
Advocacia 4.0: 
o futuro é agora

A primeira revolução 
industrial mobilizou 
a mecanização da 
produção usando água 
e energia a vapor. A 
segunda revolução 
industrial, então, 
introduziu a produção 
em massa com a ajuda 
da energia elétrica

A terceira revolução 
industrial surgiu da 
mudança de sistemas 

analógicos e mecânicos para 
sistemas digitais, resultado 
direto do enorme desenvol-
vimento em computadores e 
tecnologia da informação e 
comunicação. O termo "In-
dústria 4.0" teve origem de 
um projeto estratégico de alta 
tecnologia do Governo Alemão, 
que promove a informatização 
da manufatura. 

Indústria 4.0 ou Quarta 
Revolução Industrial é uma ex-
pressão que engloba algumas 
tecnologias para automação, 
troca de dados e utiliza concei-
tos de Sistemas ciber-físicos, 
Internet das Coisas e Com-
putação em Nuvem. (Fonte: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/
Ind%C3%BAstria_4.0). A 
quarta revolução está transfor-
mando a forma como vivemos, 
trabalhamos e nos relaciona-
mos com o mundo. O universo 
jurídico vem vivenciando mu-
danças com a vasta tecnologia 
e todos os dias está rompendo 
barreiras da era 4.0! 

Um marco importante 
dentro poder judiciário foi a 
transformação dos processos 
de papel para os sistemas de 
processos eletrônicos. Com 
a base no sistema informa-
tizado do poder judiciário, a 
inteligência artificial trouxe 
aos departamentos jurídicos 
condições do gerenciamento 
e gestão mais eficiente dos 
processos, como exemplo, 
na coleta e armazenamento 
de informações, no tra-
tamento de dados, acom-
panhamento de prazos, 
audiências, elaboração de 
relatórios, dentre outras 
infinitas possibilidades . 

A revolução abrange tam-
bém recursos mais comple-
xos, como inteligência arti-
ficial, jurimetria e big data, 
inovações que estão sendo 
estudadas e adotadas pelo 
mundo jurídico. Os departa-
mentos jurídicos devem estar 
preparados, com profissionais 
capacitados para a tecnologia 
utilizada. Esta tecnologia 
deve ser aliada para eliminar 

trabalhos repetitivos, trazer 
segurança e qualidade nos 
serviços prestados. 

A revolução 4.0 é um convite 
inegável para que a advocacia 
se mantenha reinventando, 
inovando e oferecendo servi-
ços jurídicos de alta qualidade. 

Com relação ao advogado 
4.0, ele já está inserido no 
mundo moderno do direito, 
vê a tecnologia como uma 
aliada, conhece e utiliza as 
ferramentas digitais para 
dinamizar sua atuação pro-
fissional, inserindo-a em seu 
cotidiano, utilizando diversas 
plataformas tecnológicas para 
potencializar seu trabalho. Re-
mete muitas de suas atividades 
jurídico/administrativas para 
os sistemas informatizados, 
dedicando-se às tarefas estra-
tégicas e intelectuais. 

Para manter-se atualizado 
sobre as inovações, se atua-
liza e se capacita no Direito 
Digital, em novas tecnologias 
e a automação das atividades, 
utiliza plataformas jurídicas 
online, realiza assinaturas 
digitais, contrata correspon-
dentes jurídicos por meio de 
sites especializados, participa 
de reuniões via conferência 
online, entre outras atividades. 
Os escritórios e departamentos 
jurídicos inseridos na revolu-
ção 4.0 investem em tecnologia 
e softwares jurídicos, seus 
profissionais são dinâmicos e 
dispostos a desenvolver com-
petências para trabalhar com 
as inovações. 

São modernos, têm facili-
dade em delegar às máquinas 
e às tecnologias o que elas 
podem fazer e concentrar-
-se nas tarefas estratégicas 
e na produção de conteúdo 
que realmente atendam às 
necessidades dos clientes, 
direcionando seus esforços 
à alta qualidade na pres-
tação de serviços. Nesta 
revolução, os escritórios e 
departamentos jurídicos se 
atentos às novas exigências 
dos clientes, trabalham com 
demandas mais elaboradas, 
se comprometem a realizar 
atendimentos dinâmicos pelo 
uso de meios eletrônicos. 

Os escritórios e departamen-
tos jurídicos que se adequam 
aos novos tempos digitais estão 
no rumo correto, assim como 
os profissionais do direito, que 
devem aderir à advocacia 4.0, 
se preparar para as ferramen-
tas e tendências de um novo 
mercado jurídico. 
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D - Cálculo de Tributos
A Avalara, companhia que oferece soluções fiscais em nuvem, lança a 
ferramenta Avatax BR. O novo sistema automatiza o cálculo da tribu-
tação de produtos e serviços no momento da realização da venda, da 
compra ou até mesmo de um pedido de compra ou venda. A emissão da 
NF Eletrônica integra a jornada fiscal de todas as empresas e exige que 
alguns tributos sejam obrigatoriamente preenchidos e contabilizados, 
como é o caso do IPI, do PIS, da COFINS e do ICMS,  bem como da 
operação praticada, da destinação do produto e dados do cliente e do 
fornecedor. Outras informações: (www.avalara.com).

E - Drones e Geotecnologias
De 19 a 21 de maio acontece no Centro de Convenções Frei Caneca, 
o DroneShow e MundoGEO Connect 2020, com o tema: “soluções 
inovadoras para mercados verticais”. As principais empresas nacionais 
do setor de geotecnologias e drones já estão confirmadas na feira, 
assim como marcas internacionais. Serão apresentadas diversas so-
luções de plataformas e sensores embarcados para a coleta de dados 
por satélite, aviões tripulados, estações terrestres, mapeamento 
móvel, drones, bem como sistemas para processamento, análise, 
visualização e compartilhamento das informações. O evento terá 
mais de 200 horas de conteúdo, distribuídas por 12 seminários e 18 
cursos teóricos a práticos. Veja programação: (https://droneshowla.
com/programacao-droneshow-2020).

F - Qualidade e Segurança
A Katayama Alimentos, uma das maiores indústrias avícolas do país, 
comemora a conquista do Certificado de Conformidade Halal, uma 
certificação essencial para empresas que pretendem expandir suas 
áreas de atuação no mundo. Trata-se de uma garantia de que o processo 
produtivo, os produtos e os serviços prestados pela marca respeitam os 
rígidos critérios de qualidade e segurança alimentar exigidos em vários 
países. É um passaporte para empresas que têm interesse em ampliar 
suas vendas para a comunidade mulçumana ao redor mundo, estimada 
em 1,8 bilhão de pessoas. Outras informações em: (http://katayamaa-
limentos.com.br/).

A - Controle Parental
O cenário tecnológico demonstra que não há limites quanto à disponi-
bilidade de informações na internet, permitindo que crianças acessem 
todo tipo de conteúdo. Um exemplo que tem ajudado os pais são os 
aplicativos que ajudam a monitorar a vida digital dos filhos. É o caso 
do AppGuardian - aplicativo de conexão entre pais e filhos que oferece 
ferramentas para auxiliar as famílias nas mudanças de hábitos digitais. 
Com a funcionalidade 'Navegação Segura' os pais podem também mo-
nitorar os conteúdos acessados pelos seus filhos no Youtube. O portal 
é um dos mais acessados do planeta, são mais de 1 bilhão de usuários 
no mundo todo. Mais informações em: (www.appguardian.com.br).

B - Arquivos Audiovisuais 
A TV Cultura e a Federação Internacional dos Arquivos de Televisão  
promovem o Seminário Regional Arquivos Audiovisuais na América 
Latina: acesso, valor e preservação, nos próximos dias 19 e 20. A mídia 
audiovisual domina a sociedade da informação e a televisão se destaca 
como uma das mais poderosas e também mais próximas da vida coti-
diana. As pessoas estão rodeadas por sons e imagens em movimento. 
Mas o que acontece com essa memória audiovisual? Onde e como está 
organizada e preservada para as gerações futuras? Como potencializar o 
seu uso? Especialistas da área irão discutir os efeitos da transformação 
digital na organização dos arquivos. Inscrição e informações: (https://
www.sympla.com.br/arquivos-audiovisuais-na-america-latina-acesso-
-valor-e-preservacao__763077).

C - Trabalho Voluntário
A Vivalá, operadora de volunturismo – modalidade que alia turismo e volun-
tariado – anuncia a expansão de sua atuação na Amazônia e está em busca de 
volunturistas para a primeira expedição no Rio Solimões, que ocorre entre os 
dias 30 de abril e 3 de maio. É na comunidade ribeirinha Lago do Janauacá, 
a duas horas de barco de Manaus. Pela vontade de desenvolver o turismo 
de base comunitária, ribeirinhos criaram a expedição de volunturismo para 
levar educação empreendedora aos moradores da região – e assim ajudar 
no desenvolvimento pessoal e profissional dos ribeirinhos para que recebam 
turistas, melhorem a economia local, tenham melhor qualidade de vida. Saiba 
mais em: (https://experiencias.vivala.com.br/rio-solimoes-maio-2020).

G - Turismo Consciente
No final de semana, entre os próximos dias 20 e 22, o Quilombo da Fa-
zenda, localizado em Ubatuba, abrirá suas portas para receber visitantes 
que tenham interesse em conhecer os saberes ancestrais da cultura 
quilombola. A programação é composta por roda de conversa com um 
líder da comunidade quilombola; oficina de produção artesanal de farinha; 
trilha com banho de cachoeira; e música e dança com o grupo de jongo 
“Ô de Casa”. Com hospedagem e alimentação no local, formado por 50 
famílias descendentes de africanos escravizados, que hoje carregam toda 
herança cultural e histórica, preservando saberes tradicionais que serão 
compartilhados com os visitantes. Reservas: (http://bit.ly/pre-reserva-
-viv). Informações: tel. 11 95156-5571 e 11 99316-4947.  

H - NF para Prefeituras
Uma tarefa que demanda tempo na rotina de uma micro e pequena 
empresa é a emissão da nota fiscal para prefeituras. É preciso entrar no 
sistema da prefeitura e depois repassar as informações para o software 
de gestão.Para facilitar o dia a dia das empresas, o Bling - startup que 
oferece sistema de gestão empresarial para PMEs e MEIs - criou um 
serviço que faz a comunicação direta com mais de 600 prefeituras no 
Brasil, reduzindo gastos, automatizando o processo e melhorando também 
o acesso aos documentos fiscais. Saiba mais em:(www.bling.com.br).

I -  Liberdade Econômica 
Nesta quinta-feira (5), acontece na Associação de Fomento Comercial  
(ANFAC), das 14h às 16h20, palestra sobre a Lei da Liberdade Eco-
nômica, a ser proferida por André Luiz Santa Cruz Ramos, Diretor do 
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, que vai 
apresentar um conteúdo específico a fim de esclarecer alguns pontos da 
nova lei, além de falar sobre a obrigatoriedade de sua adequação para 
todas as empresas. E destinada a empresários, colaboradores e dirigentes 
de empresas sujeitos à lei nº13.874/2019, e acontece no Auditório da 
ANFAC, na Av. Angélica, 2447, Higienópolis. Inscrições: (http://www.
anfac.com.br/v3/anfac-cursos-e-eventos-fomento.jsp)

J - Turismo Ecológico
A partir dó próximo dia 9, estarão abertas as inscrições para a “teia – soluções 
para a proteção da natureza”, um processo de cocriação que busca envolver 
diferentes atores de toda a sociedade na elaboração de soluções que ajudem 
a proteger o meio ambiente. O novo modelo, trazido pela Fundação Grupo 
Boticário de Proteção à Natureza, quer integrar pessoas e regiões em uma 
rede que trabalhará com desafios e proposições para a conservação do meio 
ambiente. O primeiro tema proposto será “biodiversidade para promover o 
turismo em áreas naturais”. As inscrições serão abertas a todos: pesquisadores, 
startups, analistas de dados, empresários, acadêmicos, turismólogos, servidores 
públicos, gestores de áreas naturais, profissionais da área de tecnologia etc. 
Saiba mais em: (www.fundacaogrupoboticario.org.br).

Os especialistas estão 
otimistas com o mercado 
de consumo em 2020. 
Segundo os índices da 
pesquisa de Intenção de 
Compra, do Instituto Bra-
sileiro de Executivos de 
Varejo e Mercado de Con-
sumo (Ibevar), a projeção 
de crescimento para o ano 
é de 5,23% em relação ao 
ano anterior, que já tinha 
apresentado 4,3% de avan-
ço comparado com 2018. 

Para o economista e 
presidente do Ibevar, 
Claudio Felisoni de Ange-
lo, este deve ser um ano 
de recuperação do varejo, 
mesmo que ainda de forma 
tímida. “A confiança do 
consumidor e a melhora 
da economia fazem com 
que se tenha uma maior 
disposição para gastar. 
Isso aquece o mercado 
de consumo, mesmo que 
em um ritmo bem abaixo 
do que já tivemos no pas-
sado”.

“Uma breve análise de 
2019 já apontava para um 
progresso, por exemplo, 
com o melhor Natal desde 
2014. E, seguindo essa 

Recuperação da confiança do consumidor pode ser importante 
nessa retomada do mercado de consumo.
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A conjuntura regional 
afetou e afetará ain-
da mais os preços do 

trigo no Brasil, o que poderá 
ser rapidamente percebido 
pela sociedade.

Apesar do agronegócio 
ser uma força da economia 
nacional, o Brasil é depen-
dente de trigo importado, 
numa demanda de 7 milhões 
de toneladas ao ano, o que 
representa 60% de suas 
necessidades de consumo.

A variação cambial teve 
um aumento de 9,5% nos 
primeiros 60 dias do ano, 
num patamar inimaginável 
em dezembro de 2019, for-
çando os moinhos brasileiros 
a rever a política de preço, 
com a necessidade de re-
passe dos custos adicionais. 
Além disso, a maior fonte 
de importação de trigo do 

Os moinhos brasileiros vislumbram um cenário sombrio 
a partir de maio.
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Inflação pelo IPC-S 
encerra fevereiro 
em baixa 

O IPC-S de 29 de fevereiro de 
2020 caiu 0,01%, ficando 0,18 
ponto percentual (p.p) abaixo 
da taxa registrada na última di-
vulgação. Com este resultado, o 
indicador acumula alta de 0,58% 
no ano e 3,76% nos últimos 12 
meses. Nesta apuração, quatro 
das oito classes de despesa com-
ponentes do índice registraram 
decréscimo em suas taxas de 
variação. A maior contribuição 
partiu do grupo Educação, Lei-
tura e Recreação (0,69% para 
-0,53%). Também registraram 
decréscimo em suas taxas de 
variação os grupos: Habitação 
(-0,15% para -0,38%), Transpor-
tes (0,07% para -0,04%) e Saúde 
e Cuidados Pessoais (0,33% 
para 0,31%). Nestas classes de 
despesa, vale destacar o com-
portamento dos itens: tarifa de 
eletricidade residencial (-1,52% 
para -2,53%), gasolina (-1,03% 
para -1,47%) e medicamentos 
em geral (0,10% para 0,03%).

Os grupos Alimentação 
(0,30% para 0,35%), Vestuário 
(0,22% para 0,27%) e Comu-
nicação (0,02% para 0,06%) 
apresentaram avanço em suas 
taxas de variação. Vale citar os 
itens: carnes bovinas (-4,22% 
para -3,18%), serviços do vestu-
ário (0,32% para 0,71%) e tarifa 
de telefone residencial (0,53% 
para 0,80%). O grupo Despesas 
Diversas repetiu a taxa de va-
riação de 0,16% registrada na 
última apuração (FGV/IBRE).

Conjuntura mundial eleva preços 
do trigo e impacta o mercado

Os primeiros dois meses de 2020 têm se mostrado um período turbulento e imprevisível para o 
mercado internacional do trigo

26, a Argentina suspendeu as 
exportações de trigo. Como 
consequência, o preço do 
cereal argentino disparou, 
passando de US$ 190 para 
US$ 240 a tonelada em ape-
nas 60 dias. 

Seguindo a tendência, 
o trigo brasileiro também 
registrou aumento de preço 
numa escalada semelhante. 
Com estoques de cerca de 
três meses, os moinhos 
brasileiros vislumbram um 
cenário sombrio a partir de 
maio de 2020, pela neces-
sidade de buscar abaste-
cimento em outras fontes, 
como Estados Unidos e 
Rússia. Nisso reside o ter-
ceiro fator de aumento dos 
custos alavancados pelos 
valores dos fretes e pelos 
10% da Tarifa Externa Co-
mum - TEC (AI/Abitrigo).

Brasil, a Argentina, acelerou 
suas exportações da safra 
do grão colhida no final de 
2019, movida pela abertura 
de novos mercados na Ásia e 
quebras de safra na Austrália 
e Rússia. 

Desta forma, de uma safra 
recorde de 19 milhões de 

toneladas, a Argentina já co-
mercializou 14,3 milhões de 
toneladas, tendo 12 milhões 
já registradas para exporta-
ção. Estes números indicam 
que o trigo remanescente no 
país será insuficiente para as 
suas necessidades de consu-
mo doméstico. No último dia 

Ibevar projeta crescimento de 
5,23% para o varejo em 2020

premissa, acredito que em 
2020 o varejo apresentará 
resultados ainda melhores”, 
completa o economista. 
Neste primeiro trimestre, 
os segmentos que proje-
tam maior crescimento em 
relação ao mesmo período 
do ano anterior são móveis 
e eletrodomésticos (9,80 
p.p.), artigos de uso pessoal 
e doméstico (7,66 p.p.) e 
automóveis, motos, partes 
e peças (6,81 p.p.). 

Segundo Felisoni, o avan-
ço de categorias como mó-

veis, eletrodomésticos e 
automóveis é o principal 
indício da recuperação da 
confiança do consumidor. 
“O Brasil estava enfrentan-
do questões, como a alta 
taxa de juros e de desem-
prego, um cenário político 
incerto, entre muitas ou-
tras e, por isso o consumi-
dor evitava comprometer 
o orçamento mensal. Com 
essa retomada, há um 
maior interesse em bem 
duráveis e semiduráveis”, 
finaliza (AI/Ibevar).


