Oliveira, Vale, Securato & Abdul Ahad
Advogados. O escritório certiﬁcado no
ISO 9001 pela conformidade e inovação.

Oliveira, Vale, Securato & Abdul Ahad Advogados

1700
Processos Ativos

400
Audiências
Mensais

4.000
Publicações
Mensais

60
Proﬁssionais

Perﬁl do cliente
O escritório Oliveira, Vale, Securato & Abdul
Ahad Advogados é fruto da fusão de dois
renomados escritórios de advocacia: Securato
& Abdul Ahad Advogados, fundado em 2003
em São Paulo Capital; e o Oliveira, Vale &
Abdul Ahad Advogados, fundado no ano de
2012.
Em 2019, o escritório certiﬁcou-se pelo ISO
9001, conﬁrmando sua missão de promover
soluções jurídicas de forma inovadora, segura
e responsável na defesa dos interesses de seus
clientes. Para otimizar ainda mais sua
performance, em 2020 realizou uma fusão
com o escritório Securato Advogados, se

tornando assim Oliveira, Vale, Securato &
Abdul Ahad Advogados.
Atualmente, o escritório atua em diversos
setores da área empresarial, sendo conhecido
especialmente pela representação de
shopping centers, construtoras,
transportadoras e artistas musicais, contando
com uma abrangência nacional,
especialmente na região centro-oeste e
sudeste brasileira, onde possui 5 escritórios,
em diferentes localidades: duas em São Paulo
Capital e três em Mato Grosso do Sul, com 60
colaboradores no total.

Desaﬁo
Nos primeiros anos do escritório, os controles
de processos, prazos e publicações eram feitos
por meio de planilhas e agenda física. Com o
aumento exponencial de processos, esse
controle foi ﬁcando cada vez mais complexo e

então buscou-se uma solução que pudesse
acompanhar o crescimento do escritório, e em
suas buscas optou-se pelo Legal One™, da
Thomson Reuters.

A personalização do sistema é feita de forma muito
simples, o que auxilia no uso da gestão e a
personalizar a informação que o escritório precisa,
atendendo às nossas necessidades especíﬁcas.
Pedro Vale, OVSA Advogados

Solução
OVSA Advogados iniciou a parceria com a
Thomson Reuters por meio do Legal One™
Advanced, no início, com menos de 5.000
processos. Esta foi a melhor solução para
apoiar esse primeiro período de crescimento.

mudanças, a Thomson Reuters se propôs a
adequar à nova realidade do OVSA Advogados,
que passou a utilizar o Legal One™ Premium
para gerenciar os mais de 17.000 processos
ativos da carteira do escritório.

Como um bom escritório e contando com uma
solução impulsionadora, a evolução veio de
forma ainda mais acelerada e foi necessária
uma setorização por áreas de atuação e a
uniﬁcação da gestão, com centralização dos
processos, prazos e agenda. Com tantas

O Legal One™, agora auxilia na centralização de
processos, prazos e agências do escritório e, a
partir de sua utilização, o OVSA Advogados
passou a atuar de forma nacional, conquistando
processos em massa, clientes robustos e
aumentando sua receita.

Começamos a ter carteira nacional, pois o Legal One™
nos oferece a gestão como um todo, por meio de
Dataclouds e Diários Oﬁciais em praticamente todos os
tribunais, com as principais publicações de processos.
Pedro Vale, OVSA Advogados

Mas, o principal benefício veio em 2019, com a certiﬁcação ISO 9001, totalmente apoiada pela
Thomson Reuters.

Benefícios
O ISO 9001 é uma entidade de padronização
e normatização internacional, que congrega
os grêmios de padronização de 162 países.
A certiﬁcação designa um grupo de normas
técnicas que estabelecem um modelo de

gestão da qualidade para quem o recebe.
O OVSA Advogados foi certiﬁcado em 2019
por trabalhar em conformidade e levar
qualidade aos seus clientes.

Temos a certeza que o uso do Legal One™ acelerou, e muito, a
certiﬁcação ISO 9001. Por meio de suas possibilidades de
auditorias em todos os módulos, com o GED, pudemos
trabalhar com uma análise preditiva. A principal solução para
essa conquista foi a API, pois, proporcionou otimização de
atividades inerentes a logística do processo jurídico dentro da
advocacia, que demandam tempo e pouca atividade intelectual
Pedro Vale, OVSA Advogados

O escritório teve um aumento de 13 mil
processos imputados, e destaca ainda como
benefícios a base de dados do Legal One™,
que traz análises de risco e identiﬁcação de

excesso de demandas, para ação preventiva
do escritório, com automatização e
inteligência artiﬁcial.

Principais benefícios
Carteira
Nacional

Certiﬁcação
ISO 9001

Foco em gestão
estratégica

Otimização
de tempo

Aumento de
processos

Centralização de prazos,
processos e agenda

Pedro Vale, da OVSA Advogados ﬁnaliza com o seguinte pensamento para escritórios
em períodos de crescimento:

O alicerce de um escritório de advocacia está
intrinsicamente ligado à gestão de prazos e processos, de
modo que é indispensável que essa gestão seja feita por
um sistema uniﬁcado. O Legal One™ não permite apenas
realizar essa gestão, mas também está preparado para o
futuro da advocacia, com soluções de integração e
produtos coligados, como Workﬂow, BI etc) que resultam
em ganhos de produtividade e análise preventiva de riscos.

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 Oliveira, Vale, Securato & Abdul Ahad 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

