DOCUSIGN REFORÇA IMPACTO DA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
NO VAREJO DURANTE VTEX DAY 2019
São Paulo, maio de 2019 – Com o propósito de ressaltar a importância da adaptação dos
varejistas na era digital, a DocuSign, empresa líder no segmento de assinaturas eletrônicas,
participa do VTEX DAY, um dos maiores encontros de negócios digitais do mundo, que
acontece nos dias 30 e 31 de maio, em São Paulo.
A DocuSign oferece a solução ideal para impulsionar a Transformação Digital no varejo,
gerando agilidade nas operações e economia para as empresas. Com o uso da assinatura
eletrônica, parte da oferta DocuSign Agreement Cloud, lojas físicas e e-commerces podem
centralizar a gestão de seus documentos e processos de contratação, sejam operações de
caixa, garantia estendida, confirmação de pedidos, ou mesmo compra de produtos, entrega de
mercadorias e contrato com fornecedores. Além disso, a solução permite que despesas sejam
reduzidas, já que diminui o uso de papel, impressora e transporte de documentos físicos.
Destacando também a mudança de mindset do consumidor, que acontece na mesma rapidez
em que soluções de inovação aparecem no mercado, a participação da DocuSign no evento
levanta a discussão sobre como proporcionar uma jornada do consumidor mais assertiva,
ultrapassando a relação de compras dentro ou fora do ambiente digital. Com o uso da solução,
o consumidor é apresentado a uma experiência totalmente diferente, sem pilhas de papel e
sem a necessidade de assinar dezenas de vias diferentes para a mesma finalidade.
O VTEX DAY proporciona o encontro de mais de 100 especialistas, debatendo o conhecimento
prático e cases de sucessos a fim de contribuir para o crescimento do mercado varejista
brasileiro e a exposição de mais de 170 empresas focadas em inovação digital estarão expondo
suas soluções, produtos e serviços.
Serviços | VTEX DAY 2019
Data: 30 e 31 de maio de 2019
Horário: 30/05: das 08h às 18h | 31/05: das 08h30 às 12h45
Local: São Paulo EXPO | Rodovia dos Imigrantes, km 1,5 - São Paulo/SP
Sobre a DocuSign
A DocuSign ajuda organizações a conectarem e automatizarem a maneira como preparam,
assinam, agem e gerenciam acordos. Como parte do DocuSign Agreement Cloud, a companhia
oferece a solução líder mundial de assinatura eletrônica, permitindo assinar documentos em
praticamente qualquer dispositivo, de qualquer lugar com conexão e a qualquer momento.
Hoje, mais de 475 mil clientes e centenas de milhões de usuários, em mais de 180 países, usam
a DocuSign para acelerar os negócios e simplificar a vida das pessoas.
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