Case de sucesso
RE/MAX

Mais Agilidade na Hora de Assinar
Contratos de Locação
A RE/MAX é a maior rede de franquias imobiliárias em
número de transações do mundo, com mais de 7.000
unidades e mais de 100.000 corretores a sua disposição.
Cenário
A empresa tinha a necessidade de agilizar o processo de assinatura
eletrônica de contratos de locação e nas modalidades “Seguro-Fiança”
e “Garantia Aluguel” em quatro de suas 150 unidades no Brasil. Desde
então, já registrou 30% das negociações efetuadas digitalmente. Nos
Estados Unidos, esse número chega a 80% dos contratos.

“Antes levávamos entre
sete e quinze dias para
validar um contrato. Com
a DocuSign, conseguimos
uma redução de tempo
enorme e, em até 24 horas,
está tudo resolvido.”
Fabio Vuian Lo
Diretor da Agência RE/MAX Aruanã

Solução
Antes de trabalhar com a DocuSign a assinatura de um contrato de
locação demorava em média de 7 a 15 dias para serem concretizados.
Com o uso da plataforma da DocuSign a assinatura é feita no mesmo
dia em poucas horas. A implantação da DocuSign, além de diminuir o
tempo entre a formalização, também resultou em economia de dinheiro
eliminando gasto com envio de documentos em papéis, impressão e
cartório. Gerando mais dinamismo, agilidade e redução de custos nos
processos. Estes benefícios são sentidos pela empresa e também por
seus clientes, corretores e locatários.

“Foi muito fácil e rápido assinar o contrato
eletronicamente. Depois disso já comprei
um imóvel e um veículo mas, infelizmente,
precisei assinar presencialmente, o que
trouxe mais gastos e stress, levando um
tempo maior.”

“Há dez anos, aluguei um
imóvel e foi presencial, tive
de reconhecer firma em
cartório e levou bastante
tempo. Dessa vez, eu e
minha esposa assinamos
via aplicativo de celular
da DocuSign. Seria ótimo
se todas as instituições
aceitassem a assinatura
eletrônica.”
Nuno Pimenta
Engenheiro que alugou o apartamento de Emerson

Emerson Cardoso
Empresário, mudou para Minas Gerais há nove meses e deixou a locação
de um apartamento aos cuidados da RE/MAX

Sobre a DocuSign
A DocuSign ajuda as organizações a se conectarem e automatizarem a forma como preparam, assinam,
atuam em e gerenciam contratos. Como parte do DocuSign Agreement Cloud, a DocuSign oferece a assinatura
eletrônica: a melhor maneira do mundo de assinar eletronicamente em praticamente qualquer dispositivo,
de praticamente qualquer lugar e a qualquer momento. Atualmente, mais de 500.000 clientes e centenas de
milhões de usuários em mais de 180 países usam a DocuSign para realizar contratos da melhor forma possível.
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