
MAIS ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA DO QUE 
NUNCA ESTÃO MUDANDO DO SOFTWARE LOCAL 

PARA A NUVEM. 
Por que não o seu?



1  |

Nos próximos três a cinco anos, a 
tecnologia em nuvem será um fator 

determinante na profissão de  
tecnologia jurídica. 

Pesquisa de Tecnologia ILTA
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Observamos uma tendência definitiva dos 
escritórios movendo aplicativos para a 
nuvem.

Pesquisa da ILTA 

Você não pode lutar contra a 
gravidade.

Um CIO da Fortune 50 quando questionado sobre sua 
estratégia “Cloud First” 

Os advogados estão se familiarizando 
mais com as tecnologias de nuvem e 
estão atraídos pelo acesso a qualquer 
hora e em qualquer lugar, baixo custo de 
entrada, despesas mensais previsíveis e 
backup de dados robusto. Notavelmente, 
quase 30% indica que os serviços em 
nuvem proporcionam o benefício de 
oferecer maior segurança do que eles 
podem fornecer por conta própria.

American Bar Association

Mais escritórios de advocacia do que 
nunca estão mudando do software 
local para o software jurídico de 
computação em nuvem.

Relatório de Pesquisa de Tecnologia Jurídica da ABA
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Mudar para a nuvem pode tornar seu escritório 
de advocacia mais seguro e eficiente 
imediatamente e ano após ano.
A pandemia mudou o curso de muitas empresas no longo prazo. Com o trabalho remoto se tornando 
um padrão, VPNs e soluções locais diminuindo consistentemente a produtividade e uma maior 
necessidade de colaboração e segurança, os benefícios da nuvem estão mais claros do que nunca.

Trabalhar remotamente é o novo normal.  
Embora a pandemia certamente tenha acelerado a 
tendência de “trabalho remoto” quase que da noite para 
o dia, pandemia ou não, trabalhar em casa agora veio 
para ficar. Com isso, os escritórios estão migrando para 
a nuvem (por VPN ou opções locais) para aumentar 
a segurança e a produtividade. Na verdade, 89% dos 
entrevistados da pesquisa da ILTA afirmaram que agora 
consideram a mudança para a nuvem, um aumento de 
17% em relação a 2019.  
 
As empresas querem segurança E produtividade. 
Os desafios imprevistos de 2020 também vieram com 
muitos novos aplicativos, tecnologias e software para 
garantir a continuidade dos negócios e a colaboração 
enquanto toda a força de trabalho opera em suas casas. 
Essas mudanças rápidas causaram inadvertidamente 
a fragmentação de dados e de segurança em todas 
as organizações. Com um sistema de gestão de 
documentos baseado em nuvem, muitos desses desafios 
imprevistos podem ser atenuados. 

As empresas desejam resultados duradouros e 
minimizar as mudanças. Mudar qualquer sistema ou 
processo em um escritório requer um investimento 
financeiro, além de tempo. Para minimizar o impacto, 
os escritórios estão reconhecendo que as soluções 
em nuvem real otimizarão os esforços com o tempo, 
reduzindo o aprendizado de novos softwares e o 
gerenciamento de atualizações arriscadas. Na verdade, 
48% dos entrevistados na pesquisa da ILTA 2020 
afirmam que planejam mudar para a nuvem para 
sempre.  

As empresas estão cansadas de esperar por 
correções de bugs.  
O software em nuvem torna possível detectar bugs 
antecipadamente, corrigi-los de forma rápida e enviar 
as correções de imediato para os usuários, aliviando 
as dores de cabeça de TI normalmente associadas a 
problemas de software e tempo de inatividade para 
usuários de serviço. 

Fonte: Pesquisa de Tecnologia ILTA 2019
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Cada vez mais escritórios estão reconhecendo que 
os sistemas essenciais são melhores na nuvem, 
como folha de pagamento, e-mail e gestão de 
documentos. 
A pesquisa da ILTA 2020 revelou que muitos escritórios migrarão para a nuvem nos próximos 12 meses.

2020
Segurança de e-mail

Folha de pagamento

E-mail

Arquivamento de e-mails 

eDiscovery

Sistema de Informação de Recursos Humanos (HRIS)

Sistema de Gestão de Documentos (DMS) ou Gestão de 
Conteúdo Empresarial (ECM)

Microsoft SharePoint

Sistema de Gestão de Aprendizagem (LMS)

Tempo e faturamento 23%

26%

26%

37%

38%

41%

49%

50%

58%

60%

Fontes:  
Pesquisa ILTA 
2019 e 2020
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Apesar da tendência crescente de empresas 
migrando para a nuvem, sempre há barreiras que 
você provavelmente está encontrando. 

Segundo os escritórios, as maiores barreias para migrar 
para a nuvem incluem custo, segurança e desempenho. 
Estas são algumas das muitas maneiras de eliminar esses 
obstáculos comumente percebidos: 

• Com o NetDocuments, não há equipamentos 
ocultos ou taxas de instalação — é simplesmente 
seu custo por usuário. 

• Atualizamos consistentemente a arquitetura de 
segurança da plataforma para proteger seus dados 
das mais novas explorações de vulnerabilidade.  

• O NetDocuments oferece um tempo de atividade 
médio de 99,99% — mantendo suas equipes jurídicas 
produtivas, não importa onde estejam. Veja nosso 
tempo de atividade atual em nossa página de Status de 
serviço.  

2019 2017

2018

Custo

Segurança

Desempenho

Preocupações de confiabilidade

Restrições do cliente

Integração e/ou expansibilidade

Resistência ou aceitação da gestão

Falta de funcionalidade necessária

Nenhuma

Experiência do fornecedor

Propriedade

Conformidade com a regulamentação

Outra

50%

33%

30%

26%

25%

24%

17%

13%

10%

9%

6%

5%

9%

47%

35%

28%

28%

28%

24%

21%

13%

8%

11%

12%

4%

7%

39%

38%

30%

32%

28%

22%

24%

12%

7%

14%

14%

5%

Fonte:  
TECHREPORT DA ABA 2019

https://trust-us.netdocuments.com
https://trust-us.netdocuments.com
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5 principais benefícios de mudar 
para uma plataforma SaaS
1. Mais segurança, não menos. A segurança cibernética é uma das principais 

ameaças às empresas em todos os lugares, mas uma força de trabalho cada vez 
mais móvel e remota apresenta mais desafios de segurança do que nunca. O 
serviço NetDocuments é elaborado tendo em mente o trabalho móvel e seguro, 
e é atualizado de forma consistente para lidar com as ameaças e vulnerabilidades 
mais recentes. 

2. Melhor colaboração com clientes e colegas. Ao contrário da crença popular, 
os advogados devem trabalhar em conjunto com colegas e clientes para produzir 
com agilidade. O software em nuvem com ferramentas de colaboração integradas 
e parceiros de IA possibilitam aos advogados aumentar a eficácia e diminuir o 
tempo de produção. 

3. É a próxima vantagem competitiva. De acordo com o TECHREPORT da 
American Bar Association, o software em nuvem está aumentando entre 
escritórios de todos os tamanhos, à medida que buscam soluções mais seguras, 
confiáveis e móveis para sua força de trabalho.  

4. Gerencie casos a qualquer hora de qualquer lugar. Os clientes estão 
exigindo mais flexibilidade e agilidade dos advogados e, infelizmente, os sistemas 
locais e VPNs estão retardando as equipes jurídicas. Os sistemas de nuvem 
confiáveis e rápidos permitem que os profissionais jurídicos deem o seu melhor, 
independentemente de onde estejam. 

5. Obtenha um sistema confiável, centralizado e eficiente. Os grandes escritórios geralmente oferecem suporte a vários 
escritórios. O uso de um DMS baseado em nuvem garante a cada colaborador uma conexão confiável com um repositório 
central, levando a menos trabalho duplicado, uma experiência uniforme em toda a empresa, maior eficiência e menos dores de 
cabeça para a TI. 

Enquanto eu exercer a 
advocacia, trabalharei 
em um ambiente de 
nuvem privada. Não 
só posso trabalhar em 
qualquer lugar, como 
também me livrou 
de dores de cabeça 
recorrentes de TI e de 
despesas imprevistas 
com o gerenciamento 
da minha própria rede 
local de computadores.

James Farr, Advogado 
de Defesa Criminal, ESTUDO DA 
ABA

https://higherlogicdownload.s3.amazonaws.com/ILTANET/ce7f3e74-fb70-402e-a1b3-5dc0abe72260/UploadedFiles/tkPVyTkSb2dkpeszmrdG_2019TechSurveyES.pdfhttps://www.mycase.com/blog/2019/01/law-firms-are-switching-to-cloud-based-software-in-2019/%20
https://higherlogicdownload.s3.amazonaws.com/ILTANET/ce7f3e74-fb70-402e-a1b3-5dc0abe72260/UploadedFiles/tkPVyTkSb2dkpeszmrdG_2019TechSurveyES.pdfhttps://www.mycase.com/blog/2019/01/law-firms-are-switching-to-cloud-based-software-in-2019/%20
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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.  
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Os clientes migram para o NetDocuments 
provenientes de muitas plataformas

24%

61%
15%

Outros serviços de documentos 
61% dos nossos clientes já usaram 
o software dos concorrentes.
Este grupo é nossa maior área de
crescimento.

Unidades em rede 
ou compartilhadas
24% dos nossos 
clientes dependiam de 
compartilhamentos de arquivos 
de rede para gerenciar 
documentos comerciais. 

Várias plataformas
Alguns clientes usaram SharePoint, 
Matter Management ou Box/Dropbox. 
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SOBRE A NETDOCUMENTS 

Armazenar, gerenciar e proteger milhões de documentos criados e 
compartilhados por milhares de pessoas nunca é fácil. Com muita frequência, eles 
se tornam um fardo caótico, intrusivo e arriscado para a sua organização. 

O NetDocuments muda a equação, com uma plataforma de conteúdo que 
remove as barreiras e transforma todos os seus documentos em um mecanismo 
imbatível de colaboração, produtividade, crescimento e trabalho inspirado, sem 
limitações ou restrições.

Com o NetDocuments, milhões de documentos espalhados se tornam uma fonte 
de ideias unificadas. Seus processos e fluxos de trabalho de gestão de conteúdo 
saltam de intuitivos para invisíveis. Todo o poder do seu conhecimento coletivo e 
trabalho anterior é disponibilizado onde quer que o seu pessoal precise. E cada 
documento obtém a melhor proteção do setor contra qualquer tipo de ameaça — 
de funcionários descuidados a ataques a estados-nação. 

Então, quando você imagina um futuro em que seu conteúdo está sempre 
seguro, organizado, compatível e disponível para inspirar seu melhor trabalho, o 
NetDocuments está pronto para levá-lo até lá. 

Quando a tecnologia é inteligente o suficiente para ficar 
fora do seu caminho
Isso é trabalho inspirado. 

Entre em contato conosco em +55 21 4040.4623 ou visite  
www.NetDocuments.com para saber mais hoje mesmo.

https://www.netdocuments.com/

