
10 Melhores Softwares de Gestão de Contratos do Brasil [Guia 2020]

Avaliamos e comparamos 10 softwares com o propósito de ajudar as empresas a 
escolher o software mais adequado para criar, gerenciar, assinar e executar 

todas as etapas dos contratos.



Avaliação:

Teste Grátis

Autoria de Contrato 

Modelos de Contratos 

Digitalização de 
arquivos OCR

Integração CRM 

Pesquisa Avançada 
e Categorização

Marketplace 

Controle de Versão

Solução Própria de 
Assinatura Eletrônica  

Serviço de Assinatura 
Integrada 

Integração Docusign

Integração Adobe 
Sign 



API disponível

9/10

Comunicação sem 
e-mail: (Chat)

Permissões definidas 
pelo usuário

Calendário Visual

Alertas de E-mail

Colaboração e 
Gerenciamento de 
Tarefas

Controles de 
acesso granular

Inteligência Artificial

Fluxo de trabalho de 
Aprovação

Negociação

Análises e Relatórios 

Gestão de ciclo de 
vida do contrato

UX 6,5/10 7,5/10 4,5/10 8/10 6/10 5,5/10 7,5/10 7/10 5,5/10



Por que é preciso repensar a gestão de contratos?

Em qualquer lugar do mundo grande parte dos acordos comerciais são finalizados com um contrato. Diariamente, 80% de todas as transações 
entre empresas são regidas por um acordo contratual. 

O que era de se esperar é que a medida que a quantidade de contratos nas transações comerciais cresceria, as empresas passariam a consumir 
menos tempo em suas negociações, assim como seriam capazes de reduzir os riscos de perdas econômicas. 

Entretanto, na prática isso não tem acontecido. Percebe-se que os gestores e líderes de negócios veem cada vez mais seus dias serem tomados 
por rotinas exaustivas para lidar com uma papelada cada vez mais crescente.

Por isso, o conceito de gestão de contratos tem mudado nos últimos anos, graças ao desenvolvimento de plataformas que tem revolucionado 
esse processo. 

Essas plataformas de gestão de contratos ou CLM (Contract Lifecycle Management) gerenciam todas as etapas do contrato com o propósito de 
reduzir custos, aumentar a receita e minimizar os riscos do contrato. 

Sobre esses benefícios financeiros, um estudo do grupo Adobe sobre os processos de documentos comerciais, com ênfase na gestão de contratos 
revelou os seguintes resultados: 

• Redução de custos de 24%

• Aumento de 34% na receita

• Redução de risco de 14%



Ainda sobre relatórios e pesquisas, outra pesquisa da Goldman Sachs destaca que a automação de contratos pode:

• Acelerar os ciclos de negociação em 50%

• Reduzir em 75% a 95% erros em pagamentos 

• Reduzir os custos de operação associados ao gerenciamento de contratos em 10 a 30%

Portanto, o interesse nas mudanças que a automação de gestão de contratos tem proporcionado às empresas de diferentes setores é cada vez 
maior, assim como as oportunidades geradas por essa tecnologia. 



Entendendo o que é um software de gestão de contratos

Conforme citamos acima, os contratos são cruciais para a governança corporativa dos negócios. São esses documentos que dizem “o quê, 
quando e porque fazer algo”. 

Em primeiro lugar, engavetar um contrato após a sua assinatura não trará nenhuma vantagem financeira. Aliás, essa prática poderá trazer 
apenas quedas na receita, projetos inacabados, funcionários e clientes insatisfeitos e problemas com fornecedores.

Todos esses argumentos mostram-se mais relevantes quando analisamos o resultados de algumas pesquisas realizadas por grandes 
companhias e grupos empresariais sobre a eficácia da automação no processo de contratos. 

Um exemplo é um estudo do grupo Adobe realizado com executivos e gerentes de departamentos de vendas, RH, compras, jurídico, entre 
outros, dos EUA. 

Nesta pesquisa, 51% citaram dificuldade em obter status e visibilidade no processo de documentos, 83% não sabem dizer se os 

documentos foram recebidos/ revisados e assinados pelas pessoas apropriadas.

Não obstante, 26% disseram que obter documentos revisados e aprovados leva muito tempo.

Diante disso, percebe-se que são vários os desafios que as empresas buscam resolver quando optam por um software de gestão de 
contratos. 

Atentos a essa evolução na forma de gerenciar contratos, elaboramos esse guia como um ponto de partida para a sua escolha.



Como escolher o melhor software de gestão de contratos?

Em uma organização, o software de gestão de contratos deve assumir um papel decisivo na automação das tarefas diárias relacionadas à 
criação, negociação, assinaturas, execução e gerenciamento pós-contrato. 

O software, sobretudo, deve aumentar a produtividade sem a necessidade de contratar mais funcionários e minimizar o tempo gasto dos 
colaboradores com tarefas administrativas.  

Entretanto, alguns sistemas focam mais na automação e assinaturas eletrônicas, outros aplicativos concentram-se em fluxos de trabalho de 

aprovação e gerenciamento de tarefas.

As melhores plataformas, a exemplo de algumas que constam nesta revisão, também fornecem relatórios e análises detalhadas, notificações 
inteligentes e recursos sofisticados de colaboração e negociação.

Dito isso, abaixo você encontra uma lista das principais funcionalidades que um software de gestão de contratos deve oferecer:  

1 - Autoria do contrato: recursos de edição e automação do contrato, juntamente com as bibliotecas de cláusulas e modelos são recursos que 
ajudam a gerar contratos rapidamente com qualidade e conformidade.  

2 - Repositório centralizado de documentos: esse recurso é o responsável por  manter todos os seus contratos em um só lugar e reduzir a 
possibilidade de perda  de documentos.  

3 - Ferramentas de pesquisa inteligentes: pesquisa rápida obter informações de seus registros ou documentos. 



Como escolher o melhor software de gestão de contratos?

4 - Notificações e alertas automatizados: essa funcionalidade permite configurar as informações que deseja que sejam notificadas, como 
renovações, vencimentos e gerenciar tarefas por usuário. 

5 - Relatórios e Painéis: esse recurso torna o acesso aos dados do repositório ainda mais flexível ao visualizar suas informações de contratos 
em forma de relatórios ou painéis personalizados.  

6 - Controle de Acesso Baseado em Funções: restringe o acesso, garantindo que os contratos sejam acessados apenas pelas pessoas 
autorizadas.  

7 - Ferramentas de colaboração (entre os colaboradores e as partes externas): esse recurso facilita a negociação, principalmente se o 
contrato exige a revisão legal de outros departamentos e também de fornecedores e clientes.

8 - Fluxos de trabalho de aprovação: os recursos de colaboração, comentários e bate-papo, assim como a capacidade de compartilhar 
documentos simplifica o processo de negociação e revisão e acompanhamento de todo o ciclo de vida do contrato.  

9 - Recursos de controle de alterações e controle de versão: facilidade para  acessar qualquer versão do contrato na lista de histórico de 
versões e evitar erros de conformidade relacionados conteúdo desatualizado. 

10 - Assinatura eletrônica: para que o processo seja automatizado até o final, usando as ferramentas do sistema é necessário que o software 
ofereça a integração com assinaturas eletrônica.



Como escolher o melhor software de gestão de contratos?

11- Integração com outros aplicativos: a integração com outros aplicativos tornam as atualizações mais rápidas, além de facilitar a 
comunicação e a troca de informações entre os diferentes sistemas utilizados em uma empresa.

12 - Fácil Configuração: uma interface eficaz, amigável e fácil de usar é um recurso aliado da produtividade. 

Vale notar que para cada funcionalidade citada acima há diferentes níveis de complexidade que devem ser observados 
conforme as necessidades da sua organização. 

Diante das diversas funcionalidades e recursos do CLM, escolher o software certo pode fazer toda a diferença! 

Por isso, selecionamos cuidadosamente essas soluções com base em suas funcionalidades para ajudar você a ter uma ideia de qual poderá 
ser a mais adequada para a sua empresa. 

Pronto para fazer um tour pelas melhores plataformas de gestão de contratos?



Revisão Juridoc

Avaliação:

Menor Preço 

Grátis

Teste Grátis 

Autoria de Contrato 

Modelos de Contratos 

Digitalização de arquivos OCR: (em breve)

Integração CRM 

Pesquisa Avançada e Categorização

Marketplace: (em breve)

Controle de Versão 

Solução Própria de Assinatura Eletrônica  

Serviço de Assinatura Integrada 

Integração Docusign: (em breve) 

Integração Adobe Sign 

API disponível

Comunicação sem e-mail: (Chat e Mensagens)

Permissões definidas pelo usuário

Calendário Visual

Melhor para: Empresas de todos os portes

Alertas de E-mail

Colaboração e Gerenciamento de Tarefas 

Controles de acesso granular

Inteligência Artificial: em breve

Fluxo de trabalho de Aprovação 

Negociação 

Análises e Relatórios 

Gestão de ciclo de vida do contrato

9/10*

Excelente Custo de Implantação: Grátis

*UI = Experiência do Usuário



Prós: 

Oferece interface intuitiva, editor rico de autoria e formatação de 
documentos. Recursos eficientes de alertas automáticos e colaboração 
que facilitam o trabalho em equipe. Negociação com controle de 
alterações, controle de versão e histórico completo de contratos. 

Contras:

Recursos como Digitalização de Arquivos OCR e Inteligência Artificial 
ainda estão em desenvolvimento.  

Conclusão: 

Uma solução completa de gestão de ciclo de vida do contrato, projetada para melhorar o processo de contratação, aumentar a visibilidade e 
conformidade. Interface fácil de usar, apoiada por um conjunto de recursos que torna a solução eficiente para todos os setores corporativos, 
desde empresas jurídicas, departamentos de RH, equipes de vendas, organizações do setor de saúde e imobiliário, entre outras.

Slogan: A Mais Completa Plataforma de Gestão de Contratos do Mundo

Revisão Juridoc

Avaliação:

Menor Preço 

GrátisMelhor para: Empresas de todos os portes

9/10*

Excelente Custo de Implantação: Grátis

*UI = Experiência do Usuário



Preços e Planos: 

Grátis 

3 usuários/ máximo

Essencial
R$149/mês

Profissional

R$249/mês

P.S. - Os planos pagos têm uma opção mais acessível - Essencial R$99/mês; Profissional R$199/mês - para usuários que não precisam criar 
documentos ou conteúdo da biblioteca.

Site: https://www.juridoc.com.br/

Revisão Juridoc

Avaliação:

Menor Preço 

GrátisMelhor para: Empresas de todos os portes

9/10*

Excelente Custo de Implantação: Grátis

*UI = Experiência do Usuário



Revisão Looplex

Avaliação:

Menor Preço

R$ 300

Teste Grátis 

Autoria de Contratos

Modelos de Contratos 

Digitalização de Arquivos OCR

Integração CRM 

Pesquisa Avançada e Categorização 

Marketplace

Controle de Versão 

Solução Própria de Assinatura Eletrônica  

Assinatura Eletrônicas Integradas 

Docusign Integração

Adobe Sign Integração

API Avaliação

Comunicação sem e-mail (Chat e Mensagens)

Permissões definidas pelo usuário 

Calendário Virtual 

Melhor para : Empresas de médio porte

Alertas de e-mails 

Colaboração e Gerenciamento de Tarefas 

Controle de Acesso Granular

Inteligência Artificial 

Fluxo de Trabalho e Aprovação

Negociação 

Análise e Relatórios 

Gestão do Ciclo de Vida do Contrato 

6,5/10*

Bom Custo de Implantação: $$

*UI = Experiência do Usuário



Prós: 

Os recursos de autoria de contrato, criar, assinatura e armazenamento 
de contratos, assim como as diversas integrações oferecidas com 
Docusign, Adobe Sign, CRM são os pontos altos dessa plataforma 
digital. 

Contras: 

Apesar de ser uma solução que gerencia todo o ciclo de vida do 
contrato, não oferece editor próprio/integrado e apresenta 
limitações no que tange a alertas de e-mails , colaboração, 
gerenciamento de tarefas e controle de acesso. 

Conclusão:

O software da Looplex tem como foco os profissionais de direito. Uma opção para as empresas e escritórios jurídicos que desejam monitorar e 
gerenciar os contratos de seus clientes de maneira digital, eficiente e segura durante todo o seu ciclo de vida com transparência e agilidade.  

Slogan:  Uma nova forma de advogar

Revisão Looplex

Avaliação:

Menor Preço

R$ 300Melhor para : Empresas de médio porte

6,5/10*

Bom Custo de Implantação: $$

*UI = Experiência do Usuário



Preços e planos:

Custo de implantação e custo mensal calculado por pacote de uso.

Até 50 documentos:  
R$ 300 / Por mês

Até 500 documentos: 
R$1.000/ por mês

ATÉ 5 mil documentos:
R$ 4 mil/ Por mês

ILIMITADO
Sob/ Consulta 

Site: https://looplex.com.br/

Revisão Looplex

Avaliação:

Menor Preço

R$ 300Melhor para : Empresas de médio porte

6,5/10*

Bom Custo de Implantação: $$

*UI = Experiência do Usuário



Revisão Linte

Avaliação: 

Menor preço

$$$$

Teste grátis 

Autoria de Contratos 

Modelos de Contratos 

Digitalização de Arquivos OCR 

Integração CRM 

Pesquisa Avançada e Categorização 

Marketplace

Controle de Versão 

Solução Própria de Assinatura Eletrônica 

Assinaturas Eletrônicas Integradas 

Integração Docusign 

Integração Adobe Sign 

API Avaliação 

Comunicação sem e-mail (Chat e Mensagens )

Permissões definidas pelo usuário

Calendário Visual 

Melhor para : Foco em grande empresas

Alertas de E-mails 

Coloboração e Gerenciamento de Tarefas 

Controles de acesso granular 

Inteligência Artificial

Fluxo de Trabalho e Aprovação 

Negociação 

Análise e Relatórios 

Gestão de Ciclo de Vida do Contrato

Custo de Implantação: $$

7,5/10*

Bom

*UI = Experiência do Usuário



Prós:

Recursos sólidos em automação de documentos, fluxo de trabalho de 
aprovação (Workflow) e análises de relatórios. A automação de 
documentos e o Wokflow são duas soluções diferentes. 

Contras: 

Sem assinaturas digitais ou incorporadas. Não oferece recursos de 
colaboração e gerenciamento de tarefas. 

Conclusão: 

Oferece as principais funções de gerenciamento de contratos necessárias para a maioria das organizações que precisam gerar documentos de
maneira mais rápida, simples, segura e com total controle sobre o ciclo de vida. 

Slogan: Um novo jeito de trabalhar 

Revisão Linte

Avaliação: 

Menor preço

$$$$Melhor para : Foco em grande empresas

Custo de Implantação: $$

7,5/10*

Bom

*UI = Experiência do Usuário



Preços e Planos: 

Sob consulta. 

Site: https://linte.com.br

Revisão Linte

Avaliação: 

Menor preço

$$$$Melhor para : Foco em grande empresas

Custo de Implantação: $$

7,5/10*

Bom

*UI = Experiência do Usuário



Revisão Lexdocs

Avaliação:

Menor Preço

Grátis

Teste grátis

Autoria de contrato

Modelos de contrato

Digitalização de Arquivos OCR 

Integração CRM 

Pesquisa Avançada e Categorização

Marketplace

Controle de Versão

Solução Própria de Assinatura Eletrônica 

Assinaturas Eletrônicas Integradas 

Integração Docusign 

Integração Adobe Sign 

Avaliação API 

Sem comunicação por e-mail (Chat e Mensagens)

Permissões definidas pelo usuário

Calendário Virtual 

Melhor para: Foco em grande empresas

Alertas de e-mail 

Colaboração e Gerenciamento de Tarefas 

Controles de Acessos Granular  

Inteligência Artificial (Lexbot)

Fluxo de Trabalho e Aprovação

Negociação

Análises e Relatórios 

Ciclo de Vida do Contrato 

4,5/10*

Custo de Implantação: GrátisMédio 

*UI = Experiência do Usuário



Prós: 

Assinatura eletrônicas nativas e foco na gestão de contratos, com fluxo 
de aprovação e controle de versão. 

Oferece como plus o Lexbot que utiliza Inteligência Artificial  que 
facilita o processo de análise e negociação. 

Contras: 

Pode se tornar caro, caso o usuário opte por incorporar os recursos 
avançados de análise de contratos do Lexbot. 

Conclusão: 

Além das principais ferramentas de gerenciamento para contratos em toda a empresa, que abrangem autoria, aprovação, execução e 
armazenamento, o sistema possui recursos de ricos de conformidade e segurança digital.  

Slogan: Geração automática de documentos com assinatura eletrônica

Revisão Lexdocs

Avaliação:

Menor Preço

GrátisMelhor para: Foco em grande empresas

4,5/10*

Custo de Implantação: GrátisMédio 

*UI = Experiência do Usuário



Preços e Planos:

Básico: R$ 99/ por mês 
Até 3 usuários

Professional - Sob consulta
Usuários ilimitados

P.S. Valor não inclui o Lexbot para análise de contratos. 

Site: https://lexnnova.com/lexdocs/#planos

Revisão Lexdocs

Avaliação:

Menor Preço

GrátisMelhor para: Foco em grande empresas

4,5/10*

Custo de Implantação: GrátisMédio 

*UI = Experiência do Usuário

https://lexnnova.com/lexdocs/


Revisão Netlex

Avaliação:

Menor Preço

$$$$

Teste grátis 

Autoria de Contrato

Modelo de Contrato 

Digitalização de Arquivos OCR CRM 

Integração CRM 

Pesquisa Avançada e Categorização

Marketplace

Controle de Versão

Solução Própria de Assinatura Eletrônica 

Assinaturas Eletrônicas Integradas 

Integração Docusign 

Integração Adobe Sign 

Avaliação API 

Comunicação sem e-mail (Chat e mensagem)

Permissões definidas pelo usuário

Calendário Virtual 

Melhor para: Foco em grande empresas

Alertas de e-mail 

Colaboração e Gerenciamento de Tarefas 

Controle de Acesso Granular

Inteligência Artificial

Fluxo de Trabalho de Aprovação

Negociação

Análises e Relatórios 

Gestão do Ciclo de Vida do Contrato 

8/10*

Excelente Custo de Implantação: $$

*UI = Experiência do Usuário



Prós: 

Além de solução própria de assinatura com validade jurídica, oferece 
outras integrações de assinaturas eletrônicas que facilitam o trabalho, 
reduzem custos e aceleram o processo de gestão.  

Contras: 

Não oferece lembretes automatizados para manter as equipes 
informadas sobre datas importantes e ferramentas para gerenciar 
tarefas que facilitam a colaboração em equipe. 

Conclusão

Netlex é uma solução de gerenciamento de contratos baseada em nuvem projetada para resolver os principais desafios da gestão e acelerar 
negócios desde a proposta até o fechamento.

Slogan: A plataforma para optimizar o seu trabalho

Revisão Netlex

Avaliação:

Menor Preço

$$$$Melhor para: Foco em grande empresas

8/10*

Excelente Custo de Implantação: $$

*UI = Experiência do Usuário



Preços e planos:

Sob consulta 

Site: https://netlex.com.br/

Revisão Netlex

Avaliação:

Menor Preço

$$$$Melhor para: Foco em grande empresas

8/10*

Excelente Custo de Implantação: $$

*UI = Experiência do Usuário



Revisão Santo Contrato

Avaliação: 

Menor preço:

Grátis

Teste Grátis 

Autoria de Contratos

Modelos de Contratos 

Digitalização de Arquivos OCR 

Integração CRM

Pesquisa Avançada e Categorização

Marketplace

Controle de Versão

Solução Própria de Assinaturas Eletrônicas 

Assinaturas Eletrônicas Integradas 

Integração Docusign 

Integração Adobe Sign 

Avaliação API 

Comunicação sem e-mail (Chat e mensagens)

Permissões definidas pelo usuário

Calendário Virtual 

Melhor para: Pequenas e médias empresas

Alertas de e-mails 

Colaboração e Gerenciamento de Tarefas 

Controles de Acesso Granular

Inteligência Artificial 

Fluxo de Trabalho e Aprovação

Negociação

Análises e Relatórios 

Gestão do Ciclo de Vida do Contrato 

6/10*

Custo de Implantação: GrátisBom

*UI = Experiência do Usuário



Prós: 

Foco na gestão completa do ciclo de vida do contrato. Solução que 
permite edição colaborativa, histórico de versões, upload de anexos. 
Oferece solução própria de assinatura digital com validade jurídica. 

Contras: 

As ferramentas de fluxo de aprovação e recursos de negociação 
podem parecer um pouco mais limitados em comparação com 
outras plataformas mais completas de gestão de contratos. 

Conclusão:

É uma plataforma que oferece recursos eficientes para gestão de contratos, negociação e edição online, alertas de prazo, fluxograma de trabalho e 
assinatura digital com validade jurídica. 

Slogan: Única plataforma brasileira preparada para ajudar sua empresa 

*UI = Experiência do Usuário

Revisão Santo Contrato

Avaliação: 

Menor preço:

GrátisMelhor para: Pequenas e médias empresas

6/10*

Custo de Implantação: GrátisBom



Preços e Planos: 

Básico: R$49/ mês

1 usuário/ 15 documentos

Profissional: R$149/ mês

3 usuários/ 75 documentos

Empresarial: R$ 449/ mês

5 usuários/ 300 documentos 

Customizado: preço sob consulta 

Site: https://www.santocontrato.com.br/

*UI = Experiência do Usuário

Revisão Santo Contrato

Avaliação: 

Menor preço:

GrátisMelhor para: Pequenas e médias empresas

6/10*

Custo de Implantação: GrátisBom



Revisão M4Law

Avaliação:

Menor preço

Sob Consulta

Teste Grátis

Autoria de Contratos

Modelos de Contratos

Digitalização de Arquivos OCR 

Integração CRM 

Pesquisa Avançada e Categorização

Marketplace

Controle de Versão 

Solução Própria de Assinaturas Eletrônicas 

Assinaturas Eletrônicas Integradas 

Integração Docusign 

Integração Adobe Sign 

Avaliação API 

Comunicação sem e-mail (Chat e mensagens)

Permissões definidas pelo usuário 

Calendário Virtual 

Melhor custo: Empresas de médio porte

Alertas de e-mails 

Colaboração e Gerenciamento de Tarefas 

Controle de Acesso Granular 

Inteligência Artificial 

Fluxo de Trabalho de Aprovação

Negociação 

Análises e Relatórios 

Gestão do Ciclo de Vida do Contrato 

5,5/10*

Custo de Implantação: SCMédio 

*UI = Experiência do Usuário



Prós: 

Um software de gestão de documentos que inclui recursos para 
autoria de contratos e digitalização de documentos OCR e permite a 
análise de contratos avançada graças à computação cognitiva e 
inteligência artificial.  

Contras: 

Assim como a maioria dos softwares analisados, não foca em 
ferramentas de colaboração e gerenciamento de tarefas ou recursos 
avançados de negociação.  

Conclusão:

Um software de gestão de documentos intuitivo com capacidade de pesquisa e relatórios que permite gerenciar conteúdo e ampliar o know-how 
sobre os contratos e documentos jurídidos.

Slogan: Gestão Inteligente de Documentos Jurídicos 

Revisão M4Law

Avaliação:

Menor preço

Sob ConsultaMelhor custo: Empresas de médio porte

5,5/10*

Custo de Implantação: SCMédio 

*UI = Experiência do Usuário



Preços e planos: 

Preço por Usuário + GB armazenamento Nuvem, além ADDON: Integração SAP, Dinamics, SalesForce, SharePoint, DocuSign, etc

Site: https://www.m4law.com.br

Revisão M4Law

Avaliação:

Menor preço

Sob ConsultaMelhor custo: Empresas de médio porte

5,5/10*

Custo de Implantação: SCMédio 

*UI = Experiência do Usuário



Revisão Contraktor

Avaliação:

Menor Preço:

R$ 250

Teste Grátis

Autoria de Contrato

Modelos de Contratos 

Digitalização de Arquivos OCR 

Integração CRM 

Pesquisa Avançada e Categorização

Marketplace

Controle de Versão 

Solução Própria de Assinatura Eletrônica  

Serviço de Assinatura Eletrônica Adicional 

Docusign Integração

Adobe Sign Integração

API Avaliação

Comunicação sem e-mail (Chat e mensagens)

Permissões definidas pelo usuário 

Calendário Virtual 

Melhor para: Empresas de médio porte

Alertas de E-mails 

Colaboração e Gerenciamento de Tarefas

Controle de Acesso Granular

Inteligência Artificial 

Fluxo de Trabalho de Aprovação 

Negociação 

Análises e Relatórios 

Gestão do Ciclo de Vida do Contrato 

7,5/10*

Custo de Implantação: R$ 250Bom

*UI = Experiência do Usuário



Prós: 

Recursos avançados de gerenciamento do contrato, oferece 
relatórios e análises detalhados, solução própria de assinaturas 
integradas. Gestão completa do ciclo de vida do contrato, com 
alertas personalizados e monitoramento de riscos. 

Contras: 

Editor de documentos apresenta limitações se comparado com 
recursos de autoria de contratos mais sofisticadas. Falta automação 
mais aprofundada do fluxo de trabalho e ferramentas  para a 
negociação. 

Conclusão: 

Contraktoe é uma plataforma de gerenciamento de contratos projetada para oferecer eficientes ferramentas de gerenciamento do ciclo de vida, 
uma interface fácil e recursos avançados suficientes para torná-lo amplamente aplicável por empresas de todos os setores, com trilhas de 
auditoria pesquisáveis e armazenamento na nuvem.  

Slogan: Crie, assine e gerencie documentos em um só lugar

Revisão Contraktor

Avaliação:

Menor Preço:

R$ 250Melhor para: Empresas de médio porte

7,5/10*

Custo de Implantação: R$ 250Bom

*UI = Experiência do Usuário



Preços e Planos:

Basic – R$ 250,00/mês 
Até 3 usuários e assinantes ilimitados
Até 30 documentos assinados/mês

Business – R$ 440,00/mês
Até 6 usuários e assinantes ilimitados
Até 100 documentos assinados/mês

Premium – 800 mês
Até 10 usuários e assinantes ilimitados
Até 500 documentos assinados/mês 

Site: https://contraktor.com.br

Revisão Contraktor

Avaliação:

Menor Preço:

R$ 250Melhor para: Empresas de médio porte

7,5/10*

Custo de Implantação: R$ 250Bom

*UI = Experiência do Usuário



Revisão Lexio

Avaliação:

Menor preço

Grátis

Teste Grátis

Autoria de Contrato

Modelos de Contrato

Digitalização de Arquivos OCR 

Integração CRM 

Pesquisa Avançada e Categorização

Marketplace

Controle de Versão

Solução Própria de Assinatura Eletrônica 

Assinaturas Eletrônicas Integradas 

Integração Docusign 

Integração Adobe Sign 

Avaliação API 

Comunicação sem e-mail - (Chat e Mensagens) 

Permissões definidas pelos usuários 

Calendário Virtual 

Melhor para : Pequenas e médias empresas

Alertas de e-mails 

Colaboração e Gerenciamento de Tarefas 

Controles de Acesso Granular

Inteligência Artificial 

Fluxo de Trabalho de Aprovação

Negociação

Análises e Relatórios 

Gestão do Ciclo de Vida do Contrato 

7/10*

Custo de Implantação: GrátisBom

*UI = Experiência do Usuário



Prós: 

Uma ferramenta de gestão de contratos acessível que facilita a criação 
de documentos e agrega fluxo de trabalho de aprovação e negociação. 

Contras: 

Não oferece ferramentas de colaboração e gerenciamento de tarefas 
e recursos para análises e relatórios. 

Conclusão: 

Lexio é ideal para ajudar os escritórios jurídicos a elaborar, organizar e gerenciar seus documentos na nuvem, assim como acessá-los de qualquer 
lugar e ter mais mobilidade e acessibilidade. 

Slogan: Inove sua maneira de fazer contratos. 

*UI = Experiência do Usuário

Revisão Lexio

Avaliação:

Menor preço

GrátisMelhor para : Pequenas e médias empresas
7/10*

Custo de Implantação: GrátisBom



Preços e Planos:

Plano básico 
R$ 89,90/ mês
*Foco em ajudar o pequeno advogado, iniciando a sua carreira, a produzir contratos em poucos minutos,assiná-los eletronicamente e gerenciá-
los em um só lugar.

Plano avançado
R$149,90/mês
*Focado no advogado que já está estruturando um pequeno escritório e já possui um parceiro, oferece todos os 45 modelos de contratos 
inteligentes, além de mais assinaturas e ferramentas de gestão.

Plano Profissional
R$ 289,90/mês
*Pensado para equipes jurídicas de empresas e escritórios de médio porte, oferece o fluxo de aprovação de documentos, além de permitir que 
os usuários tenham mais participantes e níveis diferentes de permissionamento. 

Plano custom: inclui a automação de documentos dos clientes e o valor varia dependendoda dificuldade do contrato automatizado.

Site: https://www.lexio.legal

Revisão Lexio

Avaliação:

Menor preço

GrátisMelhor para : Pequenas e médias empresas
7/10

Custo de Implantação: GrátisBom



Revisão Clicksing

Avaliação:

Menor preço

R$ 210

Teste Grátis

Autoria de Contrato

Modelos de Contrato

Digitalização de Arquivos OCR 

Integração CRM 

Pesquisa Avançada e Categorização

Marketplace

Controle de Versão

Solução Própria de Assinatura Eletrônica 

Assinaturas Eletrônicas Integradas 

Integração Docusign 

Integração Adobe Sign 

Avaliação API 

Comunicação sem e-mail - (Chat e Mensagens) 

Permissões definidas pelos usuários 

Calendário Virtual 

Melhor para : Empresas de todos os portes 

Alertas de e-mails 

Colaboração e Gerenciamento de Tarefas 

Controles de Acesso Granular

Inteligência Artificial 

Fluxo de Trabalho de Aprovação

Negociação

Análises e Relatórios 

Gestão do Ciclo de Vida do Contrato 

5,5/10*

Custo de Implantação: R$ 500

*UI = Experiência do Usuário

Médio 



Prós: 

Permite o upload dos documentos e assinaturas criptografadas 
100% digital em um ambiente seguro e livre de papel. 

Contras: 

Não oferece ferramentas para gerenciar o ciclo de vida completo do 
contrato, como recursos de criação de documentos, fluxos de 
trabalho de aprovação, negociação e gerenciamento de 
desempenho. Sair do aplicativo para automatizar o documento no 
Word é muito restritivo.

Conclusão: 

Clicksing é uma solução eficiente para quem busca uma solução simples para enviar, assinar e manter a documentação em um repositório seguro. 

Slogan: Assinaturas Eletrônicas com Validade Jurídica. 

Revisão Clicksing

Avaliação:

Menor preço

R$ 210Melhor para : Empresas de todos os portes 
5,5/10*

Custo de Implantação: R$ 500Médio 

*UI = Experiência do Usuário



Preços e Planos:

Plano Fluxia Standard
R$ 295/mês
*Fluxia Standard’ com pacote de 40 documentos por mês.
Fluxos de assinatura ilimitados. Usuários e signatários ilimitados. Uso de API permitido.

Plano Anual Fluxia Standard
R$ 210,00/mês
*Fluxia Standard’ com pacote anual de 360 documentos.
Fluxos de assinatura ilimitados. Usuários e signatários ilimitados. Uso de API permitido.

P.S. - Consumo adicional de documentos (opcional) tem custos de R$ 2,1 a 2,95, conforme a quantidade e o plano. 
Também é cobrado consumo de SMS (opcional) para envio de token de assinatura que variam de R$ 0,20 a 0,25. 

Site: https://www.clicksign.com/

Revisão Clicksing

Avaliação:

Menor preço

R$ 210Melhor para : Empresas de todos os portes 
5,5/10*

Custo de Implantação: R$ 500Médio 

*UI = Experiência do Usuário


