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Descrição da empresa 

A Looplex é uma empresa pioneira em automação de conteúdo e vem obtido 

sucesso na integração de produtos financeiros tais como CCB automatizada em 

esteiras de produção de bancos digitais. 

Quantidade de clientes 

11-50 

Quantidade de colaboradores 

11-50 

Principais clientes 

Banco Votorantim, B3, BMG, Machado Meyer, TozziniFreire, Unilever, entre 

outros 

Principais concorrentes 

Netlex e Linte 

 
Descrever a solução 

Looplex é um sistema de representação do conhecimento jurídico em uma 

linguagem de programação própria para advogados, com aplicações em 

automação de documentos e processos em background. A ingestão dos dados é 

feita mediante a um jogo de perguntas e respostas e produz documentos 

inteligentes. Contamos com advogados programadores para lidar com as 

demandas jurídicas. 

Público-alvo 

Escritórios de advocacia de qualquer área, departamentos jurídicos de qualquer 

empresa, bancos digitais, startups e fintechs. 

Benefícios que a solução oferece para consumidor e empresas 

Velocidade e consistência na produção de documentos, controle de conteúdo e 

apis para integração com outros sistemas e esteiras de produção 

Principais aspectos de inovação 

A automação por si só é commodity. Entretanto, o ato de responder na Looplex 

gera dados estruturados para fins de business intelligence, data science, machine 

learning e outras utilidades no tema data analytics 

Principais aspectos de sustentabilidade 

Acreditamos que o potencial máximo da Looplex consiste em criar uma rede de 

programadores autônomos que usam o Looplex não somente como serviço mas 

principalmente como plataforma onde se produz e consome conteúdo 

automatizado. Para tanto, temos uma frente de escola de programação para 

https://www.looplex.com.br/


advogados que capacita pessoas sem conhecimento de programação a 

programarem dentro da plataforma: Looplex Academy 

Principais aspectos de inclusão financeira 

Temos atualmente 5 linhas de negócio que correm em paralelo: (a) venda de 

projetos de automação, (b) assinatura na plataforma para consumo dessa 

automações, (c) receitas com treinamento Looplex Academy, (d) receitas com 

licenciamento de produtos Whitelabel, onde se licencia o motor Looplex a 

outras empresas e (e) Market Place Looplex para livre comercialização de 

automações. 

Principais aspectos para a transformação digital 

Fazemos parte de um movimento chamado Transformação Digital de Conteúdo, 

onde nos posicionamos como engenheiros e arquitetos jurídicos. Esse 

profissional mapeia o problema a ser solucionado em informações de entrada e 

saída. Esse mapeamento nos permite estruturar e digitalizar não só o conteúdo 

do domínio do problema, mas também digitalizar as regras para tomada de 

decisão desses problemas. Assim, construímos modelos e estruturas flexíveis 

alimentadas no trabalho de se automatizar, sem a necessidade de sanitizar a base 

de dados. Então, o uso dessas informações é um universo inexplorado a 

depender da aplicação. 

Outros Benefícios 

Outros benefícios laterais é a pouca dependência de profissionais altamente 

qualificados na operação, retenção de know-how para a empresa, controle de 

conteúdo, atualização dinâmica de conteúdo etc 

Descrever modelo de receita 

Receita se divide em receitas com projetos a depender da complexidade dos 

mesmo, cujos preços variam entre 5k e 50k reais por peça automatizada. Após 

ter as peças em mãos, seja criada sob medida ou fornecida pela comunidade 

temos um preço de assinatura que varia de acordo com o volume consumido, 

variando de 1k a 40k reais. Temos outras entradas via cursos de programação e 

licença de uso de apis ou componentes white label, mas com pouca expressão 

atualmente. Estamos preparando para abrir o market place Looplex onde se 

espera escalar com maior amplitude e velocidade. 

Modelo de comercialização 

Atualmente, como participamos bastante de eventos, e por termos saído em 

algumas matérias, nosso lead é passivo, sem muitos investimentos a curto prazo 

em marketing ou publicidade. Temos canais distribuídos em algumas 

plataformas se marketing digital (facebook, linkedin, instagram) e nada muito 

mais avançado. O marketing boca a boca de nossos clientes é nosso principal 

canal. 

Estrutura para suporte técnico 

Temos um help desk que contam com 3 profissionais dedicados, um customer 

success para acompanhamento da jornada do cliente, além dos engenheiros e 

arquitetos jurídicos responsáveis pelo projeto. 

 
 

Facebook 

https://m.facebook.com/profile.php?id=698529236869258&ref=content_filter 

LinkedIn 

https://www.linkedin.com/company/looplex 

Instagram 

https://m.facebook.com/profile.php?id=698529236869258&ref=content_filter
https://www.linkedin.com/company/looplex


https://www.instagram.com/looplex/ 

Twitter 
 

https://www.instagram.com/https:/www.instagram.com/looplex/?hl=en

