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Agreement Cloud para recursos humanos 

O mundo está mudando para um lugar digital 
e móvel e é por causa dessa mudança que os 
departamentos de RH precisam se adaptar. 
Os funcionários e candidatos de hoje esperam 
experiências digitais e móveis de qualquer 
dispositivo e a qualquer momento. 

Todos os dias, as organizações perdem a oportunidade de conquistar 
e manter candidatos incríveis, além de ampliar seus negócios, 
simplesmente porque estão presas a sistemas e processos 
tradicionais e desatualizados de RH. O gerenciamento de documentos 
é apenas um dos processos críticos de RH que continua criando 
gargalos entre as equipes quando não é gerenciado corretamente. 
O Docusign para RH permite que qualquer profissional de RH otimize 
processos entre equipes, corte custos, melhore a conformidade 
e libere tempo da equipe para funções de RH mais críticas. 

Encante os candidatos e reforce 
a imagem da sua empresa. 
A força de trabalho de hoje foi ampliada em um mundo digital e suas 
expectativas para experiências digitais e móveis estão maiores do 
que nunca. Imprimir, assinar, digitalizar ou devolver a documentação 
fisicamente, como NDAs, cartas de oferta e comunicados para a 
verificação de antecedentes, não é um aborrecimento apenas para o 
candidato, mas cria uma imagem menos do que ideal da sua empresa. 
O DocuSign para RH oferece aos candidatos uma experiência de 
contratação mais simples e digital, permitindo que eles preencham e 
assinem toda a papelada onde quer que estejam, em qualquer dispositivo 
que preferirem, reforçando uma imagem digital da sua empresa. 

Modernize a experiência dos seus funcionários. 
Os departamentos de RH estão evoluindo de uma equipe administrativa 
para uma equipe estratégica que gerencia o ativo mais importante de 
uma empresa – as pessoas. Mas não basta fornecer uma experiência 
incrível para os candidatos e novos contratados. É fundamental 
também fornecer uma experiência positiva dos funcionários para 
sua equipe de RH. A equipe de RH gerencia regularmente diversos 
documentos, como solicitações de férias, inscrição de benefícios e 
planos de desempenho. A distribuição física de documentos em papel 
e a necessidade de assinaturas à caneta são complicadas e demoradas 
para todos os envolvidos. Com a DocuSign, você pode conduzir 
o processo digitalmente de ponta a ponta, o que significa reduzir 
drasticamente os tempos de ciclo e otimizar a experiência do funcionário. 

Contratos comuns do RH 
Com a DocuSign, você pode automatizar 
uma ampla variedade de processos. 

W-4 e formulários de impostos estaduais 

Formulários I-9 

Formulário de depósito direto 

Reconhecimento do manual 

Política de viagem e despesas 

Política de mídia social 

Avisos anuais obrigatórios 

Lista de verificação de integração 

Lista de verificação de não integração 

NDAs do candidato 

Cartas de oferta 

Consentimento para verificações de referência 

Comunicado para verificação de antecedentes 

Certificados de rescisão 

Contratos de separação e liberação 

Solicitações de PTO 

Contratos com contratados 

Descrições do plano de resumo dos benefícios 

Vendas e remuneração variável 

Planos de opções de ações/outorgas de opções 
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Simplifique a colaboração multifuncional. 
A equipe de RH geralmente depende da colaboração de várias equipes 
da empresa para concluir as tarefas. Muitos desses processos do RH 
dependem de solicitações e aprovações de pessoas espalhadas por 
toda a organização, incluindo Jurídico, Finanças, Compras e muito 
mais. Fornecer as aprovações necessárias em tempo hábil pode ser um 
desafio. Com a DocuSign, os usuários têm uma interface intuitiva e fácil 
de usar. Eles recebem alertas e notificações na caixa de entrada para que 
possam passar adiante as solicitações de modo rápido e fácil. Recursos 
avançados de fluxo de trabalho permitem aos solicitantes personalizar a 
ordem dos signatários, tornando o processo mais rápido e colaborativo. 

Aumente a visibilidade em toda a organização. 
Quando a equipe de RH processa documentos ou formulários da 
maneira tradicional, muitas vezes é difícil entender exatamente onde 
as coisas estão no processo, obter o número de funcionários que 
assinaram os principais formulários e lembrar os funcionários que 
ainda não assinaram. Com a DocuSign, você pode ver onde cada 
documento está e quem ainda precisa assinar. Os painéis oferecem o 
status atual, enquanto os relatórios permitem rastrear e analisar seu 
progresso ao longo do tempo. Você poderá acompanhar a integridade 
geral dos seus negócios, com visibilidade das taxas de conclusão 
e o status dos documentos entre equipes e departamentos. E à 
medida que sua organização é ampliada, existe a necessidade de se 
comunicar com grupos maiores de pessoas internamente. O recurso 
de envio em massa da DocuSign permite o envio e a assinatura de 
uma a várias pessoas, economizando tempo no seu dia de trabalho. 

Garanta 100% de precisão e conformidade. 
No ambiente de negócios atual cada vez mais regulamentado, é 
fundamental que as organizações de RH demonstrem conformidade 
com os principais processos, como verificação de novas contratações, 
segurança e auditorias. E, mesmo quando se trata de processos não 
regulamentados, erros na papelada podem ser caros. A DocuSign é a 
melhor maneira de garantir precisão e demonstrar conformidade em 
relação aos processos tradicionais de gerenciamento de documentos. 
Os formulários eletrônicos garantem que os funcionários não percam 
nada, ao mesmo tempo que os lembretes automatizados ajudam a 
garantir 100% de conformidade. A DocuSign também fornece uma 
trilha de auditoria completa e recursos de retenção de documentos. 

Melhore as eficiências operacionais. 
62% dos departamentos de RH processam mais de 500 contratos todos 
os meses. Isso é uma tonelada de contratos! De fato, o processamento 
de contratos pode exigir mais de 25% do tempo de trabalho de um 
profissional de RH (fonte: Forrester). Imagine o tempo que sua equipe 
de RH economizaria com um sistema digital de contratos totalmente 
automatizado e conectado aos seus sistemas HCM, ERP e ATS existentes. 

Agreement Cloud  
para produtos de RH 

Assinatura eletrônica 
SpringCM 
Integrações 

Exemplos de clientes 

A DocuSign pode ser integrada a diversos 
sistemas HCM, ERP e ATS existentes, 
incluindo Greenhouse, Jobvite, Workday, 
SAP SuccessFactors e muito mais. 

62% 
dos departamentos de RH 
processam mais de 500 
contratos por mês 



Impulsione a transformação digital. 

Todos os contratos de RH das NDAs de candidatos e cartas de 
oferta para mudanças de função, atualizações de políticas e acordos 
de indenização precisam ser preparados, assinados, executados 
e gerenciados. As organizações de RH que modernizaram seu 
system of agreement reduziram em até 80% o tempo de resposta, 
uma economia média de US$ 50 para cada oferta de emprego 
estendida e uma experiência superior dos funcionários que permite a 
assinatura em qualquer lugar, a qualquer momento, em praticamente 
qualquer dispositivo. E seus profissionais do RH podem dedicar 
mais tempo de fato ao RH, não à papelada e às tarefas manuais. 

O DocuSign para RH está com você em todas as etapas, 
desde a contratação até a aposentadoria. 

Sobre a DocuSign 
A DocuSign ajuda as organizações a se conectarem e automatizarem a forma como preparam, assinam, atuam 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 537.000 clientes e centenas de milhões de usuários em mais de 
180 países usam a DocuSign para acelerar o processo de fazer negócios e para simplificar a vida das pessoas. 

As organizações de RH 
que modernizaram seus 
processos de RH tiveram 
um tempo de resposta 
reduzido em até 80% e 
uma economia média de 
US$ 50 para cada oferta 
de emprego estendida. 

DocuSign, Inc. 
221 Main Street, Suite 1550 
São Francisco, CA 94105 

Para obter mais 
informações 
sales@docusign.com 
+1-877-720-2040 
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