Missão a Beirute
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O presidente Bolsonaro acompanhou ontem (12), na Base Aérea de
São Paulo, em Guarulhos, a partida
da comitiva brasileira em missão
especial a Beirute. O governo brasileiro enviou ajuda humanitária ao
país. A aeronave KC-390, da FAB,
foi carregada com 6 toneladas de
materiais, entre medicamentos,
equipamentos de saúde e alimentos.
O ex-presidente Michel Temer, filho
de libaneses, chefia a comitiva.
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Empatia nas Organizações:
agora é a hora da verdade
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Tecnologias que estão
impactando a vida do advogado

3. Blockchain - O uso dessa tecnologia permite
que os processos sejam registrados em uma única
vez e fiquem à disposição para serem alocados em
uma base de dados que possam ser acessados em
qualquer lugar e a qualquer momento. O blockchain
garante a autenticidade e a integridade de documentos, impede que sejam alterados e rastreados.

A

tualmente, acompanhar processos online,
automatizar processos internos e ter acesso
a modelos de petições já é realidade no Brasil,
que já conta com mais advogados e faculdades
de direito no mundo. De acordo com a StartSe,
as lawtechs já sabem como reduzir o número
de processos que chega aos tribunais, evitando
que a fila de 80 milhões de processos aumente
e sofra pela burocracia.
Segundo a Associação Brasileira de Lawtechs
e Legaltechs, existem mais de 200 lawtechs - empresas oferecem serviços como monitoramento
e extração de dados públicos, jurimetria, compliance, conteúdo e consultoria para advogados,
como é o caso do Previdenciarista, plataforma que
oferece serviços para advogados economizarem
tempo e dinheiro com rotinas previdenciárias.
A startup possui 9 mil clientes e oferece - por
meio de uma plataforma - ferramentas que
automatiza análises em previdência e indica
petições referência para ajudar os advogados
nos processos. Na plataforma, o advogado
consegue fazer os cálculos de benefícios previdenciários em minutos, o que evita erros e
economiza tempo do advogado. Até o ano passado, mais de 1 milhão de benefícios já foram
calculados. “O advogado não deve ter receio
da tecnologia, porque ela o ajuda a diminuir as
tarefas repetitivas para empregar mais tempo
aos casos dos clientes.
É importante lembrar que o perfil do cliente
também está se modificando, e compete aos
novos advogados explorar novos recursos tecnológicos para tornar o processo mais prático,
com soluções mais criativas, apostando em
novas soluções, afinal escritórios e atendimentos
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2. Inteligência Artificial - Uma forte aliada à rotina repetitiva em escritórios e na vida
do advogado, a inteligência artificial pode ser
utilizada para realizar pequenas tarefas, como
registrar petições, efetuar uma pesquisa legal
e criação de documentos. Contribui para que o
advogado ganhe tempo e se dedique a tarefas
mais complexas, automatizando cada vez mais
seu dia a dia e crescendo estrategicamente.
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Com evolução um pouco mais
demorada que em outros setores,
hoje, as atividades do setor
jurídico estão se modificando
com a forte presença tecnológica,
que ganha cada vez mais espaço
nos escritórios de advocacia e na
rotina dos advogados, facilitando a
execução do trabalho e aumentando
a produtividade.

Negócios em Pauta

Compete aos novos advogados
explorar novos recursos
tecnológicos para tornar o
processo mais prático.
online serão cada vez mais comuns”, destaca
Renan Oliveira, advogado e cofundador do
Previdenciarista.
Conheça agora 5 tecnologias que estão impactando a vida do advogado:
1. Legal Analytics - A tecnologia de análise
de dados baseada em inteligência artificial contribui para ações mais precisas já que analisa
processos já deferidos. Ela identifica padrões
decisórios na Justiça, mudanças de paradigmas
e as novas decisões dos magistrados, assim
é possível compreender a expectativa social
sobre a decisão do juiz, tempo de andamento
do processo, provas estatísticas sobre o tema
e posicionamento do tribunal, por exemplo.
Para Renan, o investimento em Analytics
representa uma boa estratégia para ter sucesso
nos negócios pois a solução ajuda o advogado a
ter mais efetividade em suas causas.

Benefícios e desafios de cada tecnologia
Para muitos de nós, o futuro do trabalho mudou. Embora seja impossível prever o resultado disso a longo prazo, já está claro que trabalhar
remotamente desempenhará um papel importante e muito mais frequente
do que imaginávamos no início de 2020. À medida que estendemos
nossa empresa além dos limites tradicionais de localização física, são
apresentados alguns desafios tecnológicos interessantes relacionados
à conectividade, segurança e acesso às informações e aplicações.

Empreendedores: riscos e oportunidades
A crise gerada pela pandemia está provocando um crescimento do
número de novos negócios formais criados no país. Esse fenômeno é
resultado da busca, cada vez maior, de pessoas que se viram desempregadas e que, por não conseguirem se reinserir no mercado de trabalho,
enxergaram no empreendedorismo uma alternativa para gerar renda.
Dados do Ministério da Economia mostram que entre 31/3 e 1/8, foram
registrados (criados) 593.577 microempreendedores individuais (MEI)
e 85.036 Micro e Pequenas Empresas. A maior parte desses novos empreendedores busca se estabelecer no setor de serviços. A razão disso
é o baixo investimento inicial.

Para os advogados a tecnologia representa
maior segurança nas transações jurídicas,
gerando menores riscos e custos de transação
aos clientes. Ainda “colabora com o compartilhamento de documentos entre os interessados
e reduz de custos com os processos internos e
externos do escritório” finaliza Renan.

Câmara Espanhola

Mais de R$ 220 bilhões de investimentos diretos no país
e geração de 240 mil empregos diretos por ano vêm por
meio das empresas espanholas associadas à Câmara Oficial
Espanhola de Comércio no Brasil, que completou 65 anos
ontem (12). Nos últimos 20 anos a Espanha esteve entre os
três maiores investidores no Brasil, com destaque para os
setores de informação e comunicação, indústrias de transformação, atividades financeiras e de seguros, indústrias
extrativas, eletricidade e gás, e construção, entre outros.
Leia a coluna completa na página 3

4. Machine Learning - É um tipo de inteligência artificial destinada a gestão e organização
de processos. Contribui para apurar fraudes,
examinar documentos e contratos, realizar
análises preditivas e auxiliar nas tomadas de
decisão para prevenção de crimes, faz análise
de riscos e colabora para evitar controvérsias
nos tribunais. Essa tecnologia faz com que algumas empresas tenham informações precisas,
impactando positivamente em seus resultados.

Nota de
Falecimento

5. ODR (Online Dispute Resolution) Agora é possível resolver disputas e conflitos pela
internet, com a ODR diversos métodos podem
ser aplicados, como negociação, conciliação, mediação, arbitragem, dispute board, entre outros.
Nesse caso os operadores do direito podem
utilizar a tecnologia para evitar mais desgastes
emocionais e encontros no mesmo ambiente
físico, economizar recursos e resolver remotamente os casos de seus clientes. Com ODR
é possível gerar soluções mais criativas, duradouras e de resultados ganha-ganha, atendendo
melhor o interesse das partes.
Fonte e mais informações:
(http://previdenciarista.com/).

Novo formato de turismo
Há pouco mais de quatro meses, o turismo brasileiro viu seus índices,
que até então estavam em constante crescimento, chegarem a quase
zero. Hotéis atingiram seus menores índices de ocupação, agências
de viagens tiveram mais de 50% de seus pacotes turísticos cancelados, entre outros setores que foram impactados negativamente pela
pandemia do novo Coronavírus.
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É com profunda tristeza que o Jornal Empresas & Negócios
recebe e comunica o falecimento da senhora Laurinda
Lobato, fundadora e ex-diretora do jornal, ocorrido
ontem (12).
Nesse momento de dor, todos os colaboradores se solidarizam com os familiares e amigos pela perda. Igualmente,
manifestamos nossos agradecimentos pelo trabalho e
valores transmitidos.
Com muito respeito, prestamos as nossas mais sinceras
condolências e deixamos os nossos mais sinceros pêsames.
Colaboradores e Diretoria

Empreendedorismo
Nossa
Imunidade
em tempo de
Covid-19
Por Pérsio Alberto Mandel
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