
Battello & Artifon Advogados Associados, 
um escritório pautado em ética que 
alcançou produtividade e visão estratégica.

Tem matriz em Porto Alegre 
e parceiros no exterior.

Desde que iniciou o uso da 
solução, aumentou em 40% o 

número de processos, 
chegando a 1.000.

Tem como essência 
o aprimoramento 

constante.



Battello & Artifon Advogados Associados, 
também conhecido como B&A Law, iniciou 
suas operações em 2008 em Porto Alegre. Os 
advogados Dr. Silvio Javier Battello Calderón e 
Dra. Denise Artifon são os sócios-fundadores 
do escritório e atualmente gerenciam uma 
equipe de 12 advogados que atuam em todas 
as áreas do direito de empresa: Direito 
societário, tributário, do fornecedor, contratos 
e negócios internacionais, recuperação de 

empresas e falência, propriedade intelectual, e 
também direito do trabalho.

B&A Law se orgulha por investir em 
tecnologia e inovação e oferecer um 
atendimento personalizado. O escritório é 
focado em empresas e famílias empresárias, 
oferecendo aos  clientes uma escuta ativa e 
tratando as peculiaridades de cada caso para 
entregar soluções qualificadas e eficientes.

Perfil do cliente

Como todo o escritório de advocacia quando 
inicia seu processo de crescimento e expansão, 
B&A Law começou a enfrentar desafios 
diários. Com a atuação do escritório em outros 
locais do Brasil, o andamento de processos em 
outros estados se tornou algo difícil de 
acompanhar, a utilização de doutrina e 
jurisprudência para fundamentar pareceres e 
peças processuais também se tornou uma 
tarefa complicada com o passar do tempo.

A organização das atividades ou demandas 
administrativas dos clientes era algo complexo 
para o número de colaboradores, bem como a 
integração do setor financeiro do escritório 
com fluxo de entradas e saídas dos processos 
judiciais.

Por essas razões, o escritório decidiu olhar 
para o mercado do direito e encontrar um 
software que atendesse essa necessidade e se 
adaptasse aos fluxos de trabalho existentes. 

Desafio

Dr. Silvio Javier Battelo Calderón, 
Sócio da B&A Law

Foram feitos diversos testes com outros sistemas, 
mas a proposta da solução Legal One™ da Thomson 
Reuters foi a que melhor se adequava ao dia a dia de 
trabalho do escritório.

Dr. Silvio Javier Battelo Calderón, 
Sócio da B&A Law

O principal propósito do escritório é auxiliar o 
crescimento de nossos clientes e fortalecer a tomada 
de decisões empresariais, propondo alternativas e 
dando a segurança jurídica necessária para as 
empresas e seus donos.



A implementação do Legal One™ no escritório 
foi feita por etapas: primeiro, foram integrados 
os contatos e as agendas, logo os processos e 
acompanhamentos processuais, serviços 
administrativos e consultivo em geral, GED, 
etc., e por último o setor financeiro.  

No caso dos atendimentos de outros estados, 
como Santa Catarina, Paraná e São Paulo que 
envolvem diferentes tribunais e 
jurisprudências, o Legal One™ consegue 
realizar essa integração de forma ágil, o que 
facilita para todos os colaboradores do 
escritório. 

Atualmente, todos os processos são geridos 
por meio do Legal One™, essa função auxilia 
o escritório a manter a produtividade, 
demonstrando o histórico do cliente para 
diversos setores do escritório, otimizando 
tempo para focar em gestão estratégica e 
melhor atendimento aos seus clientes.

Um diferencial foi o ganho de 20% na 
produtividade do escritório. Atividades que 
antes demandariam de 2 a 3 colaboradores, 
hoje são feitas via sistema.

Solução

Benefícios

Dr. Silvio Javier Battelo Calderón, 
Sócio da B&A Law

O principal benefício foi a integração em uma 
plataforma com todas as áreas de trabalho. Isso 
permitiu maior eficiência e dinamismo nas respostas 
às demandas dos nossos clientes. 

20% de ganho 
em produtividade

Economia em despesas 
relacionadas a gestão

Controle centralizado 
de processos

TransparênciaMaior eficiência 
e dinamismo

Crescimento de processos em 
40% desde o início do uso do 
Legal One™

Gerenciamento de processos 
e histórico do cliente para 
todo o escritório



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.

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 Battello & Artifon Advogados Associados, 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:

(11) 4700-9060
legalone.com.br


