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3 INTRODUÇÃO

Introdução
Toda e qualquer empresa só consegue 
sustentação se conseguir vender seus 
produtos e serviços, certo? Mas e quando a 
formalização é burocrática? É possível utilizar 
a tecnologia para facilitar os negócios?

Nesse cenário, é preciso refletir sobre 
a importância da gestão de contratos 
digitais para o sucesso do negócio.

A corrida pela digitalização está aberta. 
Mais do que adotar documentos digitais, 
é preciso realizar a gestão e o controle, 
também, de forma automatizada.

A gestão de contratos digitais funciona 
de maneira rápida e simplificada, 
impactando positivamente 
diversos setores da empresa, desde 
o administrativo e o financeiro 
até a produção, a operação e o 
relacionamento com o cliente.

Neste e-book, apresentamos um panorama 
completo sobre a gestão de documentos 
digitais, desde o seu conceito e papel, até o que é 
preciso para implementá-la e como escolher as 
melhores ferramentas para isso. Acompanhe!
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O que são 
contratos digitais? 
Podemos dizer que contrato digital é aquele que 
é formalizado pelas partes em meio eletrônico, 
ou seja, o computador é o instrumento de 
manifestação da vontade das partes.

Juridicamente, é definido como um documento 
eletrônico transmitido pela internet, que 
determina deveres e obrigações jurídicas, 
envolvendo uma oferta de bens ou serviços 
expressa de forma visual, e uma aceitação 
manifesta por meio da interatividade.

Para ser considerado eletrônico, um contrato 
precisa ser consentido digitalmente, ou seja, 
iniciado e finalizado de forma online.  Por 
exemplo, um contrato enviado por e-mail, 
impresso e assinado manualmente não pode ser 
tido como digital.

No entanto, se o signatário toma conhecimento 
do documento impresso, e posteriormente 
acessa o documento por meio de um 
computador, tablet ou celular e realiza a 
assinatura digital, trata-se de um contrato 
eletrônico.

https://blog.portaldeassinaturas.com.br/contrato-digital-descubra-as-6-melhores-praticas/
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QUAL É A SEGURANÇA E A 
VALIDADE JURÍDICA?

Os contratos digitais, assim como qualquer 
documento em formato eletrônico, são 
assegurados pela Medida Provisória nº 2.200/01. 
A MP institui a Infraestrutura de Chaves Públicas 
Brasileiras (ICP-Brasil) como autoridade 
responsável pela identificação digital de pessoas 
físicas e jurídicas. Além disso, confere validade 
jurídica às assinaturas eletrônica e digital.

A MP 2.200/01 valida a utilização de 
Contratos Digitais e define que podem ser 
assinatura digital ou eletronicamente. 
Explicaremos mais sobre os dois tipos 
de assinatura ao longo deste e-book.

Sendo assim, contratos de diversas naturezas 
podem ser formalizados pela internet, como 
contratos de compra e venda, de prestação de 
serviços, de trabalho, de aluguel, entre outros.

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/100256/medida-provisoria-2200-01
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 ◆ economia financeira: 
redução de despesas 
com cartório, papel, 
envio e viagens;

 ◆ sigilo das informações: 
documentos 
criptografados são 
enviados pela internet 
e armazenados 
na nuvem;

 ◆ simplificação 
dos processos: 
assinatura, envio, 
manuseio, pesquisa 
e arquivamento;

QUAIS SÃO AS 
VANTAGENS DE 
UTILIZÁ-LOS?

Ao substituir contratos 
tradicionais pelos 
digitais, a sua 
empresa ganha em 
diversos aspectos, 
da praticidade à 
segurança. Confira:

 ◆ otimização do tempo: 
contratos assinados 
por diferentes pessoas 
em lugares distintos 
em poucas horas, 
ou centenas de 
documentos assinados 
em lote de uma só 
vez, por exemplo;

 ◆ mobilidade corporativa: 
é possível fechar 
contratos com clientes 
em qualquer lugar do 
mundo, a qualquer hora, 
sem a necessidade de 
um encontro presencial.
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Como funciona 
a gestão de 
contratos digitais
A gestão de contratos pode ser definida como 
o acompanhamento de sua existência durante 
todo o seu tempo de vigência. Um cuidado que 
passa pela criação, redação e execução até 
chegar ao encerramento ou à renovação.

Uma boa gestão vai além do controle físico, 
de uma redação personalizada e de um 
arquivamento e uma organização eficientes. 
Trata-se de inspecionar a execução do contrato, 
conferindo a prestação de cada obrigação nele 
descrita, sendo necessária uma comunicação 
transparente e contínua entre os diferentes 
setores da empresa envolvidos.

Nesse sentido, o acesso a informações 
atualizadas e completas é fundamental para 
que o gestor de contrato atue com agilidade, 
precisão e confiança, não havendo melhor meio 
de conseguir isso que o eletrônico. Por isso, uma 
gestão de contratos digitais é capaz de tornar 
esse processo muito mais eficiente, seguro e 
descomplicado.

https://blog.portaldeassinaturas.com.br/gestao-de-contratos-tudo-que-voce-precisa-saber-sobre/
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QUAL É O PAPEL 
DO GESTOR DE 
CONTRATOS?

 ◆ conferência do cumprimento de 
prazos e datas;

 ◆ avaliação de variações cambiais;

 ◆ atenção às mudanças na legislação;

 ◆ mapeamento das demandas do 
cliente e limitações da empresa em 
atender a essas necessidades;

 ◆ conhecimento sobre 
especificidades logísticas 
envolvidas no cumprimento do 
contrato;

 ◆ supervisão no cumprimento de 
cláusulas contratuais de pós-venda 
ou serviços;

 ◆ gerenciamento de ocorrências;

 ◆ previsão do encerramento do 
contrato, bem como providências 
para a renovação.

O principal objetivo do gestor é garantir o cumprimento do 
contrato. Para isso, ele comanda todos os envolvidos no ciclo 
de vida do documento, ou seja, os colaboradores alocados em 
diferentes setores da empresa — jurídico, financeiro, operacional, 
entre outros —, coordenando todas as ações relativas à execução:
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QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS 
DESAFIOS DESSA ÁREA?

Os maiores desafios de uma gestão de contratos 
advêm das demandas impostas pelo mercado 
atual, ou seja, agilidade, dinamismo, grandes 
volumes e integração.

Uma gestão eficaz é aquela apta a avaliar 
precisamente a capacidade da empresa em 
atender às exigências do cliente, além de 
conseguir acompanhar a velocidade em que essa 
demanda se transforma.

Seja para evitar que sejam assumidas obrigações 
não acordadas, que fogem ao objetivo do contrato; 
seja para buscar soluções para esse tipo de 
impasse, como a realização de aditivos.

Uma avaliação superestimada da capacidade da 
instituição pode acarretar atrasos nas entregas, 
pela baixa qualidade do serviço ou produto, ou pela 
dificuldade em alcançar o volume contratado.

O engajamento de todos os envolvidos é outro 
grande desafio. Em um mercado cada vez mais 
concorrido, consumidores digitais buscam 
excelência do nível de serviço. Isso envolve toda 
a cadeia produtiva e operacional do projeto. O 
desempenho dos profissionais é fundamental.

Além disso, produtos precificados com base em 
moedas estrangeiras requerem atenção extra, 
assim como as mudanças na legislação. Ainda 
assim, imprevistos e problemas acontecem e, nesse 
momento, a integração entre toda a equipe é 
essencial para o bom desempenho do gestor.



COMO FUNCIONA A GESTÃO DE CONTRATOS DIGITAIS

Com tantos detalhes 
envolvidos, uma gestão 

ineficiente pode causar perda 
de tempo e de dinheiro, 

e o que é pior, abalando a 
credibilidade do negócio.
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COMO ISSO BENEFICIA AS EMPRESAS?

Em meio a tantos desafios, gerir os contratos eletronicamente 
traz inúmeros benefícios para as empresas. Confira!

MELHORA O FLUXO 
DE TRABALHO

Uma gestão digital garante que 
alguns processos sejam realizados 
automaticamente em poucos 
minutos — a coleta e a verificação 
de assinaturas digitais, por exemplo. 
Além disso, outras etapas são 
eliminadas, como a impressão, 
o manuseio e o transporte de 
contratos. Dessa maneira, o 
fluxo de trabalho é simplificado e 
agilizado, diminuindo o número de 
pessoas envolvidas no processo 
de gestão e, com isso, a exposição 
e os riscos de falhas humanas.
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CONFERE MOBILIDADE AO PROCESSO

Com a evolução dos smartphones, qualquer 
processo realizado em ambiente virtual ganha 
mobilidade. Basta ter acesso à internet e um 
Certificado Digital Mobile, no caso da utilização 
de uma assinatura digital. Contratos assinados 
de qualquer lugar conferem mobilidade também 
à gestão, que pode acompanhar o fluxo de 
assinaturas eletronicamente, além de extinguir o 
risco de extravio, eliminando os deslocamentos.

Isso sem falar na possibilidade de acessar 
as informações nos contratos assinados e 
armazenados na nuvem de qualquer lugar 
do mundo, por meio de um computador.

https://blog.portaldeassinaturas.com.br/certificado-digital-no-celular-3-motivos-para-voce-adotar/
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PROPICIA UMA 
ORGANIZAÇÃO MAIS 
EFICIENTE E SEGURA

A gestão eletrônica facilita 
o versionamento dos 
contratos, além de possibilitar 
a hierarquização dos 
aprovadores e o controle dos 
documentos com diferentes 
níveis de segurança, por meio 
da configuração de permissões. 
Ou seja, quais usuários podem 
acessar, editar e compartilhar 
o conteúdo de propriedade 
intelectual da empresa.

MELHORA O 
RELACIONAMENTO 
COM OS CLIENTES

Boas práticas no controle de 
contratos levam à excelência 
na prestação de serviços, o que 
acarreta o bom relacionamento 
com os clientes.

A presteza nas informações 
a respeito do contrato evita 
mal-entendidos e atrasos.

AGREGA VALOR À 
MARCA DA EMPRESA

Uma empresa que adere aos 
documentos digitais agrega 
valor sustentável à sua marca, 
reduzindo o desmatamento 
e a produção de lixo.

Além disso, um bom 
relacionamento com os 
clientes e a qualidade do 
nível de serviço geram 
credibilidade e confiança.

https://blog.portaldeassinaturas.com.br/4-praticas-para-um-controle-de-contratos-eficiente-na-sua-empresa/
https://blog.portaldeassinaturas.com.br/4-praticas-para-um-controle-de-contratos-eficiente-na-sua-empresa/
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Como começar 
a usar os 
contratos 
digitais em 
minha empresa?
Agora que você já sabe o quanto a 
utilização de contratos digitais pode 
agilizar o seu trabalho, e como a gestão 
desses contratos é importante e benéfica 
para o seu negócio, é hora de falar sobre 
como implementá-los.
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COMO É O PASSO A PASSO?

Inicialmente, é preciso contratar um sistema 
para gerenciar arquivos e assinaturas de forma 
segura e com validade jurídica. Usando uma boa 
plataforma de gerenciamento de assinaturas, 
no caso do Portal de Assinaturas, é só seguir o 
passo a passo intuitivo: 

1. Logar na plataforma;

2. Fazer o upload dos documentos;

3. Criar um fluxo de assinaturas;

4. Cadastrar os signatários, informando os 
seus e-mails;

5. Realizar as assinaturas;

6. Armazenar os documentos em nuvem.

COMO ESCOLHER UMA BOA 
PLATAFORMA DE GESTÃO?

Para começar, é essencial escolher uma empresa 
com solidez no mercado, que ofereça um ambiente 
protegido, com selo de segurança internacional. 

Além disso, 
é preciso 
avaliar o nível 
de serviços 
que as outras 
funcionalidades 
da plataforma 
podem 
oferecer:
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 ◆ armazenamento em 
nuvem: garantindo o 
sigilo e a segurança dos 
documentos, sem que 
seja necessário a empresa 
investir em infraestrutura 
e servidores locais;

 ◆ verificação de assinaturas: 
funcionalidade para 
validar assinaturas 
digitais, os seus 
certificados e 
carimbos do tempo;

 ◆ assinatura em lote: 
permite assinar diversos 
documentos com 
apenas alguns cliques;

 ◆ integração com outros 
sistemas: possibilita 
a comunicação com 
os demais sistemas 
de gestão utilizados 
pela empresa, como 
gerenciadores 
financeiros, CRM 
e outros;

 ◆ gestão e controle: 
ferramentas para 
acompanhar os 
processos de 
assinatura, os status 
dos documentos, bem 
como o arquivamento 
e a localização de 
arquivos, por exemplo;

 ◆ mobilidade: aplicativo 
que possibilite a gestão 
dos contratos por meio 
de dispositivos mobile.

https://blog.portaldeassinaturas.com.br/como-verificar-uma-assinatura-digital/
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O Portal de Assinaturas disponibiliza 
essas e outras ferramentas, ajudando a 
sua empresa a implementar uma gestão 
de contratos digitais segura e eficiente.

Alguns exemplos são a configuração 
personalizada de fluxos de assinaturas, 
o gerenciamento de usuários com 
permissões distintas, a gestão de mais de 
uma empresa na mesma conta, o controle 
em tempo real, os relatórios e a análise 
dos documentos submetidos, e outros.

Mais do que uma plataforma de gestão 
de assinaturas, ele funciona como 
um Gestor de Transações Digitais, 
oferecendo inúmeros benefícios.

Além disso, com o aplicativo 
SignApp, é possível assinar 
contratos eletrônica e 
digitalmente usando o celular 
ou o tablet, a qualquer hora 
e em qualquer lugar. 

Trata-se de uma grande vantagem, uma 
vez que a mobilidade é cada vez mais 
exigida no mundo dos negócios.

Para conhecer melhor os nossos 
serviços, faça um teste gratuito 
em nossa plataforma, e assine até 
10 documentos sem custo.

https://www.portaldeassinaturas.com.br/
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.portaldeassinaturas.hybrid&hl=pt_BR
https://www.portaldeassinaturas.com.br/?utm_source=materiais&utm_medium=ebook&utm_campaign=contratosdigitais
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QUAL TIPO DE ASSINATURA 
UTILIZAR EM DOCUMENTOS 
DIGITAIS? DIGITAL OU ELETRÔNICA?

Recapitulando, a MP 2.200/01 valida a 
utilização de documentos digitais e define duas 
modalidades online de assinaturas válidas no 
Brasil. São elas:
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ASSINATURA DIGITAL

Utiliza um Certificado Digital ICP-
Brasil para assinar documentos. 
Basicamente, você poderá 
utilizar seu e-CPF, e-CNPJ e 
NF-e no Portal de Assinaturas 
para assinar seus documentos. 
Essa é a forma mais segura de 
assinar documentos na web.

Além de atestar a identidade 
do signatário, o certificado 
digital garante a integridade e 
a segurança do documento, por 
meio da criptografia de dados. 

A assinatura digital possui a mesma 

validade jurídica de uma assinatura 

com firma reconhecida em cartório. 

 

Além disso, para assinar 
digitalmente documentos 
utilizando o aplicativo 
SignApp, é necessário 
emitir e armazenar no 
aparelho um Certificado 
Mobile ID. Um certificado 
específico para smartphone.

Neste e-book, você pode 

saber mais sobre esta 

modalidade de assinatura.

https://blog.portaldeassinaturas.com.br/assinatura-digital-tudo-que-voce-precisa-saber-antes-de-fazer-a-sua/
https://materiais.portaldeassinaturas.com.br/o-guia-completo-da-assinatura-digital-no-brasil?utm_source=materiais&utm_medium=ebook&utm_campaign=contratosdigitais
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ASSINATURA ELETRÔNICA

Assinatura eletrônica coleta 
evidências para comprovar 
a autoria da assinatura em 
um documento e não utiliza 
um Certificado Digital.

Estas evidências são coletadas, de 
forma automática , no momento 
da assinatura. O Portal coleta 
cinco principais:  a grafia do 
signatário (com uma caneta 
touch, dedo, mouse ou a imagem 
digitalizada), IP da máquina, 
data, hora e geolocalização. 

Por não ter um certificado 

associado à assinatura, é preciso 

outras informações para comprovar 

essa assinatura, é por isso que 

as evidências são coletadas.

A assinatura eletrônica possui 

validade jurídica, mas não o mesmo 

peso atribuído por um cartório. 

É possível fazer assinaturas 

eletrônicas também via SignApp. 

Inclusive, para você saber tudo 

sobre essa modalidade, preparamos 

este e-book exclusivo.

https://blog.portaldeassinaturas.com.br/o-passo-a-passo-de-como-fazer-uma-assinatura-eletronica/
https://materiais.portaldeassinaturas.com.br/assinatura-eletronica?utm_source=materiais&utm_medium=ebook&utm_campaign=contratosdigitais


21 CONCLUSÃO

DIFERENÇA ASSINATURA 
DIGITAL X ELETRÔNICA

As diferenças entre assinatura 
eletrônica e digital se resumem 
à necessidade ou não de um 
certificado digital associado a ela, 
e a equivalência à uma assinatura 
reconhecida em cartório.

No caso, a vinculação da 
certificação e a mesma validade de 
um reconhecimento em cartório 
estão para a assinatura digital.

Por isso, documentos 
que exijam esse nível de 
comprovação, se produzidos 
em meio virtual, precisam ser 
assinados digitalmente.

Já a assinatura eletrônica coleta 
evidências que comprovem 
a identidade do signatário, 
não sendo equivalente à 
autenticação cartorária. Apesar 
dessas diferenças, ambas as 
modalidades de assinatura 
online têm validade jurídica.
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Conclusão
Como vimos, a gestão de documentos digitais 
tem suma importância no andamento 
dos contratos firmados por uma empresa. 
Especialmente em plena era digital, na qual as 
transações acontecem em grandes volumes e 
em alta velocidade no meio virtual.

Uma gestão ineficiente pode causar danos 
desastrosos, ao passo que a fluidez e a precisão 
nesse processo podem se tornar um diferencial 
para a empresa, melhorando a experiência do 
cliente e valorizando a marca. Além de garantir 
a continuidade e a renovação dos contratos.



A Certisign é a Autoridade Certificadora líder da América 
Latina e especialista em Identificação Digital. Com mais de 
2.200 Locais de Atendimento por todo o Brasil, ao longo dos 
seus 21 anos, já emitiu mais de 10 milhões de Certificados 
Digitais, possui em seu portfólio de clientes as companhias 
mais representativas do País e está entre as empresas mais 
inovadoras do Brasil, de acordo com as pesquisas “Inovação 
Brasil 2016”, da Strategy & Consultoria Estratégica do Network 
PwC-, e “50 Empresas Mais Inovadoras do País”, da DOM 
StrategyPartners.

 
O Portal de Assinaturas é uma solução Certisign desenvolvida 
para tornar possível qualquer empresa ou usuário assinar 
e gerenciar documentos de forma totalmente online e 
automatizada. É possível você assinar qualquer tipo de 
documento, de qualquer formato com total validade jurídica.

Sobre a 
CERTISIGN

Simplificamos todo o processo de assinaturas de documentos. 
Você não precisa mais perder incontáveis horas em cartórios 
ou vários dias para receber a sua via assinada pelo motoboy.

 
Em apenas alguns cliques, você envia e assina documentos 
acessando de qualquer dispositivo, em qualquer lugar do 
mundo. Além da própria assinatura, o Portal de Assinaturas 
Certisign faz a guarda e a gestão de todos os seus documentos 
eletrônicos de forma segura, armazenados por até 5 anos.

Dados sobre o Portal de Assinaturas

• mais de 100 mil usuários em todo o Brasil;

• mais de 30 mil empresas cadastradas;

• mais de 875 mil assinaturas realizadas;

• mais de 510 mil documentos assinados;

• disponível em 7 idiomas.
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