
Como ser mais efetivo 
no controle e gerenciamento 
de suas entregas

EM 5 PASSOS

EBOOK



Neste e-book você vai entender, de forma rápida e objetiva, as técnicas e
possibilidades que podem ser aplicadas imediatamente para otimizar e ter
melhores resultados no seu negócio.
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Atuar no segmento de transportes e logística em um país continental e de grandes contrastes como o
Brasil é um grande desafio. Para manter as operações saudáveis e assegurar o crescimento da empresa,
é imprescindível estar atento à competitividade, focando principalmente no gerenciamento de
processos de custos, na melhoria contínua da efetividade, e nas obrigações legais e fiscais. Desta forma,
um ponto fundamental a ser observado é o registro de entrega dos produtos transportados e sua
respectiva documentação fiscal. 

E como fazer isso? 

Confira aqui os 
5 passos que vão te ajudar na gestão dessa etapa do seu negócio, de forma rápida e segura.

É possível eliminar dificuldades eÉ possível eliminar dificuldades e
otimizar processos!otimizar processos!



Passo 1: Planeje e alinhe a efetividade na estratégia 
do seu negócio

Passo 2: Elimine improvisos e adote protocolos fáceis
e confiáveis

Passo 3: Use ferramentas tecnológicas que facilitem o
seu trabalho

Passo 4: Integre tudo em um App

Passo 5: Organize os registros de obrigatoriedades fiscais
em uma só plataforma
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Independentemente da função , sejam eles gestores,
equipe administrativa, operacional e motoristas , todos

devem estar envolvidos na organização e sistematização de
processos. Afinal, no caso de uma empresa que transporta

mercadorias e realiza entregas, é fundamental validar as
coletas e entregas através de meios eficientes, seguros e

confiáveis. E ainda, assegurar o registro de cada etapa com
precisão e rastreabilidade. Esse é um ponto fundamental na

estratégia do negócio! 

O planejamento e as ações que vão impulsionar o crescimento
da empresa a cada ano devem ser desenvolvidos com foco na

busca por melhores resultados e no aperfeiçoamento das
operações. Para garantir a sua execução, devem ser

compartilhados com os colaboradores, para que entendam o
papel; 

Planeje e alinhe a efetividade naPlaneje e alinhe a efetividade na  
estratégia do seu negócioestratégia do seu negócio  
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Com quantos motoristas sua empresa transportadora ou
operadora de logística trabalha? Muitos, de diferentes idades e
níveis de escolaridade? Uns trabalham há pouco tempo na
empresa, outros há vários anos? Funcionários próprios,
terceirizados e prestadores de serviço? Trabalham somente com
veículos da empresa ou também com veículos alugados?

Elimine improvisos e adote protocolosElimine improvisos e adote protocolos
fáceis e confiáveisfáceis e confiáveis

Esse cenário mostra que é imperativa a implementação de
protocolos e procedimentos, a fim de administrar tamanha
diversidade de perfis. Afinal o que deve prevalecer é o processo
definido pela empresa, e não as formas de fazer individuais ou
de departamentos. A adoção de regras claras e simples de
serem seguidas, especialmente para os que estão na ponta
executando as coletas e as entregas, e o emprego de
ferramentas de fácil utilização garantem que o trabalho seja
executado com perfeição;



Atualmente, mesmo com a emissão de notas fiscais
eletrônicas, é fundamental transformar o ato da validação da

entrega com a assinatura do canhoto, que é o que consolida a
transação comercial, em um procedimento rápido e eficaz.

Além da facilidade oferecida ao cliente, os documentos
também geram informações necessárias e de forma segura

para a completa gestão do processo. 

Use ferramentas tecnológicas queUse ferramentas tecnológicas que  
facilitem o seu trabalhofacilitem o seu trabalho

Por isso, quanto mais agilidade, melhor. 
A tecnologia disponível, por meio de aplicativos especialmente

desenvolvidos para essa finalidade , como o Canhoto Fácil,
torna a operação extremamente eficaz.
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Com o uso do aplicativo fica muito mais simples planejar o
trabalho de logística, ter rotas mais inteligentes, otimizar o
consumo de combustível, além de registrar e consultar a base de
dados das suas entregas.

Integre tudo em um AppIntegre tudo em um App

Você reduz o tempo da assinatura e coleta de canhotos e aumenta
a produtividade da equipe! Com o Canhoto Fácil, o motorista coleta
a assinatura do destinatário que está recebendo a mercadoria,
fotografa o canhoto de recebimento, que é prontamente capturado
e armazenado eletronicamente em nuvem. 
Informações como dia, hora, localização exata - referenciada por
GPS, com latitude e longitude, são geradas automaticamente pelo
aplicativo. 
O status do produto transportado é facilmente identificado no
aplicativo. Os registros são 100% armazenados em nuvem, em
ambiente totalmente seguro e acessível imediatamente. 
App Canhoto Fácil: a melhor gestão de registros de entregas que
sua empresa pode ter!



O Canhoto Fácil também pode ser administrado em
diversos dispositivos, onde todos os registros e informações

podem ser vistos e gerenciados online, integrando as
operações e tornando-as muito rápidas e eficientes,

atendendo, inclusive, todas as obrigatoriedades fiscais.
O Canhoto Fácil vai revolucionar a sua gestão, oferecendo

aquilo que você mais precisa: processos integrados de
gestão, redução no tempo, aumento da efetividade das

operações, otimização do trabalho da equipe e operações
fiscais consolidadas!  E tudo isso com facilidade, segurança

e um excelente custo/benefício!  

Além de gerenciar suas entregas, capturar e armazenar a
imagem do canhoto (comprovante de entrega), o APP Canhoto
Fácil registra todos os dados dos documentos fiscais através de

leitura de código de barras e QR Code. Desta forma, atende a
norma técnica 2019/001 do CT-e / CT- eOS da SEFAZ. 

Organize os registros de obrigatoriedadesOrganize os registros de obrigatoriedades
  fiscais em uma só plataformafiscais em uma só plataforma  
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O aplicativo com plataforma integradaO aplicativo com plataforma integrada  
atende a obrigatoriedade da Nota Técnica 2021.001.atende a obrigatoriedade da Nota Técnica 2021.001.    

Conforme Nota Técnica publicada em 24/02/2021, fica instituída a criação de um
ambiente para recepção eletrônica de comprovantes de entrega; essa medida
entrará em vigor no dia 26/06/2021.

A partir desta data, as empresas emitentes de NF-e deverão transmitir à SEFAZ o arquivo
digital de comprovação de entrega/recebimento de mercadorias, com a captura das
imagens e registros dos documentos fiscais eletrônicos. 
Isso se aplica mesmo em situações onde a entrega é realizada por terceiros.

O Canhoto Fácil é um App que pode ser integrado a uma plataforma de
gestão, e garante o registro e gerenciamento dos recibos de entrega,
permitindo a transmissão dos comprovantes à SEFAZ.
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Clique no link abaixo e teste gratuitamente (com armazenamento de até 100MB) o
app do Canhoto Fácil!
Para maiores informações, entre em contato com nossos especialistas e agende uma
demonstração.

Conheça o Canhoto Fácil!Conheça o Canhoto Fácil!  

Testar gratuitamente o appTestar gratuitamente o appTestar gratuitamente o app

Teste grátis!Teste grátis!

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.varitus.canhotofacil
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.varitus.canhotofacil


A VARITUS é uma empresa especializada na gestão de documentos eletrônicos
inteligentes. Há mais de 12 anos no mercado, tem uma equipe de engenheiros de
software altamente especializados, focada em desenvolver soluções eficientes, que
valorizam a praticidade, a simplicidade no uso, a segurança e a integração de
processos. Com suporte técnico eficiente, respalda mais de 8.000 empresas em
todo Brasil, de pequeno, médio e grande portes.
A VARITUS tem seus processos certificados pela ISO9001 e também é uma Green IT
Company.

O Canhoto Fácil foi desenvolvidoO Canhoto Fácil foi desenvolvido
pela VARITUS Brasil.pela VARITUS Brasil.
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https://varitus.com.br/
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