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Solicite pagamentos e assinaturas em uma 
única etapa 
Muitas empresas precisam cobrar pagamentos e coletar assinaturas como parte do mesmo 
processo de contrato.  Hoje, esses dois estágios são separados e desarticulados, e mais de 65% 
das empresas pesquisadas* enfrentam atrasos de pagamento ou falha na cobrança como um 
todo. Os processos existentes de cobrança de pagamentos e coleta de assinaturas também 
resultam em perda de tempo na busca do dinheiro devido, uma experiência ruim para o cliente, 
imprecisões e erros, além de distrair você de oportunidades que geram receita. 

A DocuSign Payments é uma maneira rápida e fácil de 
solicitar pagamentos e assinaturas em apenas uma etapa  

Receba pagamentos instantaneamente    
e evite atrasos na cobrança de dinheiro devido. 

Use o seu tempo para fazer seus negócios crescerem    
em vez de cobrar e coletar manualmente os pagamentos e contratos assinados. 

Evite imprecisões    
e reduza os erros para garantir que você receba a quantia correta. 

Ofereça uma experiência superior ao cliente    
com a capacidade de assinar e pagar a qualquer hora, em qualquer lugar e em 
qualquer dispositivo.  
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* Pesquisa de mercado interno da DocuSign, 2016



Casos de uso 

Contratos de aluguel 

Doações 

Contabilidade e preparação de tributos 

Serviços de terceiros 

Registros de eventos 

Faturas 

Contratos de vendas 

Apólices de seguro 

Depósitos de segurança 

Taxas mensais de associação 

Taxas por atraso  Configuração rápida 
Receba os pagamentos 
enviados para sua conta 
bancária em apenas algumas 
etapas para poder começar 
a aceitar automaticamente 
cartões de crédito e débito, 
Apple Pay, Android Pay e ACH. 

Móvel 
Ofereça uma experiência 
superior ao cliente com a 
capacidade de assinar e pagar a 
qualquer hora, em qualquer lugar 
e em qualquer dispositivo. 

Flexível 
Solicite pagamentos que 
atendam às suas necessidades 
comerciais, incluindo 
pagamentos únicos (valores 
fixos, com base em fórmula e 
determinados pelo assinante) 
ou pagamentos futuros e 
recorrentes.  

Intuitivo 
Use nossa interface para 
“drag-and-drop” facilmente 
a tag “Pagamentos” em seu 
contrato. 

Seguro 
Tenha confiança em nossa 
segurança incomparável 
por meio de práticas de 
criptografia avançada.  
Nenhum dado de pagamento é 
armazenado pela DocuSign. 

Parceiros 
Trabalhe com nomes de 
confiança por meio de nossas 
integrações predefinidas 
com os principais portais de 
pagamento.  

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.  

Para obter mais informações 
contato@docusign.com
Ligue para +5511 3330-1000

DocuSign, Inc.   
Rua Gomes de Carvalho, 
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Solicite todos os pagamentos dentro da 
experiência DocuSign
A DocuSign está se integrando aos principais portais de pagamento 
para oferecer aos assinantes a capacidade de efetuar pagamentos 
com qualquer um dos principais cartões de crédito ou de débito, 
Apple Pay, Android Pay e ACH (conta bancária).  

Acesse docusign.com/payments para ver a lista de integrações 
predefinidas da DocuSign com os portais de pagamento. 

Principais recursos 


