
 
 

Contexto 

A DocuFirst, fornecedora líder de softwares de empréstimo sem papel, está 

no ramo de gestão de documentos há anos. Contudo, a empresa quis 

expandir sua linha de produtos e passou a incluir assinaturas digitais para 

que os clientes pudessem manter todo o processo on-line, desde a 

solicitação de empréstimo até o financiamento. Isso foi especialmente 

importante porque sua base de clientes – composta de instituições creditícias 

e hipotecárias residencial e comercial – depende bastante da coleta de 

formulários e assinaturas para concluir transações. 

Disponibilizar on-line o processo de assinatura reduziria significativamente os 

custos e recursos associados a assinaturas em papel, e aumentaria 

imensamente a eficácia do fluxo de trabalho de documentos. Tendo em 

mente que seus clientes exigiriam assinaturas no mínimo tão seguras e 

confiáveis quanto as assinaturas em tinta, talvez até mais seguras, e levando 

em conta que os mais recentes requisitos de assinatura eletrônica de grupos 

do setor como do Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano 

(HUD) e Fannie Mae, a DocuFirst buscou uma solução de assinatura digital 

baseada em PKI. 

 

"Há anos, as assinaturas veem sendo um gargalo para o espaço de empréstimo, 

interrompendo as transações eletrônicas e automatizadas que os usuários finais 

esperam concluir", disse Randall Nachman, fundador da DocuFirst. “Queríamos 

facilitar o processo de assinatura on-line para as empresas de empréstimo, sem 

sacrificar a segurança e a confiança. Ao integrar assinaturas digitais, 

conseguimos fornecer às empresas um fluxo de trabalho integral com processos 

de assinatura ainda mais seguros do que os realizados com assinaturas em tinta, 

graças à criptografia, validação de identidade e carimbo de tempo inerentes da 

solução”. 
 
 

Requisitos da Solução 

■ Fornecer assinaturas digitais compatíveis e com confiança diretamente 
pelo aplicativo DocuFirst. 

 
■ Proporcionar uma experiência de assinatura perfeita para os clientes. 
 
■ Flexibilidade para assinar com vários tipos de identidades. 

 
■ Fácil integração para não sobrecarregar as equipes de desenvolvimento 

e suporte da DocuFirst. 

 
■ SETOR 

Software de empréstimo sem papel 
 

■ BASE DE CLIENTES  

Empresas de empréstimos, seguradoras  e 

imobiliárias 

 
■ SOLUÇÃO DA GLOBALSIGN  

Serviço de Assinatura Digital da GlobalSign 

 
 
 

 
 

■ PROBLEMA 

A DocuFirst desejava incorporar 

assinaturas digitais em seu aplicativo de 

software de empréstimo sem papel, para 

que seus clientes conseguissem manter as 

transações totalmente on-line e, ao mesmo 

tempo, atender às regulamentações de 

assinaturas eletrônicas e aumentar a 

segurança dos documentos. 

 
■ SOLUÇÃO 

O Serviço de Assinatura Digital da 

GlobalSign permite que eles integrem 

assinaturas digitais confiáveis diretamente 

em seus aplicativos sem a necessidade de 

desenvolvimento interno significativo, 

conhecimento criptográfico ou investimento 

em hardware. A solução é fácil tanto para a 

DocuFirst implementar e manter quanto 

para seus clientes usarem. 

 

   

 
ESTUDO DE CASO 
 

DocuFirst Integra o Serviço de Assinatura 

Digital da GlobalSign ao Software de 

Empréstimo sem Papel para Proteger o 

Fluxo de Trabalho Completo de Documentos 

PERFIL DO CLIENTE 

VISÃO GERAL 



 

 

Solução 

O Serviço de Assinatura Digital (DSS) baseado em nuvem da 

GlobalSign é perfeito para as necessidades da DocuFirst, pois 

oferece tudo o que é necessário para implantar assinaturas digitais 

em qualquer aplicativo com uma simples integração. 

Outras opções de implantação exigiriam obter separadamente 

componentes criptográficos complementares (por exemplo, 

certificados de assinatura, gerenciamento de chaves, servidor de 

carimbo de tempo, serviço OCSP ou CRL) e geralmente exigem 

investimentos em hardware no local. O DSS fornece esses 

componentes em uma simples chamada API, simplificando 

bastante a integração e eliminando a necessidade de 

se ter conhecimento criptográfico ou manutenção de hardware 
localmente. 

 

A alta taxa de transferência do serviço significa que as assinaturas 

podem ser aplicadas imediatamente e diversas vezes em um 

documento. Ao contrário das soluções dos concorrentes, que 

geralmente suportam uma única assinatura digital final para selar o 

documento, cada assinatura no fluxo de trabalho da DocuFirst 

representa uma assinatura digital. Isso fornece maior suporte de 

auditoria para seus clientes, pois cada assinatura recebe carimbo 

de tempo com os detalhes incorporados diretamente no 

documento. 
 

Resultados 
■ Os clientes da DocuFirst podem manter todo o fluxo de trabalho 

de documentos on-line, reduzindo os custos em até 90% e 
reduzindo significativamente o tempo gasto para gerenciar, 
arquivar e enviar arquivos em papel. 

 

■ Os clientes da DocuFirst obtêm os benefícios das assinaturas 
digitais, incluindo carimbo de tempo, suporte de auditoria, 
comprovação de violação e conformidade, sem precisar 
administrar ou gerenciar os próprios certificados. 

 
■ Os clientes da DocuFirst podem colocar a própria marca nas 

assinaturas. 
 

■ A integração API REST simples permitiu que a DocuFirst 
criasse assinaturas digitais diretamente em seu aplicativo com 
requisitos mínimos de desenvolvimento e sem a necessidade 
de gerenciar hardware local. 

 

■ Comparado às implementações baseadas em HSM, o serviço 
de assinatura baseado em nuvem requer pouca manutenção e 
pouca ou nenhuma interação manual com gerenciamento de 
chaves ou serviços. 

 

 

“O ambiente de empréstimo é 

orientado muito por transações 

e tecnologia, portanto, se 

quisermos expandir e crescer - 

o que está além do setor de 

empréstimos - precisamos 

adotar as tecnologias mais 

atuais e automatizar. 

Integrações como o Serviço de 

Assinatura Digital – simples, 

baseado na nuvem, flexível, 

sem grandes investimentos 

iniciais necessários – são o 

futuro e a GlobalSign está 

assumindo a liderança”. 

- Randall Nachman 

Fundador da DocuFirst 
 

 

 
 
 
 
 
 

Sobre a DocuFirst 

A DocuFirst é fornecedora de software de gestão de 

documentos que ajuda as organizações a eliminar os 

processos baseados em papel e a coletar conteúdo 

digital de forma mais eficiente. A empresa fornece 

recursos robustos para gestão de documentos e 

permite que as empresas reúnam e armazenem dados 

necessários para preencher formulários, criar e 

assinar digitalmente esses formulários e automatizar a 

indexação e o fluxo de trabalho de documentos. Todas 

essas peças são componentes necessários para 

transações 100% digitais. Para saber mais sobre 

DocuFirst, visite www.docufirst.com. 

 

Sobre a GlobalSign 

A GlobalSign é o fornecedor líder de soluções confiáveis de identidade e segurança 

digital que permitem às pequenas e grandes empresas de todo o mundo, bem como 

às empresas fornecedoras de serviços na nuvem e às empresas inovadoras na área 

da Internet das Coisas (IoT), assegurar as comunicações on-line, gerenciar milhões de 

identidades digitais verificadas e automatizar a autenticação e criptografia. A sua 

infraestrutura de chave pública (PKI) escalável e suas soluções de identidade 

suportam bilhões de serviços, dispositivos, pessoas e coisas que compõem a Internet 

de Todas as Coisas (Internet of Everything - IoE). 
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