
Objetivos principais da empresa

 

A Expedia® CruiseShipCenters® é uma franquia de viagens 

mundialmente premiada especializada em marketing e vendas de 

cruzeiros. Fundada em 1987, a empresa juntou-se à família de marcas 

Expedia® Inc. em 2007 e hoje oferece aos viajantes produtos e 

pacotes de viagem que incluem de cruzeiros, voos e locações de 

automóveis até hotéis, excursões e mais. Com quase 200 franquias e 

4.000 consultores de férias localizados nos Estados Unidos, Porto Rico 

e Canadá, a Expedia CruiseShipCenters tem a função de oferecer 

experiências de férias espetaculares para seus clientes e ajudar a 

"Realizar Sonhos".

Desafio

A cada ano os 4.000 consultores de férias da Expedia CruiseShipCenters 

precisam renovar seus contratos de prestador de serviço, e esse número 

aumenta cada vez mais. Cada parceiro da franquia é responsável por 

facilitar esse processo em nível local, redigindo os contratos e recolhendo 

a assinatura dos consultores que trabalham com eles. Além disso, como as 

franquias estão em um processo de contratação constante, o gerenciamento 

das renovações de contratos e a redação de contratos novos ocorrem no 

ano todo.

Proprietários de franquias assinam contratos de modo mais fácil e 
rápido a qualquer hora, em qualquer lugar e de qualquer dispositivo

Case de sucesso Expedia® CruiseShipCenters®

A Expedia® CruiseShipCenters® estima 
uma economia de US$1,5 milhão com o 
DocuSign para Office 365 em três anos

Principais benefícios alcançados

Economia de US$76 por contrato; 

Redução do tempo para a execução do serviço;

Estimativa de Economia de 1,5 milhão nos 

próximos 3 anos.



A matriz da empresa decidiu investir em 
uma solução 100% digital para facilitar 
o trabalho dos parceiros

Antes de automatizar e digitalizar as operações, as 

renovações de contratos e novas contratações da 

Expedia CruiseShipCenters eram processos manuais 

feitos com o uso de papel. Na hora de renovar um 

contrato ou contratar um novo consultor de férias, a 

criação de toda a papelada demorava até 30 minutos. 

Caso o consultor trabalhasse remotamente e não 

pudesse ir até o escritório para assinar, os contratos 

precisavam ser impressos e enviados por fax ou 

correio. Em locais com muitos consultores (100 ou 

mais) ou com consultores trabalhando remotamente, 

concluir as renovações era uma dor de cabeça para a 

administração, além de ser um processo demorado. 

Além disso, as impressões de contratos e os envios por 

fax ou correio eram custosos para os parceiros das 

franquias.

A Solução

Primeiro, a matriz da Expedia CruiseShipCenters quis 

uma solução para permitir que as franquias 

conduzissem um processo de contratação 100% digital 

para evitar impressões, envios por fax, digitalizações e 

serviços postais. Isso significa que ela precisava de 

uma solução não só para permitir que as franquias 

criassem e enviassem contratos eletronicamente, mas 

também que incluísse um componente de assinatura 

eletrônica integrado para permitir que os consultores 

de férias assinassem e devolvessem contratos de onde 

estivessem, sem a necessidade de imprimir, assinar e 

digitalizar ou enviar por fax. A ferramenta também 

precisaria incluir um componente de armazenamento 

na nuvem para que os contratos ficassem 

armazenados e acessíveis tanto para os consultores 

quanto para os parceiros. Finalmente, a ferramenta 

precisava ser segura e à prova de violações para 

manter a confidencialidade das informações desde o 

envio dos contratos até a devolução deles assinados e 

prontos para serem armazenados.

Depois de avaliar o mercado, a Expedia 

CruiseShipCenters decidiu implementar a plataforma 

Digital Transaction Management (DTM) da DocuSign, a 

solução de assinatura eletrônica líder do setor 

integrada ao Office 365 para satisfazer essas 

necessidades.

Os Principais Benefícios

Os parceiros das franquias da Expedia 

CruiseShipCenters rapidamente perceberam uma 

variedade de benefícios após a implementação do 

DocuSign para Office 365. Se antes os contratos 

precisavam ser preparados e gerenciados 

manualmente, agora os parceiros das franquias podem 

gerar e enviar contratos em formato eletrônico 

rapidamente por meio do Office 365. Quando os 

consultores de férias estiverem prontos, podem acessar 

os contratos no Office 365, usar a integração segura 

do DocuSign para preencher e assinar e devolver o 

contrato assinado automaticamente para o parceiro. 

Depois, o documento é guardado de forma segura no 

armazenamento em nuvem e é facilmente acessado 

pelos parceiros e pelos consultores.

Um dos principais benefícios encontrados por nossos 

parceiros com o uso do DocuSign é uma redução 

drástica do tempo necessário para criar os contratos. 

"Com nosso método antigo, a preparação de um 

contrato levava cerca de 30 minutos", diz Andrew 

Fowler, gerente de suporte a parceiros da Expedia 

CruiseShipCenters. "Pode não parecer muito, mas, com 

o DocuSign, reduzimos esse número mais da metade e 

podemos preparar um contrato em cerca de 12 

minutos." Fowler também observa que o tempo do 

processo completo também diminuiu 

significativamente. "Do momento em que enviávamos 

os contratos até os recebermos de volta concluídos, o 

processo antigo levava em torno de três semanas. 

Agora, fazemos tudo em dois dias. Melhoramos o 

tempo em 10,5 vezes."

Além disso, Fowler observa uma economia 

significativa: "Entre a renovação de contratos e novas 

contratações, nossos parceiros de franquias 

coletivamente criam e enviam mais de 5.500 

contratos e renovações anualmente. Quando incluímos 

tudo, desde papel, impressão, serviços postais e o 

custo de refazer ou reenviar contratos com erros, a 

conta só aumenta.

Usando o DocuSign e o Office 365 para eliminar tudo 

isso, estimamos uma economia de mais ou menos 

US$76 por contrato para nossos parceiros." Além disso, 

a automação do processo de contratações eliminou a 

necessidade de um funcionário administrativo em 

tempo integral em nossas centrais de franquias.



Sobre DocuSign

Contato: 011 3330-1000 | www.docusign.com.br

Copyright © 2003-2016 DocuSign , Inc. Todos os direitos reservados. DocuSign, o logotipo da DocuSign, “Close it in the Cloud” , SecureFields, Stick-eTabs, PowerForms, “The fastest way to get an 
signature” , o logotipo do No-Paper, Smart Envelopes, SmartNav, “DocuSign It!”,”The World Works Better with DocuSign” e Force Fields são marcas comerciais ou marcas registradas da DocuSign, 
Inc. nos Estados Unidos e em outros países. Todas as outras marcas comerciais e marcas registradas são de propriedade de seus respectivos proprietários.

A DocuSign está mudando a forma de fazer negócios permitindo que mais de 250 mil empresas e 100 milhões de usuários em 188 países enviem, assinem 
e gerenciem documentos e coletem pagamentos – de forma totalmente digital – a qualquer hora, de qualquer lugar e em qualquer dispositivo com 
confiança e segurança. Use DocuSign e mantenha a vida e os negócios em constante evolução.

Isso significa uma economia ainda maior para nossos 

parceiros.

"O investimento em tecnologia para melhorar as 

operações é vital para o sucesso continuado de nossos 

parceiros de franquias", diz Fowler. "Assinamos um 

contrato de três anos com o DocuSign e implantamos 

o Office 365. Quando analisamos nosso crescimento 

projetado para os próximos três anos e calculamos o 

dinheiro que nossos parceiros economizarão com 

papéis, serviços postais e horas administrativas 

estamos falando de uma grande economia. Uma 

estimativa de US$1,5 milhão." Como resultado, a 

Expedia CruiseShipCenters planeja estender o uso do 

DocuSign para outros casos de uso.

DocuSign, Inc. (DocuSign®), The Global Standard for 

Digital Transaction Management®, ajuda empresas a 

alcançarem um impressionante retorno sobre o 

investimento transformando suas transações em 

digitais, com maior segurança e compatibilidade, além 

de melhores experiências para clientes, parceiros, 

fornecedores e funcionários. A DocuSign automatiza 

processos manuais feitos em papel com a única 

plataforma de DTM aberta, independente e baseada em 

padrões para o gerenciamento de todos os aspectos das 

transações empresariais documentadas. A DocuSign 

permite que qualquer pessoa faça qualquer transação, 

a qualquer momento, em qualquer lugar, de qualquer 

dispositivo e de forma segura.

Andrew Fowler,
Gerente de suporte a parceiros

Quando analisamos nosso crescimento projetado 
para os próximos três anos e calculamos o dinheiro 
que nossos parceiros economizarão com papéis, 
serviços postais e horas administrativas, estamos 
falando de uma grande economia. Uma estimativa de 
US$1,5 milhão.


