
Como a tecnologia 
moderna está a ajudar 
o setor jurídico
Solucionar os desafios de hoje  

A tecnologia inteligente de hoje pode acelerar 
a descoberta eletrónica, a gestão de assuntos 
e a revisão de documentos  

A necessidade de transformação digital

Competências cognitivas avançadas Formatos de documentos pesquisáveis  

Inteligência artificial 

Aprendizagem automática

Editar e atualizar qualquer formato de documento  

Processamento automatizado em lote  Comparar, colaborar, editar  

Faça mais com menos.

A ABBYY ajuda os profissionais jurídicos para que estes se concentrem mais 
no exercício da advocacia e menos nas tarefas administrativas, automatizando a receção, 
o processamento e a análise de documentos jurídicos.

O gasto médio 
em tecnologia das 
grandes empresas: 

Mais de 
600 000 
USD
Será suficiente?

dos diretores técnicos 
de departamentos 
jurídicos dizem que 
estão atolados em 
trabalhos de baixo valor

82% 74% 36% 

Lawyers On Demand 
“At a Crossroads” 2020

Juro and Wilson Sonsini 
“The 2020 Tech GC Report”

CLOC, “2020 State of the Industry 
Survey”

com um

90%
Os líderes do setor jurídico 
inquiridos referiram 
um impacto moderado 
a severo nos seus 
negócios em 2020...

59%
aumento da carga 
de trabalho

67%

A tecnologia das três principais áreas está 
atualmente a ajudar os departamentos 
jurídicos: 

Faturação 
eletrónica 
e gestão 
de assuntos CLOC, “2020 State of the Industry Survey“

Assinatura 
eletrónica

Gestão 
de documentos

Novas prioridades 

Requisito máximo para a adoção 
de tecnologia jurídica:

1 2 

FACILIDADE DE 
UTILIZAÇÃO

Implementar 
novas soluções 
tecnológicas

Automatizar 
processos 
jurídicos 

CLOC, “2020 State of the Industry Survey”

Juro and Wilson Sonsini 
“The 2020 Tech GC 
Report”

Wolters Kluwer, “The 2021 Wolters Kluwer Future Ready Lawyer - Moving Beyond 
the Pandemic”

dos departamentos jurídicos 
corporativos dizem que 
é importante que os 
escritórios de advocacia 
com os quais trabalham 
aproveitem plenamente 
a tecnologia 

das empresas que 
investem em novas 
tecnologias para apoiar 
as operações da empresa 
e o trabalho do cliente 

ou menos escritórios 
de advocacia acreditam 
que estão bem 
preparados quando 
se trata de tecnologia 
chave, foco no cliente, 
questões organizacionais 
e de pessoal  

COMPREENSÃO AUTOMATIZADA DE DOCUMENTOS

Saiba mais em 

A pandemia da COVID-19 provocou 
uma grande perturbação na indústria 
jurídica, como em muitas outras. 
É a altura certa para os escritórios 
de advocacia e departamentos 
jurídicos corporativos se 
transformarem digitalmente... para 
sempre.
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