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ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA QUE INVESTEM EM 
TECNOLOGIA JURÍDICA SE DESTACAM NO MERCADO
Diante do desafio da transformação digital no setor jurídico, fortalecer o escritório de advocacia e 
torná-lo mais produtivo é fundamental para aumentar a competitividade do negócio. A adoção de 
tecnologias disruptivas, além de facilitar o trabalho do time, permite que o escritório se destaque no 
mercado mesmo em um cenário de crise.

Quanto maior o investimento em tecnologia para a prática 
jurídica, menor o impacto negativo da crise

Por que contar com uma empresa confiável e com expertise?

thomsonreuters.com.br

Conheça todas as vantagens de contar com uma solução 
jurídica confiável!

Acompanhamento processual automatizado com controle de prazos.

Organização e gestão completa de contratos do escritório.

Controle de fluxo de caixa com visibilidade de custos, análise de lucratividade e gestão 
para reembolso.

Emissão de relatórios personalizados de acordo com seu perfil e demandas.

De acordo com a pesquisa “O Impacto da Covid-19 nos escritórios de advocacia”¹, as empresas do 
setor jurídico que têm o apoio de uma lawtech mantêm a performance em alta até mesmo em tempos 
difíceis.

Definitivamente, a fórmula para o sucesso é empreender um movimento de inovação contínua para 
acelerar produtividade e o ritmo de crescimento do escritório. Na prática, quanto maior o investimento 
em novas soluções, maior será o impacto positivo dos resultados obtidos. 

Além disso, contar com uma empresa com maior experiência em tecnologia para o setor jurídico, 
contribui para a redução de riscos, aumento de segurança e resultados altamente qualificados

Vantagens de ter um software jurídico constantemente atualizado?

O Legal One™, software jurídico da Thomson Reuters, é a ferramenta ideal para apoiar 
escritórios em períodos de crise e torná-los mais competitivos.

Um sistema legal, hospedado na nuvem, que simplifica a rotina do advogado.

Que oferece segurança, agilidade e eficiência para a gestão jurídica. 

Que assegura mobilidade com acesso em qualquer hora e lugar, 24/7. 

Pode otimizar os processos e tarefas, facilitar o controle e aumentar a 
produtividade do escritório mesmo com o time em home office.

¹ https://conteudo.ab2l.org.br/levantamento-impacto-covid-19-nos-escritorios-de-advocacia

Ou seja, quanto maior o grau de uso de tecnologia jurídica, maior a força competitiva do escritório 
de advocacia. 

Percentual de escritórios² que utilizam lawtechs segundo seu tamanho:

 unipessoais

11% 21% 25% 34% 27%

entre 
21 e 50 

funcionários

entre 
2 e 20 

funcionários

entre
 50 e 100 

funcionários

mais de 100 
funcionários

Os escritórios que já contavam com a ajuda da tecnologia na prática jurídica registraram um 
impacto negativo menor na pandemia. Em alguns, a demanda de trabalhos aumentou.

² https://www.linkedin.com/posts/ab2lbrasil_escritorios-de-advocacia-com-lawtechs
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