
As 7 respostas que os profissionais 
do Direito precisam ter sobre 
Inteligência Artificial

1. É tudo sobre dados

66% de aumento de receita com a implementação 
de melhores práticas de qualidade de dados

Fonte: Accudata.com

Na Thomson Reuters, estamos comprometidos a avançar a linha de frente das tecnologias 
cognitivas, ajudando os profissionais do Direito a trabalharem de forma mais inteligente e eficiente. 
Listamos aqui sete pontos que você precisa saber sobre Inteligência Artificial: 

Cada processo em uma organização gera dados - e 
isso é a base de construção da Inteligência Artificial. 
Para organizar a entrada de novos dados, aqueles 
já existentes precisam passar por um processo de 
“higienização”. Para isso, talvez seja necessário 
implantar novos processos para garantir que os  
dados futuros estejam limpos e acessíveis.

Inteligência Artificial não é uma única coisa. É uma série 
de tecnologias trabalhando com diferentes arranjos de 
dados para alcançar diferentes objetivos. Definir o problema 
previamente ajudará a encontrar a melhor solução de dados 
para o seu negócio.

A questão não é se as máquinas são mais eficientes que os humanos, 
mas se os humanos otimizados por máquinas são mais eficientes 
que humanos sem esse suporte. E a resposta, claro, é sim. 

O grau em que você adota tecnologias de IA 
para colaborar com seus clientes provavelmente 
dependerá dos dados que seus clientes fornecem, 
bem como de sua visão de uma parceria ideal.

“As empresas que adotarem as oportunidades da  
IA serão capazes de criar as experiências modernas  
que seus clientes esperam.” – Salesforce.com

Para saber mais sobre Inteligência na sua prática 
jurídica, baixe os nossos white papers completos:

http://bit.ly/BibliotecaJurídica

Embora tenha um nome pomposo, a Inteligência Artificial 
é, na verdade, apenas os algoritmos e tecnologias que os 
desenvolvedores de produtos “incorporaram” ao software ao longo 
dos anos, tornando-o mais fácil de usar à medida que evolui. 

Inteligência Artificial está ao nosso redor 
Com software de reconhecimento de voz, mecanismos de 
recomendação e outros aplicativos de tecnologia, a Inteligência 
Artificial já se tornou parte do tecido de nossas vidas.

US$3,1tri 
é o custo de dados 

imprecisos para os negócios 
norte-americanos por ano 

66%
aumento  
de receita

2. Inteligência Artificial não 
é apenas uma tecnologia

5. IA não substitui o trabalho 
humano, ela o otimiza

7. Os Clientes direcionarão 
a sua demanda por 
Inteligência Artificial

3. Não é mágica, é só software

Tecnologias de Inteligência Artificial podem ser utilizadas 
de diferentes formas para sentir, compreender e agir. 

Fonte: Accudata.com
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Muitas das tarefas intensamente baseadas em dados 
que os profissionais ainda executam – desde a pesquisa 
e investigações eletrônicas até precificação e cobrança 
– podem ser simplificadas com a Inteligência Artificial.

Mais de 75% dos escritórios de 
advocacia que mudaram sua 
abordagem para eficiência viram 
aumentos em receita e lucros.  

Altman Well, Law Firms  
in Transition Study, 2015

4. Inteligência Artificial  
já está funcionando Maior eficiência = Maiores Lucros

dos empregados esperam que a Inteligência Artificial automatize ou  
dê assistência em tarefas de trabalho, tendo um impacto entre grande  
e moderado nas suas rotinas profissionais. 

Pesquisa Salesforce

Adicionar nova tecnologia a fluxos de trabalho legais 
significa uma nova maneira de fazer as coisas; e 
também significa colaborar com novos colegas, 
como analistas de dados, engenheiros de processo, 
especialistas em precificação e outros profissionais 
que se baseiam em dados.

6. Adotar a Inteligência 
Artificial significa 
abraçar a mudança 

$
IA torna o 
nosso trabalho 
mais fácil
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http://bit.ly/BibliotecaJurídica

