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Modelos de contrato
Os modelos são o ponto central de qualquer processo de contratos.  Antes 
de implementar uma solução de CLM, muitas organizações gerenciam os 
contratos copiando e colando, de maneira tediosa e manual.  Esse processo 
não apenas é demorado, mas pode resultar em maiores riscos, dado que os 
contratos podem ser elaborados e enviados sem aprovação.  Identificar quais 
contratos podem ser automatizados por meio de um processo de geração de 
documentos é uma das primeiras etapas do processo de gerenciamento de 
contratos.

Item de ação 

Revise seus modelos e destaque/comente os campos, parágrafos e seções 
que normalmente são preenchidos ou modificados como parte do processo de 
preparação do contrato. 

Determine se os dados podem vir de 1) um sistema de CRM, como o Salesforce.
com (consulte o item amarelo no exemplo abaixo), 2) informações de um 
formulário preenchido pelo usuário (consulte o item azul no exemplo abaixo) ou 
3) um termo de uma biblioteca de cláusulas (consulte o item verde no exemplo 
abaixo). Além disso, considere as regras da empresa que podem ser aplicadas. 
Por exemplo, o termo X só é inserido se o usuário final selecionar essa opção 
como necessária (consulte o item rosa no exemplo abaixo).

Perguntas para refletir

•    Quais contratos você 
gostaria de começar a 
automatizar no sistema? 

• Quantas versões? Elas 
são finais e aprovadas 
pelo departamento 
jurídico? 

•  Quais componentes do 
modelo você gostaria 
que fossem extraídos 
do Salesforce? Quais 
cláusulas/opções você 
gostaria de incluir (se 
houver) como seleções 
pelo usuário final? 

•    Quem gerencia o CRM 
na organização? Essa 
pessoa deve estar 
envolvida na discussão?

NOME DA CONTA DO SALESFORCE
ENDEREÇO DO SALESFORCE
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Fluxo de trabalho
Os fluxos de trabalho ajudam a simplificar os processos que hoje podem ser 
confusos, informais e/ou inconsistentes.  Esse processo desarticulado faz com 
que a organização esteja sujeita a possíveis riscos, visto que determinados 
termos e condições que precisam de aprovação podem se perder ou ser 
ignorados em uma conversa por e-mail.  Ao automatizar esses fluxos de 
trabalho desejados em um sistema de CLM, os contratos são passados 
pelo trajeto apropriado de maneira automática, possibilitando ganhos de 
produtividade para usuários finais e tranquilidade para a organização.

Item de ação 

Mapeie o processo de fluxo de trabalho ideal para cada tipo de contrato e 
determine quais áreas funcionais da sua organização precisam revisar (por 
exemplo, departamento jurídico, financeiro, vendas, serviços profissionais, 
operações etc.) e em que ordem a aprovação deve ser obtida para garantir o 
processo mais eficiente e reproduzível possível.

Revise as perguntas de exemplo listadas abaixo e use-as como guia para ajudar 
neste exercício.  Apresentamos um diagrama do fluxo de trabalho de amostra para 
ajudar a determinar o resultado desejado.

Perguntas para refletir

 •    Como é o processo de 
aprovação atual? Para 
quais documentos, 
cláusulas, termos etc. 
você gostaria de definir 
aprovações? 

 •    Os aprovadores de-
vem ser envolvidos em 
alguma demonstração ou 
discussão de implemen-
tação? 

•    Como os aprovadores 
devem ser notificados? 
O que a notificação deve 
incluir? 

•    Quais são alguns SLAs 
(se houver) que você 
gostaria de ter para 
colaborar com esse fluxo 
de trabalho de aprovação 
(tempo para aprovar/edi-
tar etc.)?

1. Qual contrato está vinculado a esse fluxo de trabalho?

2. Como o processo do fluxo de trabalho deve ser nomeado?

3. Quais são os diferentes processos/estágios pelo qual o contrato passa do 
início ao fim? Veja o exemplo abaixo:

       a. Contrato gerado pela equipe de vendas

       b. Revisão jurídica

       c. Revisão externa

       d. Envio para assinatura

       e. Revisão de vendas

        f. Concluído

4. O que acontece no fim do processo?

Contrato gerado 
pela equipe de 

vendas
Revisão externa Aprovação jurídica

Equipe de vendas 
envia para
Assinatura



Processo de correção e assinatura
No cerne do processo de correção está a biblioteca de cláusulas que guarda 
todos os termos tradicionalmente negociados. Dentro dessas cláusulas, 
algumas podem ser abertas aos usuários finais na fase de geração do 
documento, outras podem exigir aprovação interna antes do envio para o 
cliente e outras, ainda, podem estar disponíveis apenas para que membros da 
equipe jurídica e do contrato acessem durante a negociação. A identificação 
das cláusulas e mapeamento da estrutura da biblioteca ajudará a organizar 
esses termos e a categorizá-los corretamente.  

O processo de assinatura é outra consideração fundamental, dado que 
ferramentas de assinatura eletrônica podem ajudar a automatizar e acelerar 
essa etapa final da negociação.

Item de ação 

A correção costuma ser um processo monótono e lento para usuários jurídicos. A 
biblioteca de cláusulas é um componente central de um processo de contratação 
mais produtivo. Pense em como os termos devem ser estruturados e, dentro da 
biblioteca de cláusulas, quais itens estarão abertos para os usuários finais após 
a criação do contrato, quais precisam de aprovação posterior e quais só são 
acessíveis para a equipe jurídica durante a negociação. 

Um exemplo de estrutura da biblioteca de cláusulas na SpringCM, uma empresa da 
DocuSign, é mostrado inicialmente para servir como guia.
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Perguntas para refletir

 •    Como a estrutura da 
biblioteca de cláusulas 
precisa ser? Quantos 
termos para cada tipo de 
contrato?

 •    Dentro da biblioteca de 
cláusulas, há cláusulas ou 
contratos pré-aprovados 
que podem ir diretamente 
para correção pelo 
cliente, sem aprovação 
interna? Diretamente para 
assinatura?

•    O que você gostaria 
que essa comunicação 
tivesse? Como ela deve 
ser?

•    Você tem uma solução 
de assinatura eletrônica 
integrada ao seu processo 
de contrato?
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Dependendo do seu setor e de qual parte do mundo você está fazendo negócios, 
pode ser preciso pensar em como executar seus contratos e se enviar cópias 
duplicadas por uma transportadora é a opção certa para você. 

Avalie se você pode ou não alcançar eficiência no processo usando a assinatura 
eletrônica da DocuSign como uma extensão e um fim natural do seu processo de 
aprovação de contratos.
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Repositório de contratos
A maneira pela qual os documentos devem ser armazenados, organizados 
e acessados é uma parte central do gerenciamento de ciclo de vida dos 
contratos.  Atributos e metadados podem servir como filtros nos relatórios e 
resultados de pesquisas.  Uma estrutura de pasta automatizada ajuda a manter 
os documentos estruturados e fáceis de encontrar.

Item de ação 

Os documentos serão armazenados em um repositório centralizado e você deve 
refletir sobre a estrutura desse sistema. Algumas imagens de exemplo do layout 
da SpringCM são mostradas abaixo para referência.

Documentos de contratos contêm informações importantes que devem ser 
disponibilizadas para pesquisa ou geração de relatório em uma lista completa 
ou filtrada de contratos e termos de contratos. O preparo necessário para isso 
é determinar quais são esses termos-chave para que possam ser capturados 
separadamente como tags ou atributos. Listamos abaixo alguns atributos comuns 
para NDAs para servir como guia.

Perguntas para refletir

•    Como você gostaria que 
os contratos fossem 
categorizados e marcados 
por tags? Documentos 
a serem organizados? 
Estrutura de pastas e 
relação com o CRM? 

•    Quais metadados você 
quer associar aos 
contratos para facilitar o 
acesso futuramente?

•    Quais tipos de relatórios 
e painéis precisariam 
ser criados e como eles 
variam de acordo com 
grupo de usuários e área 
de interesse? 

•    Quantos contratos legados 
(se houver) precisariam 
ser levados para o 
sistema?
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Cronograma e implementação
A execução de um projeto de gerenciamento de ciclo de vida dos contratos 
pode envolver atores de diferentes departamentos em toda a organização, 
cada qual com uma perspectiva própria. Ter uma conversa honesta sobre as 
expectativas e considerações de implementação logo no início pode ajudar os 
projetos a começarem sem dificuldades.

Item de ação 

Implementar uma nova tecnologia oferece a muitos funcionários uma maneira mais 
eficiente e eficaz de trabalhar. Contudo, com qualquer projeto, é importante que as 
pessoas certas na empresa estejam engajadas e bem-orientadas.  Agora é hora de 
começar a reunir a equipe que irá configurar a solução a se planejar para imple-
mentação, compartilhar os benefícios da ferramenta com usuários finais e determi-
nar as datas importantes para a execução do projeto.

Perguntas para refletir

•    Quem precisa estar envol-
vido neste projeto?  Essas 
pessoas precisam entrar 
no começo, no meio ou no 
fim? Durante toda a dura-
ção da implementação?

•    Quem precisará ter acesso 
ao sistema? Número de 
licenças?

•    Qual é o cronograma ideal 
de implementação? 

Sobre a DocuSign  
A DocuSign ajuda as organizações a se conectarem e automatizarem a forma como preparam, assinam, atuam e gerenciam 
contratos. Como parte de sua Plataforma de System of Agreement baseada em nuvem, a DocuSign oferece a assinatura eletrônica 
– a melhor maneira do mundo para assinar eletronicamente usando praticamente qualquer dispositivo, em quase qualquer lugar e a 
qualquer momento – e a SpringCM, uma solução segura e escalável para gerenciamento de documentos e contratos. Atualmente, 
quase 430.000 clientes e centenas de milhões de pessoas em mais de 180 países usam a DocuSign para acelerar o processo de 
fazer negócios e simplificar suas vidas.

DocuSign, Inc.  
221 Main Street, Suite 1000 
São Francisco, CA 94015  
www.docusign.com

Para obter mais informações
ligue para +1-877-720-2040 ou siga a @DocuSign 
no Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram e 
Snapchat.


