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Introdução: Empresas multinacionais, estão inseridas no mundo globalizado, e por
isso, buscam novas formas de otimizar seus processos como mecanismo de
perenidade. Segundo Gonçalves (2000), em breve relato, “O futuro vai pertencer às
empresas que conseguirem explorar o potencial da centralização das prioridades, as
ações e os recursos nos seus processos”. A implantação de um novo sistema de
assinaturas contribuiria com a segurança das informações e otimização do setor
jurídico, ratificando a empresa em âmbito internacional. 	Consequentemente, ampliaria
a aplicação da verdade e o respeito em todos os relacionamentos, estabelecendo uma
ligação além do mercado nacional, direcionado à globalização. Objetivo: Quanto ao
objetivo a pesquisa é classificado como exploratória, segundo Vergara (2000, p.47), a
pesquisa descritiva expõe as características de determinada população ou fenômeno,
estabelece correlações entre variáveis e define sua natureza.  Metodologia: A natureza
desta análise se classifica como pesquisa aplicada, Segundo Strauss & Corbin (1998),
o método de pesquisa é um conjunto de procedimentos e técnicas utilizados para se
coletar e analisar os dados. O método fornece os meios para se alcançar o objetivo
proposto, ou seja, são as “ferramentas” das quais fazemos uso na pesquisa, a fim de
responder nossa questão. Desta forma “objetiva gerar conhecimentos para aplicação
prática, dirigidos à solução de problemas específicos. Envolve verdades e interesses
locais” (PRODANOV; FREITAS, 2013, p. 51) Resultados: Para se realizar a
implementação das assinaturas digitais, há de se observar as vantagens que ela
proporciona na redução de custos, mão-de-obra, operacional e tempo. É notório que o
avanço tecnológico acarreta a ausência de pessoas operando atividades manuais, em
razão da modernização industrial, por isso, observa-se maior mobilidade na troca de
informações, pois ela é feita instantaneamente através da rede de computadores, que
acaba com a distância entre as partes. Uma certificadora digital confere eficácia e
validade ao documento, aumentando a segurança nos contratos eletrônicos. Essa
certificação garante serviços mais ágeis, em menor tempo e baixo custo, e com a
mesma autenticidade, integridade e confidencialidade das assinaturas físicas. Ademais,
cabe salientar que o armazenamento em nuvem, Office 365 e ferramentas digitais
colaborativas são outras excelentes vantagens para aplicação na indústria, já que evita
perdas de matérias e mantém um histórico completo das documentações de cada etapa
do ciclo de produção e validação do contrato e demais documentos. Todas as
transações ocorrem de qualquer lugar, usando o computador ou outro dispositivo
móvel. Desta maneira, as etapas práticas de confecção, validação e assinaturas físicas
são eliminadas, não demandando viagens e transporte para atender parceiros, clientes e
fornecedores.  Conclusão: A segurança das informações é elemento primordial, mais
do que nunca, para o bem-estar e o sucesso das negociações entre empresas e
instituições. Este projeto conclui que, o processo de assinaturas digitais, proporciona
maior tranquilidade e estabilidade diante do mercado. 	
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