
A CULTURA DATA DRIVEN
NA ADVOCACIA

Entenda mais sobre a necessidade dos escritórios de advocacia em
se criar uma base de dados de qualidade com as informações dos
processos judiciais, oferecendo análises inteligentes, planos
estratégicos, provisões eficientes e entrega de soluções de negócio



O uso da tecnologia é inevitável para os tempos atuais e para acompanhar a Revolução Tecnológica

— momento em que se fala de Advocacia 4.0 e Direito Digital — deve-se buscar por soluções

tecnológicas eficientes e aplicar, adequadamente, as automatizações e inovações disponíveis no

mercado.

A transformação digital deve ser vista como um movimento benéfico na justiça para que se possa

alcançar a praticidade, menores custos e resultados mais rápidos, assim vem sendo estruturada ao

longo dos anos e exigindo-se cada vez mais abertura para adesão às novas tecnologias. A entrega

tradicional de um escritório de advocacia não atende mais às demandas dos clientes, elaborar uma

peça de qualidade e buscar o êxito perante a Justiça é o mínimo que se espera dentro da prestação

de serviço.

Surge, então, a necessidade de se criar uma base de dados de qualidade com as informações dos

processos judiciais, para que se possa realizar análises inteligentes, traçar planos estratégicos,

provisões eficientes e entregar soluções de negócio, por conseguinte, os escritórios de advocacia

passam a ser empresas DATA DRIVEN.

No intuito de viabilizar a entrega das demandas de forma ágil e otimizada, faz-se necessário

revolucionar os sistemas de gerenciamento de dados, buscar por inovações no mercado, bem como

investir no desenvolvimento de tecnologias internas para que se contemplem resultados de

qualidade e eficientes, trazendo os dados de forma estruturada.

A partir do momento em que se propõe ao gerenciamento das informações, bem como à construção

de um banco de dados, permite-se a aplicação da Jurimetria e Inteligência de Negócios (BI, do inglês

Business Intelligence).

É muito mais fácil para uma empresa, por exemplo, desenvolver uma política de acordos setorizada

se entender qual o perfil de condenação e êxito que tem em seus processos judiciais ao longo do

Brasil, bem como quais as causas reais que mais lhe causam impacto financeiro. Com os dados

embasando os cenários, os desenhos de novas políticas são assertivos e a otimização esperada

ocorrerá mais brevemente.

A utilização das ferramentas supramencionadas facilita o cruzamento de informações e

apresentação de relatórios gerenciais, assim, concedendo à Gestão o embasamento necessário e

consolidado para as tomadas de decisões.
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A demanda por demonstração de informações, inclusive em tempo real, tem aumentado, exigindo-

se o movimento pela busca de soluções tecnológicas e profissionais que possuem a expertise

necessária para tratar e enriquecer os dados captados de forma adequada, deixando à vista todas as

informações relevantes para fundamentar o processo de decisão.

Cumpre ressaltar a necessidade de se criar um banco de dados de qualidade para que as decisões

possam ser fundamentadas em informações que traduzam a realidade, para tanto, inclui-se no

gerenciamento dos dados: a necessidade de verificação dos dados através de cruzamento de

informações para identificação de possíveis incongruências, monitoramento, controle, auditoria,

criação de automatizações para diminuir a inserção de dados manuais e manter uma equipe sempre

alinhada aos fluxos e procedimentos internos, aplicando-se treinamentos periódicos.

Não restam dúvidas de que a tomada de decisões fundamentada em dados é a melhor estratégia de

negócio, portanto, deve-se investir nas soluções e no refinamento dos dados a serem utilizados e

apresentados, sendo que a estruturação dos dados é fundamental para quem busca implementar as

análises e estatísticas no negócio.

Nosso time especializado está atento e preparado para prestar informações e avaliar os impactos.
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