
Os processos de 
assinatura manual em 
papel criam problemas. 

Atrasos para
iniciar projetos 
46% 
Má experiência 
do cliente  
45% 
Custos desnecessários 
39% 
Negócios abandonados
31% 
Ineficiência 
30% 

É hora de deixar o 
passado para trás e 
começar a assinar a 
qualquer hora, em 
qualquer lugar
Por quê as empresas não trocam 
de processos de assinatura 
desatualizados para ferramentas
mais modernas?

eSignature ajuda você a 
prosperar em um mundo 
conectado e móvel.

Temem que a assinatura 
eletrônica não seja 
aceita 17% 

É comprovado.
O aplicativo nº 1 de 
assinatura eletrônica no 
Salesforce AppExchange

É rápido.
82% dos documentos são 
concluídos em um dia 

É eficiente.
Redução de 80% no tempo de 
resposta em comparação com 
a assinatura em papel

É confiável. 
Classificado com 5/5 estrelas 
na App Store e no Google Play Store 
e uma pontuação Net Promoter 
Score de +66

Acham que o  
“processo atual 
está bom” 28% 

Têm preocupações 
de segurança 20% 

“Tivemos um retorno de 
investimento bastante 
expressivo após a utilização 
da solução de assinatura 
eletrônica da DocuSign, que 
representou aumento de 
receita na área de crédito 
consignado, redução do 
custo médio de logística em 
até 75% por operação e 
diminuição dos custos e erros 
operacionais. Tudo isso 
agregado à redução do prazo 
para disponibilização de recurso 
financeiro para o cliente.”
Daniela Nápoles
Gerente de Controle de Operações do Banco Inter.

Fontes
“Um estudo de 2019 realizado pela Forrester Consulting em nome da DocuSign” 
+ Estudo da marca Qualtrics
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Assuma o controle 
de todo o processo de 
assinatura.
Toda organização trabalha com um 
fluxo diário de contratos e acordos. 
Veja como a DocuSign eSignature pode 
ajudá-lo a transformar a preparar, 
assinar, agir e gerenciar acordos.

É seguro.
Cumpre com diversas certificações 
rigorosas de privacidade e 
segurança, incluindo a certificação 
ISO 27001

Por quê alguns se apegam aos 
processos do passado baseados 
em papel?

Experimente grátis

https://go.docusign.com.br/o/trial/

