
Ficha técnica 
CLM Essentials 

Empresas em crescimento precisam atingir metas de 
negócios agressivas com recursos limitados. Apoiar-se 
em pequenas equipes jurídicas e operacionais para gerar, 
negociar, executar e gerenciar contratos manualmente reduz 
a velocidade dos negócios, aumenta o risco e frustra clientes 
e funcionários. Ao mesmo tempo, muitas empresas não 
possuem recursos e tempo para implementar uma solução 
tecnológica que levará meses para ser configurada.

DocuSign CLM Essentials
A gestão do ciclo de vida de contratos (CLM) automatiza o processo de 
contratação de ponta a ponta, incluindo geração de documentos, revisão, 
negociação e fluxos de trabalho. Ele também centraliza o armazenamento de 
acordos. O DocuSign CLM Essentials torna essa funcionalidade acessível a 
um preço acessível. Ele ajuda as empresas em crescimento a se organizarem, 
executarem com mais eficiência, automatizarem trabalhos manuais e pouco 
produtivos e promoverem a colaboração entre as equipes. Como é possível 
começar a utilizar o Essentials em semanas, você verá resultados rápidos em 
eficiência de negócios e redução de riscos.

Geração de documentos
Modelos de contratos
Centralize os modelos de contratos no CLM Essentials para garantir que  
a linguagem jurídica aprovada mais recentemente seja sempre utilizada.  
Crie e edite modelos facilmente com um editor de arrastar e soltar.

Geração automatizada
Insira dados de um formulário de entrada ou do Salesforce para preencher 
cada modelo com detalhes personalizados para um contrato profissional.  
O contrato é gerado em segundos, sem complicações.

Organize e automatize seus contratos 
facilmente com o DocuSign CLM Essentials
Comece a utilizar em semanas ao invés de meses e obtenha  
o ROI rapidamente

Benefícios

Fácil de usar e administrar
Comece com um baixo custo total de propriedade

Líder do AppExchange 
para contratos
Acelere a geração de receita com nossa  
integração de ponta com o Salesforce

Comece pequeno e escale 
à medida que cresce
Inclua mais recursos de forma simples quando  
você precisar

Parceiro confiável
Melhores práticas integradas, do líder em 
gerenciamento de contratos

Organize, automatize e colabore em contratos com uma plataforma 
simples e fácil de usar
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Colaboração
Comparação de versões
Envie contratos para partes 
internas e externas para revisão  
e aprovação com a capacidade  
de comparar alterações 
rapidamente e manter uma  
trilha de auditoria completa.

Comentários e tarefas
Utilize comentários e tarefas  
para colaborar com os times 
internos mais facilmente em um  
só lugar e acelere a aprovação.

Integração com Slack
Colabore em tempo real com 
contatos e mantenha-se informado 
sobre tarefas e ações pendentes 
no Slack.

Fluxos de trabalho
Modelos de fluxos de trabalho
Crie fluxos de trabalho 
automatizados para contratos 
rapidamente, começando 
com modelos predefinidos ou 
processos completamente novos.

Etapas dos fluxos de trabalho
Adicione e configure facilmente 
etapas (gerar, encaminhar, aprovar 
etc.) usando um editor de arrastar 
e soltar para criar o processo 
padronizado correto para seus 
contratos.

Ações dos fluxos de trabalho
Acione automaticamente ações 
que notificam os usuários quando 
eles precisam participar de 
um fluxo de trabalho para uma 
execução mais rápida.

Exemplos de casos de uso

Vendas
Contratos de serviços
Formulários de pedidos
Contratos de vendas
Acordos de distribuição
Termos de ofertas especiais

Jurídico
Acordos de confidencialidade
Registros regulatórios ou governamentais
Auditorias de conformidade de contrato
Acordos com parceiros

Operações e TI
Ordens de trabalho
Ordens e solicitações de modificação
Rastreamento de ativos
Comunicação de incidentes

Financeiro
Integrações de clientes
Abertura de conta
Transferência de ativos
Resolução de litígios

Muito mais
Contratos de franquia
Declarações de trabalho
Contratos de venda e locação
Acordos de terceirização
Formalizações de doações
Contratos de transferência de tecnologia

Gestão
Armazenamento central
Armazene e acesse contratos 
de forma centralizada para 
estabelecer uma única fonte de 
verdade para seu departamento 
jurídico e outros usuários.

Busca inteligente
Pesquise textos completos e 
palavras-chave para encontrar 
os contratos de que você precisa 
rapidamente. Filtre e classifique 
por status, parte, tipo de contrato, 
valor e outras marcações para 
obter novos insights.

Segurança e disponibilidade 
líderes do setor
O DocuSign CLM Essentials 
foi desenvolvido com base na 
estrutura principal do DocuSign 
CLM, com certificações SOC 1 e 
SOC 2 e disponibilidade líder do 
setor, para que seja seguro e esteja 
disponível quando você precisar.
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Administração e integração
Administração simplificada
Gerencie usuários, configurações 
e muito mais a partir de uma 
interface que simplifica a 
administração com necessidade 
reduzida de suporte de TI ou 
desenvolvimento.

Integração com Salesforce
Utilize a integração líder do 
setor do CLM com Salesforce 
para criar, revisar, encaminhar, 
assinar e armazenar contratos 
dentro do Salesforce para que 
as equipes de vendas possam 
permanecer em uma ferramenta 
onde já trabalham enquanto os 
departamentos jurídico e de 
operações podem gerenciar os 
processos de contratos de vendas 
onde preferirem.

Integração nativa com eSignature
Obtenha a experiência nativa e 
as funcionalidades da solução de 
assinatura eletrônica mais robusta 
do mercado.

Serviços
Implemente rapidamente
Comece a utilizar em semanas 
ao invés de meses, com a ajuda 
prática de especialistas em 
contratos.

Torne-se um especialista
Treine e capacite sua equipe 
com cursos de aprendizado 
especializados da DocuSign 
University.

Escale sua solução
Expanda sua solução CLM ao 
longo do tempo com o suporte do 
maior ecossistema de especialistas 
em contratos do mundo.

Sobre a DocuSign 
A DocuSign ajuda as organizações a se conectarem e automatizarem a forma como preparam, assinam, atuam 
sobre e gerenciam contratos. Como parte do DocuSign Agreement Cloud, a DocuSign oferece a assinatura 
eletrônica: a melhor maneira do mundo de assinar eletronicamente em praticamente qualquer dispositivo, de 
praticamente qualquer lugar e a qualquer momento. Atualmente, mais de 1 milhão de clientes e 1 bilhão de 
usuários em mais de 180 países usam o DocuSign Agreement Cloud para acelerar o processo de negociações 
e simplificar a vida das pessoas.

Para mais informações 
contato@docusign.com 
Ligue para +5511 3330-1000

DocuSign, Inc.  
Avenida Jornalista Roberto Marinho, 85 
2° andar, Cj. 21 Cidade Monções 
São Paulo, SP  
 
docusign.com.br
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