
DROPBOX PARA ADVOGADOS: 
O que você está arriscando? 
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Para preparar sua prática para o futuro em uma era de 
transformação digital e aumento da concorrência, agora é 
a hora dos escritórios de advocacia assumirem a liderança 
e fazerem a transição para a nuvem... Ou seja, eles devem 
fazer isso da maneira melhor e mais estratégica possível 
para atender às suas necessidades de maior segurança 
e conformidade. Uma nuvem privada pode atingir o 
equilíbrio certo.” 1

American Bar Association (Associação Americana de Advogados), Computação em nuvem 2019

“
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Não há dúvida de que a tecnologia em nuvem oferece mais flexibilidade e segurança do que o software local 
tradicional, muitas vezes simplificando os custos operacionais.

POR QUE OS ESCRITÓRIOS ESTÃO MUDANDO PARA A NUVEM?

CUSTO GOVERNANÇA PROTEÇÃO
COMPATIBILIDADE 
DO SOFTWARE DE 

OPERAÇÃO

A tecnologia de nuvem 
geralmente diminui muito 
os custos de TI e hardware 
e reduz as despesas 
operacionais. Do ponto de 
vista de negócios, isso significa 
que os escritórios podem 
planejar custos operacionais 
quase fixos e diminuir a 
pressão sobre as equipes de 
TI internas ou externas.

Quando o trabalho está 
disperso por vários sistemas 
e dispositivos, fica difícil 
manter barreiras éticas e 
outros controles de acesso. 
Ao trabalhar na nuvem, no 
entanto, você pode trabalhar 
em documentos sem salvá-
los no dispositivo, mantendo 
uma única fonte de verdade.

Embora pequenos e médios 
escritórios de advocacia 
possam não ser um grande 
alvo dos hackers, eles 
são fáceis. A maioria das 
tecnologias de nuvem oferece 
camadas de proteção por 
meio de centros de dados, 
criptografia e armazenamento 
seguro para manter os 
documentos do seu cliente 
seguros e acessíveis, mesmo 
em caso de ataque. 

Os computadores Apple 
estão ganhando força no 
setor jurídico, especialmente 
com pequenos e médios 
escritórios com menos 
acesso a serviços de TI. 
A tecnologia de nuvem 
costuma ser independente do 
software operacional, o que 
significa que pode funcionar 
tanto em PCs quanto em 
computadores Apple.
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As Regras Modelo de Conduta Profissional 1.1 e 1.6 (da American Bar Association) descrevem claramente a obrigação do advogado de 
entender quais riscos a tecnologia apresenta aos dados do cliente, mas para cumprir essa obrigação, a maioria dos advogados deve 
frequentar diversos cursos de educação jurídica continuada (CLE — continuing legal education). Com a tecnologia se tornando uma peça 
central do trabalho jurídico hoje, você pode não ter tempo de realizar vários cursos antes de adotar uma nova tecnologia. Portanto, 
por onde você deve começar para avançar com inovações de processo e, ao mesmo tempo, tomar medidas razoáveis para 
proteger as informações do cliente?

Com base na recomendação da American Bar Association, você deve primeiro explorar os recursos de segurança e conformidade de 
um aplicativo.

ISSO VOCÊ NÃO APRENDEU NA FACULDADE DE DIREITO

Fazer apenas algumas perguntas sobre segurança e conformidade pode 
lhe dar uma ideia se um sistema será o adequado para o seu escritório 
(e seus clientes) desde o início.
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As respostas de um provedor de serviços a essas perguntas o ajudarão a ter uma noção melhor de como eles abordam a segurança e a 

conformidade. Observe as respostas com atenção para determinar se o serviço pode atender às suas necessidades (e as do seu cliente).

5 PERGUNTAS QUE VOCÊ SEMPRE DEVE FAZER

1. Qual tecnologia de criptografia é utilizada por esse
aplicativo?
Você deseja saber se o serviço em questão criptografa as
informações em repouso e em trânsito. Além disso, é aconselhável
perguntar se os arquivos são criptografados individualmente ou
apenas em grupos de documentos maiores.

2. Quais certificações de conformidade você mantém e como
são avaliadas?
Seus clientes são obrigados a aderir a certos padrões de
informação e, por extensão, você também. As melhores opções
de armazenamento de arquivos fornecerão a documentação dos
respectivos padrões de conformidade que você pode compartilhar
com os clientes a qualquer momento.

3. Após trabalhar em um documento, ele permanece no meu
dispositivo ou é salvo diretamente no serviço?
Quando os arquivos são retornados ao serviço em vez de serem
salvos no dispositivo primeiro. Isso ajuda a garantir que todos os
documentos permaneçam sujeitos aos controles de segurança
definidos no aplicativo.

4. Até que ponto consigo controlar o acesso e as ações do
documento?
Ter a flexibilidade para gerenciar o acesso aos documentos tanto
em arquivos individuais como em níveis ou grupos de conjuntos
de documentos mais amplos é fundamental para manter a
governança adequada.

5. Quais são os procedimentos de notificação do provedor de
serviços se surgirem problemas?
Perguntar quais são as ações do provedor quando as coisas dão
errado ajudará a avaliar a maturidade e a transparência dele,
especialmente se o seu escritório tiver obrigações regulamentares
ou de notificação contratual.

Embora os serviços comerciais como o Dropbox possam 
fornecer respostas satisfatórias a algumas dessas perguntas 
superficialmente, não tenha medo de pedir informações 
detalhadas de segurança e conformidade para ter certeza de 
que os dados do seu cliente estarão protegidos.
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Embora o armazenamento de arquivos comerciais esteja melhorando, essas soluções atendem a uma ampla base de 
usuários e geralmente perdem as nuances importantes de que advogados e equipes jurídicas precisam para proteger 
informações confidenciais.

DESVANTAGENS DO ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS COMERCIAIS 

Organização
O armazenamento comercial permite 

que você organize os arquivos da forma 
como desejar — mas é aí que está o 
problema. Sem organização padrão e 

arquivos espalhados pelos dispositivos, os 
documentos podem se perder rapidamente 

e ficar difíceis de encontrar.

Planos gratuitos vs. empresariais
O armazenamento de arquivos comerciais 
geralmente oferece planos gratuitos com 

opções limitadas, mas tome cuidado: muitas 
vezes, as opções gratuitas geralmente não 

oferecem as garantias de conformidade 
necessárias e podem expô-lo a 

riscos maiores.

Governança
Com foco na flexibilidade do usuário, as 

opções de armazenamento comercial têm 
diversas brechas. É importante se perguntar: 

“Se alguém fosse dispensado hoje, temos 
total confiança de que essa pessoa não terá 
acesso a nenhum arquivo de cliente, seja na 

máquina ou na nuvem?”
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Em suma, as opções de armazenamento comercial são arriscadas. Elas não fornecem as soluções necessárias para atender às 
necessidades específicas de advogados e equipes jurídicas, especialmente quando se trata de seus requisitos de segurança e conformidade. 
E, embora algumas soluções ofereçam flexibilidade, a falta de controles pode rapidamente transformar a organização de documentos em 
um pesadelo. 

O NetDocuments muda a equação, com uma plataforma de gestão de documentos e e-mails que oferece o equilíbrio certo de flexibilidade 
e controle, transformando todos os seus documentos em um mecanismo imbatível de colaboração, produtividade, crescimento e 
trabalho inspirado. 

Com cinco soluções distintas e complementos adicionais criados para fins específicos, o NetDocuments facilita o acesso aos recursos 
exatos que você precisa, o acesso à nossa mais recente tecnologia e a criação de uma solução personalizada que atenda perfeitamente 
aos seus requisitos.

A GESTÃO DE DOCUMENTOS CENTRADA NA ÁREA JURÍDICA PODE AJUDAR
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O NETDOCUMENTS É O PROVEDOR DE NUVEM SAAS 
PREFERIDO DOS ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA

1 plataforma global e segura
Cada cliente opera com nossa plataforma única, o que nos permite 

solucionar problemas rapidamente e manter a segurança líder do setor.

3.050
Escritórios de clientes em 
todo o mundo  
Com mais dois adicionados todos 
os dias.

Integração com o Microsoft Office
O NetDocuments funciona nos sistemas que 
seus advogados já utilizam, por isso, eles nem 
percebem a presença dele.

Previsão do Outlook e 
arquivamento
O ndMail do NetDocuments usa a IA para 
ajudar os advogados a arquivar rapidamente 
e-mails e anexos, para que possam se

concentrar em tarefas essenciais e faturáveis.

Acesso seguro em qualquer lugar
A plataforma do NetDocuments ajuda a 
manter os dados confidenciais protegidos, 
independentemente de você estar acessando-
os no escritório, quando em deslocamento ou 
no seu telefone.

21%
Adoção entre os escritórios 
Am Law 100  
A maioria dos nossos clientes migrou 

dos nossos maiores concorrentes.

98%
Retenção de clientes 
Os clientes permanecem conosco 
porque sabem que podem confiar 
em nós.


