
Conforme as empresas amadurecem, o volume e a 
complexidade dos contratos jurídicos, de vendas 
e de compras aumentam drasticamente. Embora a 
assinatura eletrônica seja um ótimo primeiro passo, 
o uso de e-mails, planilhas e processos manuais 
para gerar, revisar, armazenar e gerenciar contratos 
não é sustentável. Isso desperdiça tempo, cria 
riscos e afeta a receita. Para manter os negócios 
em movimento e ficar à frente da concorrência, um 
processo de contrato digital de ponta a ponta deve 
ser uma prioridade.

DocuSign CLM
O DocuSign CLM (Contract Lifecycle Management ou 
gerenciamento de ciclo de vida dos contratos em português) 
permite que você simplifique o ciclo de vida do contrato 
automatizando tarefas manuais, orquestrando fluxos de trabalho 
complexos e reduzindo riscos desnecessários. Ele oferece geração 
de documentos, colaboração, fluxo de trabalho, integração nativa 
com o DocuSign eSignature e um repositório pesquisável para 
contratos concluídos. Essa funcionalidade está disponível no CLM 
e nos principais sistemas de negócios, como Salesforce, Workday, 
SAP, entre outros, por meio das melhores integrações predefinidas. 
Ao ativar a automação em todo o processo do contrato, você pode 
fazer negócios mais rápido, simplificar a conformidade e melhorar a 
experiência do cliente e do funcionário.

Geração de documentos

Geração automatizada
Insira dados de um formulário de entrada ou sistemas de registro 
como o Salesforce para preencher cada modelo juridicamente 
aprovado com detalhes personalizados. O contrato é gerado em 
segundos, sem complicações.

Formatação avançada
Obtenha perfeição nos detalhes com tabelas dinâmicas, conversão 
de moeda, lógica condicional para mostrar/ocultar campos e 
personalização total de um contrato profissional sempre.

Biblioteca de cláusulas
Sua equipe jurídica pode definir uma biblioteca de cláusulas e 
opções de contingência pré-aprovadas para que os usuários as 
utilizem durante as negociações.

Sinta-se confiante com o líder em 
gerenciamento de contratos

Folha de dados 
CLM

Automatize todo o ciclo de vida dos contratos 
com o DocuSign CLM
Amplie seus processos de contrato digital para se adequar a 
cada equipe da sua empresa

Líder do setor
Líder na categoria CLM 
pelo Gartner MQ e pela 
Forrester Wave

Tempo de retorno mais rápido
Especialistas experientes usam 
as melhores práticas para você 
operar com sucesso 
e eficiência

Agreement Cloud Completo
Um conjunto completo de 
soluções para automatizar 
todo o ciclo de vida 
de contratos

Criado para escala
Uma infraestrutura segura e 
altamente disponível suporta 
escala massiva em muitas das 
maiores empresas do mundo



Colaboração

Revisão externa com comparação de versões
Envie contratos facilmente por e-mail para a contraparte para revisão e aprovação, 
conseguindo comparar rapidamente as alterações ao longo do tempo.

Comentários e tarefas com histórico
Use comentários e tarefas para colaborar com as partes interessadas 
internas de maneira mais fácil em um só lugar e acelere o tempo de 
aprovação. O histórico inclui uma trilha de auditoria completa com o contexto 
de por que as alterações foram feitas.

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

Fluxos de trabalho

Etapas do fluxo de trabalho
Adicione e configure facilmente mais de 100 etapas predefinidas usando um 
editor com arrastar e soltar para criar o processo padronizado certo para 
seus contratos.

Encaminhamento condicional
Configure fluxos de trabalho que são executados de maneira diferente com 
base em regras definidas para máxima flexibilidade e automação.

Ações do fluxo de trabalho
Acione automaticamente ações que notificam os usuários quando eles são 
obrigados a participar ou avance automaticamente para execução rápida.

Gerenciamento

Armazenamento central
Armazene os contratos em um local central e pesquisável para estabelecer 
uma única fonte de informação para seu departamento jurídico e defina 
permissões de acesso granular.

Painéis e relatórios
Use relatórios padrão e personalizados para descobrir insights e monitorar 
o processo de contrato. Visualize cada relatório com painéis baseados em 
gráficos para rastrear os principais KPIs.

CLM 360
Use metadados ricos e detectáveis, incluindo atributos personalizados em 
todos os seus contratos e partes. Acompanhe renovações, informe sobre 
obrigações, visualize hierarquias de contratos e identifique os valores 
totais do contrato.

“O departamento jurídico 
não precisa se envolver 
diretamente em até 90% 
dos acordos de vendas. 
O DocuSign CLM nos 
proporciona uma forma de 
automatizar a aprovação 
de processos repetitivos, 
e o departamento jurídico 
só precisa ser acionado 
quando necessário.”
Ahmed Badr 
Conselheiro geral 
GoCardless

“Com o DocuSign CLM, a 
velocidade de execução de 
contratos passou de vários 
dias para algumas horas 
ou menos.”
Nicki Brock 
Diretor de aplicativos corporativos 
KORE

“Introduzir o CLM em três 
meses para centenas de 
executivos de contas não 
era uma tarefa fácil, mas 
conseguimos. Ficamos 
abaixo do orçamento e 
atingimos confortavelmente 
nossa meta.”
Sonu Nayar 
Diretor de aplicativos de TI, RH e jurídicos 
Genesys

DocuSign     Folha de dados: CLM

https://gocardless.com/en-us/stories/docusign/
https://www.docusign.com/customer-stories/kore-streamlines-quote-to-cash-and-order-fulfillment-processes-using-docusign-clm
https://www.docusign.com/customer-stories/genesys-handles-rapid-growth-with-ease-using-the-docusign-agreement-cloud


Administração e integração

Controle administrativo completo
Gerencie usuários, configurações e muito mais de uma 
forma granular e personalizável a partir de um console de 
administração completo.

Maior segurança e tempo de atividade
O mais alto nível de garantia global de segurança da 
informação disponível hoje (ISO 27001) e o maior tempo de 
atividade para que ele seja seguro e esteja disponível quando 
você precisar.

Integrações ricas
Conectores pré-criados e APIs ricas permitem que as principais 
tarefas do contrato ocorram dentro de aplicativos comerciais de 
terceiros como o Salesforce, SAP Ariba e Workday.

Integração nativa com o eSignature
Obtenha a experiência nativa e a funcionalidade da solução de 
assinatura eletrônica mais robusta do mercado 
(vendida separadamente).

Serviços

Extensa experiência
A DocuSign tem a maior estrutura de sucesso do cliente 
composta por especialistas em contratos globalmente e um 
ecossistema de parceiros integradores de sistemas para te apoiar.

Implementação criada para fins específicos
Experimente a ajuda prática de nossos especialistas 
para começar a trabalhar rapidamente e garantir que 
administradores e usuários tenham o conhecimento e as 
habilidades necessárias para ter sucesso.

Implantação em fases
Estabeleça a base para sua solução Agreement Cloud e obtenha 
valor de maneira rápida para estender sua solução e aprofundar a 
automação para transformar realmente seus negócios.

Exemplo de casos de uso

Vendas
Contratos mestre de serviço
Formulários de pedidos
Contratos de vendas
Contratos de distribuição
Termos especiais de negociação

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

Compras
Contratos com fornecedores
Contratos de fornecedor
Requisições de compra
Declarações de trabalho

RH
Cartas de oferta
Contratos de remuneração
Gestão de desempenho

Financeiro
Integração de clientes
Abertura de contas
Transferências de ativos
Liquidação de sinistros

Entre outros
Contratos de franquia
Declarações de trabalho
Contratos de venda e 
locação comercial
Contratos com terceirizados
Contratos importantes 
de doação
Contratos de transferência 
de tecnologia

Integração com o Salesforce
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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 insformações 
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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