
Não deixe nada ao acaso 
durante a transformação digital

OITO MELHORES PRÁTICAS DIGITAIS PARA PROFISSIONAIS DE TI
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O que é preciso para motivar a transformação digital?
Os especialistas do setor acreditam que as empresas de sucesso logo se 
tornarão 100% digitais para todas as transações. O principal desafio é como 
passar pela transformação digital da maneira certa. Para a maioria das 
empresas, essa será uma jornada gradativa. 

A BusinessNewsDaily.com observa que os CIOs e os líderes em tecnologia 
orientados por negócios estão deixando de ser meras funções de apoio para 
se tornar parte integrante das operações e da estratégia comercial geral. A TI 
está entregando valor agregado, um melhor desempenho de negócios e maior 
segurança.

Este documento sobre melhores práticas descreve oito medidas importantes 
que as equipes de TI podem adotar para avançar consideravelmente em suas 
transformações digitais.

Sucessos na transformação 
digital em toda a empresa

Salesforce reduz o tempo de 
fechamento médio de dois dias e 
consegue fechar 71% dos negócios 
em uma hora

Ao gerenciar informações de clientes 

para mais de 100 mil clientes, a 

Salesforce procurava uma solução 

para escalar os negócios e aumentar 

a eficiência usando o mesmo nível de 

recursos. 

Ao padronizar o uso da DocuSign para 

assinatura eletrônica em seu processo 

de vendas, a Salesforce diminuiu o 

tempo de fechamento dos negócios 

de uma média de dois dias para 90% 

dos negócios fechados em um dia e 

71% fechados em uma hora. E 50% 

dos contratos agora são convertidos 

automaticamente sem qualquer 

intervenção.

AstraZeneca atende pacientes 
cinco vezes mais depressa e leva 
os níveis de satisfação às alturas

Empregando 65 mil pessoas 

no mundo todo, a AstraZeneca 

precisava simplificar as operações 

clínicas, diminuir os custos de 

desenvolvimento e reduzir os riscos 

de conformidade e segurança. 

A iniciativa de "simplificação" da 

organização incluiu a adoção da 

DocuSign para simplificar as operações 

de negócios, com a meta final de 

melhorar a experiência do cliente. 

Com a DocuSign, a AstraZeneca agora 

pode processar 85% dos documentos 

de assinatura eletrônica em menos 

de um dia, e a satisfação dos clientes 

aumentou em 16 pontos percentuais.

A maioria das empresas que alcançaram as maiores eficiências digitais iniciou sua 
jornada com pequenas iniciativas. A GlobalKnowledge.com sugere que os líderes 
de TI adquiram um entendimento sólido da organização e dos desafios que os 
usuários enfrentam antes de avaliar a adequação de uma nova tecnologia.

Um bom ponto de partida é mapear os pontos de interação de documentos 
em toda a organização para determinar quais tarefas mais se beneficiariam das 
transações digitais. 

Em uma pesquisa recente, equipes multifuncionais identificaram formas 
comuns pelas quais estão reduzindo os processos baseados em papel usando 
documentos digitais, assinaturas eletrônicas e gerenciamento de arquivos com 
base na nuvem. Aqui estão exemplos de tarefas tradicionais baseadas em papel 
que podem se tornar mais eficientes com os recursos digitais.

De acordo com a 15ª pesquisa anual "State of the CIO", o principal foco 
estratégico dos líderes de TI de hoje em dia inclui promover parcerias entre 
a TI/unidade de negócios e importantes esforços de mudança organizacional 
para alinhar as iniciativas da TI aos objetivos de negócios. 

Conforme destacado em um artigo sobre o alinhamento dos projetos de TI 
com as prioridades de negócios, a WallStreetandTech.com enfatiza que, para 
alcançar o sucesso, é fundamental estabelecer um sistema de comunicação 
constante com as outras equipes. 

Procure por oportunidades de  
eliminar os papéis nas tarefas centrais.

Cultive parcerias com a TI  
e a linha de negócios.

Jurídico e 
Operações

Contratos de serviço, acordos de M&A, retenção de documentos, 

gerenciamento de políticas, conformidade com políticas e 

documentações do comitê.

Recursos 
Humanos

Acordos de confidencialidade (NDAs), liberações para verificação de 

antecedentes, cartas de oferta, inscrições para benefícios, formulários 

de depósito direto e contratos de desligamento.

Compras Solicitações de propostas (RFPs), NDAs, justificativas para licitantes 

únicos, contratos, acordos gerais de serviço (MSAs), declarações de 

trabalho, ordens de compra (POs) e documentação de conformidade 

do fornecedor.

Vendas NDAs, contratos, contratos de usuário final, T&Cs, POs, solicitações de 

divisão de negócios, acordos de remuneração e acordos de revenda.
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Pesquisa revela requisitos digitais 
comuns nas funções de TI

Diretores de serviços de TI

Motivadores da transformação 
digital: Facilitar os processos para os 
departamentos em toda a empresa, 
eliminando o papel e centralizando os 
recursos nos departamentos.

Principais requisitos para soluções digitais: 
Facilidade de uso, economia de custo, 
mapeamento dos requisitos específicos 
da empresa e validade jurídica.

Foco inicial da transformação 
digital: Gerenciamento de contratos 
e processamento de documentos 

confidenciais.

Gerentes de TI

Motivadores da transformação digital: 
Necessidade de acelerar a distribuição, 
assinatura, execução e devolução dos 
contratos.

Principais requisitos para soluções digitais: 
Ferramentas padrão do setor, segurança 
robusta, validade jurídica e claro retorno 
sobre o investimento.

Foco inicial da transformação digital: 

Contratos externos e aprovações internas.

Analistas de TI 

Motivadores da transformação digital: 
Iniciativa para identificar formas de 
modernizar os processos, economizar 
tempo e dinheiro, e reduzir o uso do papel.

Principais requisitos para soluções digitais: 
Facilidade de uso enquanto cumpre com 
os requisitos complexos de segurança e 
legalidade.

Foco inicial da transformação digital: 
NDAs, documentos de RH, registros de 
horas e contratos.

Isso permite que a TI entenda melhor os requisitos contextuais e os 

processos únicos de cada departamento, e atenda às solicitações de 

capacitação tecnológica com mais eficiência.

Os líderes de TI estão sofrendo uma pressão cada vez maior para proteger 

suas empresas dos riscos e manter a conformidade com políticas de 

privacidade e regulamentos legais. De acordo com a Gartner.com, este tipo 

de gerenciamento de risco de TI deve ter um avanço contínuo.

As equipes de TI podem ajudar mais efetivamente a melhorar as operações 

diárias limitando as vulnerabilidades relacionadas aos processos de impressão, 

assinatura, digitalização e envio de documentos por e-mail e/ou fax. 

Ao usar assinaturas eletrônicas, você pode proteger informações confidenciais 

e garantir uma cadeia de custódia segura. Registros de auditoria robustos 

retêm carimbos de data e hora, bem como métodos de autenticação, 

facilitando a verificação do status de execução e da validade da assinatura.

Com as pressões orçamentárias cada vez maiores, é importante identificar 

formas de aproveitar ao máximo seus investimentos existentes em 

tecnologias específicas do departamento. Ferramentas que fazem parte 

integrante da produtividade diária — como plataformas de CRM de vendas, 

RH, finanças, jurídico e marketing — podem ser aprimoradas com soluções 

prontas para o uso.

Ao pesquisar e escolher ferramentas e aplicativos compatíveis com seus 

sistemas existentes, você obtém uma adoção mais rápida e generalizada 

dos fluxos de trabalho digitais.

Os clientes e fornecedores externos de sua empresa provavelmente estão se 

concentrando em suas próprias iniciativas de eficiência digital. Alguns fatores 

estão conduzindo a mudança para o gerenciamento de transações digitais: 

• A necessidade de simplificar as operações e eliminar o uso de papel

• Requisitos para fazer transações usando dispositivos móveis

• Um desejo de melhorar a experiência do cliente e do funcionário 

É importante que as equipes de TI estejam alinhadas às tecnologias e 

aos processos dos fornecedores e clientes. Por exemplo, as assinaturas 

eletrônicas estão rapidamente se tornando o padrão nas transações 

corporativas. O uso dessa tecnologia pode ajudar sua empresa a conduzir 

os negócios de modo mais eficaz.

Identifique e mitigue os riscos 
de segurança das informações.

Integre novos recursos dentro 
das plataformas existentes.

Alinhe a tecnologia com os  
sistemas do cliente e do fornecedor.



 

 7

6

8

Um tempo de reação acelerado é crucial para alcançar o sucesso em 
empresas que oferecem muitos serviços e trabalham com prazos. No atual 
ambiente multiplataforma do tipo "traga seu próprio dispositivo" (BYOD), os 
líderes de TI enfrentam o desafio de proteger informações confidenciais e, ao 
mesmo tempo, oferecer conveniências operacionais para funcionários globais.

A tecnologia de assinatura digital capacitada para dispositivos móveis pode 
ajudar a aprimorar a produtividade do funcionário e aumentar a satisfação 
do cliente. A capacidade de firmar acordos com segurança usando 
qualquer dispositivo móvel em qualquer lugar do mundo ajuda a garantir 
que as equipes em toda a organização possam aproveitar oportunidades 
importantes e lidar com os problemas com segurança tão logo eles surgem.

É comum que funcionários, fornecedores e clientes de uma empresa 
estejam espalhados pelo mundo. Isso apresenta desafios para a execução 
de documentos, dados os rigorosos padrões e leis de segurança nacionais e 
internacionais. 

Você precisa ter certeza de que seus processos de assinatura tenham 
validade jurídica e estejam em conformidade com as leis, como:

• Regulamento nº 910/2014 da União Europeia sobre identificação 
eletrônica e serviços fiduciários

• Lei federal ESIGN e UETA dos EUA

As experiências de transação que temos em nosso cotidiano — compras 

on-line, comunicação e suporte — estão definindo um novo patamar para 

as expectativas nos serviços profissionais. As tendências no mundo dos 

clientes que estão estimulando a digitalização incluem:

• Maior predomínio de tecnologias móveis

• Demanda por acesso instantâneo às informações

• Padrões rigorosos de identidade e autenticação

Busque formas de imitar as melhores práticas de serviços ao consumidor 

em suas transações internas e voltadas para o cliente. Por exemplo, 

reduzir o número de cliques necessários para assinar e armazenar 

documentos, e oferecer um controle de progresso automático do tipo 

"você está aqui", semelhante às conveniências do comércio eletrônico.

Sobre a DocuSign
A DocuSign® está mudando a forma de fazer negócios ao permitir que mais de 300 mil empresas e 200 milhões de 
usuários em 188 países enviem, assinem e gerenciem acordos digitalmente, a qualquer momento, em qualquer lugar 

e em qualquer dispositivo, com confiança e segurança. A DocuSign o ajuda a continuar tocando a vida e os negócios. 

Para obter mais informações, visite www.docusign.co.uk ou ligue para +44 203 714 4800.

Copyright 2003-2017. A DocuSign, Inc. é proprietária da DOCUSIGN® e de todas as suas demais marcas (www.docusign.com/IP). Todas as outras marcas que 
aparecem neste documento pertencem aos seus respectivos proprietários. 

Siga-nos:

Capacite os fluxos de  
trabalho e a tecnologia móvel.

Entenda os regulamentos  
e os padrões geográficos.

Aprenda com as melhores  
práticas em serviços ao consumidor.

O meio ambiente é 
importante: os funcionários 
se importam com a natureza 

De acordo com a Time Magazine, estudos 
mostram que as gerações nascidas após a 
normalização da reciclagem não querem 
trabalhar para empresas conhecidas por 
suas práticas poluentes.

Do mesmo modo, estudos aprofundados 
conduzidos pela empresa de recrutamento 
Adecco revelam benefícios em termos de 
satisfação que as empresas adquirem ao 
usar práticas digitais mais eficientes.

33%
 dos funcionários são mais 

inclinados a trabalhar para 

uma empresa sustentável.

52%
 dos funcionários gostariam 

que sua empresa fosse mais 

ecológica.

Em um relatório da ForestEthics sobre os 
benefícios da redução do uso de papel 
em ambientes corporativos, especialistas 
observaram que o uso do papel tem 
efeitos negativos além da questão da 
ineficiência do processo. 

Mais especificamente, cada uma das 
etapas envolvidas na produção de papel 
— extração de madeira, processamento, 
transporte e descarte — tem um profundo 
impacto ambiental negativo.

Quando os candidatos e funcionários estão 
avaliando os benefícios sociais de trabalhar 
para sua empresa, as práticas sustentáveis 
possibilitadas pela assinatura eletrônica 
podem ser um fator decisivo a seu favor.


