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Aos poucos, a melhor tese jurídica deixa de ser o diferencial competitivo entre 
os escritórios de advocacia. Passa a ser preciso repensar a estrutura e as pro-
postas de um escritório, levando em consideração as novas estratégias geren-
ciais e as tecnologias disruptivas. Este guia explica 3 conceitos utilizados pelos 
profissionais que estão revolucionando o mercado jurídico. Todos eles já fazem 
parte do cotidiano do Marcelo Tostes Advogados. 

Business Intelligence – BI 

Business Intelligence é um sistema que, em essência, transforma dados em 
informação para tomada de decisões. É um método de gestão aplicável tanto à 
organização interna do escritório quanto ao seu relacionamento com o cliente, 
para melhor compreensão de suas demandas e das possíveis soluções. 

A implementação deste método envolve os seguintes passos: 

1. Planejamento: Antes de implementar o BI, é necessário mapear os dados que 
se deseja coletar, organizar prioridades e planejar a melhor forma de opera-
cionalizar a coleta. É indispensável, para tanto, que o escritório conte com pro-
fissionais da informática integrados a todas as áreas de atuação, para que 
possam compreender os dados gerados e as melhores formas de coletá-los. 

2. Coleta e saneamento de dados: É hora de colocar na prática o planejamento, 
coletando os dados disponíveis de forma estruturada e padronizada. Uma vez 
iniciado o procedimento e assimilada na mentalidade dos profissionais a im-
portância da coleta de dados, essa etapa passa a ser uma constante no cotidia-
no do escritório. Ressalta-se que esse passo já é regulado pela LGPD, e os 
dados devem ser coletados de forma a assegurar a proteção da privacidade dos 
titulares. 

3. Tratamento e armazenamento dos dados: Em seu estado bruto, os dados 
coletados são pouco úteis à tomada de decisões. A próxima etapa do BI envolve 
o tratamento dos dados reunidos e a sua alocação em Data Warehouses, já na 
forma de dados gerenciais. 

4. Análise de dados: os dados são analisados por softwares, que identificam e 
descrevem padrões relevantes. Nesse ponto, pode ser utilizada Inteligência 
Artificial, conceito que também será descrito neste guia. 

5. Visualização dos dados: O BI também conta com a visualização eficiente e 
intuitiva dos padrões analisados, nas chamadas dashboards.
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Identificados os padrões relevantes, dados antes soltos se transformam em 
informações valiosas, que podem ser utilizadas para tomada de decisões nas 
mais variadas esferas. Assim, para além da intuição, ou de uma percepção uni-
lateral do mercado e do judiciário, passa a ser possível tomar decisões lastra-
das em dados verificáveis, o que qualifica o modelo de negócios como data 
driven. 

Algumas vantagens dessa abordagem são:

• Aumento da qualidade dos processos decisórios: A precisão conferida pela 
análise dos dados leva a melhores processos decisórios, pois os dados apre-
sentam o quadro atual do escritório ou das demandas de seus clientes. 

• Identificação de possíveis áreas de atuação preventiva. A informação gerada 
pelo BI pode indicar a existência de eventuais setores fragilizados e apontar 
prováveis causas dessa fragilidade. Isso torna possível perceber, por exemplo, 
que o ajuizamento de ações contra um determinado cliente tem origem na 
insuficiência do seu serviço de atendimento ao consumidor. A atuação preven-
tiva deve, então, passar por uma intervenção neste setor. 

• Acompanhamento em tempo real: É possível não só estruturar um plano de 
atuação com substrato na realidade, mas acompanhar a sua execução em nú-
meros a qualquer momento. 

Inteligência Artificial 

É um sistema de software capaz de perceber o ambiente e dele captar dados, 
que serão submetidos a um conjunto de regras, os chamados algoritmos. Com 
base nessas regras, o software identifica padrões a serem utilizados para de-
sempenhar tarefas específicas de forma mais eficiente. 
Empregada em um escritório de advocacia, a Inteligência Artificial pode traba-
lhar em bases de dados geradas a partir de processos judiciais, identificando 
padrões decisórios. O sistema apresenta duas vantagens relevantes aos profis-
sionais do Direito:

• Predição: Será possível identificar, estatisticamente, a chance de sucesso de 
demandas atuais ou futuras. Com base nessa informação, caso a análise seja 
favorável ao cliente, o escritório pode proceder à judicialização. Caso não seja, 
pode, por exemplo, elaborar um plano de realização de acordos, somado a um 
conjunto de medidas preventivas de conflito. 

• Persuasão: Será possível identificar os elementos que, quando presentes, são 
mais persuasivos e levam ao sucesso da demanda. 
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Por exemplo, um elemento fático, um argumento jurídico específico, ou ainda, 
os termos nos quais esses argumentos são apresentados. 

Customer Relationship Management – CRM 

A atuação dos escritórios de advocacia deve sempre voltar-se à prestação do 
melhor serviço possível ao cliente. Esse serviço não se esgota na prestação 
jurídica, que pode ser aprimorada por técnicas desenvolvidas em outras áreas 
do conhecimento. O Customer Relationship Management – CRM é uma tec-
nologia voltada à melhora do relacionamento do escritório com seus clientes. 
 
Também lastreada em dados, a CRM pode ser utilizada para mapear o rela-
cionamento do escritório com atuais clientes. Passa pela identificação da 
estrutura interna do cliente, sua história, suas demandas iniciais e a forma 
como evoluíram no escritório. Nesse sentido, é importante falar a língua do 
cliente, entender seus objetivos de negócios e como o Direito pode apresen-
tar soluções que promovam essas metas. 

A CRM também é fundamental na captação de novos clientes. O primeiro 
contato gera impressões que permanecem no curso de todo o relacionamen-
to, e o caso dos clientes e escritórios de advocacia não é diferente. Conhecer a 
posição do cliente no mercado, antever possíveis problemas por ele enfrenta-
dos e já esboçar soluções na primeira reunião é, certamente, diferencial con-
siderável.  

Conclusão

Repensar modelos de negócios é sempre desafiador. A questão se apresenta 
ainda mais complexa no caso dos profissionais do Direito, já que há uma 
arraigada concepção de que a advocacia estaria imune às influências exter-
nas. Porém, mercado e tecnologia não pedem passagem. Esta fusão tem po-
tencial de levar os serviços prestados pelos escritórios de advocacia a níveis 
nunca antes vistos, somando à qualidade jurídica instrumentos de gestão e 
computação. Hoje se formam os escritórios do futuro, e, na vanguarda desse 
movimento está o Marcelo Tostes Advogados.
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