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O QUE É GERENCIAMENTO DE E-MAIL E POR QUE ELE É IMPORTANTE?

Pesquisa, e experiência, nos mostraram que os e-mails causam distração. De acordo com um estudo, leva 
mais de 20 minutos para um colaborador recuperar o ímpeto após uma interrupção 1, e com o colaborador 
regular do escritório recebendo cerca de 126 e-mails por dia 2, fica claro que as empresas estão perdendo 
uma grande quantidade de foco dos colaboradores.   

Especialmente no contexto de um escritório de advocacia, os e-mails representam 
comunicações e documentos de casos importantes que precisam ser lidos, 

assimilados, arquivados e protegidos — por isso que muitos advogados 
“vivem fora de sua caixa de entrada” — muitas vezes montando sistemas 

de arquivamento para usar como listas de tarefas em execução, 
armazenamento de arquivos e muito mais. É nesse ponto que os 
sistemas de gerenciamento de e-mail podem ajudar.

O gerenciamento de e-mail envolve o controle sistemático de todas as 
comunicações por e-mail dentro de uma organização, a fim de reduzir 

o risco de violação de dados ou conformidade. 

Os sistemas de gerenciamento de e-mail (EMS) desenvolvidos para serviços 
profissionais fornecem ferramentas para o arquivamento adequado e a segurança 

das comunicações importantes dos clientes, sem que os colaboradores tenham que deixar sua caixa de 
entrada, mantendo os profissionais focados nas tarefas atuais e protegendo os dados confidenciais da sua 
empresa.

Como o gerenciamento de e-mail pode proteger meu escritório?
Seu escritório está focado em fornecer experiências meticulosas aos clientes, mas a falta de gerenciamento 
de e-mail pode atrasar seus advogados e colocar o escritório em risco — violando potencialmente as políticas 
éticas prescritas pela American Bar Association (ABA — Associação Americana de Advogados). E-mails 
gerenciados incorretamente podem ser devastadores se você for auditado ou sofrer uma violação de dados. 

Um EMS pode remover muito do fardo de arquivamento de todos os e-mails e anexos de seus advogados, 
em última análise, levando a arquivos de casos mais completos e menos riscos para sua empresa. 

Um EMS robusto desenvolvido para profissionais jurídicos, como o ndMail para a NetDocuments, fornecerá 
várias opções para agilizar o arquivamento, como inteligência artificial (IA) ou mapeamento de pastas. Esses 
recursos tornam mais fácil e mais provável que os advogados tirem proveito do sistema.

Um colaborador 
regular do escritório 

recebe cerca de 
126 e-mails 

por dia

ESTAT:
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Inteligência artificial
EMS robustos são frequentemente equipados com IA que faz sugestões de arquivamento de e-mail 
com base em vários fatores, como assunto, destinatários, anexos e muitos outros. Esse recurso 
inteligente permite que os advogados apenas verifiquem rapidamente o local de arquivamento, em 
vez de pensar no local por conta própria e arquivar manualmente a comunicação e os anexos em seu 
sistema de gerenciamento de documentos — economizando tempo, energia e foco.

Mapeamento de pastas
Muitos advogados ainda preferem viver fora de sua caixa de entrada e arquivar comunicações 
diretamente para as pastas de seus sistemas de e-mail. Um EMS desenvolvido para profissionais 
jurídicos conectará as estruturas do seu sistema de gerenciamento de documentos ao seu sistema 
de e-mail para que os advogados possam trabalhar como estão acostumados ao armazenar as 
comunicações corretamente.

ESCOLHA DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAIL CERTO (EMS)

Embora alguns escritórios esperem até que ocorra uma catástrofe antes de adotar um sistema de 
gerenciamento de e-mail, o sucesso geralmente está em ser proativo, não reativo. O EMS certo não só 
melhora a produtividade da sua equipe, mas também pode aprimorar a experiência do seu cliente.

Ao avaliar suas opções de EMS, recomendamos dar uma olhada em quatro áreas principais:

Vamos analisar em detalhes cada uma dessas áreas.

Otimizado para a organização
Implementar um sistema de organização para o seu escritório não é uma tarefa fácil, mas é uma etapa 
crucial para proteger os dados do seu cliente. Uma pesquisa recente revelou que apenas 7% das empresas 3 
acreditam que têm boa visibilidade sobre todas as informações fundamentais para a missão. Isso sugere que 
muitos escritórios correm o risco de erros, informações e documentos mal tratados e dados desprotegidos.

ORGANIZAÇÃO PRODUTIVIDADE
HOSPEDADO NA 

NUVEM
ESCALABILIDADE

Um EMS robusto 
fornecerá recursos 
integrados de organização 
e IA, tornando mais fácil 
para os colaboradores 
arquivarem comunicações 
e documentos no lugar 
certo.

As ferramentas do EMS 
desenvolvidas para sua 
profissão devem se 
integrar diretamente ao 
software que você usa 
todos os dias, reduzindo 
o tempo gasto fora dos 
sistemas de produção.

O software em nuvem 
traz muitos benefícios, 
incluindo acessibilidade, 
processamento mais 
rápido e economia de 
custos.

Selecionar um sistema 
que pode crescer com 
seu escritório evitará que 
você tenha que migrar 
sistemas posteriormente, 
economizando tempo e dor 
de cabeça no futuro.
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Para reduzir os erros de tratamento de informações, um EMS robusto se integrará diretamente ao seu sistema 
de gerenciamento de documentos, onde você pode padronizar as estruturas da organização. Ele também 
alavancará a (IA) para permitir que até os colaboradores mais ocupados cumpram as políticas padronizadas.

O ndMail, por exemplo, se integra diretamente com as estruturas que uma organização cria no 
NetDocuments e usa IA para fazer comunicações e sugestões de arquivamento de documentos com 
base em comportamentos em toda a empresa. Isso significa que suas equipes serão capazes de arquivar 
rapidamente todas as comunicações e documentos anexados diretamente em um arquivo de caso seguro 
do cliente, sem nunca sair do sistema de e-mail — tornando mais fácil seguir os padrões éticos da ABA para 
guardar as comunicações do cliente.

Produtividade aprimorada
O aumento da organização não é a única maneira de melhorar a produtividade no local de trabalho por 
meio do gerenciamento de e-mail. Há também recursos importantes a serem procurados em um EMS que 
vão aprimorar os processos internos e reduzir o esforço manual que consome um tempo valioso dos seus 
advogados e deixa espaço para mais erros. 

Especificamente, um EMS eficaz deve ter os seguintes recursos:

Fluxos de trabalho automatizados
A automação aumenta a produtividade ao diminuir atrasos e erros causados pelo trabalho manual. 
Além disso, ao automatizar a marcação, distribuição e armazenamento de e-mails, você também 
aumenta a eficiência da delegação de tarefas e garante a responsabilidade.

Integrações
Um sistema de gerenciamento de e-mail deve se integrar perfeitamente aos aplicativos e ferramentas 
que sua equipe está usando para manter o andamento dos casos. Ao conectar-se a ferramentas 
importantes, seu EMS eliminará silos e aumentará a colaboração.

Arquivamento de conversas
Muitas vezes, os e-mails se transformam em longas conversas, e arquivar cada resposta separadamente 
logo se torna redundante. O arquivamento de conversas possibilita que você arquive um e-mail uma 
vez e arquive automaticamente os e-mails subsequentes no mesmo local.

Acesso em qualquer lugar
O melhor EMS permitirá que você acesse, arquive e pesquise e-mails de qualquer lugar, em qualquer 
dispositivo. Isso inclui telefones celulares, tablets e seu notebook.



6  |

Hospedado na nuvem
Uma pesquisa de 20164 constatou que quase 90% das empresas 
pesquisadas em todo o mundo estavam usando e-mail no local (ou 
alguma outra opção legada). Avance para 2019, e 81% de todas as 
empresas têm uma estratégia de várias nuvens5 já definida ou em 
preparação, que inclui o e-mail como um serviço na nuvem. 

O EMS com arquivamento baseado em nuvem oferece uma série 
de benefícios para os escritórios. Por exemplo, as empresas 
que usam o ndMail da NetDocuments notaram uma melhora na 
velocidade e eficiência do trabalho, estão dependendo de menos 
capacidade do dispositivo e geram economia de custos. 

Velocidade de entrega 
As soluções EMS hospedadas na nuvem oferecem acesso em qualquer 
lugar, possibilitando que os colaboradores trabalhem em qualquer dispositivo, independentemente 
de estarem no escritório, no tribunal ou concluindo tarefas importantes em casa. Essa acessibilidade 
leva a uma entrega mais rápida de serviços e a uma melhor experiência geral do cliente (e do 
colaborador).

Processamento mais rápido 
Normalmente, as soluções em nuvem liberam o poder de processamento do seu dispositivo por 
meio do arquivamento de nuvem para nuvem ou arquivamento do lado do servidor, o que significa 
que seu EMS está se comunicando diretamente com seu serviço de e-mail, em vez de usar o poder 
de processamento do dispositivo, o que mantém os aplicativos funcionando sem problemas. 

Economia de custos
Os serviços em nuvem podem ser econômicos para as organizações. De acordo com a Multisoft, os 
pequenos e médios escritórios consideram 40% mais lucrativo empregar plataformas de nuvem de 
terceiros do que manter um sistema interno. E 80% das empresas relatam melhorias operacionais 
nos primeiros meses de adoção de uma estratégia baseada na nuvem. 3

Escalabilidade 
Mais do que simplificar fluxos de trabalho, conforme você cresce, um EMS pode se tornar uma vantagem 
competitiva do ponto de vista técnico e de treinamento. 

Integração de novos advogados
Considere o tempo normalmente necessário para integrar um novo advogado: quanto tempo leva 
para ele entender o status dos seus casos ou projetos antes de começar a contribuir? E se um 
advogado ficasse repentinamente incapacitado — outro poderia intervir e lidar com um caso com o 
mesmo nível de especialização?

80% das empresas 
relatam melhorias 
operacionais nos 

primeiros meses de 
adoção de uma 

estratégia baseada 
na nuvem3

ESTAT:



7  |

Um EMS pode reduzir o tempo necessário para novos advogados se familiarizarem com o seu 
número de casos, pois as equipes jurídicas o utilizam para organizar rapidamente cada comunicação 
e anexo em seu sistema de gerenciamento de documentos, como o NetDocuments. Isso significa 
que os novos advogados poderão retomar de onde os anteriores pararam e fornecer o mesmo nível 
de profissionalismo e cuidado que seus clientes esperam do seu escritório.

Preocupações técnicas
Há uma série de maneiras pelas quais um EMS pode ajudar a expandir seus negócios do ponto 
de vista técnico. Considere estes fatores ao explorar as opções de EMS para não se deparar com 
limitações no futuro:

COMO IMPLEMENTAR UM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE E-MAIL EM SUA EMPRESA

Ao implantar um EMS para sua equipe, considere estas práticas recomendadas para taxas de adoção mais 
altas:

1. Envolva as principais partes 
interessadas na decisão 

2. Comunique as alterações com 
frequência e antecedência 

3. Exalte os benefícios 

4. Conduza sessões de treinamento 
5. Encontre e designe superusuários 
6. Continue a otimização 
7. Utilize o suporte ao cliente 

Vamos analisar em detalhes cada uma dessas recomendações. 

1. Envolva as principais partes interessadas na decisão. Certifique-se de que a mudança 
de tecnologia beneficiará a maioria dos usuários e que a tecnologia realmente terá um impacto 
significativo no fluxo de trabalho diário do seu escritório.

CAPACIDADES DE 
ARMAZENAMENTO

FUNCIONALIDADE RECURSOS AVANÇADOS

Se o seu EMS se integra ao sistema 
de gerenciamento de documentos, 
os e-mails podem ser excluídos 
assim que arquivados, liberando 
espaço de armazenamento no 
servidor de e-mail.

Procure um EMS que forneça 
soluções jurídicas específicas 
e esteja focado em investir em 
melhorias de produtividade para 
profissionais jurídicos.

Os sistemas EMS podem fornecer 
colaboração avançada de que você 
pode precisar em grande escala.
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Um erro comum ao considerar uma decisão de tecnologia que 
afetará toda a empresa é limitar os tomadores de decisão a 
apenas alguns técnicos ou a um pequeno grupo de trabalho 
independente. Para garantir uma transição tranquila 
e aceitação, tente incluir participantes de todos os 
departamentos da empresa para ouvir suas preocupações 
e implementar a melhor solução para todo o negócio.

2. Comunique as alterações com frequência e 
antecedência. Escolher o EMS certo para sua equipe é 
apenas uma etapa do processo. Para ser realmente bem-
sucedido, você precisa se comunicar bem com todo o escritório. 

A melhor maneira de abordar a comunicação é começar no início do 
processo. Não deixe uma grande mudança em sua empresa surgir com pouco 
ou nenhum aviso.  Em vez disso, informe a todos sobre a mudança futura e forneça informações 
frequentes sobre o momento e o impacto. Você pode considerar sessões de treinamento à medida 
que vai avançando na implementação para ajudar na transição suave.

3. Exalte os benefícios. Ao dar um passo, não pule direto para o treinamento sobre como o sistema 
será usado. Reserve um tempo extra para orientar os colaboradores sobre como o novo sistema os 
beneficiará no fluxo de trabalho diário. 

Sua equipe deseja eficiência e simplicidade. O treinamento deve ajudar os colaboradores a 
compreender rapidamente como usar o novo sistema e experimentar os benefícios. 

Reconheça também que a curva de aprendizado pode causar algumas interrupções e frustrações; 
portanto, quanto melhor for a comunicação, maior será a probabilidade de uma adoção bem-
sucedida.

4. Conduza sessões de treinamento. Assim que a tecnologia for implementada, mantenha o ritmo. 
Não confie em uma única sessão de treinamento. Continue verificando os usuários e fornecendo 
sessões de treinamento adicionais. Se possível, torne suas comunicações e sessões de treinamento 
envolventes. Uma ideia é tentar um almoço e aprender em que ponto os colaboradores podem se 
afastar de suas mesas e saborear uma refeição durante o novo treinamento.

Nem todos os provedores 
de EMS em nuvem usam 

arquivamento do lado do 
servidor. Durante sua avaliação, 
certifique-se de perguntar sobre 

como eles se comunicam com 
seu cliente de e-mail para 

garantir que o EMS 
não o atrapalhe.

DICA:
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5. Encontre e designe superusuários. 
Encontre os influenciadores nas equipes 
e concentre-se em integrá-los com a 
mudança. Assim que estiverem envolvidos e 
entusiasmados com o novo EMS, eles podem 
ajudar a motivar outras pessoas. 

Você deve procurar colaboradores que 
tenham boa rede de contatos, tenham 
habilidades de comunicação distintas e 
tenham influência sobre outras pessoas em 
seu departamento.

6. Continue a otimização. Escolher e implementar um sistema de gerenciamento de e-mail é 
apenas uma parte para garantir o sucesso e a adoção. Continue revisando os recursos disponíveis 
e a funcionalidade oferecida. Conforme sua empresa cresce e suas necessidades mudam, convém 
modificar os recursos que está usando.

7. Utilize o suporte ao cliente. Outro recurso importante ao escolher um sistema de gerenciamento 
de e-mail é considerar um provedor de serviços que oferece à sua equipe suporte completo em todas 
as fases de implementação e transição. Ter um suporte eficaz capacita sua equipe com um processo 
passo a passo para a melhor maneira de resolver um problema. Você não quer atrasos longos ou 
alguém se sentindo estagnado. Por mais que você tente capacitar a equipe com os melhores passos, 
haverá obstáculos ao longo do caminho.

Tenha certeza de que eles sabem o que fazer quando se depararem com um problema para que 
possa ser resolvido de imediato.

Os profissionais jurídicos ficam sobrecarregados com e-mail. Não apenas devido ao grande número de 
comunicações que recebem em um dia, mas também devido ao trabalho necessário para assimilar, arquivar 
e organizar as comunicações por e-mail de maneira adequada. 

Ao adotar um EMS, os escritórios fornecem aos colaboradores as ferramentas de que precisam para manter 
o foco nas tarefas e aderir aos procedimentos de conformidade, levando a mais tempo gasto na produção, 
maior proteção de dados e, o mais importante, mais tempo para se dedicar ao fornecimento de experiências 
de alto nível ao cliente.

CONCLUSÃO
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Seu gerenciamento de e-mail ficou mais inteligente. 
Com o ndMail da NetDocuments, você pode gastar 
menos tempo em tarefas administrativas e mais 
tempo focado em seus clientes (e horas faturáveis!) 

O ndMail é uma maneira mais eficiente de arquivar, 
armazenar e organizar e-mails sem precisar sair 
do Outlook. Além disso, com nosso suplemento do 
Office 365, você pode arquivar e-mails de forma 
preditiva no NetDocuments a partir do aplicativo 
móvel do Outlook, Outlook web, Outlook para Mac e 
Outlook para desktop.

Combine facilmente vários documentos em um 
único PDF indexado e remova a tarefa manual e 
tediosa de criar conjuntos de documentos para 
todos em sua organização. Com documentos 
compilados e organizados em conjuntos 
estruturados, você pode publicá-los como um 
único PDF com hiperlink para fácil distribuição 
digital.

SOBRE A NETDOCUMENTS
O NetDocuments é a principal solução de gerenciamento de documentos e e-mails baseada em nuvem para 
armazenar e organizar documentos com segurança e facilidade em uma plataforma segura.

Com o NetDocuments, os usuários podem criar, abrir, editar, controlar a versão e salvar documentos no 
contexto de projetos ou casos. Além disso, os usuários podem compartilhar e colaborar com outras pessoas 
ou enviar e-mail para um local compartilhado.

Com 20 anos de experiência, 3.050 clientes (empresas) em todo o mundo e nossa capacidade de gerenciar 
bilhões de arquivos a cada dia, o NetDocuments é um componente essencial do espaço de trabalho digital 
de qualquer organização.

Mude para o NetDocuments e obtenha velocidade, mobilidade e segurança líder do setor. 

O GERENCIAMENTO DE E-MAIL PODEROSO ESTÁ AO SEU ALCANCE.
Agende uma demonstração para o ndMail da NetDocuments hoje mesmo.

netdocuments.com/demo
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