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OPINIÃO
Lawtechs: como elas 
estão transformando 
o mercado jurídico?

As lawtechs, ou 

legaltechs, têm se 

expandido cada vez 

mais no mercado 

jurídico brasileiro, 

principalmente na área 

privada

Esse crescimento é tanto 
que, segundo um levan-
tamento da Associação 

Brasileira de Lawtechs e Le-
galtechs (AB2L), realizado em 
setembro, já há mais de 100 
startups oferecendo soluções 
para esse mercado. Em 2017, 
eram apenas 20. Com isso, nos 
próximos anos, a carreira do 
profi ssional jurídico se trans-
formará digitalmente.

Essa transformação pode 
preocupar os profissionais. 
Afi nal, tudo que é novo gera 
receios. Com a vinda de novas 
tecnologias, é comum as pes-
soas temerem ser substituídas. 
O mercado jurídico, conhecido 
por ser mais conservador, 
terá que se adaptar as novas 
tecnologias.

A expectativa para as mu-
danças são tantas que, segundo 
uma pesquisa feita pela Law-
Geex, startup de Inteligência 
Artifi cial, as lawtechs movi-
mentaram 1 bilhão de dólares 
no mundo, só em 2018. E esses 
números tendem a crescer.

O primeiro passo para dar 
em direção às oportunidades 
que virão com estas startups 
é entender que elas não irão 
substituir o advogado ou pro-
fi ssional jurídico. Na verdade, 
elas trarão muitos benefícios 
não somente para o mercado, 
mas também para a carreira 
destes profi ssionais como um 
todo. As novas tecnologias 
buscam gerar uma maior otimi-
zação de muitos processos hoje 
considerados operacionais. 

Com menos processos buro-
cráticos, sobrará tempo para 
os profi ssionais atuarem de 
forma mais analítica e com mais 
assertividade. Isso demandará 
um novo mindset, mais focado 
aos estudos e à qualidade das 
entregas. Provavelmente, esse 

será o fi m da era dos escritórios 
cheios de estagiários em fun-
ções meramente operacionais. 

Desde o início de sua car-
reira, o advogado precisará 
ser um agente de mudanças, 
explorando sua capacidade de 
raciocínio. Precisaremos ino-
var na profi ssão desde muito 
cedo. Tudo o que não exigir 
habilidades estritamente hu-
manas, será eventualmente 
por inteligências artifi ciais. 

Tanto é que já existem star-
tups focadas na formulação de 
respostas padrão para despa-
chos com características mais 
simples, outras em arquivar 
documentos, em analisar da-
dos para encontrar as causas 
raízes dos problemas e apontar 
soluções, entre outras. 

O monitoramento e gestão 
dos processos também é feito 
de forma inteligente e rápida, 
por meio de softwares. Dessa 
forma, além do advogado ter 
a oportunidade de trabalhar 
com dados, um mercado ex-
ponencial, são abertas novas 
demandas jurídicas dentro 
das companhias, e, conse-
quentemente, novas chances 
de carreira.

As lawtechs vêm, portan-
to, com o objetivo de não só 
facilitar a administração dos 
processos jurídicos para os 
profi ssionais de direito, bem 
como tornar a justiça mais 
acessível à população. O maior 
desafi o para os advogados que 
entram neste ambiente é, no 
futuro, permitir o acesso à jus-
tiça a todos, de forma natural, 
digital e democrática. 

Para quem pretende se atu-
alizar e conhecer um pouco 
mais desse nicho, é essencial 
participar dos diversos con-
gressos, feiras e encontros 
voltados para a tecnologia no 
direito, além de acompanhar os 
infl uenciadores do setor pelas 
mídias digitais. A ordem é estar 
sempre aberto a aprender.  

(*) - É advogado e pós-graduado em 
gestão de negócios pela Fundação 
Dom Cabral. É headhunter e sócio 

da Vittore Partners, consultoria 
de recrutamento especializada 

no mercado Jurídico (www.
vittorepartners.com.br).

Tauan Mendonça (*)
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News@TI
FIOCRUZ lança aplicativo que é uma rede 
colaborativa e de segurança para a população LGBTI

@Idealizado a partir do Projeto Resistência Arco-Íris, da ENSP – 
FIOCRUZ em parceria com a Associação Nacional de Travestis 

e Transexuais (ANTRA) e a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, 
Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexos (ABGLT), o app 
Dandarah propõe um ecossistema digital para facilitar à população 
LGBTI (lésbicas, gays, bissexuais, travestis, mulheres transexuais, 
homens trans e Intersexos) se informar, denunciar, registrar, enfrentar 
e evitar diversas formas de violência às quais essa população está 
sujeita. O lançamento será no próximo dia 18 de dezembro a partir 
das 13h no Centro de Estudos Miguel Murat de Vasconcellos (Rua 
Leopoldo Bulhões, 1480, 4° andar) e contará com mesas temáticas 
sobre violência LGBTIfóbica, apresentação da metodologia e resul-
tados do projeto e apresentações culturais. O app está disponível, na 
versão Beta, na Play Store. Em breve também estará na App Store.

Sistema de gestão jurídica com Inteligência 
Artifi cial reduz prazos e custos de processos

@A Fácil desenvolve produtos que atendem a esse mercado e 
as suas soluções respondem às demandas de escritórios de 

advocacia e departamentos jurídicos de empresas, promovendo 
produtividade, celeridade aos processos, redução de custos e análi-
ses gerenciais. O Espaider é o sistema de gestão (ERP) que possui 
todos esses atributos. Ele permite a centralização de todos os dados 
pertinentes e necessários à operacionalização e gerenciamento de 
departamentos jurídicos e escritórios de advocacia. Além dos dados 
universais e comuns entre organizações, não existe nenhum impe-
dimento para criar campos necessários para cadastrar novos tipos 
de dados; até mesmo específi cos de cada organização, como é muito 
habitual ocorrer (facil.com.br).

Novo aplicativo da Lukscolor vai além do 
Simulador de Cor

@A Lukscolor - uma das principais marcas de tintas imobiliárias 
do país - acaba de disponibilizar seu novo aplicativo para as pla-

taformas Android e IOS. Com interface fácil e intuitiva, o app agrega 
funções diferenciadas, seja para quem vai decorar ou para quem 
trabalha no setor de pintura. O aplicativo é gratuito. Baixe para IOS 
(https://apple.co/2ZYp6mB) ou para Android (https://bit.ly/34q3WQt).

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

Nos 50 anos da internet,
os vídeos dominam as telas

Eduardo Carneiro (*)
 

A operação consistia no envio remoto 
da palavra “login”, mas, devido a uma 
falha do sistema, ao fi m da viagem, 

foi capaz de transmitir apenas a primeira 
sílaba “lo”. Um feito que, nos dias atuais, 
parece absolutamente banal, foi um marco 
histórico de uma revolução tecnológica e 
sociocultural que segue transformando em 
ritmo veloz a comunicação, o consumo de 
dados, produtos e serviços e, sobretudo, as 
relações humanas do século XXI.

Cinco décadas depois daquele “proto 
e-mail”, podemos dizer que se fosse hoje, 
os pesquisadores provavelmente estariam 
fazendo uma live, publicando um story 
ou compartilhando um link do Youtube. 
De toda forma, o texto teria dado lugar 
ao vídeo - formato que hoje domina a 
internet, especialmente as redes sociais, 
como o Youtube, que registra 2 bilhões de 
usuários em sua plataforma, segundo dados 
da We Are Social. A internet, que começou 
sua atividade com a transmissão de uma 
mensagem de texto, defi nitivamente, se 
rendeu ao vídeo como conteúdo que mais 
gera engajamento.

Pesquisa recente da Comscore, líder 
mundial na medição de audiências digitais, 
mostra que o vídeo realmente caiu no gosto 
das pessoas. No Brasil o Youtube é a rede 
social com mais alcance, chegando a 94,8% 
dos internautas, deixando para trás o Face-
book, em segundo lugar com 91,8%. Mas na 
rede de Zuckerberg, os videos estão dando 
o que falar: embora ainda representem 
12% dos conteúdos postados, eles geram 
mais comentários (24% das interações) e 
likes (14% das interações). Entre os posts 
estáticos regulares, 16% são comentários 
e 10% são likes.

As empresas brasileiras já estão atentas 
a esta tendência, que vem dando a direção 
para as ações de marketing. De Janeiro a 
agosto de 2019, as marcas nacionais pu-
blicaram 481 mil vídeos nas redes sociais 
(Facebook, Instagram e Twitter), um 
aumento de 14% em relação ao mesmo 
período do ano passado. Quem fez a conta 
foi a Shareablee, empresa americana de 
mensuração de mídia e monitoramento de 
redes sociais. O Brasil domina as ações em 
vídeo na América Latina, representando 
45% do total de material publicado na 
região. 

O Instagram é um caso interessante. A 
rede que nasceu para publicação de fotos 
mostra cada vez mais conteúdo em vídeo, 
seja no feed ou nos stories. Isso sem falar 
na IGTV, plataforma exclusiva para vídeos 
lançada em 2018. A rede recebe atualmente 

Neil Patel

16% dos vídeos postados nas redes sociais. 
Parece pouco, porém eles respondem por 
63% das interações, enquanto no Facebook 
conseguem 31% das ações. O engajamento 
do conteúdo em vídeo do Instagram foi o 
que mais cresceu entre as redes sociais, 
registrando aumento de 170% este ano 
no Brasil.

Para quem está pensando em novos 
conteúdos para dar uma agitada nos canais 
sociais, os vídeos não podem fi car de fora 
da estratégia de marketing digital. Vale a 
pena também investir em canal próprio no 
Youtube, onde os haters são esparsos. Das 
reações nesta rede, 94,9% são positivas. A 
propósito, quer comemorar os 50 anos da 
internet? Gravar um vídeo dando os para-
béns pode ser um bom jeito de participar 
da festa.

(*) É diretor geral da Comscore no Brasil.

Em 2019, comemoramos os cinquenta anos da Internet, cuja história teve início em outubro de 1969, 
a partir da primeira troca de informações à distância realizada por uma rede de dados, denominada 
Arpanet, que interconectou a Universidade de Los Angeles (UCLA) e o Instituto de Pesquisa de 
Stanford, nos Estados Unidos

Estratégia multicanal
e a experiência dos clientes

No futuro, como lembraremos desses 
nossos dias? Entre milhares de respostas 
possíveis, uma que com certeza não pode 
ser desprezada é que os últimos anos 
fi carão marcados pelo surgimento de 
tecnologias voltadas para maior conforto e 
conveniência das pessoas. Com smartpho-
nes e conexões cada vez mais poderosos, 
os consumidores querem ter acesso 24 
horas por dia a serviços e, com isso, novos 
modelos de negócios e processamento de 
transações têm sido exigidos por todos os 
segmentos e mercados.

Não por acaso, especialistas afi rmam 
que estamos vivendo a Era da Experiência, 
com as empresas sendo diretamente desa-
fi adas a encantar seus clientes em todos 
os canais possíveis. Estudos indicam que 
mais de dois terços dos consumidores de 
todo o mundo consideram a experiência 
envolvida na jornada de compra de um 
produto ou serviço mais importante que 
a publicidade tradicional.

Nesse cenário, as organizações precisam 
ter em mente que a necessidade de se 
desenvolver uma estratégia multicanal 
é um ponto indiscutível para o sucesso 
e futuro de suas operações. Aplicações 
móveis e sistemas on-line de atendimento 
são exemplos de ferramentas cada vez 
mais importantes para garantir que os 
clientes estejam plenamente satisfeitos.

Outro ponto essencial para as com-
panhias é pensar em como tornar suas 
operações mais efi cientes, garantindo que 
a experiência fornecida aos clientes seja, 
de fato, incrível e memorável. Afi nal de 
contas, a verdade é que, se a entrega do 
serviço for demorada ou ruim, a existência 
de um serviço de pós-venda efi ciente será 
pouco ou nada útil aos negócios.

Pesquisas de mercado indicam que três 
em cada quatro consumidores desistem 
de adquirir um produto ou serviço quando 
o processo é complicado ou tem muitos 
empecilhos, como fi las longas e poucas 
opções de pagamento. A construção de 

marca esteja presente. Ao investir em 
inteligência e inovação tecnológica, os 
líderes tornarão suas organizações mais 
preparadas para trabalharem suas ofer-
tas, entendendo o que os consumidores 
querem, quais pontos precisam ser me-
lhorados na jornada de consumo e como 
a companhia deve planejar as opções 
para o futuro.

À medida que nosso mundo se torna 
mais digital, as empresas deverão buscar 
e promover novos conceitos para um 
atendimento de valor agregado, ágil e, 
acima de tudo, personalizado. Isso passa 
pela automação das lojas, pela criação 
de interfaces de uso mais simples e pela 
transformação do valor percebido à marca.

Vale destacar, ainda, que é essencial 
atender os aspectos de segurança e pri-
vacidade. Em tempos em que os dados 
precisam estar disponíveis em diversos 
formatos, companhias de todos os seto-
res e portes devem gerenciar informa-
ções críticas e valiosas com ainda mais 
responsabilidade. Contar com soluções 
antifraudes, que oferecem monitoramen-
to contínuo, análise de informações em 
tempo real, gestão de interoperabilidade 
e interação multicanais deve fazer parte 
dos planos de construção de uma jornada 
completa e segura de atendimento.

Adequar os processos à transformação 
digital é uma questão contínua e totalmen-
te abrangente. Esse movimento exige uma 
estratégia clara e profunda, que entregue 
inovação tecnológica, personalização, 
análise recorrente e, principalmente, 
valor aos clientes com processos inteli-
gentes e seguros. A estratégia multicanal 
envolve repensar a forma como os clientes 
querem ser atendidos – e quanto antes as 
organizações entenderem isso, melhor. O 
tempo está passando e os consumidores, 
como se sabe, não gostam de esperar. O 
que você está esperando?

(Fonte: Elias Rogério da Silva, Presidente da 
Diebold Nixdorf Brasil)

uma jornada distribuída em múltiplos ca-
nais, portanto, também deve considerar 
a experiência “real” do cliente na loja, 
agência, supermercado etc.

Tomemos como exemplo dois mercados 
que vêm, nos últimos anos, mudando com-
pletamente: Varejo e Serviços Financeiros. 
Em ambos os casos, tão importante quanto 
ter mais canais de comunicação e interação 
é criar serviços que valorizem e atendam 
as necessidades específi cas de cada con-
sumidor, agregando inteligência, rapidez 
e comodidade ao processo.

Os clientes de serviços bancários utilizam 
cada vez mais pontos de contato para realizar 
suas operações, e uma estratégia multicanal, 
com informações coordenadas e integradas 
entre todas as ferramentas, é crucial para 
fornecer mais qualidade. Esse planejamen-
to permite que os bancos se tornem mais 
preparados para desenvolver soluções que 
aumentem a efi ciência e funcionalidade de 
suas operações. Atualmente, já é possível 
utilizar caixas eletrônicos (ATMs) por meio 
de smartphones e projetos como esses aju-
dam a mostrar como a interação pode ser 
utilizada para agregar valor ao contato entre 
os serviços físicos e digitais.

Outro modelo interessante é a junção 
de caixas eletrônicos bancários e de sis-
temas de self-checkout para as lojas do 
varejo. Nesse formato, além de entregar 
mais autonomia e conveniência para os 
usuários, as operações podem aumentar 
os benefícios para comerciantes e banco 
de maneira simultânea. Em uma só máqui-
na, os clientes podem pagar seus pedidos 
(por cartão ou dinheiro), receber o troco 
e, ainda, realizar transações como saques 
e depósitos diretamente em suas contas.

Esse tipo de integração, com mais inte-
ligência no cruzamento das informações, é 
uma das metas a serem perseguidas pelas 
empresas. O foco deve ser a união dos 
canais on-line e off-line para a criação de 
uma experiência positiva e completa em 
todos os cenários e ambientes em que a 


