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PERFIL DO CLIENTE
Referência em qualidade, a Bevap - Bioenergética do Vale do Paracatu
é uma das usinas mais avançadas tecnologicamente no Brasil para a
produção de etanol, açúcar e cogeração de energia elétrica.

PRODUÇÃO DE
ETANOL, AÇÚCAR
E COGERAÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA

Com uma incrível infraestrutura para irrigação e modernas instalações
na região noroeste de Minas Gerais, a empresa conta com processos de
plantio e colheita 100% mecanizados, com uso de equipamentos de alta
tecnologia monitorados via satélite.
No entanto, muito além da busca pela inovação, a Bevap é uma empresa
que acredita que a atividade produtiva deve ocorrer em conformidade
com o meio ambiente e a sociedade. Por isso, despende atenção especial
à preservação de áreas permanentes e de reserva legal, além de auxiliar
no desenvolvimento da região em que atua, com ofertas de emprego e
melhoria da infraestrutura pública.
Assim, unindo tecnologia e sustentabilidade durante sua jornada, a
Bevap busca quebrar paradigmas e iniciar um novo ciclo na geração
de bioenergia mundial, com operações agroindustriais fortemente
integradas e combinadas com competitividade, responsabilidade
socioambiental e inovação tecnológica.
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DESAFIO
Mesmo com foco em inovação e alta tecnologia, a
empresa apresentava até então uma certa deficiência
quando o assunto era a gestão das demandas do
departamento jurídico. Com processos manuais e
descentralizados, o setor acabava despendendo muito
tempo e dinheiro em tarefas operacionais, como
controle de prazos, geração de relatórios, revisões de
documentos e acompanhamentos de processos.
“Antes, dependíamos muito do uso de planilhas e e-mails
para gerir as demandas do departamento. Não existia

controle de revisões e comentários nos contratos, e
nem um armazenamento centralizado de informações
e documentos”, explica Urgilton Martins de Oliveira,
Advogado Sênior da Bevap.
No entanto, com o passar do tempo e o crescimento da
empresa, as demandas por processos mais padronizados
e formais começaram a aumentar. Foi quando a Bevap
se viu na necessidade de ir atrás de mais inovação
e tecnologia para otimizar a performance de seu
departamento jurídico.

SOLUÇÃO
Para encontrar a solução ideal, a Bevap fez uma análise
de mercado dos sistemas implantados em outras
empresas do segmento sucroenergético, e identificou
que o Legal One ™ da Thomson Reuters era referência
em qualidade e eficiência.
Além de otimizar e padronizar os processos do
departamento, a solução garantiria - entre outros
benefícios - a integração com o pacote Office,
a disponibilização de farto conteúdo jurídico e,
principalmente, a ausência da necessidade de
investimentos em infraestrutura, visto que o software
está 100% alocado na nuvem.

Por ser uma solução completa, o Legal One ™ é ideal
para gerenciar estruturas complexas e com altas
demandas. Desde contencioso, passando pela gestão de
contratos, até conteúdo editorial e controle de prazos,
o sistema garante provisionamentos mais assertivos
que, consequentemente, aumentam a produtividade da
equipe e tornam o departamento jurídico da empresa
mais estratégico – exatamente tudo o que a Bevap
precisava naquele momento.

“Durante a escolha do sistema, levamos em consideração
aspectos como a segurança no gerenciamento de informações,
a simplicidade de uso e implantação, e o atendimento
disponibilizado pelo fornecedor.”
Rafael de Araujo Lima, Coordenador de Contratos e Medições da Bevap
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P R I N C I PA I S B E N E F Í C I O S
Logo no início da implantação do sistema, a
Bevap já conseguia observar as vantagens
de se trabalhar com uma empresa como
a Thomson Reuters. Além da facilidade
de instalação e utilização do sistema, os
treinamentos e suporte oferecidos pela
empresa foram cruciais para a adaptação da
equipe jurídica.

A implantação ocorreu em
aproximadamente um mês,
com reuniões e treinamentos
por parte da Thomson Reuters.
Durante todo o processo de adaptação,
o suporte foi realizado de maneira
rápida e objetiva.”
Urgilton Martins de Oliveira, Advogado Sênior da Bevap

Com o passar do tempo, a satisfação dos
departamentos jurídico e de gestão de
contratos foi só aumentando. Os conteúdos

editoriais oferecidos pela plataforma
trouxeram mais assertividade e rapidez para
a consulta de doutrinas, jurisprudências,
súmulas e legislações, facilitando tanto o
armazenamento do resultado da pesquisa
quanto o dia a dia da equipe jurídica da Bevap,
que começou a poupar tempo e esforços com o
fim das procuras manuais.
Em poucas palavras, os departamentos não
agregaram somente tecnologia para seus
processos, mas também conteúdos confiáveis
que permitem que a equipe tome melhores
decisões.
“A solução impactou significativamente
na nossa forma de trabalhar, devido à
formalização de processos, centralização de
informações e segurança no armazenamento
dos dados”, explica Rafael.
Outro ponto que merece destaque é a parceria
e dedicação da Thomson Reuters, que
conseguiu atender todas as solicitações da
empresa em tempo hábil, buscando sempre
estar à frente das novidades, com atualizações
e melhorias em seus sistemas.

Nós vemos a parceria com a Thomson Reuters como uma parceria
duradoura. O relacionamento está superando a nossa expectativa inicial.”
Rafael de Araujo Lima, Coordenador de Contratos e Medições da Bevap
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