
Estudo de caso 
Magna Powertrain 

Magna Powertrain acelera digitalmente 
seu departamento de compras 
A Magna Powertrain é uma fornecedora líder para o setor automotivo 
global, com todos os recursos em design, desenvolvimento, teste e 
fabricação de cadeia cinemática. A organização de compras global 
da Magna precisava de uma maneira mais simplificada e segura de 
rastrear e obter assinaturas em contratos com fornecedores, pedidos 
de compra, termos e condições e outros documentos de negócios 
importantes. Ao implementar a tecnologia de assinatura eletrônica da 
DocuSign, o departamento de compras da Magna Powertrain acelerou a 
obtenção de assinaturas, permitiu a visibilidade do processo e aumentou 
a conformidade com os padrões legais e do setor, economizando tempo 
e dinheiro. 

O tedioso processo global de compras da 
Magna Powertrain 
Para os funcionários atarefados da organização global de compras da 
Magna Powertrain, contratos, acordos, formulários de despesas e outros 
documentos são parte essencial dos negócios diários. Obter e rastrear 
assinaturas de fornecedores geograficamente dispersos e aprovadores 
internos estava se tornando cada vez mais desafiador. "Foi um processo 
tedioso e demorado", disse Eric Stiebel, gerente estratégico de produtos 
da Magna Powertrain. "A primeira pessoa deveria imprimir, assinar, 
digitalizar e enviar um documento por e-mail para a próxima pessoa que 
faria o mesmo. Não havia uma maneira fácil de acompanhar o processo 
de assinatura." De fato, a obtenção de aprovações poderia levar até 
duas semanas, exigindo um tempo valioso do assistente administrativo 
da organização para rastrear assinaturas e enviar lembretes. Além 
disso, manter os documentos legíveis arquivados era essencial por 
razões legais, bem como pela conformidade com os padrões do setor 
automotivo. Stiebel comentou: "Estávamos desperdiçando um tempo 
valioso na digitalização e, muitas vezes, o produto final não era legível." 

Assinatura eletrônica DocuSign: uma solução segura 
e compatível 
Já estava na hora de encerrar o ciclo de assinar, imprimir, digitalizar e 
repetir. Stiebel começou a explorar a tecnologia de assinatura eletrônica 
no ano passado como uma maneira de automatizar o processo 
de assinatura e garantir documentos legíveis e compatíveis. "Nós 
realmente gostamos dos recursos de segurança e de armazenamento 
de documentos que a DocuSign oferece", comentou Stiebel. Ele diz 
que a DocuSign se destacou como provedora de assinatura eletrônica, 
principalmente em termos de interface do usuário e recursos móveis. Ele 
também gostou dos recursos de segurança e certificado de autenticação 
da DocuSign. 

Resultados 

Assinatura acelerada 
de documentos 
de uma a duas semanas para menos 
de um dia 

Maior conformidade  
dos padrões legais e do setor 

Visibilidade 
aprimorada  
em processos de assinatura de 
documentos 

Custos reduzidos  
de papel, tinta e perda de 
produtividade 
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Magna Powertrain acelera a assinatura de 
documentos e reduz os custos com a DocuSign 

Hoje, cerca de 110 funcionários de compras globais da Magna 
Powertrain usam a DocuSign para concluir as transações de assinatura. 
Internamente, a organização de compras usa a DocuSign para garantir 
assinaturas de relatórios de despesas, solicitações de viagem e 
aprovações de fornecimento. "Antes, as coisas demoravam cerca de 
uma semana ou mais. Agora, podemos obter aprovações no mesmo dia 
útil", disse Stiebel. 

Externamente, a Magna Powertrain usa a DocuSign para agendar 
contratos, ordens de compra, contratos de não divulgação, cartas 
de intenção e contratos de termos e condições. "Quando temos 
um contrato ou carta de indicação, usamos a DocuSign para obter 
a assinatura do fornecedor", disse Stiebel. "A DocuSign reduziu 
substancialmente o tempo de assinatura. Além disso, agora os 
documentos são rastreáveis, de forma a termos visibilidade do que está 
acontecendo no processo de assinatura." Internamente, os compradores 
economizam um tempo substancial e o assistente administrativo agora 
pode se concentrar em outras responsabilidades. O gerenciamento 
da Magna Powertrain gosta de poder assinar a qualquer momento, 
em qualquer lugar com seus dispositivos móveis. Externamente, os 
fornecedores da Magna também deram à empresa um feedback positivo 
sobre a conveniência de usar a DocuSign. 

A organização de compras da Magna Powertrain continua encontrando 
novas maneiras de usar a DocuSign, personalizando modelos com a 
marca Magna e facilitando o preenchimento e o envio de formulários. 
"A DocuSign está economizando uma quantidade significativa de 
tempo e tinta. Podemos obter os documentos assinados no mesmo 
dia. Sem perder tempo, sem confusão de documentos." De fato, outras 
funções internas da Magna estão percebendo como a organização de 
compras simplificou as assinaturas. O departamento corporativo de 
contas a pagar da Magna Powertrain já implementou a DocuSign com 
outros departamentos, como o piloto de gerenciamento de programas 
e a pesquisa da DocuSign. "A DocuSign está um passo à frente em 
tecnologia e oferece uma economia de tempo significativa", disse Stiebel. 

Sobre a DocuSign 
A DocuSign ajuda as organizações a se conectarem e automatizarem a forma como preparam, assinam, 
agem 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, 
em qualquer lugar e a qualquer momento. Atualmente, mais de 500 mil clientes e centenas de milhões de 
usuários em mais de 180 países usam a DocuSign para acelerar o processo de fazer negócios e simplificar a 
vida das pessoas.
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"A DocuSign está 
economizando 
uma quantidade 
significativa de tempo 
e tinta. Podemos 
obter os documentos 
assinados no mesmo 
dia, de qualquer lugar. 
Sem perder tempo, 
sem confusão de 
documentos."
Eric Stiebel 
Gerente estratégico de produtos
Magna Powertrain
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