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Como o Linte ajudou a estruturar 
o setor jurídico da Digibee

Empresa:
Digibee

Site:
digibee.com

Localização:
São Paulo - SP

Número de funcionários: 
250

Cliente desde:
Fevereiro 2022

Caso uso:
Gestão de demandas e 
contratos

Resultados atingidos:
Organização da entrada 
das demandas no jurídico, 
automatização e comunicação 
entre os setores

Tempo de onboarding:
57 dias

Quando o assunto é plataforma de integração de sistemas, 
a Digibee é uma das empresas que mais se destacam não 
apenas no Brasil como internacionalmente.

Fundada em São Paulo em 2017, a Digibee também possui 
escritório na Flórida, Estados Unidos, para atender a clientes 
do continente todo.

Em crescimento acelerado, a empresa de plataforma de 
integração como serviço (EiPaaS) tem à frente do seu setor 
jurídico Fernando Gazaffi.

Contratado desde junho de 2020, Gazaffi logo entendeu que 
precisaria de ajuda para estruturar o jurídico. Foi aí que ele 
decidiu apostar no CLM da Linte, empresa vizinha da Digibee 
na época.

“Fiz minha lição de casa de procurar um sistema 
para me ajudar e de todos o que eu achei mais 
interessante foi a Linte por ser em nuvem, que 
é uma realidade que se coaduna bem com o que 
a gente faz. No processo decisório, a Linte se 
aproximou mais do fit cultural da Digibee”

+

Fernando Gazaffi,  
Head of Legal 
Operations  na Digibee

16 usuários ativos

180 contratos criados

+
+

https://www.linte.com/
https://www.digibee.com/
https://www.linte.com/
https://www.linkedin.com/company/godigibee/
https://www.digibee.com/pt-br/
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O que fez 
você escolher 
o Linte?

O papel do Linte na estruturação do jurídico

Uma vez na Digibee, Gazaffi conta que sua prioridade era 
organizar a entrada das demandas no setor. “Meu problema 
maior era ter uma via de ingresso controlável das demandas e 
dashboard para saber o que preciso fazer, como distribuir, se 
posso automatizar etc”, diz.

O objetivo da Linte de descomplicar a gestão de 
documentos digitais vem ao encontro do que Gazaffi 
acredita ser o papel atual do Direito nesse mundo atual em 
constante mudança.

O uso do Linte na prática

Uma das funcionalidades que mais chamou a atenção 
de Gazaffi no CLM da Linte foi a criação de templates 
personalizáveis: “Eu peguei meu doc e simplesmente 
carreguei no Linte. Automaticamente o sistema já entendeu 
todos os meus campos, eu não precisei fazer nada!”, recorda.

Embora o CLM tenha sido contratado originalmente para 
uso do setor jurídico, Gazaffi explica que outras áreas da 
Digibee atualmente também utilizam o Linte, como Vendas, 
Recursos Humanos e até fornecedores na comunicação com 
a empresa.

“A gente não pode 
mais pensar no 
mundo jurídico com 
aquelas cláusulas 
‘empoeiradas’, 
aqueles contratos que 
ninguém entende. Se 
os processos internos 
são tão complexos 
quanto os contratos, 
nós temos um 
problema”

/ZQjjePuoJRQ

https://www.linte.com/
https://youtu.be/ZQjjePuoJRQ


“Meu problema maior 
era ter uma via de 
ingresso controlável 
das demandas e 
dashboard para saber 
o que preciso fazer, 
como distribuir, se 
posso automatizar 
etc”

Quais problemas 
o Linte 
solucionou?

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

/Vrhm-HjlB-k

Os próximos passos da parceria entre Linte e Digibee

Quanto ao futuro, Gazaffi está confiante que a parceria com 
a Linte terá vida longa e poderá se fortalecer ainda mais.

“Eu tenho um plano para a Linte muito interessante de fazer 
integrações porque nós somos uma empresa de integração 
de sistemas”, diz. “Espero que a gente deixe de ser prestador 
e tomador de serviço para ser parceiros comerciais. Acho que 
a probabilidade da gente fazer negócios juntos é enorme”, 
finaliza Gazaffi.

https://youtu.be/Vrhm-HjlB-k
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/

