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O que é comprovante de 
entrega?

Comprovante de entrega (CE): O Comprovante de 
Entrega é geralmente obtido quanto um cliente assina 
uma Nota de Entrega aceitando uma entrega. Estes são 
geralmente documentos impressos que o cliente assina. 
Ele confirma o fato que um destinatário recebeu o seu 
pedido. As notas de entrega são geralmente utilizadas para 
documentar a transação.

Nota de entrega: Um documento que lista a descrição 
e a quantidade dos produtos entregues ou dos serviços 
prestados. Uma cópia do documento, assinada pelo 
comprador, é devolvida para o  vendedor como 
comprovante de entrega.

Comprovante de entrega

Quais são os principais problemas?

O processo é sujeito a erros e demorado porque a nota 
de entrega precisa passar por várias mãos antes de ser 
capturada com segurança de volta ao sistema.

Segundo o relatório de mobilidade de 
Tecnologias de Campo: 

 60% das empresas de serviço de campo não estão 
usando software de automação.

 82% reconheceram otimizar a sua mobilidade como 
um fator-chave na sua estratégia para o próximo ano.

Os processos ainda são manuais e a maioria depende de papel. 
Os papéis geralmente são perdidos ou danificados durante o 
transporte e manuseio e rapidamente se acumulam em pilhas 
bagunçando o escritório. Cinco por cento das notas de entrega 
se perdem e têm que ser enviadas e assinadas novamente, o 
que não é nada bom para a confiança do cliente. Uma vez que 
a postagem das notas de entrega não pode ser feita até que o 
caminhão esteja de volta, a comunicação em tempo real com o 
cliente não é possível. As alterações no pedido ou no estoque 
têm que ser digitadas manualmente. O processamento das 
notas de entrega leva dias e rabiscos escritos à mão tornam os 
ajustes não confiáveis e difíceis de verificar.

Os compradores alvo e o que eles querem: 
1. O gerente de operações que está procurando eliminar os 

processos em papel e migrar para o móvel.

2. O gerente de contabilidade que está procurando aumentar 
a precisão.

3. O gerente de TI que quer uma solução que se adapte 
facilmente aos seus sistemas e processos e que não requer 
mudanças no sistema de ERP atual.

4. O CFO que espera reduzir o custo operacional e melhorar a 
experiência do cliente.

O que perguntar? 
1. Você perde notas de entrega? Se sim, quanto trabalho é 

necessário para substituí-los?

2. Você já entregou algo duas vezes para o mesmo cliente, 
porque você perdeu a nota de entrega?

3. Você precisa fazer a transição para o digital?

4. Você pode facilmente modificar o design da nota de 
entrega?

5. Você gostaria de receber as notas de entrega de volta ao 
escritório em tempo real após cada entrega?

6. Você pode adicionar conteúdo visual ou interativo às 
informações coletadas em campo?

7. Você sabe como está o processo de cada entrega e 
consegue enviar mensagens automáticas para os clientes?

8. As notas de entrega são inseridas manualmente em seu 
sistema? Se sim, qual é o custo da mão de obra?

9. Você tem um processo para a detecção de erros de entrada 
de dados? Se sim, qual é o custo da mão de obra?

10. Qual é a frequência de erros e quanto tempo é gasto para 
corrigi-los?
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