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Como o Linte ajudou na criação do 
departamento jurídico da Loja Integrada

Empresa:
LojaIntegrada

Site:
lojaintegrada.com.br

Localização:
São Paulo - SP

Número de funcionários: 
125

Cliente desde:
Outubro 2021

Caso uso:
Gestão de demandas e 
contratos

Resultados atingidos:
Automação de tarefas do 
cotidiano, organização de 
contratos e documentos e de 
fluxos de trabalho

Tempo de onboarding:
126 dias

Criada com o propósito de democratizar o e-commerce 
brasileiro e ajudar pequenos e médios empreendedores 
a escalarem seus negócios, a Loja Integrada é uma das 
melhores opções para quem deseja empreender no país.

Atualmente, concentra a maioria das lojas virtuais que 
operam no Brasil - são mais de 2,5 milhões de lojistas. 
Segundo a Built With, a Loja Integrada é uma das maiores 
plataformas de hospedagem de e-commerce da América 
Latina.

E assim como as empresas cadastradas na plataforma, a Loja 
Integrada continua crescendo e encontrou na Linte a solução 
ideal para a gestão do seu departamento jurídico.

“Com a ferramenta da Linte, eu consigo 
gerenciar meu tempo com mais facilidade 
para tomar decisões estratégicas e cuidar das 
demandas que antes ficavam negligenciadas”

+

Steffani de Souza,  
Legal Affairs Leader 
na LojaIntegrada

60 usuários ativos

140 demandas criadas

220 contratos criados

+
+
+

https://www.linte.com/
https://lojaintegrada.com.br/
https://lojaintegrada.com.br/
https://www.linte.com/
https://www.linkedin.com/company/lojaintegrada/
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Qual 
funcionalidade do 
Linte mais te ajuda 
no dia a dia?

De analista a líder do jurídico em nove meses

Hoje Legal Affairs Leader na Loja Integrada, Steffani de 
Souza iniciou sua carreira atuando em diversas áreas, do 
contratual ao tributário, até que recebeu a oportunidade de 
estruturar a área de Legal da Loja Integrada totalmente do 
zero.

No início, utilizava planilhas de Excel, organizava arquivos no 
Google Drive e precisava executar tarefas manualmente. Em 
menos de um ano, viu o time crescer consideravelmente e foi 
promovida de analista a Legal Affairs Leader.

Linte CLM e a evolução do jurídico da Loja Integrada

Steffani encontrou dificuldades para processar o grande 
volume de documentos da Loja Integrada com um time 
jurídico enxuto, especialmente porque precisava acessar as 
pastas correspondentes, procurar por nomes e adicionar as 
informações uma por uma.

Com a expansão da empresa e o aumento das demandas em 
todos os setores, viu a necessidade de automatizar tarefas 
cotidianas e foi apresentada à solução em Contract Life 
Management da Linte.

Além de conseguir organizar os contratos e demais 
documentos, Steffani estabeleceu um fluxo de trabalho 
para o time todo de uma maneira em que os colaboradores 
conseguissem visualizar os fluxos e status das demandas.

“A Linte ajudou a 
mudar a perspectiva 
de como é o trabalho 
do advogado. A gente 
também consegue 
demonstrar o valor 
que o time tem dentro 
da companhia.”

/TPKooESFxnM

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


E como a plataforma da Linte é simples e intuitiva, pessoas 
de diferentes segmentos aderiram à solução, processo ainda 
mais facilitado devido à integração da plataforma com o 
Slack, a ferramenta usada na comunicação interna da Loja 
Integrada

“Com fluxos de 
trabalho mais bem 
definidos e agilidade 
nos processos, 
Steffani consegue 
gerenciar melhor o 
tempo e observar 
mais atentamente o 
status e o prazo de 
conclusão de cada 
demanda”

Como o Linte CLM 
transformou a 
rotina de trabalho 
do jurídico?

E aí, curtiu o case de sucesso entre a Linte e a Loja 
Integrada? 
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

/0YADWJ6kWHI

https://youtu.be/0YADWJ6kWHI
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
https://www.linte.com/

