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O Linte e a criação do 
setor jurídico da Kenlo

Empresa:
Kenlo

Site:
kenlo.com.br

Localização:
São Paulo - SP

Número de funcionários: 
200

Cliente desde:
Dezembro 2021

Caso uso:
Gestão de demandas e 
contratos

Resultados atingidos:
Melhor gestão dos contratos 
corporativos e organização 
interna entre as áreas e para a 
captação de investimentos

Tempo de onboarding:
47 dias

Quem já precisou dos serviços de uma imobiliária sabe 
quão cansativos e demorados podem ser os processos que 
envolvem o aluguel de uma casa ou um apartamento. 

É este cenário que a Kenlo busca melhorar apostando 
na tecnologia para uma locação rápida, segura e sem 
burocracia.

Além desse desafio de mercado, internamente a empresa 
também desejava organizar um setor jurídico. E essa missão 
coube a Renata Briso, que possui uma trajetória jurídica de 
cerca de 25 anos.

“Pesquisando eu cheguei até a Linte e eu falei 
‘poxa, é isso que eu preciso mesmo’, porque 
eu consigo transformar horas trabalhadas e 
demandas jurídicas em um dashboard para eu 
apresentar à diretoria, além de ter a gestão dos 
contratos corporativos”

+

Renata Briso,  
Head of Legal 
na Kenlo

25 usuários ativos

45 contratos criados

90 demandas criadas

+
+
+

https://www.linte.com/
https://www.kenlo.com.br/
https://www.linte.com/
https://www.linkedin.com/company/kenlobr/
https://www.kenlo.com.br/
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Como 
era antes 
do Linte?

Em busca da melhor plataforma para o jurídico

Ao fazer a migração de escritório de advocacia para empresa, 
Renata sentiu dificuldade em demonstrar e quantificar o 
trabalho do setor jurídico para as demais áreas e para a 
diretoria. “A gente não conseguia mostrar em números aquilo 
que o jurídico faz: quantas horas eu tenho de estudo, quantos 
contratos eu efetivamente faço por mês, de quantas ações 
judiciais eu cuido...”, elenca.

Neste contexto, Renata decidiu ir atrás de uma ferramenta 
que pudesse lhe ajudar a mostrar quão essencial era o 
trabalho do setor para a empresa toda. “Foi nessa busca 
incessante que eu cheguei até a Linte”, lembra.

Os benefícios que o Linte trouxe para 
o jurídico da Kenlo

Diante do cenário de “euquipe”, em que Renata estava 
iniciando as atividades do setor jurídico sozinha, o Linte se 
tornou uma ferramenta essencial para a organização não 
apenas dela como dos clientes internos.

Ela conta que agora consegue mostrar para os colegas 
que lhe solicitam algo que existem outras tarefas a serem 
executadas antes da deles, além de expor também tudo que 
o jurídico faz. “Acaba sendo uma vitrine. A gente dá suporte 
para todos os clientes internos, como dar suporte para 
todos? Essa era uma preocupação minha também”, completa.

“Eu recebia demanda 
por e-mail, no 
WhatsApp, no Slack, 
conversando no café... 
E eu falava ‘gente, eu 
preciso organizar isso 
de uma maneira que 
eu tenha tudo num 
lugar só’.”

/E6jIu_vrNQo

https://www.linte.com/
https://youtu.be/E6jIu_vrNQo


“Cada área demanda 
um tipo de contrato 
e eles estavam 
espalhados. Isso 
era muito ruim na 
hora da captação de 
investimento, perdia-
se muito tempo na 
parte contratual de 
toda due diligence.”

Com o que 
o Linte te ajuda 
no dia a dia?

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

/s9WGsI8lbWo

Renata conta que, desde o início de trabalho junto à Linte, 
ela tem tido o auxílio de uma equipe de processos internos 
que está esboçando os fluxos para que a empresa inteira 
possa utilizar a plataforma. “Faz toda a diferença!”, opina. 
“Também estamos criando uma auditoria interna para ver se 
as pessoas estão cumprindo esses processos que a gente 
está desenhando”.

Segundo Renata, ter essa visão em um lugar só é capaz de 
reestruturar completamente a maneira como uma equipe 
trabalha. “Como a gente faz para otimizar o meu tempo e o 
tempo dos meus clientes internos? O Linte me ajuda a ter 
essa visão estratégica”, finaliza.

https://youtu.be/s9WGsI8lbWo
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/

