querem uma
variedade de opções de entrega
de faturas
Uma ótima experiência do cliente é uma vantagem
competitiva sustentável e um fator diferenciador.9 Parte
da oferta de uma ótima experiência é oferecer aos seus
clientes a opção de escolha. Os clientes desejam ter
opções na forma como recebem suas comunicações e
como interagem com as organizações, seja por meios
impressos ou eletrônicos. Esse elemento de escolha é
fundamental em um relacionamento B2C.
Indústrias que lidam com altos volumes, como
telecomunicações ou e-commerce, oferecem aos seus
clientes muitas opções sobre como receber suas faturas
e extratos, como e-mail, SMS, aplicativos, portais de
clientes e, é claro, correspondências tradicionais. E isso
é mais difícil para organizações menores, que não têm a
tecnologia ou os meios necessários para oferecer muitas
opções, e geralmente optam por papel ou um PDF
anexado aos e-mails.

B2B - compradores buscam
ganhos de eficiência para o seu
processo de CP
No contexto do B2B, as preferências do cliente são
importantes. Após chegar ao comprador, as faturas
ou extratos passam pelo processo de Contas a Pagar
(CP) para que a companhia efetue o pagamento. Nas
últimas décadas, os departamentos de CP têm tido
também a missão de melhorar sua eficiência. O maior
desafio enfrentado por eles é receber mais da metade
das faturas em um formato que requer processamento
manual adicional (papel, PDF, e-mail, fax))10; assim, sob
o ponto de vista do CP, um PDF com imagens não é algo
totalmente diferente de uma fatura em papel.
Várias tecnologias têm sido usadas para automatizar
gradualmente o processamento de faturas para os
compradores, como a digitalização e o reconhecimento
ótico de caracteres (OCR). E cada vez mais organizações,
especialmente as maiores, estão dando um passo adiante

com a automação, pedindo a seus fornecedores que
enviem faturas em um formato realmente eletrônico,
seja ele uma nota fiscal eletrônica, EDI/XML ou portal
da web. Os dados de fatura em um formato estruturado
podem ser integrados diretamente em seu sistema
de CP, permitindo o processamento direto, e assim o
recebimento, processamento e aprovação de faturas
ocorrem sem intervenção humana.
O ponto é que os desafios internos do CP podem
estabelecer qual o formato desejado por um comprador
B2B em relação às suas faturas e comunicação
relacionada. E quanto maior o comprador, mais poder ele
tem. Portanto, os fornecedores, especialmente aqueles
que atendem organizações maiores, precisam ser flexíveis
para acomodar as preferências dos seus clientes.

B2G – regulamentações
governamentais
O governo também está impulsionando a adoção do
faturamento eletrônico em cerca de 50 países 11 (nos
EUA, as taxas de adoção de faturamento eletrônico
são comparáveis às da Europa, alcançando 25%, mas o
principal fator para isso são as organizações que buscam
otimizar o processo final)12.
Os governos ao redor do mundo estão fazendo isso de
duas maneiras:
• Para combater a evasão fiscal, em muitos países os
fornecedores são obrigados a produzir dados de
faturas (estruturados) para as autoridades fiscais e,
diretamente ou por meio de prestadores de serviços,
aos compradores. Esses requisitos também podem
incluir outros documentos relacionados, como guias
de embarque e comprovantes de entrega.
• As organizações do setor público (por exemplo, a
France with Chorus) que buscam ganhos de eficiência
através da simplificação de seus processos de Contas
a Pagar exigem que seus fornecedores enviem faturas
apenas eletronicamente e, na maioria dos casos,
solicitam dados de fatura estruturados. Isso é crucial
quando 45 a 65% de todas as empresas de um país são
fornecedoras do setor público.13
Esses mandatos reconhecem o fato de que as pequenas
e médias empresas não são comparáveis às organizações
maiores, pois essas precisarão de mais tempo para chegar
lá. No entanto, elas são devem aceitar isso. De qualquer
forma, as organizações enfrentam uma complicada teia
de mandatos governamentais e padrões de faturamento
eletrônico que qualquer empresa que opera em nível
nacional ou internacional deve levar em conta.

9 Antora-Fani Dima: “Insight into Customer Communications Management,” Objectif Lune, abril de 2016
10 Andrew Bartolini, Christopher J. Dwyer: “The State of ePayables 2017: Convergence,” Ardent Partners, junho de 2017.
11 Bruno Koch: “E-Invoicing / Electronic Invoicing E-Billing / Electronic Billing,” Billentis, maio de 2017.
12 Payments, Standards and Outreach Group: “U.S. Adoption of Electronic Invoicing: Challenges and Opportunities, ” Federal Reserve Bank of
Minneapolis, junho de 2016.
13 Bruno Koch: “Business Case E-Invoicing / E-Billing,” Billentis, fevereiro de 2017.
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Transforme o seu Contas a
Receber
Qual tecnologia é necessária
As organizações precisam pensar estrategicamente sobre
as funções do CR. Os departamentos de CR precisam de
ferramentas e processos que lhe permitirão manter um
fluxo de caixa saudável e, ao mesmo tempo, garantir que
seus clientes realizem o faturamento sem problemas, por
meio dos canais de sua preferência.

• Portal do cliente – os clientes podem fazer um login
com segurança em um único local, onde podem acessar
todas as faturas pagas e em aberto e gerenciar suas
preferências de comunicação. A transição para o
digital é muito fácil e ela ocasiona uma redução no
tempo gasto com atividades manuais, identificação de
pagamentos recebidos, controvérsias, cobranças, etc.

A solução: tecnologia não invasiva para ampliar a
funcionalidade dos sistemas já instalados, substituição
de soluções alternativas manuais por processos
automatizados padronizados, e mais tempo para os
profissionais de CR se concentrarem em atividades de
valor agregado.

Em termos de funcionalidade, isso inclui:
• Painel de visão geral – Uma visão consolidada e útil do
CR em uma única página, agregando informações de
vários sistemas e permitindo que os usuários adicionem
notas. A combinação de relatórios de vencimentos de
vários sistemas aumenta a visibilidade das contas a
receber e permite que os profissionais de CR lidem
proativamente com todas as contas em aberto dentro
do prazo. A colaboração entre os profissionais de
CR também é melhorada com um local central para
anotações, ajudando-os a se manter atualizados com
cada conta, a identificar exceções e a lidar com as
controvérsias de modo mais eficiente.
• Entrega multicanal – otimize a saída de impressão,
mas também estenda a funcionalidade do sistema para
oferecer a possibilidade de apresentação de faturas
eletrônicas. Os principais fatores determinantes para
se migrar para faturas eletrônicas são a minimização
de custos de processamento, a redução do DSO e o
aumento da eficiência e produtividade. Será necessária
uma tecnologia flexível para suportar todos os casos
que incluem PDFs anexados a e-mails, SMS, EDI, XML,
faturas eletrônicas e portais.

• Supressão da fatura – reconheça facilmente as faturas
pagas em um lote no final do mês usando respostas e
confirmações de pagamento de clientes, e evite o envio
repetido das faturas ao cliente, o que cria confusão e
prejudica a experiência deles.
• Visibilidade em processos adjacentes – os processos
de CR não acontecem no vácuo; eles fazem parte do
ciclo do pedido até o recebimento. Isso requer que os
sistemas e as informações ou documentos necessários
sejam sempre facilmente acessíveis. Por exemplo, anexar
automaticamente o respectivo comprovante de entrega
ao se enviar uma fatura aumenta a transparência e a
confiança dos clientes.

• Padronização e automação – Ao invés de usar uma
impressão tradicional em lote no final do mês, você
poderá gerar e enviar faturas eletronicamente assim
que o comprovante de entrega estiver disponível. Ou
poderá enviar extratos e lembretes de pagamento
automaticamente, utilizando um texto cada vez mais
incisivo para casos de maior atraso no pagamento.
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Conclusão
Os profissionais, processos e sistemas de Contas a
Receber devem ocupar um primeiro plano nas iniciativas
de transformação digital. Aproveitar a tecnologia para
capacitar as pessoas, melhorar, “mas também repensar e
replanejar” os processos de CR, e estender a funcionalidade
dos principais sistemas será algo fundamental para a
transformação das operações financeiras.

O s de par tame n tos de Con tas a Re ceber têm
a oportunidade de se lançar em uma função
estratégica, e ajudar a mudar a percepção do
departamento de CR de um centro de custos para um
centro de criação de valor. Uma tecnologia flexível e
uma visão estratégica dos executivos de finanças é algo
necessário para a transformação dos processos e a boa
influência às pessoas.

Em primeiro lugar, os profissionais de CR terão mais
autonomia e estarão livres de tarefas manuais repetitivas
que conduzem a erros e prejudicam sua produtividade.
Porém, o mais importante é que quanto mais o CR se
aproximar do processamento direto, mais tempo os
profissionais de CR poderão dedicar às tarefas que
agregam valor. Tendo em mente o quão dispendioso é
executar funções financeiras (até 2% da receita total das
organizações com desempenho inferior, em que os custos
de pessoal representam cerca de dois terços disso)14,
melhorias de processo representam uma tremenda
oportunidade em economia de custos e receita adicional,
por utilizar melhor o valioso tempo dos profissionais de
CR.
Em segundo lugar, os processos de CR simplificados,
digitais e automatizados não levam apenas à redução
do DSO e à melhoria do fluxo de caixa, mas também
podem ajudar os profissionais de CR a contribuir para
a melhoria da experiência do cliente. Ao oferecer um
único ponto de referência para faturas e extratos, e uma
maneira fácil de ajustar suas preferências, o processo de
faturamento e a resolução de controvérsias se torna mais
eficiente e transparente, tanto para os clientes como para
os profissionais de CR.
Finalmente, os departamentos de CR podem extrair mais
valor dos sistemas já instalados. A tecnologia flexível
pode ajudar a centralizar fluxos de dados e a estender a
funcionalidade do sistema principal, sem interferir nesses
ativos valiosos. Isso pode aumentar a transparência,
eliminar a necessidade de soluções complexas, ajudar a
melhorar a tomada de decisões e a previsão financeira, e
permitir que as organizações respondam aos requisitos
do cliente e do governo.

14 Mary Driscoll: “Metric of the Month: Cost to Run the Finance Function,” APQC, junho de 2017.
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