4 maneiras de melhorar o
gerenciamento do envio
de correspondências
sem paralisar a sua empresa

ISSO LHE PARECE
FAMILIAR?
 A maior parte das faturas ainda é enviada pelo correio, e a
maioria das empresas utiliza papéis para se comunicar com seus
clientes e fornecedores.
 Um grande número de empresas não pode tirar proveito de
descontos de postagem pois a mudança de práticas é algo
muito complexo e caro.
 Adicionar novas tarefas de impressão e de envio de
correspondências, mesmo as mais simples, exige muito esforço
e pode até paralisar a empresa.

NO ENTANTO,

todo mundo está procurando meios de:
Reduzir tarefas manuais e volume de papel
Automatizar tarefas repetitivas
 Mudar para o envio digital
 Reduzir os custos de manuseio de correspondências
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MAIS DE 70%
das empresas enviam entre 1.000 e 10.000 faturas por mês.1 E 53%
das comunicações transacionais ainda são enviadas por correio.
O envio das faturas é o primeiro passo para ser pago: a fatura
precisa ser enviada a tempo, precisa ser entregue à pessoa certa,
não deve ser confundida com outra fatura e, acima de tudo, deve
ser processada de forma eficiente.
O envio das comunicações para os clientes é um processo vital
para as empresas, e é importante evitar interrupções e atrasos.
Além disso, é normal começar a questionar a maneira como você
faz as coisas. Mas, para crescer e satisfazer as necessidades dos seus
clientes, você deve absolutamente otimizar os seus processos. Há
muitas soluções mágicas no mercado que, supostamente, podem
resolver todos os seus problemas. Mas às vezes você não consegue
alcançar os seus objetivos ideais e só pensa em desistir. Você
certamente está se perguntando por que deve mudar tudo na sua
empresa quando as coisas estão indo bem e você está ganhando
dinheiro.
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O QUE VOCÊ DEVERIA
FAZER?
Melhorar as suas operações diárias, gradualmente, com base
no que você aprendeu, e revisar os seus processos de envio de
correspondências no seu próprio ritmo.
Com um passo de cada vez, você vai economizar muito
dinheiro e se aproximará dos seus objetivos em termos de
produtividade e eficiência.
Aqui estão 4 maneiras simples e de fácil implementação para
melhorar o seu gerenciamento do envio de correspondências.

Segundo o Institute of Financial Operations

3

1

3
LOTE

GANHO
DE VELOCIDADE

2
LOTE

1
LOTE

SOLUÇÃO

Mais de 43% dos gerentes responsáveis pela
impressão e envio de correspondências querem
reduzir os custos e acelerar a produção.2

Automatize as tarefas mais entediantes com um
sistema de middleware que capta as requisições de
correspondência de modo centralizado, e faça algumas
simples alterações.

Considerando-se que algumas empresas podem produzir
até 50.000 páginas por semana , a importância de se aumentar
a velocidade de trabalho é óbvia!
Os prazos são frequentemente muito apertados e, além dos
grandes trabalhos de impressão planejados e recorrentes, os
gerentes de salas de correspondências têm de responder a
diversos pequenos pedidos pontuais que são muito exigentes.
A sua execução manual rapidamente se torna algo oneroso,
ineficiente e chato. Os funcionários não ficam contentes.
Além disso, lidar com novos pedidos não é simples, e os outros
departamentos da empresa sentem que o departamento de
correspondências não está cuidando das suas necessidades.
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Dados da Association for Information and Image Management.

ECONOMIA RÁPIDA

1

Receba as suas solicitações de envio centralmente e ganhe um tempo
valioso; você não terá mais que classificar, dividir e agrupar os seus
trabalhos manualmente.
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Imprima diretamente as correspondências com as marcas de inserção
adequadas e deixe de manusear pilhas de papel.

3

Coloque as páginas na máquina de dobrar/inserir em qualquer ordem
e deixe a máquina fazer o resto.
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“ Eu desenvolvi um processo para que a nossa equipe no exterior
simplesmente tenha que colocar o arquivo que eles criaram em uma
pasta de prioridade. Isso ativa um processo que nos permite classificar
o documento pelo número de páginas e enviar o arquivo para as
impressoras, onde ele é processado automaticamente. Nossas salas
de impressão não estão mais lotadas, sem mencionar que já não é
mais necessário contar com algo entre 5 e 10 funcionários para inserir
documentos nos envelopes.
Desse modo nós mudamos vários processos que eram sujeitos a erros
e podiam levar até três dias. As tarefas agora são automatizadas e
levam apenas 15 minutos. É inacreditável! Nós ganhamos tanto tempo
simplesmente automatizando a pré-classificação dos documentos. ”
Rick Loiben da Aon

5

2

FTP

T ORNE A SUA
INFORMAÇÃO MAIS
CONFIÁVEL

Mailin

g list

A
Z

SOLUÇÃO

40% dos gerentes das salas de correspondências
acham que o maior benefício de um sistema
de gerenciamento de correspondências é que
menos erros são cometidos.3
A exatidão das correspondências é uma parte crítica da
continuidade dos negócios. Com processos manuais, os erros
se acumulam rapidamente.
Por exemplo, é difícil garantir que o pedaço correto de papel
seja inserido no envelope certo. Geralmente, muitas horas
são gastas para verificar manualmente se a mensagem
certa está sendo enviada. Além do mais, é caro quando
uma correspondência é devolvida; ao lidar com o processo
manualmente, é fácil errar no endereço ou CEP!
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Dados da AIIM

Torne a confiabilidade dos dados uma prioridade da
empresa.

ECONOMIA RÁPIDA

1

Automatize a classificação e a limpeza dos endereços com um
sistema de middleware e corrija os erros na fonte.

2

Garanta que os campos de envio e endereço estejam sempre
completos, automatizando alertas para informá-lo quando não
estiverem.

3

Adicione uma etapa para confirmar a validade dos dados do cliente
com todos os departamentos em contato direto com os clientes
(suporte técnico, atendimento ao cliente, vendas, etc.)
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“ Basicamente, estávamos perdendo muito tempo gerenciando erros
humanos. Agora estamos focados em criar novas idéias, em vez de
preencher formulários de papel.
É incrível o quanto nosso trabalho melhorou. Podemos nos concentrar em
tarefas de valor agregado e nossos clientes também estão se beneficiando
disso! ”
Lizza Friolet, da Envol des langues
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S IMPLIFICAR A COMPOSIÇÃO
DAS SUAS COMUNICAÇÕES

SOLUÇÃO

20% dos gerentes de salas de correspondências
acham que o maior benefício de um sistema de
gerenciamento de envio de correspondências é a
capacidade de gerenciar o design dos modelos.4
Além disso, 42% deles precisam gerenciar uma série de
requisitos legais do layout da correspondência e da marca.
Outros 23% dos entrevistados trabalham com vários idiomas
e precisam personalizar as suas comunicações com base no
idioma do destinatário.
As comunicações são frequentemente enviadas por meio
de sistemas desatualizados que dificultam a otimização
dos documentos. Consequentemente, as alterações e as
correspondências são muitas vezes geridas manualmente,
com todos os riscos de erros e não conformidade que se possa
imaginar.
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Dados da AIIM

Instale um sistema de middleware que intercepta os
dados em seus sistemas existentes e altere facilmente
os seus documentos.

ECONOMIA RÁPIDA

1

Brinque com os seus layouts de página.

2

Exclua itens não aplicáveis nas faturas.

3

Reduza o número de páginas, quando possível.

4

Inclua códigos de barras variáveis para o insersor com base em
cada correspondência enviada.
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“ É fácil mudar marcas corporativas, incluir mensagens
personalizadas, alterar os termos e fazer quaisquer outras
alterações. Nós podemos cuidar do design e layout dos
documentos sem ter que lidar com a programação de um
sistema ou aplicativo. Agora que temos mais flexibilidade
para alterar documentos, é simples incluir mais
mensagens promocionais nos materiais que enviamos
aos clientes. Mais mensagens de marketing no lugar certo
significam mais pessoas em nossos showrooms e, como
resultado final, mais vendas.”
Y.K. Almoayyed & Sons
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4

MUDE
PARA O DIGITAL

SOLUÇÃO

54% das empresas ainda não enviam faturas
eletronicamente. Muitas pessoas ainda adoram a
correspondência tradicional.5
Os clientes continuam pedindo para receber as contas
em papel. Além disso, os funcionários estão imprimindo
cópias para gerenciar os registros dos clientes. Às vezes você
simplesmente não tem os endereços de e-mail dos seus
clientes. É difícil deixar de lado os velhos hábitos, e a revolução
digital ainda é um conceito de difícil implementação. No
entanto, mudar para o digital traz muitos benefícios às
empresas.
Você sabia que 31,7% dos gerentes de salas de
correspondências acham que a melhor parte de uma solução
de faturamento eletrônico é que o número de pedidos de
informações sobre faturas perdidas diminui?5 Portanto, é
importante que você inicie a mudança lentamente, para poder
enviar os e-mails para os seus clientes que preferem esse
método de comunicação.
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Dados do Institute of Financial Operations

Antes de mudar drasticamente a maneira como você se
comunica com os clientes, comece mudando os seus
processos internos para o digital. A transição será mais
tranquila.

ECONOMIA RÁPIDA

1

Utilize um procedimento de atendimento ao cliente para poder
solicitar automaticamente os endereços de e-mail dos seus contatos.

2

Mude gradualmente para o digital e comece a enviar faturas em PDF
aos clientes que as solicitarem.

3

Formate os seus documentos originais para que eles possam ser
enviados de diferentes modos e ao mesmo tempo. Você não vai se
livrar dos papéis imediatamente, mas você será capaz de enviar as
mesmas faturas por e-mail.
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Pronto para descobrir como você pode melhorar
seus processos do envio de correspondências?
Clique aqui

olconnect.com
www.objectiflune.com

OL é uma marca registrada da Objectif Lune Inc.
Todas as marcas registradas apresentadas são de propriedade de seus respectivos proprietários.
© 2021 Objectif Lune Inc. Todos os direitos reservados. OM-eGUIDE-PT-V.1.0

