Limborço e Gomes Advogados, a melhor
operação de gestão de crises empresariais
com processos integrados.

Experiência
internacional

Crescimento acelerado em
apenas 9 anos de atuação

Destaque na Forbes em
projetos de gestão de
crises empresariais

Perﬁl do cliente
Limborço e Gomes Advogados surgiu em
2011 com um escritório em Varginha, Minas
Gerais. Desde então o escritório tem como
missão oferecer aos seus clientes a segurança
jurídica necessária para que seus negócios
cresçam com bases sólidas. Logo em 2015 o
escritório já comemorou sua marca de 200
clientes na base e em 2016 abriu sua segunda
unidade, em São José dos Campos.
Em 2019, Limborço e Gomes Advogados
iniciou sua expansão internacional para
Panamá, Miami, Canadá e Bahamas e neste
mesmo ano receberam o ministro da
economia de Bahamas e sua comitiva na sua

sede em São José dos Campos. Atualmente,
oferecendo os serviços de Planejamento
Tributário nacional e internacional,
Planejamento Patrimonial, Planejamento
Trabalhista, Gestão de Crise, Auditoria 360º
em todos os departamentos da empresa,
Gestão de Carteira de Processos Judiciais nas
mais variadas áreas do Direito, Gestão de
Carteira Extrajudicial, envolvendo contratos,
processos internos de clientes, de atividades e
Gestão de Assembleias e Conselhos
Deliberativos. O escritório alcançou destaque
na Forbes pela execução de projetos para
gestão de crises empresarias.

Desaﬁo
Limborço e Gomes Advogados sempre
procurou estar alinhado às tendências do
segmento jurídico e ter um espírito de
capacitação e empreendedorismo com seus
colaboradores e clientes. Com a expansão da
operação, surgiu a necessidade de maior
integração dos processos e transmissão de
informação rápida e precisa de etapas de
processos internos, além de uma solução que

oferecesse indicativos de desempenho,
controle de atividades e obtenção de KPI´s.
Com essas otimizações por meio de uma
solução jurídica, os planos estratégicos do
escritório poderiam ser concretizados mais
facilmente. Foi assim que Limborço e Gomes
Advogados iniciou uma parceria ao adquirir o
software Legal One™, da Thomson Reuters.

Começamos com a solução Legal One™ Advanced. Em 2019,
migramos para a versão Premium, após a participação na
Lawtech. Tínhamos o objetivo de encontrar soluções para a
automatização de processos internos e vimos o Legal One™
como a melhor opção.
Jonathan Florindo, COO do escritório
Limborço e Gomes Advogados.

Solução
A partir do uso do Legal One™, da Thomson
Reuters, pela funcionalidade Workﬂow foi
possível trazer a capacidade de gerir e adaptar
aos tipos de processos judiciais, extrajudiciais,
de contratos, ﬁnanceiro e gerenciais na
Limborço & Gomes Advogados, promovendo

a padronização, otimização de tempo, e controle
das atividades da empresa, de qualquer lugar. A
implantação da solução durou 5 meses, com
poucos impactos na operação do escritório e
com total apoio da Thomson Reuters.

Entendemos que com a resolução desta dor, através da
implantação do sistema Legal One™ Premium, conseguimos
otimizar os nossos processos em até 25%, tornando-os mais ágeis
e auto gerenciáveis por meio da implantação de complexo sistema
de Workﬂow, que permitiu o mapeamento de 100% dos processos
internos existentes e novos.
Jonathan Florindo, COO do escritório
Limborço e Gomes Advogados.

Benefícios
Além dos benefícios de produtividade que a
solução automatizada trouxe para Limborço e
Gomes Advogados, ainda proporcionou a
diminuição de 11,5% de perdas de
faturamento, evitando a prática de ações
manuais. Atualmente, o escritório tem
empregadas no sistema, entre programações
e treinamentos, em torno de 3 mil horas,
sendo que dessas, 85% são do COO (Jonathan
Florindo) que está conduzindo todo o
processo, inclusive estágios de programação
de ﬂuxos operacionais.

Aumento em 25% da
otimização de processos

A solução ainda apoiou na criação de
processos complexos, gestão próxima, com
baixa margem de erro, maior dinamicidade na
tomada de decisões, aprimoramento da forma
de trabalho, redução de custos, ganho de
tempo, modiﬁcação da forma de preciﬁcar e
de cobrar pelos contratos. Tudo isso de forma
automatizada para que o escritório pudesse
focar em sua visão estratégica.

Redução de 11,5% em
perdas de faturamento

O apoio da Thomson Reuters, por meio da solução Legal One™,
contribuiu de forma substancial para atingirmos o nosso
propósito e mudou a forma de trabalhar, gerando melhorias em
todos os processos, evoluindo nossos valores de proﬁssionalismo
e de resultados. A parceria tem nos ajudado a manter a
performance na atuação como pioneiros no segmento.
Jonathan Florindo, COO do escritório
Limborço e Gomes Advogados.

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 Limborço e Gomes Advogados, escolha uma
performance jurídica de excelência.
Conheça o Legal One™ e veja seu escritório ir mais longe.

Legal One™ adequado à realidade do seu
escritório de advocacia:
Pequenos Escritórios
Ideal para impulsionar o
crescimento de escritórios de
advocacia de pequeno porte.
Médios Escritórios
Para potencializar a rotina de
escritórios de advocacia de
médio porte.
Grandes Escritórios
Principal aliado de grandes
escritórios de advocacia que
lidam com assuntos complexos.

(11) 4700-9060
legalone.com.br

