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Advocacia 5.0

Interconectados 
ao longo de uma 
cadeia de 
processo 
produtivo e 
logística

A Indústria 4.0
Após cerca de 200 anos da era da mecanização, recentemente 
chegamos na 4ª Revolução Industrial ou Indústria 4.0. 

Conforme pesquisas realizadas no Google Trends, o interesse na 
internet pelo termo “Indústria 4.0” foi significativamente 
impulsionado a partir de 2016. 

A partir daí, foram publicadas inúmeras entrevistas, análises e 
artigos que esmiúçam o tema e buscaram compreender o que 
seria a 4ª Revolução Industrial (Indústria 4.0), quais empresas 
aderiram a ela e quais seriam os reais impactos dessa revolução na 
sociedade e na economia mundial. 

Hoje, passados mais de 5 anos das pesquisas iniciais, podemos 
afirmar que a Indústria 4.0 é caracterizada por:
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Descentralização 
dos controles dos 
processos 
produtivos.

Proliferação de 
dispositivos 
inteligentes.

A Indústria 4.0 tem por base 
tecnologias como:

➔ Internet das coisas (IoT) 

➔ Computação em nuvem 

➔ Big Data Segurança da informação 

➔ Realidade aumentada 

➔ Web 3.0 

➔ Blockchain 

➔ Sistemas integrados 

➔ Robôs autônomos 

É uma série de mudanças de paradigmas que alteram o 
funcionamento de uma indústria e a dinâmica da entrega de 
um produto ao consumidor.

https://endeavor.org.br/tecnologia/industria-4-0-oportunidades-de-negocio-de-uma-revolucao-que-esta-em-curso/
https://endeavor.org.br/tecnologia/industria-4-0-oportunidades-de-negocio-de-uma-revolucao-que-esta-em-curso/
https://endeavor.org.br/tecnologia/industria-4-0-oportunidades-de-negocio-de-uma-revolucao-que-esta-em-curso/
https://endeavor.org.br/tecnologia/industria-4-0-oportunidades-de-negocio-de-uma-revolucao-que-esta-em-curso/
https://trends.google.com.br/trends/explore?date=2012-12-20%202022-12-20&q=industria%204.0
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Com tanta mudança, presenciamos o surgimento de novos 
modelos de negócios. Setores antes monopolizados por grandes 
corporações - como financeiro, logística, entretenimento e mídia, 
comunicação, saúde e hoteleiro – foram completamente 
remodelados nos últimos anos. 

A intensidade dessa revolução ganhou ainda mais força com a 
pandemia da COVID-19, atingindo rigorosamente as relações 
profissionais. A transformação digital nos meios de comunicação, 
em razão do distanciamento social, permitiu aos trabalhadores 
prestarem serviços à distância e os modelos de home-office e 
híbrido se comprovaram eficientes. 

Com isso, caíram por terra as barreiras geográficas e a massiva 
adesão mundial à nova modalidade de trabalho remoto influenciou 
até governos, que passaram a conceder vistos especiais aos 
trabalhadores classificados como Nômades Digitais.

Segundo o Relatório Global de Tendências 
Migratórias 2022 da Fragomen, empresa 
global especializada em migração, estima-se 
que 35 milhões de trabalhadores aderiram à 
modalidade remota nos últimos 2 anos e até 
2035 serão 1 bilhão de Nômades Digitais.

Afinal, todo esse movimento demonstra que a sociedade 
entendeu que a entrega de capital intelectual pode ser feita à 
distância, viabilizada pela tecnologia. 

O trabalho remoto traz muitas vantagens: 

Mais autonomia 
Equilíbrio entre a vida pessoal e profissional 
Mais flexibilidade 

Em 2022 vimos o fim da pandemia do COVID. Mesmo com a 
extinção das medidas de restrições, o cabo de guerra entre 
empresas e empregados manteve-se esticado. O impasse 
ficou evidente em recente matéria divulgada pela revista 
Exame, através de pesquisa realizada pelo aplicativo de 
mensagens corporativas Slack, que demonstra que:

44% das lideranças
demonstraram vontade de 
voltar ao presencial.

17% dos liderados 
demonstraram vontade de 
voltar ao presencial.

https://www.economist.com/business/2023/01/08/how-technology-is-redrawing-the-boundaries-of-the-firm
https://www.economist.com/business/2023/01/08/how-technology-is-redrawing-the-boundaries-of-the-firm
https://www.startse.com/artigos/visto-de-nomade-digital-paises/
https://www.startse.com/artigos/visto-de-nomade-digital-paises/
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O trabalho remoto e a liberdade geográfica 
trata-se da maior conquista da atual geração de 
trabalhadores. A história nos mostra que 
conquistas trabalhistas dificilmente são extintas.

Quando as empresas forçaram o retorno ao modelo anacrônico de 
trabalho integralmente presencial, o mundo presenciou um grande 
fenômeno: “The Great Resignation”. 

Tal fenômeno repercutiu entre as mais variadas indústrias, 
resultando em expressivos pedidos de demissões nunca antes 
visto pelo mercado. 

Nos EUA, entre 2020 e 2022, foram registrados 
mais de 4 milhões de pedidos de demissão por 
mês. No Brasil, no mesmo período e apesar das 
condições serem menos favoráveis do que as 
americanas, foram registrados mais de 600 mil 
pedidos de demissões todos os meses.

Dentre os principais motivos desses pedidos 
de demissão, destaca-se a busca pela 
famigerada flexibilidade:

https://www.bbc.com/worklife/article/20220817-why-workers-just-wont-stop-quitting
https://exame.com/bussola/apesar-da-crise-pedidos-de-demissao-no-brasil-batem-recorde/
https://exame.com/bussola/apesar-da-crise-pedidos-de-demissao-no-brasil-batem-recorde/


Advocacia 5.0

08

Pesquisas realizadas pela McKinsey apontam que 
65% desses demissionários não retornaram à 
mesma indústria a que pediram demissão. 

Amparados pelos novos modelos de negócios e facilidades 
impulsionados pela Indústria 4.0, – como plataformas 
digitais focadas na prestação de serviços, comércio 
eletrônico, marketing, economia colaborativa, etc. – a 
maioria dos demissionários passou a atuar de forma 
autônoma, grupo denominado de “Do-It-Yourselfers”..

Do-It-Yourselfers
Tradução literal: Faça você mesmo. 
A atividade de fazer ou construir algo por conta própria ou 
sem assistência profissional.

Importante lembrar
Não é recente e tampouco foi por conta da transformação 
digital que algumas profissões concentram um elevado 
número de trabalhadores autônomos. Determinadas 
atividades sempre permitiram essa independência, tais 
como: médicos, advogados, consultores, contadores, 
desenvolvedores e profissionais de tecnologia.

https://www.mckinsey.com/capabilities/people-and-organizational-performance/our-insights/the-great-attrition-is-making-hiring-harder-are-you-searching-the-right-talent-pools
https://www.mckinsey.com/capabilities/people-and-organizational-performance/our-insights/to-slow-down-attrition-pay-closer-attention-to-what-workers-really-need
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No entanto, a transformação digital trouxe tecnologia - 
acessível - para esses profissionais autônomos como forma de 
auxiliá-los a prestarem seus serviços. Muitas das plataformas 
digitais de economia colaborativa criaram ecossistemas para 
fornecer materiais, suporte, conexões, clientes e outras 
facilidades tecnológicas que antes se concentravam apenas 
nas grandes corporações.

Por conta disso, a maior parcela dos adeptos 
ao “Great Resignation” se sentiram 
confortáveis em largarem seus crachás e 
caminharem com suas próprias pernas, 
juntando-se ao time dos autônomos.

Qualidade de Vida é 
prioridade
Além disso, as novas gerações priorizam características como 
bem-estar, saúde mental e autenticidade. Nativas digitais, essas 
novas gerações cresceram com plataformas onde as 
possibilidades são quase infinitas, autodirigidas e flexíveis. 
Plataformas de serviços como, por exemplo, Airbnb, Uber, 
Couchsurfing, Turbi, GetNinjas, Airschool e Workana, que unem 
facilmente quem oferta e quem demanda um serviço específico, 
são grandes referências desse novo jeito de consumir.

Cerca de 80% da nova geração deseja ser o seu “próprio patrão”, e 
profissionais autônomos tendem a aumentar de 65 milhões em 
2020 para 90 milhões em 2028.

As novas plataformas digitais estão em linha com os debates do 
World Economic Forum. Segundo o WEC, existe um forte 
crescimento nos modelos de trabalho sob demanda em 
detrimento do emprego formal.

https://g4educacao.com/portal/caracteristicas-da-geracao-z-impacto-comportamento-de-consumo/%20e%20https://valor.globo.com/carreira/noticia/2023/01/10/geracao-z-impoe-uma-nova-forma-de-trabalhar-saiba-como
https://www.weforum.org/agenda/2022/09/five-trends-endure-world-of-work/
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No mercado jurídico brasileiro a quantidade de autônomos 
também surpreende. Dos mais de 1.3 milhões de advogados 
inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), dois terços são 
autônomos, o que representa cerca de 860 mil profissionais. Além 
disso, todos os anos mais de 70 mil novos advogados recebem a 
carteira da OAB.
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66% do mercado de Advogados já 
trabalha de forma autônoma, segundo 
dados da DataFolha.

Nesse contexto, com tantos advogados autônomos no mercado, 
aliados às novas tecnologias impulsionadas pela Indústria 4.0, as 
páginas do Direito vêm sendo reescritas pela transformação 
digital denominada de “Advocacia 5.0”.

http://folha.uol.com.br/poder/2021/05/datafolha-pesquisa-inedita-revela-perfil-economico-e-de-atuacao-da-advocacia-do-pai
http://folha.uol.com.br/poder/2021/05/datafolha-pesquisa-inedita-revela-perfil-economico-e-de-atuacao-da-advocacia-do-pai
http://examedeordem.oab.org.br/DadosEstatisticos
http://examedeordem.oab.org.br/DadosEstatisticos
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/05/datafolha-pesquisa-inedita-revela-perfil-economico-e-de-atuacao-da-advocacia-do-pais.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/05/datafolha-pesquisa-inedita-revela-perfil-economico-e-de-atuacao-da-advocacia-do-pais.shtml
http://blog.saraivaeducacao.com.br/advocacia-5-0
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Conheça a Pesquisa Jurisprudencial 
Unificada e combinada à Jurimetria 
descomplicada da Turivius

A Advocacia 5.0
Em síntese, a Advocacia 5.0 é marcada pela inserção dessas novas 
tecnologias no Direito, permitindo aos advogados a trabalharem 
de forma descentralizada, remota e com autonomia, de modo a 
centralizar seu foco na humanização e na customização do 
atendimento ao cliente.

As Lawtechs e Legaltechs foram as precursoras do surgimento da 
Advocacia 5.0, pois rapidamente identificaram as novas 
tecnologias da Indústria 4.0 (inteligência artificial, IoT, Blockchain, 
Big Data, nuvem, etc.) e as implementaram no Direito, fornecendo 
um arcabouço recheado de ferramentas disruptivas como 
automação de processos, protocolos em bloco, modelos 
pré-diagramados de peças e documentos, bibliotecas jurídicas 
digitais, plataformas de economia colaborativa, conexão e 
mediação, infraestruturas jurídicas digitais, Jurimetria, Legal 
Analytics e Smart Contracts.

Atualmente, por conta da transformação digital no Direito, os 
advogados não protocolam petições em papel, não gastam longas 
horas no trânsito para diligenciar junto aos fóruns e não perdem 
mais dias buscando precedentes nos mais diversos sistemas dos 
Tribunais.

12

Com base nas novas tecnologias tudo é feito de maneira 
rápida e remota. Além disso, essas tecnologias são 
acessíveis a todos os advogados e não apenas aos 
grandes escritórios.

FAÇA UM TESTE GRÁTIS

https://checkout.turivius.com/
https://checkout.turivius.com/
https://checkout.turivius.com/
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Podemos nos arriscar a dizer que a Advocacia 5.0 tem 
democratizado o Direito, pois, através das novas tecnologias, 
fornece subsídios para que os advogados autônomos passem a 
atender seus clientes com ferramentas de ponta, antes restritas 
apenas às bancas tradicionais. Não bastasse isso, a utilização 
dessas tecnologias a um valor acessível reduz significativamente os 
custos dos autônomos com deslocamentos, estrutura e material, o 
que pode reduzir os valores a serem cobrados dos seus clientes a 
título de honorários.

É inegável que estamos vivenciando uma grande (r)evolução no 
Direito, antigamente assinalado pelas estruturas hierárquicas 
verticais, conservadoras e formalistas em prol da sustentabilidade, 
diversidade, horizontalidade e descentralização.

13

Portanto, concluímos que a tecnologia aplicada à Advocacia 5.0, 
promovida pela 4ª Revolução Industrial, tornou a vida do 
advogado mais fácil, prática e justa, permitindo que foquem no 
necessário – o cliente.

Se existe uma tendência mundial de baixa do emprego formal em 
prol do trabalho sob demanda, os advogados no Brasil se 
destacam nesse quesito.

Conforme pesquisa da Datafolha, dos 27% 
dos advogados que trabalham em 
escritórios, 19% trabalham em pequenos 
escritórios – com até 10 advogados – e 
apenas 4% trabalham em grandes bancas – 
com mais de 50 advogados.

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/05/datafolha-pesquisa-inedita-revela-perfil-economico-e-de-atuacao-da-advocacia-do-pais.shtml
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Além disso, 62% dos entrevistados disseram que a advocacia é a principal 
fonte de renda, sendo que a maioria subsiste pela clientela própria. A 
minoria respondeu que a principal fonte de renda vem de um salário fixo.

14

Mesmo assim, tecnologia na 
prática de Direito ainda é o 
diferencial.

Esses dados indicam que os 
autônomos, na sua maioria, exercem 
ativamente a profissão advocatícia e 
dela tiram sua principal fonte de 
sustento. 

Os profissionais liberais são maioria 
e muitos deles não têm acesso a 
material de ponta e infraestrutura 
tecnológica para auxiliá-los no 
exercício do direito.

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/05/datafolha-pesquisa-inedita-revela-perfil-economico-e-de-atuacao-da-advocacia-do-pais.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/05/datafolha-pesquisa-inedita-revela-perfil-economico-e-de-atuacao-da-advocacia-do-pais.shtml
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Tecnologia e Prática 
Jurídica
Em recente levantamento desenvolvido pela Associação Brasileira 
de Lawtechs e Legaltechs (AB2L) e a Lexly, foi identificado que quase 
60% dos advogados ainda não sabem o que é uma Lawtech ou 
Legaltech. Essa proporção se concentra nos autônomos.

Esses dados se justificam pelo fato de que, antigamente, o uso de 
tecnologia jurídica era cara, o que acabava por restringi-la apenas 
a advogados vinculados a escritórios. No entanto, o cenário mudou 
e as tecnologias estão se tornando cada vez mais acessíveis – 
hoje já existem inclusive ferramentas gratuitas.

15

Por fim, a pesquisa veiculada pelo Valor Econômico 
ainda aponta que 72% dos potenciais clientes 
consideram que os advogados deveriam usar mais 
ferramentas tecnológicas para se relacionarem com 
eles. 

https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/11/29/lawtechs-sao-ignoradas-por-60-dos-advogados.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/11/29/lawtechs-sao-ignoradas-por-60-dos-advogados.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/11/29/lawtechs-sao-ignoradas-por-60-dos-advogados.ghtml
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Isso se justifica porque potenciais clientes já utilizam em sua própria 
rotina métricas para análise de riscos, viabilidade de processos, etc. 
É exatamente o exemplo que trouxemos no ebook sobre Jurimetria 
quando falamos na “Fábula do empresário e o advogado”:

16

Confira:

Guia Definitivo da 
Jurimetria 2023

BAIXE O EBOOK GRÁTIS

O fato de a maioria dos advogados do país ainda não ter um 
grande conhecimento a respeito de novas tecnologias não inibe 
a enorme transformação digital que tem ocorrido no âmbito do 
Direito. 

A AB2L – Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs - 
fundada em 2017, - alerta para o fato das Lawtechs e Legaltechs 
ainda serem recentes no país.

Estamos começando a ler cada vez mais matérias nos jornais e 
revistas sobre tendências e transformação digital no Direito. A 
disseminação dessas novas tecnologias é questão de tempo – e 
curto.

Aliás, em recente matéria publicada pela Harvard Business 
Review, um dos desafios tecnológicos para 2023 é justamente 
combinar todas essas novas tecnologias para criar novas 
possibilidades. 

Criar novos modelos combinando toda essa 
tecnologia será a chave para o sucesso.

https://www.turivius.com/guia-definitivo-jurimetria/
https://www.turivius.com/guia-definitivo-jurimetria/
https://ab2l.org.br/ecossistema/sobre/
https://ab2l.org.br/ecossistema/sobre/
https://hbr.org/2023/01/where-is-tech-going-in-2023
https://hbr.org/2023/01/where-is-tech-going-in-2023


Advocacia 5.0

Podemos ver que essa combinação já vem sendo estruturada no 
Direito. 

Por exemplo, ao utilizar sistemas de Jurimetria e Legal Analytics, o 
advogado identifica rapidamente, por meio de dashboards e 
gráficos, onde foram proferidas decisões favoráveis, por qual 
julgador e qual o período em que foram proferidas. 

Pautada em Inteligência Artificial, essa nova ferramenta torna 
possível que o advogado indique as chances de êxito de um caso 
pautado em dados empíricos obtidos em poucos instantes. Assim, 
a tomada de decisão, por exemplo, sobre o risco de seguir com um 
processo ou propor um acordo são mais assertivas e rápidas.

Aliado a isso, é possível utilizar dados estatísticos como um 
diferencial em um mercado cada vez mais competitivo. Isso não 
significa transformar o Direito em uma ciência exata, mas sim 
complementar a sua opinião jurídica com dados e métricas.

Documentos mais acessíveis e compreensíveis para quem os lê, 
nada mais são do que materiais que utilizam em sua comunicação 
visual law. Não é a toa que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
ao dispor sobre a Política de Governança das Contratações 
Públicas no Poder Judiciário - Resolução nº 347/2020, tenha 
elencado os recursos de Visual Law como sendo essenciais para 
tornar os documentos mais claros, usuais e acessíveis.

17
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Essa relação entre visual law e jurimetria fica clara quando um 
empresário, por exemplo, é surpreendido com um documento 
jurídico que utiliza uma linguagem mais próxima da sua realidade, 
em que os dados são apresentados por meio de gráficos.

Foi por meio dessa estratégia que o Dr. Gabriel 
Matos fechou 5 novos contratos de consultoria 
trabalhista em apenas uma semana. 

Ao apresentar gráficos e métricas do passivo trabalhista de 
potenciais clientes ele demonstrou não apenas expertise jurídica, 
mas uma estratégia de ação clara quanto aos problemas já 
mapeados.

18

CONFIRA A ENTREVISTA COMPLETA

Inovar na advocacia não é mais coisa do 
futuro, já está acontecendo e advogados 
que seguirem ignorando essa 
transformação ficarão para trás.

https://youtu.be/M7d069wM_gs
https://youtu.be/M7d069wM_gs
https://youtu.be/M7d069wM_gs
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Pandemia, Home-Office, 
Anywhere Office e 
Nômades Digitais
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Como vimos anteriormente, um dos efeitos colaterais da pandemia 
da COVID-19 foi a intensificação das inovações digitais no meio 
corporativo. Muito em razão das medidas de isolamento social e da 
necessidade de trabalho remoto, de acordo com a 33ª edição da 
Pesquisa Anual sobre o Mercado Brasileiro de TI e Uso nas Empresas, 
divulgada em maio de 2022, pelo Centro de Tecnologia da Informação 
Aplicada (FGVCia) da Escola de Administração de Empresas de São 
Paulo (FGV EAESP), o investimento em tecnologia da informação 
durante a pandemia (2020-2021) foi o equivalente ao esperado para o 
período de 4 anos.

20

A tecnologia facilitou a adoção dos modelos 
remotos e/ou híbridos pelas empresas e 
ajudou os funcionários a manterem um 
equilíbrio entre a vida pessoal e a 
profissional. Através dos modelos de 
trabalho à distância, os funcionários se 
deram conta de que poderiam trabalhar de 
qualquer lugar do mundo.

Nesse contexto, considerando o intensivo e alto grau de 
investimento em tecnologia, principalmente nas áreas de conexão 
e comunicação remota, o resultado foi que as empresas 
conseguiram rapidamente se adaptar ao distanciamento social e 
deslocar seus funcionários para o regime de trabalho remoto.

No início, o trabalho remoto era muito questionado e pairavam 
dúvidas sobre o seu sucesso. Porém, após um determinado período 
obrigatório de home-office, as empresas reconheceram que o 
regime se mostrou eficiente a ponto de se tornar permanente. 
Empresas como XP, Airbnb e Heineken estão entre as grandes 
referências que adotaram o trabalho remoto de forma permanente.

https://eaesp.fgv.br/producao-intelectual/pesquisa-anual-uso-ti
https://eaesp.fgv.br/producao-intelectual/pesquisa-anual-uso-ti
https://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/2021/05/06/produtividade-aumenta-entre-profissionais-em-home-office-mas-bem-estar-esta-em-queda-diz-pesquisa.ghtml
https://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/2021/05/06/produtividade-aumenta-entre-profissionais-em-home-office-mas-bem-estar-esta-em-queda-diz-pesquisa.ghtml
https://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/2021/05/06/produtividade-aumenta-entre-profissionais-em-home-office-mas-bem-estar-esta-em-queda-diz-pesquisa.ghtml
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Além do home-office, o termo anywhere office também ganhou 
popularidade e representa a liberdade dos empregados de 
trabalharem de qualquer lugar, que não necessariamente sua casa 
(home). 

A comprovada eficácia desses modelos de trabalho quebrou barreiras 
geográficas e sua massiva adesão influenciou até governos, que 
passaram a conceder vistos especiais aos trabalhadores remotos 
classificados como Nômades Digitais. 
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Todo esse movimento demonstra que - através 
das novas tecnologias desenvolvidas pela 
Indústria 4.0 - o trabalho remoto veio para ficar. 
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Como ser um advogado 
anywhere office?
Agora que você já entendeu que o formato digital está viabilizado e 
validado pelo mercado de grandes corporações, você deve estar se 
perguntando como viabilizar o trabalho anywhere office como 
advogado, não é mesmo?

Atualmente, com boas ferramentas e uma boa conexão com a 
internet, é possível realizar a advocacia anywhere office igualmente 
como de forma presencial. Os tempos mudaram e manter a 
qualidade na prestação de serviços é possível.

Ainda que o trabalho anywhere office ainda seja um desafio para o 
mundo jurídico, em razão da resistência por advogados a novas 
tecnologias e processos inovadores, já é possível encontrar 
advogados autônomos, escritórios de advocacia e Departamentos 
Jurídicos adequando-se à nova cultura que se apresenta. 

Para ajudar você a viabilizar essa transição, é preciso estar ciente 
que a adoção de boas práticas é imprescindível para o sucesso 
deste novo modelo de trabalho.

Não há como se falar em trabalho remoto 
sem referir a utilização de ferramentas que 
garantam um trabalho mais eficiente e a 
excelência na comunicação com clientes, 
sócios ou parceiros. 

Separamos algumas dicas que vão facilitar esse processo de 
transição e, ao final, separamos um teste de maturidade 
digital para você comparar o quão tecnológica está a sua 
atuação hoje e quais medidas você pode tomar para uma 
atuação jurídica anywhere office, ou não, de maior excelência.
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Dicas para atuar no formato 
anywhere office
1. Gestão de Processos

Utilize ferramentas de gestão de projetos para organizar sua agenda e 
gerenciar seus processos. A utilização de uma ferramenta para gestão 
processual é importante para:

➔ Organização da prática advocatícia
➔ Automatização de processos
➔ Eficiência na rotina

Lembre-se, o trabalho anywhere office traz um enorme desafio frente aos 
inúmeros benefícios: a procrastinação.  Manter a sua rotina de prazos 
organizada será um diferencial para a execução de um trabalho com 
maestria. 

2. Digitalização de Documentos

Em conjunto à gestão de processos, é importante que você mantenha os 
seus documentos digitalizados e armazenados em nuvem. A partir de 
agora o seu escritório passa a ser unicamente o seu notebook e você 
não pode correr o risco de perder documentos importantes.

Com o Software da Turivius, por exemplo, é possível criar e 
compartilhar coleções jurisprudenciais com toda a sua equipe 
de forma virtual. 

Assim, toda a equipe está alinhada quanto a quais pesquisas 
estão sendo realizadas para evitar a refação desnecessária de 
pesquisas ou a perda do conhecimento adquirido pela saída de 
um integrante de sua equipe.

Por isso, a utilização de nuvem e bibliotecas virtuais passa a ser 
também um diferencial neste momento, possibilitando que você:

➔ Não perca conhecimento adquirido e documentos 
importantes;

➔ Não tenha que refazer pesquisas, documentos, contratos;
➔ Otimize a sua prática advocatícia.
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3. Gerenciamento de Equipe

Outro fator importante para levar em consideração no momento de 
aderir ao modelo anywhere office, está no gerenciamento da equipe à 
distância. 

Desenvolver uma boa comunicação com a equipe será um diferencial 
para mantê-la engajada e produtiva, por isso invista em um software de 
comunicação adequado para o trabalho remoto. 

Não esqueça, mesmo como autônomo, é imprescindível que o advogado 
tenha parceiros para a realização de qualquer ato presencial. 

➔ Invista em encontros online para alinhamento de tarefas e 
manutenção de um espírito engajado entre a equipe

➔ Conte com parceiros para realização de atividades no presencial 
em caso de emergência.

4. Inovação Constante

Manter-se em constante atualização sobre as principais inovações 
tecnológicas para o jurídico é um grande diferencial em um mercado 
cada vez mais competitivo. Por isso, busque por tecnologias que 
otimizem o seu tempo e lhe tragam maior potencial estratégico de 
atuação.
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Um estudo realizado pela Turivius constatou que os 
advogados gastam, em média, 135 horas  por ano fazendo 
pesquisa jurisprudencial em cada base de consulta relevante. 

Não investir em um processo eficiente de pesquisa 
jurisprudencial e análise de precedentes gera uma grande 
perda não só de tempo, mas também de dinheiro. A boa notícia, 
é que é um problema fácil de resolver. 

Com o Software da Turivius, por exemplo, você conta com 
pesquisa jurisprudencial unificada integrada não só à gestão do 
conhecimento, como também a um sistema de jurimetria 
descomplicado e fácil de usar.

Tecnologias jurídicas como essa permitem que você poupe 
tempo, ganhe dinheiro e ainda diferencie-se no mercado 
perante novos clientes. Afinal, os dados estatísticos que a 
jurimetria oferece geram a você:

➔ Assertividade na tomada de decisões;
➔ Insights valiosos para prospecção de novos clientes e 

reversão de decisões desfavoráveis ao seu cliente;
➔ Argumentos baseados em números factíveis para 

quem os lê;
➔ Meios aplicar visual law em documentos (conforme já 

referimos no capítulo 2 deste ebook).
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A sociedade está cada vez mais conectada e em consonância com 
as tendências. Por isso, demonstrar para o seu cliente que você está 
antenado e detém ferramentas que viabilizam melhores resultados 
será, cada vez mais, o esperado por ele.

Para entender como você se compara em relação ao mercado 
quanto ao uso de novas tecnologias, faça agora mesmo, de forma 
gratuita e online, o teste da Turivius e compare a sua maturidade 
digital frente ao mercado.

Como você se compara 
com o mercado? 

TESTE AGORA MESMO

5. Foco no Cliente

Por fim, não se esqueça da maior transformação advinda com a 
Advocacia 5.0: Foco no cliente.

Um dos grandes perigos de processos como da automação é tratar a 
todos como se fossem iguais. Por isso, este novo momento exige que 
você ofereça um bom atendimento ao cliente. 

Lembre-se que o bom atendimento fará que a sua 
localização não seja, de forma alguma, um 
impedimento para a sua contratação. A utilização de 
ferramentas de videoconferência e mensagens 
instantâneas ajuda a manter um contato próximo 
com seus clientes.

Ao trazer o aspecto humano para sua atuação, é permitido que você 
tenha decisões personalizadas para cada cliente, o que melhora 
significativamente a experiência de quem está sendo atendido.

➔ Entregue análises personalizadas para o seu cliente por meio da 
utilização de dados estatísticos de jurimetria;

➔ Não espere que o seu cliente o procure, mantenha o contato para 
envio de atualizações;

➔ Invista em conhecimento customer success e entenda como 
fidelizar clientes pela prestação de serviços e relacionamento com 
o cliente.

https://www.turivius.com/teste-maturidade-digital-do-seu-escritorio/
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Conclusões
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A tecnologia e os negócios estão, mais do que nunca, visceralmente 
ligados.

O inconformismo da sociedade com o status quo impactou 
profundamente as formas de trabalho e consumo, e o grande desafio 
para os próximos anos será a combinação das novas tecnologias aos 
negócios. Quem deixar de fazê-lo, poderá ficar para trás.

No mercado jurídico, temos visto cada vez mais notícias sobre a 
implementação das novas tecnologias no Direito, seja para 
melhorar o desempenho dos escritórios, das empresas, dos órgãos 
públicos ou dos profissionais liberais. Num cenário caótico e na 
iminência de uma possível recessão, o mercado exigirá a mesma 
produção mas com menor custo.
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Com isso, as Lawtechs e Legaltechs serão 
altamente exploradas, uma vez que conseguem 
reduzir custos dos advogados, melhoram a 
dinâmica e o tempo de entrega aos clientes e 
ainda são mais assertivas, sem contar que podem 
ser acessadas por todos os profissionais.

Com base nos dados, é possível verificar que a Advocacia 5.0 
tem democratizado o Direito, pois, através das novas 
tecnologias, fornece subsídios para que os advogados 
autônomos também atendam mais clientes e com ferramentas 
de ponta, antes restritas apenas às bancas tradicionais. 

É inegável que estamos vivenciando uma grande (r)evolução 
no Direito, antigamente assinalado pelas estruturas 
hierárquicas verticais, conservadoras e formalistas em prol da 
sustentabilidade, diversidade, horizontalidade e 
descentralização.

Portanto, podemos concluir que a tecnologia aplicada à 
Advocacia 5.0, promovida pela 4ª Revolução Industrial, tornou a 
vida do advogado mais fácil, prática e justa, permitindo que 
foquem no necessário – o cliente.

https://www.economist.com/business/2023/01/08/how-technology-is-redrawing-the-boundaries-of-the-firm
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Sobre a L2C
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A L2C – Lawyer 2 Client – foi criada para permitir que os advogados 
autônomos e pequenos escritórios possam atender clientes de qualquer 
lugar do mundo e usufruir de materiais de ponta, contando, por exemplo, 
com um sistema completo de Jurimetria oferecida pela Turivius.
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Para tanto, a L2C cria o match entre advogados especializados e 
clientes. Assim, permite que o cliente encontre o advogado correto 
para resolver o seu problema. Ou seja, a responsabilidade de 
encontrar o advogado correto para a demanda do cliente fica a 
cargo da L2C e não do cliente, evitando erros na contratação e 
economizando o tempo das partes.

Pelo lado do cliente, este poderá escolher, dentre os advogados 
especializados identificados pela L2C, qual seria o melhor prestador para sua 
demanda com base nas informações disponíveis pelo sistema, como 
experiência, nível acadêmico, feedbacks, contratando somente serviços 
pontuais a um baixo custo - a contratação de um escritório full service lhe 
repassaria despesas com materiais, escritório, pessoas, etc.

Assim, cria-se um ambiente assertivo onde o advogado autônomo possa 
atender clientes de qualquer lugar do mundo, contando com materiais 
indispensáveis para elaboração do seu trabalho, tudo de maneira rápida, 
barata e 100% digital.
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Sobre a Turivius
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Ao contar com o nosso software, que você pode 
acessar direto pelo navegador do seu computador, 
você agrega valor à sua prática profissional, retém 
clientes e se posiciona de forma mais competitiva e 
estratégica no mercado.

Conheça a Turivius

A Turivius é uma Ferramenta de Inteligência Jurídica desenvolvida por 
pesquisadores da MIT e da USP para aliar a sua expertise jurídica à 
tecnologia de confiança.

Movidos pelo espírito inovador, seus fundadores encontraram na 
Jurimetria e na Pesquisa Jurisprudencial Inteligente a solução para a 
garantia de uma atuação jurídica mais estratégica, desde advogados 
individuais até Departamentos Jurídicos de Multinacionais. 

A tecnologia da Turivius é composta por três vertentes: Pesquisa 
Jurisprudencial Inteligente, Jurimetria Integrada e 
Monitoramento/Gestão do Conhecimento Jurídico. 

Teste grátis nosso Software e conheça o 
diferencial de funcionalidades como:

➔ Pesquisa jurisprudencial unificada (Tribunais e 
Conselhos Administrativos);

➔ Filtros inteligentes (Ex. Apenas decisões favoráveis ao 
contribuinte);

➔ Operadores de pesquisa compatíveis com todos os 
Tribunais e CA’s;

➔ Dashboards de jurimetria descomplicada ;

➔ Biblioteca virtual de jurisprudência;

➔ Monitoramento automático de decisões sobre o tema 
de seu interesse, e muito mais!

TESTE GRATUITAMENTE AGORA

https://checkout.turivius.com/
https://checkout.turivius.com/
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+

Juntos vamos transformar 
o futuro do Direito!


