
Visão inovadora.
Atendimento personalizado
aos clientes que possibilitou
aumento de até 100% no
faturamento.

Você está visualizando este documento no seu celular ou tablet?
Então, gire a tela do seu dispositivo para uma leitura mais confortável.



Perfil do cliente

Fundado em 2011, em Limeira;

Sempre consideraram a tecnologia como pilar do negócio;

O fundador Dr. Felipe Masutti sempre teve o sonho de 

contar com todas as atividades do escritório centralizadas 

em um único sistema;

Em 2015, dois sócios em localidades diferentes tiveram 

um papel importante na expansão para Guaratinguetá e 

São José do Rio Pardo;

Atua como parceiro de negócio de seus clientes, 

principalmente nas áreas Tributária, Trabalhista e Cível.

“No dia a dia, conversamos sempre com os clientes para 

entender os desafios. Buscamos ir além do que o jurídico exige e 

participar das atividades de suas empresas, expondo opiniões 

que possam agregar nas atividades, já que a nossa vivência 

permite acesso a diferentes questões dentre os mais diversos 

clientes. Entendemos que bons advogados existem em toda a 

parte, a questão é oferecer o nosso diferencial no atendimento 

transparente e na qualidade.”

Felipe Zaccaria Masutti, sócio do Zaccaria Masutti Advogados.



Principais desafios

Precificação dos serviços de advocacia;

Bonificação dos colaboradores e sócios;

Necessidades específicas de gestão com 

informações centralizadas e confiáveis;

Esses foram os desafios que levaram o escritório 

Zaccaria Masutti a procurar o apoio do Legal One 

da Thomson Reuters.

Solução

Por meio do Legal One, o Zaccaria Masutti Advogados  obteve 

melhor visualização dos números referentes aos clientes e em 

alguns casos, o que garantiu mais confiança, resultando em um 

aumento de até 100% do faturamento do escritório.

“Hoje, conseguimos medir a lucratividade de cada trabalho e 

identificar nossa curva ABC para que possamos direcionar 

esforços calculados.”

Felipe Zaccaria Masutti, sócio do Zaccaria Masutti Advogados.



Além disso, é possível ter a operação jurídica e administrativa 

centralizada em um único software e esse foi um fator decisivo 

para a aquisição do sistema. Diariamente, Zaccaria Masutti 

Advogados pode buscar por publicações dos Diários Oficiais, que 

traz processos trabalhistas, tributários e cíveis de forma ágil e 

eficaz. Inclusive pode usar estes conteúdos em tarefas específicas 

dentro do escritório. Os advogados realizam o acompanhamento 

de processos pela criação de tarefas e configuração de CRM para 

a parte comercial, tudo na mesma interface do Legal One.

Os clientes adquiridos nos últimos anos vieram pela mensagem 

que Zaccaria Masutti leva ao mercado de advocacia 

modernidade, inovação e transparência com o cliente, e o

Legal One apoiou no fortalecimento e concretização desta 

mensagem.

“Com o Legal One é mais fácil demonstrar a importância de 

alimentar os campos para geração de relatórios. O sistema é 

muito mais eficiente de acordo com o preenchimento dos 

campos disponíveis e gerenciáveis. Tivemos uma advogada  

trabalhista que precisou fazer muitos cadastros e preencheu 

todos os campos, ao tirar o relatório foi visível a diferença, 

conseguimos um relatório mais completo e eficaz. Assim, 

conseguimos demonstrar para nossos clientes os trabalhos que 

realizamos, estando cada vez mais dentro de um dos nossos 

propósitos que é comunicação fácil e transparente.”

Felipe Zaccaria Masutti, sócio do Zaccaria Masutti Advogados.



Centralização de processos,
informação de diversas áreas do 
escritório (administrativa e 
financeira) em um único software

Melhoria no atendimento e 
transparência, resultando em 
até 100% de aumento do 
faturamento do escritório

Precificação e bonificação 
de colaboradores 
quantificadas

Geração de tarefas dentro do 
próprio sistema e comunicação 
interna entre áreas, centralizando 
todas as informações

Ganho de governança 
corporativa e otimização 
de recursos

Ganho de segurança para
argumentar a precificação de
serviços, com embasamento no
trabalho que realizam, retirados 
das informações precisas dos
relatórios do Legal One

30% de aumento de 
rentabilidade nas 
áreas de atuação

Conteúdo rápido e eficaz 
dos Diários Oficiais nas 
áreas Cível, Tributária e 
Trabalhista

Emissão de relatórios
transparentes e completos

Gestão jurídica
de alto nível

Benefícios



A implantação do Legal One nos escritórios de advocacia permite 

uma prática jurídica focada no que mais importa, o atendimento e 

relacionamento com os clientes. A solução proporciona melhorias 

significativas na gestão do escritório, no controle das informações 

e na organização do tempo da equipe, otimizando a atuação e a 

performance do escritório.

Assim como o escritório Zaccaria Masutti Advogados, escolha 

uma performance jurídica de excelência.

(11) 4700-9060                       legalone.com.br

Conheça o Legal One e veja seu escritório ir mais longe.

Para potencializar a rotina de escritórios de 
advocacia de médio porte.

Médios Escritórios

Principal aliado de grandes escritórios de 
advocacia que lidam com assuntos complexos.

Grandes Escritórios

Ideal para impulsionar o crescimento de 
escritórios de advocacia de pequeno porte.

Pequenos Escritórios


