
Legal Process 
Outsourcing é para a 

minha empresa? 

Há muito tempo, 
ouço várias dúvidas 
que permeiam o dia 
a dia dos gestores 
jurídicos

O que posso fazer para 
obter uma maior efi-
ciência na gestão dos 

meus processos judiciais? 
Como aumentar a qualida-
de dos indicadores geren-
ciais? O objetivo é sempre 
diminuir as despesas com 
honorários e fazer melhores 
acordos judiciais. 

Para isso, os gestores 
querem ser mais assertivos 
na elaboração de subsídios 
e nos cálculos trabalhistas, 
sem aumentar os custos 
decorrentes destas altera-
ções. Existe uma forma de 
resolvermos esses anseios e 
obtermos ganhos significati-
vos nestas implementações. 

A resposta está no BPO 
- Business Process Outsour-
cing, em português Tercei-
rização dos Processos de 
Negócio que é uma solução 
que utiliza a tecnologia da 
informação como pilar. Em 
linhas gerais, o BPO é quan-
do a empresa terceiriza os 
processos internos de uma 
forma mais robusta, desde 
que não sejam diretamente 
ligados ao seu core business. 

Assim, a organização pode 
focar em sua expertise, e en-
tregar ao cliente um serviço 
aprimorado. Nestes casos, 
a intenção da terceirização 
não é reduzir custos, e sim 
otimizar os processos e 
gerar um maior valor para 
o cliente. 

Atualmente, podemos 
definir o mercado de BPO 
Jurídico em duas gran-
des frentes, sendo elas o 
KPO - Knowledge Process 
Outsourcing e LPO - Le-
gal Process Outsourcing, 
sendo que ambos são sub-
segmentos da indústria de 
terceirização de processos 
de negócios. O primeiro 
voltado para o conheci-

mento e análise gerencial 
e o segundo diretamente à 
gestão jurídica. 

É comum acharem que 
os processos jurídicos, re-
alizados pelos escritórios 
de advocacia, são as únicas 
práticas de outsourcing em 
que podemos mensurar va-
lor para o departamento ju-
rídico nas empresas. Muitos 
processos não se encerram 
ou atrasam na passagem 
de handoffs, o que resulta 
na reclamação de gestores 
e colaboradores, além de 
gerar despesas operacionais 
desnecessárias. 

O LPO serve para facilitar 
o fluxo, automatizar pro-
cessos, fornecer relatórios 
gerenciais para controle 
dos processos, gestão de 
subsídios que facilitem a 
preparação de defesa, au-
tomatização de pagamen-
tos através de integrações 
sistêmicas, cumprimento 
de SLA’s, atendimento a 
legislação, encerramentos 
processuais, avaliação de 
risco e entre outras solu-
ções, com esse auxílio, os 
advogados conseguem focar 
no jurídico estratégico. 

Não deixe de consultar 
uma empresa de LPO, 
você pode estar perdendo 
grandes profissionais em 
sua organização, por esta-
rem executando ativida-
des operacionais enquanto 
deveriam realizar rotinas 
estratégicas na prevenção 
de processos, gestão dos 
custos e despesas e no sa-
neamento inteligente de sua 
carteira jurídica. 

Vale colocar na ponta do 
lápis o quanto de dinheiro 
sua empresa pode estar 
perdendo, por não adotar as 
melhores práticas de gestão 
jurídica e de quanta respon-
sabilidade você tem sobre a 
redução de custos de uma 
área altamente estratégica 
para a companhia. 

(*) - É diretor de Mercado para o setor 
Jurídico da Benner. 

Ivan Pires Junior(*)

www.netjen.com.br
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D - Cobrança e Recuperação 
A Sercom, contact center pioneiro no desenvolvimento de URA (Uni-
dade de Resposta Audível) no Brasil, anuncia a aquisição da System 
Interact, player do mercado de soluções para cobrança e recuperação 
de crédito. A aquisição faz parte de um projeto audacioso de expansão. 
Após unir suas operações com as empresas Tel & Com S/A e Contact 
One, o grupo acelera a meta de se transformar em um desenvolvedor 
completo de tecnologia de atendimento ao consumidor. Juntas, as 
empresas irão atuar no mercado de forma independente, mas sob a 
mesma estratégia, atendendo mais de 200 operações, o que equivale 
a 100 milhões de atendimentos por ano, empregando cerca de oito 
mil profissionais. 

E - Jovem da Água
Interessados em participar da etapa brasileira do Prêmio Jovem da 
Água de Estocolmo 2020 têm até o dia 22 de março para fazer a 
inscrição. A competição é promovida pelo Stockholm International 
Water Institute (SIWI) desde 1997 e é voltada a estudantes de ensino 
médio interessados em apresentar projetos relacionados à água, com 
significância ambiental, científica, social ou tecnológica. O objetivo 
é congregar jovens inovadores, incentivar o interesse continuado 
em água e sustentabilidade e reconhecer o mérito de iniciativas 
de destaque. Informações em: (http://abes-dn.org.br/abeseventos/
premiojovemaguaestocolmo/).

F - Receitas Médicas 
A Memed, líder no mercado em prescrição médica digital, acaba de rece-
ber uma nova rodada de investimentos, conduzida pela DNA Capital, em 
conjunto com a Redpoint eventures, fundo de investimento em venture 
capital focado em startups de tecnologia. O aporte de R$ 20 milhões 
vem para impulsionar a transformação do tradicional cenário de receitas 
médicas manuscritas em receitas 100% digitais e inteligentes, garantindo 
segurança e modernidade para médicos, pacientes e farmácias. Com 
esse novo aporte, a empresa, uma das primeiras healthtechs do Brasil, 
reforça seu posicionamento como uma das principais companhias no 
mercado de tecnologia para o setor de saúde. (https://memed.com.br/)

A - Protagonismo Feminino 
A Prefeitura de São Paulo está lançando o programa “Mulheres Ino-
vadoras”, desenvolvido para fomentar a participação de mulheres 
no empreendedorismo e na liderança de negócios voltados à área de 
tecnologia. A iniciativa selecionará 20 startups lideradas por mulheres 
para receber aceleração e destas, cinco serão premiadas com R$ 100 
mil cada. Com a experiência das instituições em coordenar programas 
de capacitação no desenvolvimento de empresas e empreendedores, o 
programa estimula o protagonismo feminino em um setor do mercado de 
trabalho nacional dominado por homens. As inscrições para participar 
da seleção de projetos e mais informações podem ser feitas pelo site 
(www.bit.ly/inscricaomulheresinovadoras).  

B - Olimpíada de Matemática 
As inscrições para a 16ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas 
Públicas (Obmep) já estão abertas. As escolas são as responsáveis por 
inscrever os estudantes na competição. A inscrição das escolas é feita 
somente no site (http://www.obmep.org.br/). Cada escola indicará, no 
momento da inscrição, o número total de alunos para cada nível da 
Olimpíada. As escolas podem inscrever quantos alunos desejarem. Para 
as escolas públicas, a inscrição é gratuita. Para as privadas, a adesão 
será feita mediante pagamento de uma taxa que varia de acordo com o 
número de alunos inscritos. 

C - Caminhos do Mar
O Governo do Estado de São Paulo publicou no Diário Oficial de 
sexta-feira (21) a consulta pública para a concessão do Caminhos 
do Mar. O edital prevê que a empresa vencedora seja a responsável 
por tornar este atrativo, que fica no interior do núcleo Itutinga Pilões 
do Parque Estadual Serra do Mar, conhecido por sua beleza cênica 
com vista para o litoral e seus monumentos históricos, ainda mais 
atrativo, estimulando o turismo, o entretenimento e o convívio social. 
Para isso deverá implantar atrações e serviços, realizar restauros 
nos monumentos históricos e fazer a gestão da visitação. Em con-
trapartida, poderá explorar serviços de ecoturismo e uso público. A 
concessão será por 30 anos.

G - Facility Management
A Associação Brasileira de Facilities (Abrafac) está com inscrições abertas 
até o dia 30 de março para a 15ª edição do ‘Prêmio Abrafac Melhores do 
Ano”. Criado com o objetivo de promover conhecimento e valorização de 
projetos feitos por profissionais e empresas do setor, a premiação estimula 
a produção e disseminação de casos de sucesso dentro do segmento. A 
participação é gratuita e exclusiva para associados exceto para a categoria 
inovação acadêmica. Ao todo, são mais de 100 empresas e 3 mil membros 
na associação, direta ou indiretamente. A premiação deste ano mantém a 
principal novidade apresentada na última edição: a votação pública. Mais 
informações e inscrições (https://www.abrafac.org.br/premio/). 

H - Showroom de Móveis
Com 10 anos de história e um formato de negócios diferenciado que con-
quistou lojistas do setor moveleiro, de eletros e colchões em todas as regiões 
do país, a Yes realiza sua Edição Ouro entre os próximos dias 24 e 26 de 
março, no Transamerica Expo Center. O evento vai reunir 135 expositores 
do segmento, que virão de várias regiões do país, e tem expectativa de gerar 
R$ 40 milhões em negócios futuros. São esperados 4 mil lojistas, que virão 
de todas as regiões do Brasil e também de outros países. O evento é voltado 
exclusivamente para lojistas, representantes e fabricantes dos setores mo-
veleiro, de eletros e colchões, com entrada gratuita mediante apresentação 
de CNPJ do segmento. Mais informações: (www.yesmovelshow.com.br).  

I - Criatividade na Escola
No dia 5 de março, a partir das 8h, será realizado o Seminário Internacional 
Criatividade e Pensamento Crítico na Escola, promovido pelo Instituto Ayrton 
Senna, no Instituto Tomie Ohtake.Contará com a presença de renomados 
especialistas nacionais e internacionais para discutir criatividade e pensamen-
to crítico, duas competências consideradas essenciais para o século 21. Na 
ocasião, Andreas Schleicher, diretor de Educação da OCDE e responsável pelo 
PISA, apresentará um estudo inédito no país sobre o tema, além de abordar 
o impacto dessas habilidades na próxima edição da avaliação internacional 
que, em 2021, irá avaliar o pensamento criativo dos estudantes.

J - Estágio Técnico
A Dow anuncia seu novo programa de recrutamento e seleção voltado 
para estudantes do ensino₢ técnico de todo Brasil. São 17 vagas no 
Programa Sua História Nosso Futuro, a fim de atrair novos talentos para 
a companhia de ciência dos materiais mais abrangente do mercado. É 
uma oportunidade para que estudantes de escolas técnicas também 
possam desenvolver habilidades corporativas. A combinação entre as 
atividades diárias dos estagiários técnicos dentro das fábricas, os trei-
namentos ofertados pelo programa e o relacionamento com um coach 
irão auxiliar na jornada de autoconhecimento de profissionais da área 
técnica. Inscrições e mais informações: (www.eureca.me).

Apesar da ligeira melhora, o resultado foi insuficiente para 
compensar a perda de janeiro.

O Índice de Confiança do 
Comércio (ICOM) da Funda-
ção Getulio Vargas subiu 1,7 
ponto em fevereiro, ao passar 
de 98,1 para 99,8 pontos, 
o mesmo nível de fevereiro 
de 2019 (99,8 pontos). Em 
médias móveis trimestrais, 
o índice avançou 1,1 ponto, 
registrando a segunda alta 
consecutiva. 

“A confiança do comércio 
inicia 2020 em alta, sob in-
fluência dos indicadores de 
expectativas, que se consoli-
daram acima do nível neutro 
de 100 pontos. Essa melhora 
das expectativas, no entanto, 
ocorre em sentido contrário 
ao dos consumidores, que em 
fevereiro se tornaram bem 
mais cautelosos em relação 
ao futuro próximo, lançando 
dúvidas sobre a possibilidade 
de sustentação da atual ten-
dência de alta da confiança 
do comércio“, avalia Rodol-
pho Tobler, Coordenador da 
Sondagem do Comércio do 
FGV/IBRE. 

Em fevereiro, a confiança 
subiu em 5 dos 6 segmentos. 
A melhora do índice foi mais 
influenciada pelo resultado 

A diferença entre os estoques de grandes e 
pequenas empresas aumentou.

Em relação ao mesmo 
mês de 2019, tam-
bém registrou baixa 

de 2,1%. De acordo com a 
pesquisa, a proporção dos 
empresários que considera-
ram os estoques adequados 
caiu 1,8 ponto porcentual 
(p.p) na comparação com 
janeiro e 1,2 p.p. em relação 
a fevereiro do ano passado.

Segundo a FecomercioSP, 
apesar de considerados nor-
mais, em razão do período 
de início de ano – no qual a 
movimentação do comércio 
tradicionalmente reduz a 
velocidade –, a diferença 
entre os estoques de gran-
des e pequenas empresas 
aumentou nos dois primei-
ros meses de 2020. Entre as 

Bolsonaro vai 
tentar trazer a 
Tesla para o Brasil

O presidente Jair Bolsona-
ro confirmou na sexta-feira 
(21) que visitará os Estados 
Unidos no próximo mês de 
março e que a agenda inclui 
negociações com a empre-
sa Tesla, uma das maiores 
produtoras de carros elétri-
cos do mundo, para tentar 
trazê-la para o Brasil. "Em 
março estarei nos Estados 
Unidos. Em nossa extensa 
agenda a possibilidade da 
Tesla no Brasil", escreveu o 
presidente em sua conta no 
Twitter. 

As tratativas com a compa-
nhia já haviam sido antecipa-
das pelo filho do mandatário, 
o deputado federal Eduardo 
Bolsonaro, que afirmou ter 
participado de uma video-
conferência com o ministro 
de Ciência e Tecnologia, 
Marcos Pontes, e o ministro-
-conselheiro da embaixada 
dos EUA no Brasil, William 
Popp, para discutir a atração 
do investimento da Tesla. A 
data da viagem, no entanto, 
e a agenda oficial ainda não 
foram divulgadas (ANSA).

A indústria brasileira de chocolates gerou 
14 mil vagas temporárias diretas e indiretas 
para atender ao período de Páscoa 2020, 
de acordo com a Associação Brasileira da 
Indústria de Chocolate, Amendoim e Balas 
(Abicab). As empresas iniciam o planeja-

mento para a data com cerca de 18 meses 
de antecedência e começam a contratar já 
em setembro do ano anterior. “Presentear 
com chocolate na Páscoa é uma tradição no 
Brasil, por isso, as indústrias investem cons-
tantemente em inovação para fazer frente 

a esta demanda e contribuir, durante este 
período, para o aquecimento da economia 
e a movimentação do varejo”, comenta o 
presidente da Abicab, Ubiracy Fonsêca. 

As posições temporárias contemplam 
tanto a linha de produção quanto os pontos 

de venda. Só nas fábricas há um incremento 
de cerca de 16% no volume de mão de obra 
no período. A produção de 2020 está em 
andamento e a previsão é de que os produtos 
comecem a abastecer as gôndolas logo após 
o carnaval (AI/Abicab). 
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Estoques: empresários devem 
atentar às novas tecnologias

O Índice de Estoques (IE) do comércio paulistano sofreu a segunda queda seguida em fevereiro (-3%) – 
ao passar de 120,4 pontos, em janeiro, para os atuais 116,8 pontos

estoque significa recursos 
parados. A recomendação é 
que os pequenos invistam em 
tecnologias, como a venda 
por meio eletrônico, seja 
por website, seja por redes 
sociais, seja por aplicativos 
– o que já é realidade nos 
grandes centros urbanos. 

Por outro lado, podem se 
beneficiar da proximidade 
com o cliente e oferecer 
atendimento personalizado. 
O perfil do consumidor que 
as grandes marcas buscam 
por meio de inteligência 
artificial é de fácil alcance 
durante esse atendimento 
presencial no dia a dia, uma 
vantagem que os pequenos 
ainda têm (AI/Fecomer-
cioSP).

pequenas, 25,4% estão com 
estoques altos; enquanto 
nas grandes, a proporção é 
bem menor: 12,2%. Quan-
to aos estoques baixos, a 
parcela é de 16,3% entre 

as pequenas e de 18,3% nas 
grandes.

Isso porque as pequenas 
têm menos capital de giro 
para efetuar novos pedidos 
– ao passo que o excesso de 

FGV: Confiança do Comércio 
avança em fevereiro

favorável do Índice de Expec-
tativas (IE-COM), que avançou 
2,6 pontos, ao passar de 104,4 
para 107,0, maior nível desde 
fevereiro de 2019 (107,2) su-
perando o nível neutro pelo 
nono mês consecutivo. O Índice 
de Situação Atual (ISA-COM) 
variou, 0,7 ponto, saindo de 91,9 
para 92,6 pontos. 

As recentes altas da con-
fiança do comércio refletiram 
também no índice em mé-
dias móveis trimestrais. Em 
fevereiro, nessa métrica, o 
ICOM avançou 1,1 ponto, in-
fluenciado pela segunda alta 

do IE-COM (2,2 pontos), 
enquanto o ISA-COM regis-
trou certa estabilidade (0,1 
ponto). Com isso, a diferença 
entre estes dois indicadores 
subiu a 11,5 pontos, a maior 
desde abril de 2019 (12,8 
pontos). “Apesar da ligeira 
melhora dos indicadores da 
situação atual em fevereiro, 
o resultado foi insuficiente 
para compensar a perda de 
janeiro, sugerindo que ainda 
existem dificuldades para o 
setor engrenar um ritmo mais 
forte de vendas”, acrescenta 
Rodolpho Tobler (AI/FGV).

Com a Páscoa, 
indústria 

gera 14 mil 
empregos 

temporários


