GUIA PRÁTICO: POR QUE
IMPLEMENTAR O USO DE DOCUMENTOS
ELETRÔNICOS EM SUA EMPRESA?

INTRODUÇÃO

3

5 VANTAGENS DE USAR DOCUMENTOS ELETRÔNICOS

5

QUE TIPO DE TECNOLOGIA É PRÉ-REQUISITO?

11

SEGURANÇA: QUAIS SÃO OS CUIDADOS A SEREM TOMADOS?

14

DOCUMENTO FÍSICO X ELETRÔNICO: EXISTE DIFERENÇA?

18

CONCLUSÃO

20

SOBRE A DOCUSIGN

22

INTRODUÇÃO

F

oi-se o tempo em que você precisava acumular pilhas de papéis e
documentos na sua empresa! Na era da tecnologia, com a popularização da
internet e dos dispositivos móveis, a tendência é que, em alguns anos, as

empresas se tornem 100% digitais.
Por isso, um passo fundamental rumo ao futuro é a substituição dos documentos
físicos pela assinatura de documentos eletrônicos, com a mesma validade
jurídica e muito mais praticidade e segurança em relação aos métodos de
assinatura tradicionais.
Quer saber mais sobre o assunto? Então este e-book é para você! Preparamos este
guia prático com todas as informações de que você precisa para entender como o uso
de documentos eletrônicos pode otimizar os processos da sua empresa, incluindo:
•

quais são as principais vantagens da assinatura eletrônica;

•

algumas dicas de segurança;

•

considerações sobre sua implementação;

•

comparações entre os diferentes tipos de documentos.

Boa leitura!
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INTRODUÇÃO

5 VANTAGENS DE
USAR DOCUMENTOS
ELETRÔNICOS

N

ão é nenhum segredo que armazenar documentos na nuvem pode
trazer diversos benefícios tanto para o uso doméstico quanto para o
empresarial, contribuindo com mais praticidade, agilidade e segurança

no fluxo diário de trabalho.
Veja a seguir quais são as 5 principais vantagens da implementação da assinatura
eletrônica de documentos para a sua empresa:

REDUÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS
O motivo é simples: ao armazenar seus arquivos virtualmente, você
estará dispensando os custos operacionais com envio, cópia, impressão e
armazenamento físico de documentos na sua empresa.
Isso porque todos os seus arquivos estarão guardados na nuvem, disponíveis
a qualquer momento e a partir de qualquer lugar com conexão à internet, e só
serão impressos quando for realmente necessário. Ou seja, pode dizer adeus ao
desperdício de papel!
Além disso, também considere a economia com a compra de material de
escritório, cartuchos de tinta e dispositivos para backup (computadores, CDs,
HDs externos e pendrives), manutenção de impressoras, autenticação de
documentos em cartório e envio de cartas registradas.
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5 VANTAGENS DE USAR DOCUMENTOS ELETRÔNICOS

ECONOMIA DE
ESPAÇO FÍSICO
Seguindo a mesma linha de raciocínio, é fácil
concluir que o uso de documentos eletrônicos
gera economia de espaço físico, pois deixa de
ser preciso contar com arquivos volumosos,
armários abarrotados de papel e gavetas cheias
de discos de memória na sua empresa para
manter o seu negócio funcionando.
Isso também implica em economia para
as organizações que precisam armazenar
grandes quantidades de documentos físicos
no local de trabalho, dispensando os gastos
com aluguel de imóveis espaçosos nas
regiões mais caras da cidade, por exemplo.
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5 VANTAGENS DE USAR DOCUMENTOS ELETRÔNICOS

VALIDADE JURÍDICA
Um documento físico tem muito mais validade jurídica do que
um arquivo de internet ou e-mail, certo?
Errado! Ao adotar o uso da assinatura eletrônica de
documentos na sua empresa, você vai contar com uma série de
recursos que garantem a credibilidade jurídica, a legitimidade
e a segurança das mensagens e arquivos eletrônicos trocados
entre você, seus parceiros e seus clientes.
Algumas soluções tecnológicas disponíveis no mercado
permitem adicionar aos documentos enviados o carimbo
do Observatório Nacional, órgão do Ministério da Ciência e
Tecnologia, garantindo a validade jurídica do documento no
mundo inteiro.
Para além disso, as ferramentas ainda comprovam o envio, a
integridade do conteúdo da mensagem, o recebimento pelo
destinatário e o número de leituras dos e-mails enviados, entre
outras funcionalidades.
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5 VANTAGENS DE USAR DOCUMENTOS ELETRÔNICOS

AGILIDADE, ACESSIBILIDADE E REDUÇÃO DE RISCOS
Com os seus arquivos armazenados e organizados

Precisa de uma assinatura de um cliente que está em

na nuvem, você nunca mais vai passar pelo sufoco

viagem? Com apenas alguns cliques, você terá em

de gastar horas procurando por um documento

mãos um documento assinado e com credibilidade

importante que desapareceu num passe de mágica!

jurídica – tudo isso sem ter que sair do lugar.

Nesse caso, basta uma pesquisa rápida a partir de

E, é claro, não se esqueça de que a assinatura

qualquer dispositivo com conexão estável à internet

eletrônica de documentos também elimina os riscos

e você conseguirá localizar seus documentos assim

de dano e extravio de documentos importantes,

que precisar deles.

como nos casos de inundação, incêndios, umidade e
exposição à luz solar, por exemplo.

Outra vantagem do armazenamento
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digital é que fica muito mais fácil

Além disso, quando você armazena seus

editar, acessar e compartilhar

arquivos na nuvem, somente pessoas autorizadas

documentos com seus parceiros

anteriormente poderão acessar os documentos,

e clientes, mesmo que vocês não

reduzindo as chances de fraudes ou vazamento de

estejam em um mesmo espaço físico.

informações sensíveis.

5 VANTAGENS DE USAR DOCUMENTOS ELETRÔNICOS

RESPONSABILIDADE
AMBIENTAL
Caso você ainda esteja em dúvida, aí vai
um grande motivo para aderir ao uso dos
documentos eletrônicos: é melhor para o
meio ambiente.
Já fez as contas do tanto de papel que é
desperdiçado diariamente na rotina de trabalho
da sua empresa? Pois saiba que, para cada
quilo de papel, são necessários pelo menos
540 litros de água e, para cada tonelada de
papel, são derrubadas cerca de doze árvores.
Ao adotar o uso de documentos
eletrônicos na sua empresa, você
estará reduzindo consideravelmente os
impactos ambientais dos seus negócios
e ganhando em competitividade e
modernização dos seus processos.
É de se considerar, não acha?
10

5 VANTAGENS DE USAR DOCUMENTOS ELETRÔNICOS

QUE TIPO DE
TECNOLOGIA É
PRÉ-REQUISITO?

N

ós entendemos que implementar a assinatura de documentos eletrônicos pode parecer um processo complicado em um primeiro momento.
Mas lembre-se de que a agilidade, flexibilidade e praticidade do meio digital podem otimizar consideravelmente o fluxo de trabalho da sua
empresa já a curto prazo.
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QUE TIPO DE TECNOLOGIA É PRÉ-REQUISITO?

Por isso, vale a pena entender quais são as ferramentas tecnológicas

O modelo de integração por API da DocuSign, por sua vez, já vem

essenciais para abandonar de vez o papel no cotidiano da sua

integrado e configurado para trabalhar em conjunto com mais

empresa. Embora pareça complexo, o tipo de tecnologia necessário

de 100 plataformas diferentes, como Google, SAP, Microsoft ou

para implementar a assinatura de documentos eletrônicos vai

Netsuite, por exemplo.

depender da aplicação escolhida para esse fim.
E a versão Embedded, por fim, permite embutir (do inglês, to embed)
A plataforma DocuSign, por exemplo, conta com 3 soluções para

a ferramenta DocuSign em qualquer aplicação já utilizada pelos seus

a assinatura de documentos eletrônicos, sendo elas: Standalone,

negócios, alavancando o protocolo SOAP (Simple Object Access

Integrate (integração por API) e Embedded.

Protocol) e REST API Embedded Signing. Isso proporciona aos
clientes e seus sistemas a experiência de assinatura da DocuSign,

A versão Standalone é uma solução completa, agregando

permitindo assinaturas para os usuários diretamente dentro de seus

todos os recursos necessários para fazer o upload,

aplicativos ou de terceiros — o passo a passo de uma transação

tagging e assinatura de documentos eletrônicos de

eletrônica sem nunca deixar a experiência de seu próprio sistema.

forma segura, o que facilita a implementação imediata e
simples desse modelo de assinatura nas empresas.

Em razão disso, antes de investir na adoção de uma ferramenta
para assinatura de documentos eletrônicos, é fundamental analisar

Além disso, esta versão ainda conta com uma opção freemium, ou

quais são as condições de infraestrutura e as reais necessidades

seja, é possível usá-la de graça, pagando apenas pelos recursos

da sua empresa, investigando qual tipo de aplicação poderá suprir

adicionais se for necessário, quando convier ao usuário.

eficientemente as suas demandas.
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QUE TIPO DE TECNOLOGIA É PRÉ-REQUISITO?

SEGURANÇA: QUAIS
SÃO OS CUIDADOS A
SEREM TOMADOS?

M

uito bem! Agora você já conhece as principais vantagens do uso de documentos eletrônicos e quais são os
pré-requisitos tecnológicos necessários para implementar de vez a assinatura de documentos eletrônicos
na sua empresa.

O passo seguinte é conhecer quais são os cuidados que você deve tomar para garantir a segurança e a validade
jurídica dos seus documentos na internet. Para ajudar você nesse processo, elencamos abaixo algumas dicas
valiosas. Confira!

CUIDADO COM O BANCO DE DADOS
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Nada de armazenar seus documentos eletrônicos em

Uma boa solução de segurança é investir em um

pastas no computador, pen drives, CDs ou cartões

banco de dados na nuvem, com a garantia de que

de memória! Por melhor que seja o seu antivírus,

seus dados estarão protegidos por criptografia

seus documentos ainda estarão vulneráveis a

de ponta a ponta. Também é possível programar

invasões, malwares – quem nunca pegou um vírus

a execução automática de backups diariamente,

no pen drive, não é? – e falhas operacionais dos mais

evitando a perda de arquivos em decorrência de

diversos tipos.

eventuais problemas técnicos.

SEGURANÇA: QUAIS SÃO OS CUIDADOS A SEREM TOMADOS?

ESCOLHA O SOFTWARE ADEQUADO
Já existem, no mercado, softwares voltados especificamente
para a assinatura de documentos eletrônicos no ambiente
empresarial, com uma série de ferramentas que auxiliam
na recepção, armazenamento, validação, envio e
compartilhamento de arquivos e mensagens nas plataformas.
Por isso, antes de mais nada, identifique a ferramenta que
melhor se enquadre às necessidades da sua empresa.
A solução está em conformidade com os requisitos legais de
segurança? Utiliza padrões avançados de criptografia? Seus
recursos são flexíveis e configuráveis? Não tenha medo de
considerar todos esses fatores antes de fazer a sua escolha – no
fim das contas, quem ganha é você, em qualidade e segurança
nos serviços contratados.
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SEGURANÇA: QUAIS SÃO OS CUIDADOS A SEREM TOMADOS?

ATENTE PARA A VALIDADE JURÍDICA DOS DOCUMENTOS
Para que a assinatura de um documento eletrônico tenha validade

Sendo o método de assinatura mais utilizado no dia-dia, a assinatura

jurídica, é preciso que a solução tecnológica adotada pela sua empresa

eletrônica é indicada seguramente para a maioria das transações

obedeça a um conjunto de normas, garantias de segurança e etapas

diárias, como contratos de seguro, plano de saúde, aluguel, compra

de autenticação. Na prática, para proporcionar credibilidade jurídica, a

e venda, assinatura de serviços, transações bancárias e notificações

solução deve:

jurídicas, por exemplo. Em todos esses casos, a validação do
destinatário pode acontecer por diferentes canais, como SMS, GPS,

1. Comprovar a integridade do documento assinado;

e-mail e códigos, para citar algumas possibilidades.

2. Identificar e autenticar o autor da assinatura;

A assinatura digital, por sua vez, pode ser aplicada a todos os tipos de
documentos, mas é utilizada apenas em casos específicos. Em poucas

3. Realizar registro da assinatura.

palavras, é uma tecnologia que faz uso da criptografia para vincular um
certificado digital a um documento eletrônico, garantindo assim a sua

Dois métodos que confirmam a credibilidade dos documentos

integridade e confirmando a sua origem.

assinados via plataforma são as assinaturas eletrônicas e digitais.
Embora tenham nomes semelhantes e proporcionem mesma validade

Além disso, qualquer alteração indevida no documento eletrônico

jurídica aos documentos, cada tipo de assinatura é utilizado em um

invalida a assinatura, o que garante a segurança necessária às

contexto específico.

transações no ambiente empresarial.
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SEGURANÇA: QUAIS SÃO OS CUIDADOS A SEREM TOMADOS?

DOCUMENTO FÍSICO
X ELETRÔNICO:
EXISTE DIFERENÇA?

V

ocê deve estar se perguntando se existe
mesmo diferença entre os documentos
físicos e os eletrônicos, não é?

De fato, existe! A começar pela definição: o
termo “documento”, no âmbito jurídico, referese a um escrito oficial que atesta uma alegação
e identifica perfeitamente uma pessoa. No
senso comum, tem a ver com texto escrito
ou contrato oficial impresso em papel.
Com a popularização da internet, o conceito passou a
abranger também o meio digital, originando assim o
termo “documento eletrônico”. Este último, no caso,
é uma representação de um fato ou ideia feita em bits
em vez de um arquivo físico.
Mas, apesar de se utilizarem de diferentes meios
e formas de armazenamento, a verdade é que, em
questão de validade jurídica, ambos os tipos de
documento têm a mesma credibilidade! Isso, é claro,
se forem seguidos os devidos requisitos de segurança
e validação no processo de assinatura digital.
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DOCUMENTO FÍSICO X ELETRÔNICO: EXISTE DIFERENÇA?

CONCLUSÃO

E

speramos que este guia prático tenha tirado as suas dúvidas sobre

Mas não se esqueça: na hora de escolher uma ferramenta para a

o uso de documentos eletrônicos no ambiente empresarial.

assinatura de documentos eletrônicos, dê preferência às soluções

Etapa fundamental da transformação digital de uma empresa,

que cumpram as normas de segurança e garantam a devida validade

a implementação da assinatura de documentos eletrônicos só tem a

jurídica aos documentos da sua empresa.

contribuir com mais praticidade, agilidade, segurança e modernização
dos seus negócios, para alcançar resultados cada vez melhores.
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CONCLUSÃO

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
DocuSign substitui impressão, envio de fax, digitalização e envio de documentos
demorados por transações online de forma mais rápida, fácil e segura – a
qualquer hora, de qualquer lugar e em qualquer dispositivo com confiança e
segurança. A DocuSign permite que organizações de todos os tamanhos, de
diversas indústrias e regiões façam contratos totalmente digitalizados. Use
DocuSign e mantenha a vida e os negócios em constante evolução.

