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Como o Linte revolucionou a gestão de 
contratos e demandas na MadeiraMadeira

Empresa:
MadeiraMadeira

Site:
madeiramadeira.com.br

Localização:
Curitiba - PR

Número de funcionários: 
1.970

Cliente desde:
Agosto 2021

Caso uso:
Solicitações de contratos para 
o jurídico

Resultados atingidos:
Organização das informações 
e agilidade na respostas 
às demandas dos clientes 
internos

Tempo de onboarding:
56 dias

Basta uma busca rápida na internet, por qualquer tipo de 
móvel, e logo a MadeiraMadeira aparece como destaque 
dentre as opções. 

O e-commerce de bens para o lar é sediado em Curitiba e 
vem crescendo absurdamente nos últimos anos (em 2021, 
tornou-se unicórnio, nome dado a empresas avaliadas 
em ao menos US$ 1 bilhão), impulsionada pelo modelo de 
marketplace e por seus showrooms espalhados pelo País.

Como toda startup pautada na tecnologia, precisa escalar 
o negócio de forma ágil. Foi nesse sentido que a varejista 
online buscou a Linte como a solução ideal para desafogar 
sua rotina de gestão de contratos.

“A Linte me trouxe uma grande segurança, e isso 
é impagável. Todas as demandas da empresa 
entram por lá, então qualquer colaborador pode 
ter visão das etapas. Antes, tudo ficava solto, 
precisávamos buscar nos e-mails, pastas e 
perguntar no Slack.”

+

Rafael Lins,  
Senior Legal Manager, 
MadeiraMadeira

150 fluxos de trabalho 
configurados

2,7 mil demandas criadas

500 contratos geridos

+

+
+

https://www.linte.com/
https://www.madeiramadeira.com.br/
https://www.linte.com/
https://www.madeiramadeira.com.br/
https://www.linkedin.com/company/madeiramadeira/
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O Linte como solução para o jurídico da 
MadeiraMadeira

Antes de receber algumas indicações do Linte de colegas, 
Rafael Lins, Senior Legal Manager da empresa, até tentou, 
junto com o time de desenvolvedores, criar um sistema 
interno.

Não deu tão certo quanto ele desejava, então ele conseguiu 
convencer a gestão da empresa a terceirizar os processos, 
por meio da contratação de uma plataforma. 

Primeiro, foi trocado o sistema de contencioso. Depois, o de 
gestão de contratos. Foi então que o Linte chegou na vida do 
Rafael e do seu time, em agosto de 2021.

A tecnologia como peça-chave para o crescimento 
da empresa

Hoje, com um setor mais robusto e bem organizado, a 
MadeiraMadeira utiliza o CLM prioritariamente para atender 
demandas de outras áreas, que vão desde consultas simples 
a negociações de contratos complexos.

Tudo isso de forma automatizada, com mais de 150 fluxos 
de trabalho configurados na ferramenta, de modo a garantir 
a máxima eficiência para os colaboradores e a melhor 
experiência para as áreas de negócio.

“Os principais 
objetivos da minha 
gestão são sustentar 
o crescimento 
vertiginoso da 
empresa, deixar 
as pessoas se 
desenvolverem e ter 
um gerenciamento 
adequado de tudo 
que acontece na 
área.”

Cite um exemplo 
do que mudou 
desde que vocês 
estão com a Linte

https://www.linte.com/
https://www.youtube.com/watch?v=4TDkmK-jLNY


Rafael conta que, desde o início da implementação, o match 
foi muito bom, principalmente por conta dos fluxos de 
solicitação de demandas. Desta forma, a equipe se tornou 
mais ágil nas respostas e estratégica para o resto da empresa.

“Hoje em dia as 
pessoas tiram dúvidas 
comigo, clicando 
três vezes em um 
botão. Isso muda 
tudo, principalmente 
em um ambiente 
de startup, em que 
tudo se transforma o 
tempo todo”

Qual 
funcionalidade do 
Linte CLM mais te 
ajuda no dia a dia?

E aí, curtiu o case de sucesso entre a Linte e a 
MadeiraMadeira? 
Então clique aqui para ler mais relatos como este!

Se você se interessou pela nossa plataforma e quer entender 
como o Linte pode ajudar a sua empresa, clique no botão 
abaixo e agende um horário com o nosso time!

Falar com um especialista

A Linte é uma legaltech que permite que as empresas digitalizem e automatizem demandas e contratos através de uma 
plataforma de gestão inteligente de ciclo de vida de contratos - CLM.  Isso possibilita que a administração e o controle 
aconteça sem nenhum bloqueio.

A nossa legaltech tem como objetivo fazer com que os times trabalhem de forma ágil, organizada e colaborativa desde a 
solicitação, elaboração e assinatura digital, até a análise e gestão estratégica.

www.linte.com

https://www.youtube.com/watch?v=mJ6SFug5t50
https://www.linte.com/blog/category/casos-de-sucesso/ 
https://contato.linte.com/fale_com_especialista
https://www.linte.com/
https://www.linkedin.com/company/linte/
https://www.instagram.com/linte_/
https://www.youtube.com/c/Lintesoftware

