
Qual o impacto da 
Assinatura digital no 
setor de Telecom?

BUSINESS CASE I  CERTTO

Ou seja, de acordo com o 
CEO da Certto, Nataniel 
Klug:

A Certto, além de reduzir os principais custos, conquistou
aproximadamente 77% em otimização de tempo para acelerar suas vendas e 
conquistar novos clientes.

A Clicksign está revolucionando o mercado e trazendo 
resultados expressivos a vários setores de negócio. 
Acompanhe o case de sucesso e confira como podemos 
impactar o seu através da assinatura eletrônica e digital.

adesão ao contrato 
digital para o setor
de atendimento

Impactos positivos da

Segundo Daniela Lopes, Supervisora de 
Atendimento da Unidade CSC da Certto.

Os desafios e dificuldades:

Índice de falhas em leitura, interpretação 
e confecção de contratos era em torno 
de 40%;

Muitos processos manuais que 
consumiam tempo da equipe e custos 
operacionais para assinatura de 
contratos.

O tempo médio dessa operação era 
muito longo de até 20 minutos e a de 
atendimento ao cliente de 17 minutos.

mais contratos do 
que a média dos 
meses anteriores. 

Aumento de receita da 
empresa

4x

Todos os processos de vendas e 
assinatura de contrato que antes eram 
manuais e físicos

Agora são DIGITAIS 
devido a contratação 
das soluções Clicksign.

Resultados após 
a contratação 
das soluções 

Clicksign:

-85%
No tempo de 
operação 
de contratos

-77%
No tempo médio 
gasto na de 
operação de 
atendimento

NULO

Índice de 
falhas

-50%
Redução em 

custos 
operacionais

O tempo médio dessa operação foi de
20 min para 3 min. Redução de 85% no 

tempo médio de operação.

No atendimento ao cliente, o processo 
durava em média 17 min e atualmente é 

realizado em 4 min e 30 segundos.

Em termos financeiros, isso representou 
uma redução de 50% em custos.

Agilidade no ato de preencher e digitar o 
cadastro no sistema.

Preservação do documento. (Adeus 
caixas de arquivos e separação manual 
de contratos em papéis).

Acesso rápido ao contrato do cliente e 
cláusulas.

Validação de informações (e-mail, 
telefone, documento, selfie) através do 
token

O contrato digital além da agilidade, tem 
a vantagem de acelerar o processo, uma 
vez que você pode fechar mais contratos 
em menos tempo.

Impactos em outras 
áreas da empresa

Com a Clicksign temos mais agilidade para atividades que 
demandam consultas aos documentos, otimizando tempo e 
redução de custos, a gestão dos documentos é realizada 
diretamente em nosso ERP. Quanto à guarda destes, temos mais 
segurança e preservação, pois todo documento impresso está 
sujeito a riscos como perda ou extravio.

Tatiane Calegari
Gerente Administrativo e Financeiro da Certto

A adesão ao contrato digital nos proporcionou um ganho de 
eficiência na hora da venda e também no cadastro dos dados. 
Na venda, diminuiu o tempo necessário para formalizá-la com o 
cliente. No cadastro, por minimizar os retrabalhos por 
inconsistência dos dados. Conseguimos aumentar nossa 
segurança jurídica, comparado a outros métodos que 
utilizávamos no passado.

Henrique Gnoatto
Gerente de Atendimento da Certto

Saiba mais sobre as soluções

Fale com um especialista

https://www.clicksign.com/preco/
https://www.clicksign.com/contato/

