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PESQUISA 
 

Revelando os desafios de produtividade do Advogado 

Esta pesquisa foi realizada em 2015 por um de nossos parceiros de tecnologia 
(www.workshare.com), utilizando 220 profissionais de sua base de clientes. 
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A pesquisa envolveu mais de 220 profissionais da Área Jurídica para 
descobrir quais os impactos de produtividade. 
 

 
  

A maioria (51%) dos profissionais jurídicos Por que? 
colaboram com mais de 5 pessoas durante 
um projeto.  
 

 

Para discutir avanços 
Para solicitar que ações 
sejam concluídas 

Para discutir alterações Para obter feedback 
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Em suas competências... 
 
O progresso de um projeto é prejudicado principalmente em razão de: 
 

 
  

Trâmite lento de documentos 

Consolidando feedback 

Comparando documentos 

Editando versões erradas 

Localizando comentários relevantes 

Encontrando a versão correta 
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Advogados precisam de maior clareza. 
 

 
 
 
  

Dizem que é importante ter 
visibilidade de um histórico de 
edição de documentos. Isto 
gera uma trilha de auditoria 
completa das atividades em 
torno de um documento, 
incluindo quem o acessou, 
quando, e quais as alterações 
que foram realizadas. Esta 
visibilidade reduz o tempo 
gasto para procurar alterações 
relevantes, principais dados e 
versões anteriores. 

Enfrentam problemas de 
controle de versão. Para 
quase metade dos 
entrevistados, encontrar e 
trabalhar na versão correta é 
um problema enorme, 
colocando em risco a 
integridade do documento 
final. 
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O fato é que... 
 
 

 
 
  

dos advogados realizam um 
grande esforço para conseguir 
os níveis de produtividade 
exigidos pela profissão 
atualmente. 
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Para solucionar os desafios de produtividade da Área Jurídica... 
 
 

 
  

acham importante ou muito 
importante que este espaço 
de trabalho seja acessível a 
partir de um dispositivo 
móvel. 

declaram que precisam de 
um espaço de trabalho 
centralizado para 
compartilhar, revisar e 
colaborar com documentos, 
de qualquer lugar. 

entendem que deveriam 
automatizar mais os 
processos relacionados ao 
controle de documentos. 
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Para a maioria, aumento de produtividade e melhor prestação de 
serviços são os principais impulsionadores de negócios para melhorar a 
eficiência organizacional. 
 
 

 
 

Melhor prestação 
de serviços 

Aumento de 
produtividade 

Crescimento / 
Expansão 

Aumento de 
inovação 

Desenvolvimento 
de pessoas 

Projetos mais 
estratégicos 

Propriedade 
Intelectual 
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78% acreditam que a tecnologia continua sendo a melhor estratégia a ser 
adotada para melhorar a eficiência organizacional. 
 

 

Nenhum 4% 

Reengenharia de práticas de trabalho 30% 

Terceirização de trabalho 32% 

Sistemas de educação e formação 47% 

Trabalhos flexíveis 52% 

Tecnologias móveis 74% 

Adoção de tecnologia 78% 
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Conclusão: 
 
Os desafios da Área Jurídica, salientados neste relatório, forçam para uma direção de eficiência na entrega de 

projetos e prestação de serviços. Como tal as empresas buscam cada vez mais a tecnologia na tentativa de 

permitir que advogados gastem tempo proporcionando mais serviços de valor agregado aos clientes. A tecnologia 

está tomando frente na inovação de prestação de serviços, oferecendo eficiência ao acessar conteúdos, 

simplificando processos e compartilhando conhecimento. Mas essas tecnologias e aplicações devem ser fáceis 

de usar e adaptáveis ao modo como os profissionais estão acostumados a trabalhar. Devem proporcionar aos 

advogados e sua equipe a habilidade de trabalhar de qualquer lugar, garantindo a integridade do conteúdo durante 

todo o processo colaborativo. Só então o potencial profissional será atingido plenamente com condições de 

enfrentar os desafios de produtividade. 

 

Sobre a ATS Tecnologia: 
A ATS é uma empresa de tecnologia focada em Governança da Informação que tem como objetivo solucionar 

problemas de compartilhamento da informação, conformidade, auditoria e custos com arquivamento de 

documentos. Atuamos desde 1997 no mercado jurídico, oferecendo produtos e serviços desenvolvidos 

especificamente para suportar as práticas de negócios de escritórios de advocacia e departamentos jurídicos de 

empresas. 

 


