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O Portal de Devoluções permite 
processar devoluções aos clientes de 
forma independente, seguindo um 
conjunto de critérios previamente 
definidos no algoritmo de otimização.

Portal de Devoluções



A gestão de devoluções é um procedimento dispendioso, 
manual e burocrático no qual o cliente deve contactar com o 
comerciante, prejudicando a agilidade, o tempo e os 
recursos.

Qual é o problema?

Não consideras casos 
especiai

Redução da satisfação do 
cliente

Sobrecarga do departamento 
de CS

Abranda as suas operações



A Deliverea desenvolveu o seu próprio portal de 
retorno, o que torna possível:

Definir regras específicas que aceitam ou rejeitam uma 
devolução com base no contexto do seu negócio.

Personalizar o portal com base na sua imagem de 
marca para oferecer uma experiência de cliente mais 
imersiva.

Adicionar diferentes sistemas de devolução (em casa, 
na loja ou num ponto conveniente) dependendo das 
características de expedição ou variáveis geográficas.

A nossa solução



Fluxo técnico

API

OK

Configurar portal web 

de devoluções 

Documentação da devolução

Criar devolução

Obter ticket informativo por 

referência 

OK

Pedido de devolução 

OK

OK Informação de devolução & rótulo 

KO Error info

CarrierSistema de clientes Webservice Package



Casos de uso Clientes de moda

A percentagem de devoluções feitas na indústria da moda e do calçado é de cerca de 
20%. Este setor não se pode dar ao luxo de realizar processos de logística inversa 
manualmente.

Clientes com alcance internacional

Nestes casos, a transportadora que presta o serviço pode variar consoante o país de 
origem/destino da parcela. Este aspeto requer um fluxo único com a possibilidade de 
personalizar as opções com base em critérios geográficos.

Automatização da transportadora

Clientes que, por razões operacionais, trabalham com uma transportadora específica 
em função do produto, destino, peso ou outras caraterísticas.



Departamento de Produto

Contacto

Consulte o nosso Roadmap Faça sugestões sales@deliverea.com

https://portal.productboard.com/frlpwc2p592gjjnzrasp9kgv/tabs/5-roadmap
https://portal.productboard.com/frlpwc2p592gjjnzrasp9kgv/tabs/5-roadmap/submit-idea
mailto:sales@deliverea.com

