Por que você precisa de um
processo digital de
formalização de documentos?
Para alcançar as metas de negócios rapidamente é
necessário um processo de formalização de
documentos automatizado e conectado. Com a
DocuSign Agreement Cloud você pode digitalmente
preparar, assinar, agir e gerenciar seus documentos.

Top 3 prioridades para as organizações modernas:
Reforçar a segurança
e conformidade 77%
Aumentar a produtividade dos
funcionários 71%
Melhorar a experiência
do cliente 69%
Essas iniciativas não estão na lista de prioritárias da sua empresa
no próximo ano?

Mas a verdade é que processos de
contrato ineficientes e manuais ancoram
o sucesso dos negócios.
Top 5 consequências de processos manuais
44%

Atrasos ao iniciar projetos
Experiência ruim do cliente

42%

Atrasos no reconhecimento de receita

42%

Taxas de conclusão
reduzidas / negócios abandonados
Custos desnecessários de
impressão, envio por correio e fax

37%
35%

No ano passado, quais das seguintes consequências sua organização experimentou
como resultado de processos de contrato ineficientes e / ou manuais?

Top problemas encontrados em
processos feitos no papel
Ao preparar documentos

1

Ineficiência ao recadastrar dados
do documento no sistema

2

Dificuldade em manter a
segurança e a conformidade

3

Retrabalho devido a erros manuais

Ao assinar os documentos

1

Falta de visibilidade do processo.

2

Atrasos gerados por erros
no processo

3

Atrasos no envio e coleta
de assinaturas

Ao tomar ações com os documentos

1

Processo de envio manual para
assinaturas.

2

Ineficiência ao recadastrar dados
do documento no sistema.

3

Retrabalho devido a erros manuais.

Ao gerenciar os documentos

1

Risco

2

Falta de um repositório único e de
fácil acesso aos documentos

3

Falta de visibilidade do processo

A DocuSign Agreement Cloud automatiza
e conecta todo a formalização de
documentos para ajudar empresas a
atingir suas metas de negócios.
Resultados para uma empresa
farmacêutica usando DocuSign.

15
minutes
para obter um contrato assinado,

comparado a dias ou semanas do
processo manual.

R$95
economizados por cada envelope
de documentos, multiplicado por

Mais de
300.000
envelopes de documentos
no último ano.

Para saber mais, baixe o The State of
Systems of Agreement 2019, um estudo
Forrester Consulting Thought Leadership
encomendado pela DocuSign.
The State of Systems
of Agreement, 2019

Fonte: Estudo feito com 52 organizações sediadas no Brasil conduzido pela
Forrester Consulting e encomendado pela DocuSign, fevereiro de 2019

