Loggi
Loggi otimiza processo de
contratação de pessoas de forma
100% digital com assinaturas
eletrônicas .
A Loggi está conectando o Brasil,
reinventando logística com
tecnologia e criando uma nova
experiência com entregas expressas.
Com uma solução software-first,
criamos uma rede logística que é
econômica, eficiente e confiável.
Nossa tecnologia conecta escritórios,
restaurante e e-commerces com uma
rede de transportes que são ágeis
no trânsito brasileiro e facilitam o
dia a dia de quem precisa fazer
uma entrega.

Resultados Alcançados
100%
dos processos de contratação digitais

Otimização de tempo
processo on-line, integração e praticidade
no setor de Recursos Humanos

Redução de documentos
em papel
e em espaços físicos para
armazenamento, promovendo melhor
gestão em ambiente on-line

Controle completo
e agilidade no processo de contratação,
oferecendo expansão nos negócios

“O uso da assinatura
eletrônica é uma quebra
de paradigma na cultura
do brasileiro, que sempre
se preocupa com o
papel. Com isso, a Loggi
acrescenta mais tecnologia
na vida do próximo.”
Karina Vasques
VP de RH da Loggi

Desafio
Com a missão de revolucionar o mercado, a Loggi
conta com um time de mais de 400 pessoas.
Por acreditar que a melhor forma de ter sucesso
nessa missão revolucionária e continuarmos
proporcionando uma experiência marcante para
seus públicos de interesse, a empresa segue
apostando em inovações e tecnologias para
melhorar os relacionamentos com todos os
envolvidos nas etapas de negócios.
Por realizar diversas admissões por mês, havia um
contratempo em imprimir muitos papéis que faziam
parte do kit admissional e, depois de coletar todas
as assinaturas necessárias, o maior desafio era
fazer o arquivo de tais documentos, gerando uma
demanda extremamente cansativa.
A Loggi chegou ao mercado com uma proposta
inovadora, e seus processos precisavam seguir o
mesmo patamar. A empresa já utilizava assinatura
eletrônica, mas buscava um fornecedor que
pudesse atender aos altos padrões de dinamismo,
eficiência e flexibilidade da nova era digital. Dessa
maneira, encontrou na DocuSign o parceiro ideal.

Solução
A Transformação Digital chegou a todos os setores
e para o segmento de RH não é diferente. Quando
falamos de uma empresa tão inovadora quanto
a Loggi, transformar o processo de contratação
era essencial para oferecer uma experiência
digital completa. Com a plataforma da DocuSign,
foi possível eliminar a possibilidade da perda de
qualidade das vias dos documentos, a falta de
assinaturas necessárias e reduzir a demora no

processo de assinatura. Reduzir essas burocracias
gera mais eficiência aos profissionais de RH.
A DocuSign oferece ao setor de RH mais agilidade,
permitindo que os profissionais tenham mais
tempo para se dedicarem a ações estratégicas
e que influenciarão diretamente os resultados da
empresa. A solução da companhia proporciona
uma rotina sem retrabalho, checagem de arquivos
físicos, assinaturas no lugar errado, correria com
prazos que dependem do envio e do recebimento
da papelada e até sem estar preso ao escritório
para completar suas tarefas.

Resultados alcançados
O uso da assinatura eletrônica da DocuSign
começou pelo time de Rewards da Loggi,
permitindo tornar todos o processo de contratação
on-line. Devido ao impacto gerado na redução de
tempo na contratação e melhor gestão e controle
dos documentos, já que não era mais necessário
imprimir nem arquivar papeis, a empresa iniciou
a implementação em demais setores, como
Financeiro, Recrutamento e Seleção, entre outros.
A coleta de assinaturas e otimização dos processos
como um todo - que podem ser realizados por meio
de computadores ou smartphones e tablets, pelo
aplicativo da DocuSign -, aumentou a eficiência das
ações desenvolvidas pela área de RH da empresa.
No processo Admissional, todo o kit de admissão
era impresso para coleta de assinatura dos novos
funcionários. Esse foi o processo que mais mudou
com a adesão do DocuSign.
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