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Os usuários do DocSite, produto da Fácil que realiza 
o gerenciamento de documentos digitais, podem 
utilizar o aplicativo no smartphone para atividades 
de upload como: arquivar imagens da câmera, da 
galeria ou arquivos recebidos em mensagens.

O programa oferece a função de download de um 
arquivo da tela do DocSite para o smartphone,  
podendo ser rapidamente executada através do  
QR Code do documento. 

O usuário pode baixar o documento no smartphone  
para quaisquer finalidades.

Utilize o leitor QR Code do smartphone 
para localizar arquivos rapidamente.
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Nesta edição, destacamos a versão 7 do Espaider, 
baseada no conceito de beleza e usabilidade, 
novas funcionalidades de Inteligência Artificial e a  
consolidação da Fácil em dois mercados específicos: 
departamentos jurídicos de grandes organizações e 
médios e grandes escritórios de advocacia.

O Espaider 7 é um marco em nossa história. 

Um produto completo, com mais de 15 milhões 
de linhas de código, ganha uma nova roupagem, e 
está totalmente preparado para os tempos atuais,  
onde o usuário deseja aliar boas experiências com 
praticidade, além da possibilidade de modificar a 
interface de acordo com suas preferências.

Adapta-se como nunca aos dispositivos móveis e 
isso dá conforto aos usuários, que podem acessar o 
sistema sempre que precisarem, e de qualquer local.

Materializam-se também os recursos de Inteligência 
Artificial. Conseguimos aplicar na prática o que eram 
só promessas. Clientes utilizam as funcionalidades 
do PARKER, o ferramental de aprendizado de máqui-
na da Fácil, com muito sucesso, ganhando eficiência 
e otimizando muitas tarefas. 

A possibilidade de extração de dados de petições, 
onde o PARKER faz a leitura dos pedidos e valores, e 
os cadastra no sistema, é mais um mecanismo de IA, 
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presente na versão 7 do Espaider, que será sucesso 
em toda carteira de clientes da Fácil.

Essas e muitas outras novidades, como o  
lançamento de novos aplicativos, estão elencadas 
nesta edição.

Temos feito grandes investimentos tecnológicos e 
focamos sempre na evolução do Espaider, para que 
todos os usuários e profissionais do direito sejam 
sempre os maiores beneficiados, e tenham à disposi-
ção um produto de classe mundial, para automação 
de suas rotinas diárias.
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05Editorial 



CURVA ASCENDENTE
EM APENAS OITO ANOS, ARAÚZ & ADVOGADOS ASSOCIADOS 
DEIXOU DE SER O 13º ESCRITÓRIO DO PARANÁ EM TAMANHO,
PARA SE TORNAR A MAIOR BANCA DO ESTADO. POR TRÁS 
DESTE SALTO ESTÁ O APEGO À GESTÃO E À TECNOLOGIA

Flávio Alexandre de Souza
Sócio-administrador 
Araúz & Advogados Associados
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O perfil inovador de Araúz & Advogados Associados 
fica evidente já no seu slogan: “Dentro da lei. Fora 
da curva”. É o maior escritório de advocacia do 
Paraná, com 8 unidades em 5 estados. Tem mais 
de 90 advogados e 160 colaboradores, figura entre 
os mais admirados do país e se orgulha de criar e 
ousar, adotando como lema uma atuação ágil e 
moderna, tendo como retaguarda uma robusta  
infraestrutura de tecnologia.
 
Na abertura de seu site, Araúz & Advogados  
Associados destaca que “realiza investimentos em 
sua infraestrutura, com procedimentos padroni-
zados de controladoria, segurança de informação, 
padrões de Tecnologia de Informática e gestão de 
talentos. Tudo isso para que as relações entre o es-
critório e seus clientes, colaboradores e parceiros, 
sejam estabelecidas de forma duradoura”.

O sócio-administrador Flávio Alexandre de Souza 
atua diretamente ligado a essa estrutura. 

Graduado pela UFPR - Universidade Federal do  
Paraná, pós-graduado pela Ematra 9ª Região e 
Master of Laws (LLM) pelo Ibmec, ele coordena as 
questões relacionadas à tecnologia e gestão.
  

SUPORTE DO ESPAIDER

Araúz & Advogados Associados optou pelo  
Espaider como sistema de gestão jurídica.

O escritório licenciou o ERP completo, incluindo  
Contencioso, Financeiro, Contábil, Contratos,  
Consultivo, Time-Sheet, Requisições, Análises 
Gerenciais (BI) e o Parker (Inteligência Artificial). 

Os motivos?

“É um programa robusto, completo, seguro, que 
oferece todas as comodidades de hospedagem 
na nuvem, permitindo aos gestores um controle  
completo de todas as atividades, sejam elas  
financeiras, contábeis ou operacionais”, diz Flávio.
 
“O Módulo Requisições cria fluxos para várias  
rotinas do escritório. Temos uma área de Contro-
ladoria, formada por uma equipe de profissionais  
dedicada a fazer a gestão das atividades dos  
advogados, que são mais de 90.”

“A equipe também é integrada por advogados que 
não atuam em questões jurídicas, mas se dedicam 
na organização de procedimentos de acordo com os 
graus de urgência e importância. Essa função é muito 
útil na condução dos processos internos, resultando 
em maior agilidade e produtividade”.

“Dentro deste contexto, o Espaider ganha uma 
importância estratégica, pois é possível analisar 
todo o fluxo das atividades e o tempo que cada 
coisa demorou. O Espaider é fundamental para o  
desempenho de nosso back office”.

“Além de todas as facilidades, o Espaider tem a van-
tagem de ser bastante intuitivo, de fácil utilização”.

DENTRO DA LEI, FORA DA CURVA

Fundado no ano 2000 pelo advogado Carlos Araúz 
Filho, o escritório atua em 13 áreas do direito.  
Acumula experiências no Direito Empresarial,  
Agronegócio e Cooperativismo.
 
“Nossa visão sempre foi de tratar o escritório como 
uma empresa. Se vamos assessorar empresas, 
temos que ser como elas na gestão, com  
indicadores seguros. Pensamos diferente na  
questão da gestão”, enfatiza Flávio.
 
A expansão é constante e surpreendente. De acordo 
com o ranking do Anuário Análise Advocacia,  
Araúz & Advogados Associados era o 13º maior 
escritório do Paraná em 2010, quando ocupava a 
posição 242º entre os maiores do Brasil.
 
Em 2018 já era o maior do Paraná e havia alcançado 
a surpreendente posição de 33º maior do país.

Contencioso
Consultivo
Time-Sheet
Contratos
CRM
Financeiro
Contábil
Requisições
Societário

SOLUÇÕES LICENCIADAS
Cobrança (Recuperação judicial)
Análises Gerenciais (BI)
Fácil DocSite
Diário Fácil
Parker (Inteligência Artificial)
Atualização de índices financeiros
Histórico de valores
Smart Billing

Araúz & Advogados Associados
www.arauz.com.br

O escritório acumula experiências no Direito Empresarial,  
Agronegócio e Cooperativismo e atua em 13 áreas do direito.  
Em 2018 já era o maior do Paraná e havia alcançado 
a surpreendente posição de 33º maior do país.

Flávio Alexandre de Souza,  Paulo Roberto Ribeiro Nalin, Rodrigo Borba, André Miranda de Carvalho, Paulo Afonso de Souza Sant´Anna, Rafaela Aiex Parra,  Paulo Roberto Stöberl, 
Clóvis Suplicy,  Gabriel Placha, Fernando Breda, Rodrigo Laynes Milla, Thiago Gardai Collodel, Edgar Kindermann Speck, Danielle Cintra W. Martins, Carlos Araúz Filho
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Rogério Evangelista Santana
Assessor Jurídico
SENAC Minas

SENAC MINAS 
APRIMORA A 
GESTÃO JURÍDICA
TECNOLOGIA PROPORCIONA SALTO QUALITATIVO EM 
RELAÇÃO À CONTINGÊNCIA DE PROCESSOS JUDICIAIS

O Senac de Minas Gerais possui uma das  
maiores estruturas de todo o sistema no País.  

São 40 unidades em 33 cidades. E há 74 anos é 
referência em educação profissional na área de 
comércio de bens, serviços e turismo. Oferece, nas 
modalidades presencial e a distância, cursos livres e 
técnicos, além de graduação e MBA.

Conta com um quadro de aproximadamente 1.600  
funcionários e, em 2019, atendeu a 112.772 alunos.

A gestão de toda essa estrutura conta com o apoio 
de um departamento jurídico que investe em tecno-
logia para atender às demandas de toda a estrutura 
administrativa e operacional.

A instituição optou pelo sistema de gestão  
jurídica ESPAIDER para aprimorar o desempenho da 
área jurídica.

O Assessor Jurídico do Senac em Minas, Rogério 
Evangelista Santana, assinala que a implantação 
do Espaider foi primordial para a consolidação de 
avanços no departamento:

“O sistema nos proporcionou um 
salto qualitativo quanto à nossa 

contingência de processos judiciais, 
nos permitindo fornecer informações 
mais assertivas à nossa área finan-
ceira, o que impacta sobremaneira 

nos resultados econômicos”.
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ATUAÇÃO ABRANGENTE

Rogério lida diariamente com muitos desafios. 
Mas ele está preparado. Graduado em Direito pela 
Faculdade de Direito Milton Campos, possui também 
Pós-Graduação pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) 
em Advocacia Cível e Empreendedorismo e, em 
Gestão de Pessoas pelo Centro Universitário UNA.

Tem experiência em escritórios de advocacia e em 
jurídico interno de empresas, tanto em contencioso 
quanto em preventivo/consultivo, principalmente 
nas áreas de Direito Civil, Empresarial, Educacional, 
Trabalhista, Comercial, Consumidor e Administrativo, 
além de experiência no atendimento a clientes  
internos e externos, participação em negociações en-
tre empresas, órgãos governamentais e sindicatos. 

O advogado considera que a tecnologia é fundamen-
tal para alcançar os resultados pretendidos:

“Entendo que é impossível se pensar em um  
Departamento Jurídico de uma Instituição de  
grande porte sem a utilização de tecnologias,  
como o ESPAIDER, por exemplo”.

“As diversas tecnologias hoje disponíveis para 
o mundo jurídico são imprescindíveis, pois elas  
conferem maior facilidade no trato de diversas  
rotinas, facilitam o trabalho eliminando ativi-
dades manuais e repetitivas e, principalmente,  
proporcionam a melhor utilização das informações 
disponíveis aos advogados”.

“Considerando que a informação é um dos ativos 
mais valiosos do mundo atual, a possibilidade de 
que ela seja bem trabalhada por meio de recursos  

tecnológicos é de suma importância para a  
prevenção de passivos e definição de estratégias, 
principalmente nas grandes Instituições. 

Neste cenário, considerando que os Departamentos 
Jurídicos se inserem como parceiros estratégicos do 
negócio, a utilização de tecnologias nessa área se 
mostra imprescindível”.
 
AVANÇOS COMPARTILHADOS

Em entrevista à Revista Gestão Jurídica, Rogério 
destacou alguns dos avanços obtidos através da 
utilização do sistema de gestão jurídica Espaider.

AVALIAÇÃO POSITIVA 

“De modo geral tenho uma avaliação muito positiva 
do Espaider, pois, apesar do pouco tempo de uso, já 
foi possível identificar melhorias significativas em 
nossos processos. Essa percepção é compartilhada 
por toda a equipe da Assessoria Jurídica do Senac 
em Minas”.

“O sistema nos proporcionou uma série de controles 
essenciais ao bom funcionamento da área, como o 
melhor gerenciamento de prazos, do andamento 
das demandas e da distribuição dos trabalhos aos 
membros da equipe”.
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VANTAGENS 

“As principais vantagens se relacionam ao melhor 
controle de nossas variadas demandas (processos 
judiciais e administrativos, consultivo, contratos e 
convênios e controle imobiliário) e à automatização 
de determinadas rotinas, como por exemplo, a emis-
são de relatórios periódicos”.

“Temos uma gestão melhor e mais confiável de 
nossos contratos e convênios, processos judiciais 
e administrativos e contingenciamento de valores, 
conjugado com os relatórios emitidos pelo sistema, 
principalmente aqueles que foram parametrizados 
para nossas especificidades”.

RELATÓRIOS 

“Dentre as funções mais importantes, destaco as 
que nos permitem controlar e emitir relatórios 
confiáveis referentes aos contratos e convênios 
firmados pela instituição e também relativas ao 
contingenciamento judicial”.

“No caso de contratos e convênios, como estamos 
sujeitos a verificações externas e constantes audi-
torias, com a utilização do Espaider conseguimos 
emitir relatórios confiáveis rapidamente para aten-
dimento a tais demandas”.

PRECISÃO 

“Todos os nossos controles melhoraram, como 
contratos, convênios, processos judiciais, deman-
das consultivas, distribuição de demandas entre  
advogados, pagamentos realizados, dentre outros”.

“Muitas das informações e, consequentemente dos 
procedimentos, eram feitos de forma manual, por 
meio de planilhas de Excel, o que, além de gerar um 
maior volume de trabalho, também não conferia a 
segurança e a confiabilidade necessárias”.

METODOLOGIA E ESTRUTURA COMO SUPORTE  
AO ENSINO

O Senac em Minas se destaca por sua metodologia 
e tradição. A instituição ostenta diferenciais como 
ambientes de práticas pedagógicas, como os Salões 
de Beleza-Escola e os Restaurantes-Escola, além 
de disseminar seu know-how por todo o estado, 
por meio do Senac Móvel, programa composto por 
12 carretas-escola que reproduzem os ambientes 
pedagógicos. Também promove atividades de exten-
são, como palestras, oficinas e workshops.

O portfólio de ensino possui opções nos segmentos 
de saúde, segurança, meio ambiente, gastronomia, 
hospedagem, turismo, produção de alimentos, ges-
tão, comércio, idiomas, artes, beleza, design, moda, 
saúde, asseio, conservação e zeladoria, informação, 
comunicação e educação.

No Ensino Superior, a Faculdade Senac se destaca 
pela qualidade. De acordo com o último Enade,  
entre as faculdades privadas do país, o curso 
de Gastronomia de Belo Horizonte conquistou o  
1º lugar no estado e o 7º no Brasil.

Já o curso de Gestão da Qualidade, em Contagem, 
teve o mesmo desempenho em Minas e conquistou a 
3ª colocação em nível nacional. A liderança do Senac 
foi mantida também na cidade de Contagem com 
os cursos de Ciências Contábeis e Administração.  
Em relação à Região Metropolitana de BH, os cursos 
conquistaram o 3º e 5º lugares.

O Senac ainda se empenha em promover a  
inclusão social. Internamente, o setor de Tecnologias 
Inclusivas investe em recursos didáticos e, quando 
necessário, em metodologias diferenciadas para 
atender alunos, independentemente de classe  
social, gênero, orientação sexual, etnia, idade e entre 
outros aspectos. 

Além disso, por meio do Rede de Carreiras, propor-
ciona a divulgação gratuita de vagas de emprego e 
currículo de candidatos e outras ações para aquecer 
o mercado de trabalho. Já com o Programa Senac 
de Gratuidade (PSG) oferece cursos em várias áreas.

SENAC
www.mg.senac.br

Prestes a completar 74 anos, é uma das maiores estruturas do Senac do país.
Possui mais de 1.600 funcionários distribuídos por 40 unidades em 33 cidades.
Oferece cursos livres e técnicos, além de graduação e MBA.

Contencioso
Consultivo
Contratos
Propriedade Imobiliária

SOLUÇÕES LICENCIADAS
DocSite
Atualização de índices financeiros
Execução da tarefa de atualização 
monetária

Confira cinco destaques do Espaider no  
Senac em Minas

• Melhor controle dos prazos e andamentos 

• Melhorias significativas nos processos 

• Maior confiabilidade no controle de  
contratos e convênios 

• Salto qualitativo quanto à contingência  
de processos judiciais
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O escritório Jubilut Advogados nasceu em 1970, 
em São Paulo. Hoje atua em todo o Brasil com uma 
equipe de 25 advogados situados em sua sede, além 
de escritórios parceiros em diversos estados.
 
Desde o início, o fundador Heraldo Jubilut Junior, 
optou pelo escopo de assessorar empresas no 
âmbito do Direito do Trabalho. Indústria, construção 
civil, alimentação e infraestrutura são alguns dos 
segmentos atendidos.
 
A banca mantém o conceito da tradicional advocacia 
personalizada, privilegiando uma atuação dos sócios 
e do seu fundador junto aos clientes.
 
Para garantir um atendimento ainda mais perso-
nalizado e especializado, o Jubilut desenvolveu um 
sistema de trabalho em forma de células e também 
apostou na contratação de um sistema de gestão 
jurídica robusto, confiável e ágil, o Espaider. 

Entrevistamos os sócios Mirella Collesi Jubilut 
Mercadante e Leonardo Collesi Lyra Jubilut, que 
destacaram as vantagens do emprego da tecnologia 
avançada na gestão jurídica.
 
CÉLULAS DE TRABALHO 
 
“Há cerca de 10 anos, o escritório viu a necessidade 
de dividir seus profissionais em células de traba-
lho, compostas por coordenador e advogados. As  
vantagens observadas são uma maior aproximação 
do profissional junto ao cliente, seja no que tange 
ao seu perfil, na condução dos processos, seja no 
entendimento de sua própria rotina”, explica o Sócio 
e Head do escritório, Leonardo Jubilut.

“Esta formatação por células agregada às visitas 
constantes aos clientes, faz da nossa equipe de 
profissionais do direito, um braço acoplado aos 
departamentos jurídicos das empresas”.

O escritório assume protagonismo na dinâmica das 
empresas. Com as inovações legislativas na área 
trabalhista e as constantes alterações nas rotinas 
de trabalho, nossos profissionais frequentemente 
encontram-se inseridos nas deliberações das 
empresas, de modo a apoiar as principais decisões 
estratégicas corporativas”, finaliza o advogado.
 
Leonardo destaca que as células permitem um maior 
refinamento no atendimento. O advogado de cada 
célula conhece as peculiaridades do cliente.  Essa 
formatação é um dos nossos pontos fortes e é fun-
damental para alcançar a excelência no atendimento: 
 
“O Espaider é uma ferramenta muito importante na 
produtividade das células, pois une as informações 
num só lugar e todos podem acompanhar o que está 
sendo feito em termos de prazos e procedimentos”.
 
“O sistema de células, junto com o Espaider, tem nos 
permitido alcançar uma evolução enorme na gover-
nança dos processos. Estamos muito satisfeitos”.

40 ANOS COM 
FOCO NO CLIENTE
JUBILUT ADVOGADOS ADOTA SISTEMA DE CÉLULAS DE 
TRABALHO PARA GARANTIR SERVIÇOS MAIS 
ESPECIALIZADOS E PERSONALIZADOS

Leonardo Collesi Lyra Jubilut
Sócio e Head
Jubilut Advogados F
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Mirella Collesi Jubilut Mercadante
Sócia - Jubilut Advogados
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ENCAIXE PERFEITO

A opção pelo Espaider ocorreu em 2017, após  
a conclusão de que era necessário adotar uma  
ferramenta tecnológica mais avançada.
 
Mirella destaca os ganhos percebidos:
 
“O Espaider é adequado às nossas necessidades, 
com possibilidade de customização diante do 
potencial de crescimento, importante edição de 
relatórios personalizados, facilidade para conexão e  
atendimento remoto e integração de outros  
módulos à estratégia de negócios, que poderão 
agregar ainda mais valor ao sistema”.
 
“O Espaider se revelou uma ferramenta bastante 
completa e com ela obtivemos grandes avanços. 
Uma das coisas mais importantes é a facilidade das 
customizações. Várias demandas que o escritório 
solicitou foram implantadas rapidamente”.
 
Jubilut faz uso do Fácil DocSite, ferramenta que 
faz a gestão de documentos digitais. Seu grande  
diferencial é o acesso direto ao sistema Espaider, 
para inclusão dos arquivos em processos,  
diretamente dos produtos Microsoft Office. 

Não existe um passo intermediário entre criar o  
documento e depois arquivá-lo. 

O documento já é concebido arquivado. É possível 
localizar documentos por argumentos no interior 
de textos, planilhas, e-mails e PDFs. Os arquivos 
podem ficar na mesma base de dados do Espaider 
ou armazenados separadamente.
 
“No caso de arquivamento de e-mails, as mensagens 
de respostas são arquivadas automaticamente.  
Os documentos também são anexados e é muito  
fácil gerenciar sua localização, pois tudo é feito 
direto no sistema. Não precisamos sair do sistema 
para procurar documentos e e-mails”, diz Mirella.
 
“A interface é simples e amigável, muito fácil de 
operar”, complementa.

MIGRAÇÃO DE DADOS
 
Em 2018 o escritório fez a migração da sua base 
de dados para o Espaider. Foram implementadas  
parametrizações que resultaram numa transferên-
cia de dados tranquila e segura.
 
 “A migração do banco de dados com mais de 10.000 
processos ativos nunca é tranquila. Para nós, a 
quantidade de informações é enorme, e se trata 
de ponto relevante da nossa operação. Mas a Fácil 
conseguiu fazer essa migração de forma segura, 
rápida e com bastante cuidado, permitindo que tudo 
corresse da melhor maneira”, destaca Mirella.
 
Além dos vários módulos do Espaider, o Jubilut  
utiliza a atualização de índices financeiros e  
histórico de valores, para controle detalhado  
dos valores corrigidos.
 
EVOLUÇÃO
 
A utilização do Espaider pelo Jubilut está em 
constante aprimoramento. Mirella comenta que na 
medida em que a implantação do novo sistema se 
disseminava, os clientes apontavam a agilidade de 
acesso às informações, permitindo interlocução 
mais dinâmica sobre o conjunto de processos.
 
“É importante destacar a capacidade de  
processamento de informações que permite um 
novo e, sem dúvida, melhor padrão na confecção de 
relatórios solicitados, com a agilidade demandada 
por cada cliente”.
 
“Os clientes elogiam ainda, a apresentação mais 
incisiva de dados como histórico de alteração de ris-
cos e valores envolvidos no conjunto de processos, 
o que permite contingenciamentos mais precisos 
das verbas judiciais”.
 
“A quantidade de informações processuais que 
podem ser inseridas, nos permite uma análise mais 
profunda e estratégica das carteiras dos clientes. A 
nossa inteligência operacional adquire nova muscu-
latura com o software”.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
 
Um dos recursos utilizados pelo Jubilut é o Parker, 
ferramenta de Inteligência Artificial. A advogada 
Mirella fala sobre a experiência:
 
“A introdução de uma ferramenta nova de IA poderia 
causar alguma ansiedade devido ao pensamento de 
que o trabalho da máquina se sobreporá ao humano.

JUBILUT
www.jubilut.com.br

Fundado em 1970 na cidade de São Paulo.
Atua no âmbito do Direito do Trabalho, atendendo a setores 
como indústria, construção civil, alimentação e infraestrutura.
Adota o sistema de células de trabalho.

Contencioso
Contábil
Financeiro
Fácil DocSite
Parker (Inteligência Artificial)

SOLUÇÕES LICENCIADAS
Atualização de índices financeiros 
e histórico de valores

 

ADVOCACIA CONTEMPORÂNEA

Jubilut Advogados une o conceito da  
tradicional advocacia personalizada à advo-
cacia contemporânea, que busca conhecer o 
negócio do cliente e a ele oferecer resposta 
condizente com a sua real necessidade.
 
O escritório apresenta como balizadores de 
sua conduta, os seguintes princípios:

Orientação ao cliente de forma ativa e  
preventiva, sobre eventuais riscos, custos e 
benefícios, apresentando relatórios circuns-
tanciados, proporcionando os meios necessá-
rios para a tomada de decisões mais seguras.
 
Estrutura dividida em células de trabalho que 
permite atendimento ao cliente sempre pelo 
mesmo grupo de advogados.

Política de prevenção através da prática de  
auditoria, diagnóstico, análise e tratamento. 

Busca de soluções na área trabalhista para 
médias e grandes empresas por meio de 
consultoria estratégica e administração do 
contencioso.
 
Os sócios encontram-se na linha de frente, em 
contato próximo com o cliente, trabalhando 
diretamente na resolução dos casos.

Atuação estratégica sustentada em índices de 
performance, com investimentos em tecnolo-
gia para a gestão da carteira de processos e 
análise de risco/provisionamento.

Minimização dos riscos do processo judicial 
trabalhista sem interferir na operação do 
negócio do cliente, com suporte aos departa-
mentos de RH.

Como temos claro que qualquer instrumento se 
submete, e jamais se sobrepõe à cultura de uma 
empresa, comprovamos que a escolha foi correta”.
 
“O Parker entrega o que precisamos em termos de 
agilidade para o setor de publicações, facilitando o 
agendamento de prazos automaticamente e, conse-
quentemente, diminuindo a possibilidade de erros”.
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CONFIANÇA 
QUE SE RENOVA
O GRUPO YAMAHA DO BRASIL UTILIZA O ESPAIDER DESDE 2005,  
NUMA SÓLIDA PARCERIA QUE ACOMPANHA A EVOLUÇÃO  
TECNOLÓGICA ATRAVÉS DE CUSTOMIZAÇÕES E APRIMORAMENTOS

Valéria Melo de Andrade
Gerente Jurídica
Grupo Yamaha do Brasil F
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A Yamaha chegou ao Brasil em 1970. Foi a primeira 
fabricante de motocicletas do país. Hoje ela tem 
2.500 colaboradores. A fábrica fica em Manaus.  
A administração está sediada em Guarulhos,  
na Grande São Paulo.

E é de São Paulo que são dirigidas as operações 
na América Latina, abrangendo subsidiárias na 
Argentina, Peru e Uruguai. No Brasil a marca está 
presente em todos os estados com uma ampla rede 
de concessionárias.

Além de fabricar motos, a Yamaha produz e  
importa motores de popa, geradores, quadriciclos e 
motos aquáticas.
 
ESCOLHA CRITERIOSA

A opção do Departamento Jurídico da Yamaha  
pelo sistema de gestão jurídica Espaider ocorreu  
em 2005.

A Gerente Jurídica Valéria Melo de Andrade  
participou diretamente do processo de escolha.  
A avaliação foi completa e criteriosa.

“Estive em Blumenau para conhecer a Fácil, fomos 
recebidos na empresa e tomamos conhecimento dos 
detalhes de sua estrutura e soluções. Analisamos 
outros produtos, comparamos as funcionalidades e 
verificamos que o Espaider se encaixava dentro de 
tudo o que a gente precisava”, recorda Valéria.

“Foi uma escolha acertada”, complementa. “Hoje 
posso dizer que estamos muito satisfeitos com o 
Espaider. A atualização tecnológica é fundamental 
a qualquer departamento jurídico, porque a infor-
mação tem que ser rápida e precisa. Se não houver 
um sistema competente para nos auxiliar, não há 
como realizar uma gestão de acordo com o padrão  
exigido dentro de uma grande companhia. Isso  
somente seria possível com um sistema eficiente.  
E o Espaider nos proporciona isso”.

EVOLUIR SEMPRE

Ao longo dos quase 15 anos de utilização do  
Espaider, o Departamento Jurídico da Yamaha  
sempre buscou se manter atualizado, além de  
demandar customizações para melhores adequa-
ções aos seus processos internos.

Essa evolução é contínua: atualmente ocorre a im-
plantação do Fácil Captura de Andamentos, que rea-
liza a busca dos andamentos processuais em órgãos 
e tribunais, e do Parker, ferramental de Inteligência 
Artificial da Fácil.

“Pelas demonstrações que tivemos são funções 
bastante estratégicas, que devem otimizar ainda 
mais o nosso trabalho”, avalia a Gerente.

A revista Gestão Jurídica conversou com 
Valéria sobre os principais aspectos 
relacionados à utilização do Espaider:

CADEIA PRODUTIVA 

“Utilizamos muito o módulo de Contratos. Lidamos 
com uma grande quantidade de contratos em áreas 
como compras diretas e indiretas, fornecimento 
para linhas de produção e prestação de serviços. 
O sistema faz também o controle de vigência de 
todos os contratos”.

RELATÓRIOS

“Contamos com a elaboração de relatórios persona-
lizados. O Espaider gera relatórios todos os meses 
para a contabilidade, destacando as contingências. 
Isso facilita a gestão dos contingenciamentos”.
 
“Geramos relatórios para fazer os KPI’s do Depar-
tamento Jurídico e temos a informação gerencial  
sempre à mão, de maneira fácil. Isso tem nos  
ajudado muito, pois conseguimos extrair cada vez 
mais informações, e ainda mais detalhadas”.
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CUSTOMIZAÇÃO 

“O Espaider foi bastante customizado nesses anos 
todos. Essa é uma grande vantagem do produto, 
pois permite atender às especificidades da empresa. 
Muitas coisas foram alteradas ao longo do tempo 
para atender às nossas necessidades”.

“Contamos com versões em inglês e espanhol. A 
versão em inglês visa atender demandas da nossa 
matriz, no Japão, estando o sistema apto a gerar 
relatórios dentro dos parâmetros definidos pela 
empresa. A versão em espanhol foi pensada para 
estar disponível para as nossas subsidiárias na 
Argentina, Peru e Uruguai.
 
GESTÃO DE DOCUMENTOS

“O DocSite, uma das novidades recentes lançadas 
pela Fácil, veio para nos facilitar a vida em termos 
de gestão de documentos. Ficou tudo muito mais 
simples e direto, de fácil operacionalização”.

LEITURA DE PUBLICAÇÕES

“O Diário Fácil veio para otimizar bastante o tempo 
dos advogados na leitura de publicações. Antes dele, 
levava-se duas ou três horas por dia lendo publica-
ções. O Diário Fácil é bem mais rápido. O sistema já 
traz a publicação, o profissional examina o que lhe 
compete e o sistema vincula a publicação direto a 
uma pasta do processo dentro do sistema”.

VERSATILIDADE 

“Nossa satisfação com o Espaider se dá também 
pela facilidade com que se pode implementar novas 
funcionalidades, criando campos específicos dentro 
dos parâmetros que definimos”.

“Ele também permite a concessão de acessos aos 
escritórios terceirizados que nos auxiliam no Brasil 
e no exterior, que podem alimentar o sistema com 
suas requisições e andamentos. Isso melhora a 
comunicação e otimiza o tempo de todos”.

SUPORTE COMPLETO AO CLIENTE

A Yamaha produz mais de 150 mil motocicletas por 
ano no Brasil. Atualmente o Grupo comercializa 
26 modelos de motocicletas no país, oito modelos 
WaveRunner (veículos aquáticos) e 32 modelos de 
motores de popa.

Em 2020 ela completa 50 anos de Brasil e 35 anos 
de sua fábrica na Amazônia.

A empresa investe para apoiar de todas as formas 
os seus clientes e potenciais compradores. Além de 
oferecer assistência por meio de concessionárias 
e oficinas autorizadas, o Grupo Yamaha do Brasil  
ainda conta com um importante braço financeiro, 
que é composto pela Yamaha Consórcio, Banco 
Yamaha e Yamaha Corretora de Seguros, e,  
mais recentemente, com uma empresa da área de 
transportes e logística, a Yamaha Logística.

Possui o Sistema de Gestão da Qualidade da 
Yamaha, baseado na norma ISO 9001:2015, que 
engloba todo o processo, desde o Desenvolvimento, 
Produção, Vendas e a Assistência Técnica de  
motocicletas e motores de popa.

Um ponto fundamental neste sistema implantado 
é a satisfação dos clientes, sejam eles os conces-
sionários, os usuários de produtos ou aqueles que 
recebem os serviços.
 
A Yamaha Motor da Amazônia foi certificada em  
dezembro de 2004 na ISO 14001:1996, e em novem-
bro de 2017 migrou para a versão 14001:2015.

Com o objetivo de fazer com que todas as plantas 
do Grupo Yamaha no Brasil fossem certificadas, 
o site da Yamaha, em Guarulhos, foi certificado 
na ISO 14001:2004 em outubro de 2008. Migrando  
para versão 2015 da norma em novembro 2017.  

O foco dessa norma é o tratamento que a empresa 
confere ao consumo dos recursos naturais, de modo 
que sejam utilizados racionalmente, assim como 
o descarte correto de resíduos gerados em seus 
processos e serviços.
 
A Yamaha Motor da Amazônia foi certificada em  
Janeiro de 2011, na norma OHSAS 18001:2007 e em  
fevereiro de 2020 iniciou a migração para  
ISO 45001:2018. Essa norma trata de segurança e 
saúde ocupacional dos colaboradores.

GRUPO YAMAHA DO BRASIL
www.yamaha.com.br

Multinacional japonesa do setor automotivo 
presente no Brasil desde 1970.

Conta com 2.500 colaboradores.

Fabrica motocicletas e também produz e importa motores 
de popa, geradores, quadriciclos e motos aquáticas.

Sua sede administrativa fica em São Paulo, de onde são 
dirigidas as subsidiárias na Argentina, Paraguai e Uruguai.

Contencioso
Contratos
Propriedade Intelectual
Societário
Consultivo
Biblioteca
Requisições
DocSite
Atualização de índices financeiros
Diário Fácil
Fácil Captura de Andamentos
Parker (Inteligência Artificial)

SOLUÇÕES LICENCIADAS
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ESPAIDER 7
UMA NOVA EXPERIÊNCIA USUÁRIO-MÁQUINA, NOVA INTERFACE, 
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E NOVAS FUNCIONALIDADES
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Carlos José Pereira
Diretor-presidente
Fácil | Espaider



O Espaider 7 é o resultado do maior investimento 
que a empresa já fez em termos de melhorias e  
novidades. O produto tem surpreendido princi-
palmente pela facilidade de uso e flexibilidade de 
modificação da interface.

Além da interface, que é apenas a ponta do iceberg, 
existem também novidades em Inteligência Artificial, 
formas modernas e colaborativas para edição de 
contratos e adequação à LGPD.

O Espaider sempre foi reconhecido pela sua flexi-
bilidade de personalização de informações e rela-
tórios. Os departamentos jurídicos e os escritórios 
de advocacia sempre entenderam que produtos 
jurídicos devem se ajustar às regras dos negócios 
e não o contrário. O Espaider sempre respondeu 
muito bem à essas demandas, comuns em sua 
base de clientes; e para que isso fosse possível, a  
Fácil sempre teve tecnologia diferenciada para 
a construção de suas soluções. Os milhares de  
usuários que utilizam o Espaider diariamente,  
entendem muito bem essa questão.
 
No Espaider 7 a flexibilidade de alteração do pro-
duto aparece também na interface; os usuários 
são “empoderados” e ganham muitos recursos que 
permitem que cada profissional, individualmente, 
adapte a interface para aumento de produtividade 
com acesso fácil e rápido às informações.

Interface - Visual da nova versão do Espaider

A Fácil tem dito, que nesse quesito, a versão 7 
inaugura uma “nova experiência usuário-máquina”. 
Além da flexibilidade, a Fácil adotou técnicas 
mundiais recomendadas para o desenho das telas, 
para serem produtivas em todos os sentidos; o 
sistema se adapta muito bem aos dispositivos 
móveis e conta com temas de cores que podem ser 
selecionados. A possibilidade de “favoritar” funções, 
as telas em “carrossel” e os atalhos em grids,  
modificam totalmente a maneira como o usuário se  
relaciona com o sistema. Algumas formas de  
interação são criações da Fácil e estão presentes 
somente no Espaider.
 
COMO REFAZER TOTALMENTE A INTERFACE DE 
UM GRANDE SISTEMA?

O Espaider é o ERP de gestão jurídica mais completo 
do mercado, com 15 milhões de linhas de código e 
centenas de funcionalidades espalhadas em diver-
sos módulos. Refazer totalmente a interface como a 
Fácil fez, somente foi possível devido à forma como 
seus produtos são desenvolvidos; sempre pensando 
em flexibilidade e com utilização de ferramental 
tecnológico próprio, que separa a interface por ca-
madas. De qualquer forma, o trabalho na concepção 
de uma nova interface, o desenvolvimento de com-
ponentes, a escrita de novos códigos e testes, foi um 
trabalho que levou quase três anos.
 

MATERIAL DESIGN INTERFACE 

Todo o padrão visual do sistema foi refeito. A inter-
face passou a adotar como referência e guia de boas 
práticas o “Material Design”, manual desenvolvido 
pelo Google e amplamente utilizado no mundo.

TEMAS

Agora cada usuário pode escolher a combinação de 
cores que mais lhe agrada. São mais de dez opções 
de temas. Alguns, inclusive, “noturnos”. E ao longo 
do tempo, a Fácil lançará novas opções.
 
FAVORITOS

Conceito que permite a cada usuário escolher as 
funções que mais utiliza e que devem ficar sempre 
visíveis, ao alcance de um único clique.
 
BARRA SUPERIOR PERSONALIZADA

Em versões anteriores do Espaider, a barra superior 
do sistema era utilizada para exibir os módulos 
disponíveis. 

A partir da versão 7, ela é reservada para as páginas 
favoritas de cada usuário. Assim, é possível escolher 
as que devem estar disponíveis, não importando a 
quais módulos pertencem.

O usuário pode ou não agrupar estas páginas em 
submenus, com combinações à sua escolha. Con-
sequentemente, agora é possível alternar entre os 
diversos cadastros do sistema com um único clique 
do mouse, não importando de qual módulo o cadas-
tro faz parte.
 
AÇÕES FLUTUANTES

As ações de grid relacionadas a cada registro (por 
exemplo: transferir, excluir, inserir anexos, emitir tal 
relatório para aquele registro, etc.) também podem 
ser marcadas como favoritas. Neste caso, ao passar 

o mouse, o sistema apresenta “botões flutuantes” 
sobre a linha do grid. Com isso, o acesso a essas 
ações, também fica ao alcance de um clique, sem 
necessidade, nem mesmo, de abrir o registro para 
edição. Quando dois ou mais registros estão marca-
dos, as ações flutuantes passam a ficar visíveis no 
topo do grid, permitindo o acionamento delas para 
todos os registros selecionados.

ATALHOS PARA COLEÇÕES

Funcionalidade que permite ao usuário pular a etapa 
de abrir a tela de edição do registro para acesso a 
determinada coleção. O próprio usuário consegue 
definir um atalho para cada coleção que deseja. Uma 
vez definido o atalho, ele fica disponível no grid do 
registro, junto às “ações flutuantes”.
 
NAVEGAÇÃO ATRAVÉS DE “ÁREAS DE TRABALHO”

Em versões anteriores, o padrão de navegação era 
através de janelas. Na medida que o usuário avan-
çava, novas janelas se sobrepunham às anteriores. 
Esta forma de navegação foi mantida, mas como 
alternativa de compatibilidade. 

A opção padrão passou a ser através de áreas de 
trabalho: grande espaço reservado na interface 
principal do sistema onde as telas avançam como 
que em um “carrossel”. 

Na barra de navegação é possível retornar ou avan-
çar novamente para qualquer uma das telas previa-
mente acessadas. Pode-se escolher entre “Área de 
trabalho única” ou “Área de trabalho dupla”. 

Nesta segunda opção, a área de trabalho se duplica, 
permitindo a visualização e interação simultânea 
em duas telas. Grid de registros e tela de edição do 
registro selecionado no grid, por exemplo. Facilita a 
visualização rápida de grande quantidade de regis-
tros na sequência, já que não é necessário fechar a 
edição do registro para poder acessar outro.
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ATALHOS PARA “NOVO” DE COLEÇÕES

Idêntico aos “Atalhos para coleções”, só que como 
atalho para o botão de criação de registros em qual-
quer coleção. Atalho deste tipo substitui três cliques 
por um só, além de eliminar tempo de carregamento 
do próprio registro e do grid da coleção, cada atalho 
é independente entre si, e cada usuário define seus 
próprios atalhos.

REFINAR PESQUISA

Funcionalidade que permite a utilização rápida de 
modelos de filtros para aplicar pesquisas nos grids 
padrões do sistema. Permite que o usuário construa 
filtros por quaisquer campos.
 
JANELA DE PESQUISA FLUTUANTE

É possível marcar campos do “Refinar pesquisa” 
como favoritos. Ao fazer isto, uma janela flutuante 
é habilitada para permitir rápida utilização e alter-
nância entre os filtros aplicados. Quando fechada, 
a janela flutuante se transforma em um botão flu-
tuante, que pode ser posicionado em qualquer local 
da tela, ficando visível para reabertura da janela 
flutuante.
 
BLOQUEIOS CONTRA USO SIMULTÂNEO 
DE MESMO USUÁRIO

Política de segurança importante para mitigar uso 
indevido de credenciais de acesso. 

Caso o usuário esqueça sua sessão aberta em algum 
navegador, basta acessar por outro navegador (por 
um celular, por exemplo) que a sessão anterior será 
automaticamente finalizada. 

Além disso, caso alguém tente utilizar suas creden-
ciais de acesso enquanto estiver navegando pelo 
sistema, o usuário perceberá, pois terá sua sessão 
expirada. 

Servirá como alerta para o usuário, informando que  
a segurança do acesso foi comprometida.

MAXIMIZAÇÃO TEMPORÁRIA DA 
ÁREA DE TRABALHO DUPLA 

Ao utilizar essa função, a largura de cada área de 
trabalho é dividida ao meio, para permitir a visuali-
zação simultânea das duas. 

Nas situações em que o usuário desejar expandir 
temporariamente uma das áreas, é possível maxi-
mizá-la apenas naquele momento. Na sequência da 
navegação, o sistema volta a adotar duas áreas de 
trabalho visíveis simultaneamente.

APRESENTAÇÃO DA TELA PARA REFAZER O 
LOGIN ASSIM QUE A SESSÃO DEIXA DE SER VÁLIDA

Seja por tempo inativo no sistema, ou porque o 
mesmo usuário foi utilizado para nova conexão com 
o sistema em outro navegador/dispositivo.
 
CONTINUAR DE ONDE VOCÊ PAROU

Opção que faz com que a última tela acessada pelo 
usuário seja a primeira a ser exibida após novo login. 
Cada usuário define para si, se deseja esta opção ou 
se prefere a opção tradicional: sempre apresentar a 
primeira página favorita após login no sistema.
 
Importantes componentes das interfaces foram 
criados pela Fácil, sem utilização de bibliotecas 
prontas; são leiautes que garantem velocidade, 
beleza e aproveitamento das telas, além de maior 
compatibilidade com dispositivos móveis.

CONJUNTO DE RECURSOS PARA EDIÇÃO DE  
CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS

Conjunto de recursos dentro do produto Fácil  
DocSite, que é totalmente integrado ao Espaider, 
cujo objetivo é facilitar a elaboração de minutas 
de qualquer tipo de documento, como contratos, 
petições, pareceres, dentre outros.

BANCO DE CLÁUSULAS

Reutilização de cláusulas/parágrafos para facilitar 
a elaboração de novos documentos.

IA – INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL – EXTRAÇÃO DE 
DADOS DE TEXTOS EM LINGUAGEM NATURAL

A Fácil começou seus estudos em Inteligência 
Artificial em 2014. E em 2017 sua equipe iniciava 
os trabalhos para desenvolvimento das primeiras 
funcionalidades. Com isso, diversos clientes já utili-
zam alguns destes recursos com bastante sucesso, 
como é o caso da análise preditiva de andamentos, 
uma das funcionalidades do ferramental de aprendi-
zado de máquina da Fácil denominado PARKER.
 
O Parker foi aprimorado na versão 7. Agora a  
inteligência artificial do Espaider é capaz de extrair 
informações a partir de textos em linguagem natural. 

O primeiro módulo a ganhar tal recurso foi o  
Contencioso. Funcionalidade que extrai dados a 
partir das petições iniciais dos processos.
 
O usuário anexa ao sistema a petição inicial. O Parker 
extrai informações como: valor da causa, pedidos e 
seus respectivos valores. O Espaider demonstra 
as informações extraídas em tela, já com os pedi-
dos classificados conforme tabela previamente  
existente no sistema. Ao lado, apresenta também o 
texto original, com destaque aos locais que serviram 
de base para as extrações das informações. Na se-
quência, o usuário pode confirmar o cadastramento 
no Espaider, gerando os respectivos pedidos e 
atualizando o valor da causa.
 
COMPARTILHAMENTO COM PESSOAS  
EXTERNAS AO SISTEMA

Função bastante útil quando uma minuta do  
documento precisa ser discutida com um cliente ou 
fornecedor, por exemplo. A outra parte não precisa 
ser um usuário cadastrado no Espaider. Pode-se 
compartilhar com qualquer endereço de e-mail e 
através do link enviado pelo sistema – e uma senha 
opcional, definida no ato do compartilhamento – a 
edição é permitida, com os logs atrelados ao e-mail 
do compartilhamento. Em conjunto com a edição 
colaborativa, agiliza-se bastante o trabalho de  
consenso para chegar na versão final do documento.

EDITOR WEB
 
O usuário pode editar documentos através do 
navegador, sem precisar de editores de mercado. 

Permite formatação de fonte e parágrafo, uso de 
enumerações, tabelas, imagens, recuos, cabeçalho 
e rodapé, definição das margens de página, dentre 
outras das opções mais utilizadas nos principais 
processadores de textos de mercado.

É possível importar arquivos em formato “.docx” 
(um dos mais populares) e continuar a edição a 
partir do navegador. As alterações são automati-
camente salvas na base de dados do Fácil DocSite/
Espaider, com armazenamento dos logs pertinentes.  

Permite também exportação para arquivos em 
Word (da Microsoft) ou PDF, além dos diversos re-
cursos presentes no Fácil DocSite: transferência e  
congelamento do documento, geração de links  
para envio por e-mail, pesquisas pelo conteúdo dos 
documentos, etc.

DOCUMENTOS DINÂMICOS

Permite a indicação de partes do documento que 
serão automaticamente preenchidas com campos 
de cadastros do sistema, ou por respostas às  
perguntas feitas no momento da elaboração de 
novos registros a partir dos documentos dinâmicos. 
Ideal para elaboração de templates a serem adota-
dos pelas diversas áreas para documentos padrões.
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CADASTRO AUTOMÁTICO DE DADOS DE 
IDENTIFICAÇÃO DOS PROCESSOS
 
Outra funcionalidade que agrega produtividade e 
eficiência ao Espaider, é o cadastro de identificação 
dos processos a partir do número. Dados adicionais 
são catalogados com base nessa informação, sem 
que o usuário necessite digitá-los.

APLICATIVOS EM CELULARES PARA FUNÇÕES 
ESPECÍFICAS
 
A relação de aplicativos disponíveis para tarefas 
pontuais também cresceu e a Fácil continua  
preparando outros.

APLICATIVO DE APOIO AO FÁCIL DOCSITE
 
A Fácil dispõe do DocSite para realizar o geren-
ciamento de documentos, inclusive a partir de 
programas do Office, da Microsoft. Esse aplicativo 
específico, que serve de apoio ao produto Fácil Do-
cSite, permite a inclusão facilitada de documentos 
em Word, Excel, PowerPoint e e-mails, com a possi-
bilidade de pesquisa por argumentos presentes nos 
textos.

Agora com esse aplicativo de apoio ao DocSite 
para smartphones, é possível realizar as atividades 
de upload de imagens da câmera, da galeria ou  
arquivos recebidos em mensagens. Esses arquivos 
são armazenados no Espaider, nos locais pertinen-
tes do sistema, como processos, contratos e outros.

Novos documentos também podem ser criados 
com a utilização da câmera, galeria ou acesso aos  
documentos do dispositivo. O gerenciamento de 
documentos pode ser realizado também por nome, 
situação, restrição de acesso, biblioteca a qual o 
documento pertence, dentre outros recursos.

ATA FÁCIL
 
Disponível para dispositivos móveis com sistema 
Android e iOS. Esse aplicativo ajuda no gerenciamen-
to de reuniões dos usuários e permite vinculá-las ao 
Time-Sheet ou eventos do Espaider.

Pode ser usado sem que o usuário realize login 
no sistema. Desta forma, as reuniões serão salvas 
somente no dispositivo. Algumas funcionalidades 
serão habilitadas ao realizar o acesso, como por 
exemplo, a possibilidade de vincular reuniões com o 
Espaider, buscar os clientes próximos e as reuniões 
salvas no sistema.

ESPAIDER CHAT
 
Aplicativo disponível para Android e iOS, que  
permite a utilização do chat do Espaider através de 
dispositivos móveis. 

As organizações passam a ter um chat exclusivo 
para seus colaboradores e todas as conversas ficam 
arquivadas no sistema Espaider.
 
A partir do desktop, os usuários podem trocar men-
sagens com os profissionais que estiverem com o 
dispositivo móvel ou no desktop. Garantia de sigilo 
profissional e exclusividade de transmissões da 
própria organização.
 
Somente usuários com permissão podem utilizá-lo. 

Além disso, é possível realizar ligações telefônicas 
pelo aplicativo por usuários cadastrados.
 
Nossos clientes costumam dizer que ele substitui o 
e-mail de forma eficiente, pois não tira a atenção das 
pessoas e todas as interações ficam registradas.
 
A Fácil está constantemente inovando suas solu-
ções, buscando aprimorar os recursos, gerando 
experiências agradáveis aos usuários e facilitando 
as rotinas diárias do setor jurídico. 

A empresa conta com uma equipe de profissio-
nais altamente capacitados para desenvolver  
funcionalidades utilizando ferramentas cada vez 
mais avançadas.
 
Entre em contato com a Fácil e solicite uma 
demonstração do Espaider 7. 

Você vai se surpreender!
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HOSPEDAGEM 
SEGURA
REDE MULTINACIONAL PESTANA HOTEL GROUP UTILIZA O 
ESPAIDER EM DATACENTER DA FÁCIL PARA GARANTIR MAIS 
AGILIDADE E SEGURANÇA NAS INFORMAÇÕES

Pestana Hotel Group
Jaqueline Segismundo
Advogada F
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O Pestana Hotel Group é o maior grupo multi- 
nacional com origem em Portugal, marcando  
presença em 15 países. O grupo entrou em 2020  
em grande estilo, inaugurando em Nova Iorque o  
seu hotel de número 100.

Além disso, comemora o sucesso da marca  
Pestana CR7 Lifestyle Hotels, composta por 
uma série de hotéis em Portugal e futuramente 
na Espanha, Marrocos, EUA, Inglaterra e França,  
construídos em parceria com o astro do futebol 
Cristiano Ronaldo.

Classificado entre as 100 maiores cadeias de 
hotéis do mundo, em 2020 o Pestana Hotel Group  
completou 20 anos no Brasil, onde são manti-
das cinco unidades localizadas nas cidades de  
São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Curitiba.

A análise, o acompanhamento e a gestão de  
processos judiciais e administrativos trabalhistas 
em nível nacional da rede Pestana no Brasil, são 
coordenadas pela advogada Jaqueline Segismundo.

Ela atua na gestão de escritórios jurídicos  
terceirizados, na definição de estratégias de  
defesa, análise e acompanhamento de processos,  
aplicação de políticas de acordo e rotinas  
preventivas, além de emitir pareceres internos.

AO ALCANCE DE UM CLIQUE

A gestão jurídica do grupo no Brasil é feita através 
do ERP de gestão jurídica Espaider.

A empresa optou por hospedar o Espaider no Fácil 
Datacenter, mantendo todas as soluções na nuvem.

“O sistema organizou e sintetizou todas as infor-
mações que precisávamos em nossos processos 
internos. Também tornou mais dinâmica a comunica-
ção com os escritórios parceiros e os reportes dos 
andamentos processuais, ao permitir que tenhamos 
tudo ao alcance de um clique”, destaca Jaqueline.

“Outro benefício foi em relação à nossa comunicação  
interdepartamentos, que foi otimizada por causa do  
eficaz controle das contingências, bem como pela 
atualização periódica de todos os valores que  
possuem reflexos contábeis”.

O Pestana conta com o assessoramento de mais de 
15 escritórios externos, nas áreas cível, trabalhista, 
criminal, ambiental e tributária.

“O Espaider também aperfeiçoou a comunicação 
com os escritórios parceiros, pois as contingências 
passaram a ser atualizadas em tempo real. Todo 
o procedimento e acompanhamento ficou mais  
dinâmico”, assinala Jaqueline.

Confira os principais benefícios e vantagens  
proporcionados pelo Espaider, na avaliação feita 
pela advogada Jaqueline Segismundo à Revista 
Gestão Jurídica:
 
CONTINGENCIADOR

“O módulo Contingenciador, através das requisições 
feitas pelos escritórios parceiros, com a posterior 
aprovação interna, tornou mais segura a comuni-
cação e reporte dos valores que envolvem cada  
um dos processos”.

“A segurança trazida pelo fluxo de aprovações para 
ajustes de provisões e depósitos judiciais, feita 
através do Contingenciador, otimizou o tempo e a 
produtividade da equipe”.

DATACENTER

“Optamos por armazenar o sistema no datacenter 
da Fácil para otimizar burocracias internas, visando 
mais agilidade e segurança”.

“O fato de estar tudo na nuvem nos dá mais mobi-
lidade. Por termos escritórios parceiros e unidades 
em diversos estados, o armazenamento na nuvem 
proporciona acesso ao sistema a qualquer hora, de 
forma sincronizada, sem obstáculos e sem risco de 
intermitências relacionadas a servidores internos. 

A utilização do Fácil Datacenter proporcionou, 
inclusive, mais rapidez na implantação do sistema, 
ao passo que estão desvinculados dos nossos  
servidores internos”.
 
SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES

“O controle do contencioso ficou mais fidedigno. 
Além do mencionado controle de valores de risco/
provisão em conjunto com o acompanhamento de 
processos, o Espaider também permite anexar todos 
os documentos ao registro. A visualização completa 
do processo com todas as evidências necessárias, 
em sincronia com a pronta exposição dos valores 
envolvidos, proporciona um gerenciamento proces-
sual mais seguro. As informações são inseridas no 
Espaider por escritórios terceiros, refletindo o exato 
conteúdo dos processos e nos proporcionando maior 
controle e transparência dos valores envolvidos”.

“Essa segurança no gerenciamento 
dos processos foi um diferencial que  

o Espaider proporcionou  
internamente ao Jurídico do Pestana”.

 
A IMPORTÂNCIA DA TECNOLOGIA NO DIREITO

“A tecnologia é um facilitador, na medida que otimiza 
o tempo de trabalho, oferece cruzamento de dados 
para análises e tomada de decisões. De forma es-
pecífica, no Grupo Pestana, a tecnologia na gestão 
do contencioso, automatizou o trabalho do jurídico 
interno, aprimorando a gestão do tempo e como 
consequência, refletindo numa maior produtividade 
em tarefas cognitivas que beneficiam a companhia”.

“Com a tecnologia conseguimos sintetizar todas as 
informações. No Pestana, em específico, unificamos 
a gestão de todos os processos no Espaider, permi-
tindo o acompanhamento de todos os andamentos 
processuais, bem como, rapidez e eficiência no que 
diz respeito aos valores de risco, provisão e depósi-
tos judiciais”.
 
OS PLANOS DE EXPANSÃO

Um dos grandes sucessos do Pestana Hotel Group 
é a joint venture com o craque português de fute-
bol, Cristiano Ronaldo. Da parceria surgiu a marca 
Pestana CR7 Lifestyle Hotel, que conta com duas 
unidades e que este ano abrirá em Madrid e Nova 
Iorque. A par disso o grupo prevê abrir em 2020 dez 
novos hotéis e outros dez estão em pipeline em um  
investimento previsto de 250 milhões de euros.

Com a expansão, a cadeia deverá contar com um 
total de 15 mil quartos nos próximos anos em cerca 
de 17 países e 3 continentes.

O Pestana Hotel Group possui outras áreas de  
negócio como imobiliárias, timeshare, campos de 
golfe, cassinos e uma fábrica de cervejas.

Com um percurso que completará 48 anos de exis-
tência em 2020, o grupo recebe atualmente mais de 
3,5 milhões de clientes por ano e tem um volume de 
negócios de aproximadamente USD 500 milhões e 
um EBITDA de USD 180 milhões.

PESTANA HOTEL GROUP
www.pestana.com

Possui 100 hotéis em 15 países.

Está há 20 anos no Brasil.

Maior grupo multinacional com origem em Portugal.

Contencioso
Análises Gerenciais (BI)
Contingenciador
Atualização de índices financeiros
Fácil Datacenter
Histórico de valores na rotina de correção monetária

SOLUÇÕES LICENCIADAS

Jaqueline Segismundo - Advogada
José Carlos Macedo - Diretor Jurídico
Pestana Hotel Group
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PARCEIROS DO 
CRESCIMENTO
OS PROFISSIONAIS QUE FAZEM A GESTÃO JURÍDICA DA  
CARAMURU ALIMENTOS ATUAM ALINHADOS COM A EMPRESA 
NOS INVESTIMENTOS EM MODERNIZAÇÃO E PRODUTIVIDADE

Caramuru Alimentos
Kenimar Aparecida Cândido Borges
Coordenadora do Departamento de Gestão de Contratos e Societário F
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A Caramuru Alimentos é o principal grupo brasileiro 
no processamento de soja, milho, girassol e canola. 
Tem fábricas em quatro estados. Atua nas áreas 
de commodities, biodiesel, logística, produtos de  
consumo e nos segmentos animal e industrial.

É detentora da famosa linha de alimentos Sinhá, 
que está presente em grande parte das cozinhas de 
todas as regiões do Brasil, através de óleos vege-
tais (milho, girassol, canola e soja), azeites de oliva,  
pipocas de micro-ondas, farofas, proteínas texturi-
zadas de soja e derivados de milho.

Com faturamento anual superior a R$ 4 bilhões, a 
Caramuru Alimentos tem mais de 2.700 funcionários 
e exporta seus produtos para várias partes do  
mundo, operando também terminais graneleiros 
e sistemas de transporte hidroviários. Com sede 
em Goiás, seus produtos para exportação são 
transportados por rios como Tapajós e Amazonas,  
em grandes operações logísticas.

A companhia atua também na hidrovia Tietê-Pa-
raná-Paranaíba. É exportadora de soja não-trans-
gênica para o mercado europeu, processadora de  
biodiesel e opera projetos inovadores, como a 
produção de etanol, a partir da soja, e de glicerina,  
a partir do biodiesel.

EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA JURÍDICA

Kenimar Aparecida Cândido Borges é a  
coordenadora do Departamento de Gestão de 
Contratos e Societário da Caramuru. Ela participou 
desde o início da implantação do sistema Espaider 
na empresa, em 2012.

A empresa optou desde o começo pela hospedagem 
no datacenter da Fácil. “Foi uma mudança fantástica. 
Tudo o que fazíamos a partir de inúmeras planilhas, 
de modo demorado e pouco seguro, passou a ser 
feito em espaços de tempo muito reduzidos, com 
total segurança”, diz.

“Quando precisávamos preparar relatórios para 
auditorias internas ou externas, demorávamos 
duas semanas ou mais. Era preciso compilar várias 
planilhas e formatos diferentes para elaborar os 
relatórios de acordo com os parâmetros de cada 
auditoria”, exemplifica.

“Hoje fazemos esses relatórios em duas horas.  
Mas a evolução não para. A partir de novas funcio-
nalidades do Espaider que estão sendo implemen-
tadas, a ideia é fazer os relatórios em dois minutos”.

TRABALHO EM EQUIPE

Graduada em Ciências Contábeis, pós-graduada 
em Contabilidade e Controladoria e prestes a 
concluir o curso de Direito, Kenimar integra a  
equipe de gestores que coordena todas as  
atividades jurídicas da Caramuru.

Os advogados internos da empresa não atuam 
diretamente em nenhum processo. Eles atuam 
na Gestão do Contencioso, assumindo a tarefa de 
organizar e acompanhar o trabalho de dezenas de 
advogados e escritórios terceirizados distribuídos 
por todo o país.

“O Espaider se mostrou extremamente útil e  
funcional dentro deste sistema de gestão jurídi-
ca que adotamos. Os advogados que utilizam o  
sistema, o elogiam bastante. Assim que implanta-
mos o software e migramos todas as informações, 
fizemos um treinamento com todos os advogados e 
liberamos os acessos para que pudessem alimentar 
o sistema”, diz Kenimar.

“Com o Espaider, todas as informações ficam ao 
alcance da equipe gestora, que pode acessar tudo 
sobre os andamentos, providências, resultados. A 
equipe jurídica interage com os advogados externos 
trocando informações sobre quais as melhores  
medidas a adotar, prazos, valores envolvidos.  
É possível saber com quem está determinado  
processo, bem como, analisar seu histórico e  
sugerir providências”.

Outra vantagem percebida, segundo Kenimar, é a 
continuidade dos procedimentos e atendimentos:

“Como todas as comunicações e encaminhamentos 
ficam registrados no Espaider, quando há uma troca 
de profissionais nada se perde em termos do que 
já foi feito e o que está em andamento. Qualquer 
pessoa ligada a uma determinada questão, pode dar 
seguimento às tratativas a partir dos históricos e 
documentos arquivados. Essa é uma característica 
que facilita bastante o trabalho em equipe”.

REQUISIÇÕES

“O Módulo de Requisições é um dos mais utilizados 
e apreciados. Através dele, o programa concentra 
todas as solicitações internas da Companhia.. Todas 
as movimentações ocorrem diretamente dentro do 
sistema. O Espaider faz o registro e arquivamento 
de todos os e-mails e documentos, de forma que 
nenhuma informação se perde e tudo fica disponível 
para consulta”, assinala Kenimar.
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Kenimar diz que graças ao sistema, os diretores se 
envolveram mais com a área jurídica, passando a 
entender mais o seu funcionamento.

“Em nossa avaliação, o  
Espaider trouxe  

grandes ganhos para a companhia. 
Além de economizar o tempo 
dos advogados e aumentar a 

produtividade, o sistema gera 
informações para a diretoria, 

auxiliando a tomada de decisões”.

“Os relatórios apresentados aos diretores melho-
ram todo o fluxo de aprovação, apresentando um 
workflow de todas as demandas. Não é mais preciso 
correr atrás das informações quando solicitadas, 
pois elas estão sempre à mão”.

UMA COMPLEXA REDE DE CONTRATOS

A Caramuru possui seguramente mais de mil contra-
tos com gestão no ESPAIDER, firmados entre parcei-
ros, fornecedores e clientes do Brasil e do exterior.

“Temos um grande volume de contratos, com o 
desafio diário de checar prazos, verificar validades 
e promover atualizações. Neste ponto o Espaider 
também nos ajuda muito, pois controla as validades 
e nos alerta periodicamente quando se aproximam 
as datas de renovação ou encerramento”.

“A empresa fica confortável em saber que os con-
tratos estão sendo bem gerenciados. E são muitos 
os contratos, que não param de aumentar conforme 
o crescimento da empresa.”

“Neste momento, por exemplo, há a construção de 
uma planta industrial em andamento, com dezenas 
de contratos assinados com os mais variados tipos 
de fornecedores. Precisamos ter segurança e asser-
tividade em relação à sua gestão”.

NOVAS IMPLEMENTAÇÕES

Os ganhos de produtividade obtidos pela área jurídi-
ca da Caramuru estimulam novos investimentos em 
tecnologia. A empresa passou a contar também com 
as funções do Módulo de Análises Gerenciais (BI).

“Já estamos sentindo os primeiros reflexos, com a 
obtenção de indicadores importantes para a tomada 
de decisões”, destaca Kenimar.

Para 2020 ainda, estão previstas novas funciona-
lidades, como o Fácil Captura de Andamentos e 
Propriedade Imobiliária, além de customizações que 
estão sendo solicitadas.

“Nosso departamento jurídico funciona a partir de 
uma estrutura compartilhada entre advogados 
internos e externos, as auditorias e a diretoria.”

“Já obtivemos grandes ganhos de produtividade e 
eficácia dos dados jurídicos que foram essenciais 
para a companhia.”

“A Caramuru está em constante crescimento e  
modernização, e o jurídico está alinhado com todo 
esse processo, investindo em ferramentas que 
geram informações em tempo real e com confiabili-
dade”, finaliza Kenimar.

CARAMURU ALIMENTOS
www.caramuru.com

Principal grupo brasileiro no processamento 
de soja, milho, girassol e canola.

Alcança faturamento de mais de R$ 4 bilhões e 
conta com mais de 2.700 funcionários.

Exporta para várias partes do mundo operando 
em terminais graneleiros e hidrovias.

Contencioso
Consultivo
Contratos
Societário
Requisições
Análises Gerenciais (BI)

SOLUÇÕES LICENCIADAS
Atualização de índices financeiros
Correção monetária mensal
Fácil Datacenter
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VANGUARDA  
JURÍDICA
NEMETZ, KUHNEN, DALMARCO & PAMPLONA NOVAES  
ADVOCACIA MANTÉM ESPÍRITO INOVADOR DESDE SUA FUNDAÇÃO

Nemetz, Kuhnen, Dalmarco & Pamplona Novaes Advocacia
Luiz Carlos Nemetz
Sócio-fundador
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Desde sua fundação em 1984 na cidade de  
Blumenau (SC), a sociedade de advogados Nemetz, 
Kuhnen, Dalmarco & Pamplona Novaes Advocacia 
sempre se destacou por inovar em aspectos  
gerenciais, adotando ferramentas de planejamento 
estratégico e formatação de planos de ação.

“Fomos a primeira sociedade de advogados a 
instaurar um plano interno de neutralização do 
carbono. Adotamos o uso de materiais reciclados 
e a reciclagem de nossos resíduos”, assinala Luiz 
Carlos Nemetz, sócio-fundador.

O espírito inovador conduziu o escritório também 
pelos caminhos da tecnologia.

Sempre em busca da modernização, a NKDPN  
Advocacia optou pelo Espaider como sistema jurídico. 

“Procurávamos por um sistema que fosse dinâmico, 
inteligente e inovador e, sobretudo, que tivesse 
uma estrutura de armazenamento de dados segura. 

Dentre os critérios que a banca gestora avaliou, o 
sistema Espaider se destacou, além de apresentar o 
melhor custo-benefício”, destaca Nemetz.

“Podemos dizer que os resultados são excelentes 
e atendem os fundamentos do nosso negócio que é 
proteger pessoas com segurança e confiabilidade”.

“O sistema Espaider é bastante completo e dinâmico. 
Suas funcionalidades contribuem diretamente 
para um desempenho mais produtivo da equipe. E,  
por consequência, evidenciam um trabalho rápido 
e eficiente, tanto no âmbito das demandas orga-
nizacionais internas, como também para o fim de  
ofertar transparência, celeridade e comodidade  
aos nossos clientes”.

“Antes da implantação, efetuamos um completo 
estudo do sistema, que envolveu várias áreas 
do escritório, especialmente a controladoria e o 
financeiro. Em todos os setores, tivemos melhoras 
significativas a partir da utilização do Espaider”.

DIREITO DIGITAL

A vocação para a inovação do escritório fez com 
que sua equipe se antecipasse aos grandes temas 
relacionados à tecnologia, como a criação de um 
departamento de Direito Digital.

“A ideia da implantação do Direito Digital no  
escritório foi, desde o princípio, baseada na  
necessidade de proteger os clientes e dar-lhes 
mais segurança e confiança. O objetivo é proteger 
e prevenir os interesses das pessoas com atuação 
em alguns pilares principais como a Segurança da  
Informação, Privacidade e Proteção de Dados,  
Crimes Eletrônicos e Fraudes Digitais, Comércio 
Eletrônico e Compliance Digital”, assinala Nemetz.

“A rápida expansão tecnológica movimenta o nosso 
corpo de advogados para estar sempre em busca do 
melhor para os nossos clientes, sendo a prontidão e 
eficiência um diferencial inerente”.

“Atuamos em todo o Brasil nesta especialidade.  
É fundamental ter um sistema que esteja ajustado 
às normativas que regulam o direito digital. E isso 
é um diferencial enorme que hoje nossa banca tem, 
também em razão dos produtos da Fácil”.
 
MIGRAÇÃO SEM SUSTOS

Quando se faz uma troca de sistema, a maior  
preocupação costuma ser com a migração dos  
dados. Qualquer erro pode ser fatal ou causar  
muitos transtornos, gerando atrasos e complica-
ções em toda a operação.

A sócia Eleine Pisetta destaca a rapidez e a  
segurança da migração dos dados do antigo  
sistema para o Espaider:

“A migração dos dados financeiros foi realizada de 
maneira muito segura, rápida e dispondo de uma 
qualidade riquíssima no acompanhamento das  
funcionalidades, bem como, na integração do 
sistema. Tudo de modo muito simples e de fácil 
compreensão. Isso, ainda, em conformidade com as 
peculiaridades de cada demanda”.

Eleine destaca também a vinculação da emissão de 
notas fiscais:

“O sistema vincula a emissão de notas fiscais de  
serviços junto à prefeitura, o que consideramos um 
dos pontos mais interessantes. Aliás, possui um 
papel fundamental até mesmo com o cliente, que re-
cebe automaticamente em seu e-mail o documento”.
 
O Diário Fácil é outra solução muito importante, de 
acordo com a advogada:
 
“O Diário Fácil é um dos mecanismos primordiais na 
rotina do escritório, pois vincula as publicações dos 
diários oficiais e de justiça diretamente no sistema 
Espaider, viabilizando, inclusive, o recebimento por 
e-mail. Isto é fundamental para o controle de anda-
mentos e prazos processuais. Essa automatização, 
além de possibilitar maior praticidade, revela maior 
controle nas atuações da banca”.

O Fácil DocSite é um dos mais utilizados:

“Acreditamos que uma das funções mais interes-
santes, é a conectividade do produto Fácil DocSite 
com outros programas conhecidos, como Word 
e Excel, da Microsoft, por exemplo. Isso porque,  
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NKDPN Advocacia
www.nkadvocacia.com.br

Fundado em 1984 em Blumenau, Santa Catarina.
 
Desenvolve atividades judiciais e extrajudiciais. E a vocação para a  
inovação do escritório, fez com que sua equipe se antecipasse aos  
grandes temas relacionados à tecnologia, como a criação de um  
departamento de Direito Digital.

Contencioso
Consultivo
Time-Sheet
Financeiro
Análises Gerenciais (BI)
Diário Fácil

Atualização de índices financeiros
Smart Billing
Fácil DocSite
Fácil Datacenter

SOLUÇÕES LICENCIADAS

TRÊS GERAÇÕES EM SINTONIA

A Nemetz, Kuhnen, Dalmarco & Pamplona Novaes 
Advocacia é uma sociedade de advogados fundada 
em 1984, na cidade de Blumenau, no estado de Santa 
Catarina. 

Atua em todo o território nacional e no exterior.

Desenvolve atividades judiciais e extrajudiciais,  
especialmente nos setores empresarial, médico e da 
saúde, desportivo, tributário e trabalhista.

A equipe é integrada por três gerações de profissionais.
A estrutura organizacional foi desenhada de modo 
a privilegiar a sinergia entre a experiência e sólidos  
conhecimentos dos mais antigos com o dinamismo  
dos mais novos.

Os cerca de 30 profissionais que integram a banca, 
utilizam ferramentas de planejamento estratégico,  
orçamento, plano de cargos e salários, regimento  
interno e até mesmo um manual de redação. 

O escritório possui, inclusive, um centro interno de  
estudos jurídicos que serve como base para a  
elaboração de novas teses, produção de livros e  
artigos científicos, bem como, estimula a realização de 
programas de pós-graduação, mestrado e doutorado, 
com inserção no âmbito internacional.

torna mais ágil a gestão dos documentos do  
escritório que ficam na mesma base de dados 
do Espaider, o que nos permite compartilhá-los 
rapidamente com qualquer um dos membros 
da equipe e até mesmo com parceiros de outras  
especialidades que atuam junto conosco em favor 
dos nossos clientes”, relata Eleine.

“Sem falar no módulo Time-Sheet, que possibilita 
um controle rigoroso das atividades realizadas 
para o cliente e melhora dos processos internos, 
proporcionando um ambiente mais eficiente, seguro 
e confiável”.

SALTO EVOLUTIVO

Luiz Carlos Nemetz faz uma análise extremamen-
te positiva dos resultados proporcionados pelo  
Espaider:

“Hoje o escritório conta com um gerenciamento  
de processos mais acessível e tecnológico em 
todas as suas unidades e estações de trabalho.  
As informações fluem e dão mais autonomia aos 
membros da banca”.

“Os clientes ganham com o tempo e transparência, 
pois com um sistema célere, a emissão de relatórios 
customizáveis, por exemplo, oportuniza dados mais 
meticulosos”.

“Além disso, o Espaider e as soluções da Fácil 
permitem que os integrantes da nossa equipe, 
possam trabalhar home office e fora do Brasil, já 
que atualmente, temos atuação em vários países, 
notadamente no Direito Desportivo, Administração 
de Patrimônio e Médico e da Saúde”, finaliza Luiz 
Carlos Nemetz.
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LEI GERAL DE 
PROTEÇÃO DE DADOS
LGPD: MUITO MAIS QUE DADOS, UM DESAFIO TECNOLÓGICO



A Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD tem  
inúmeras nuances que são essenciais para não  
incorrer em suas pesadas multas, tais como 
transparência, segurança, prevenção, boa-fé, entre  
outros que nos fazem refletir sobre o que estamos 
fazendo hoje para nos adequarmos a esta mudança.
 
Um dos principais fatores que devemos ter em  
mente, é que a tecnologia que usamos para  
armazenar os nossos dados deve ser uma aliada  
ao nosso trabalho e não um problema. Lembrando 
que a LGPD está muito ligada, justamente, ao  
desenvolvimento tecnológico e à difusão da infor-
mação, em larga escala, como nunca visto antes.
 
Por ser um consultor independente de tecnologia 
jurídica - sem vínculos a softwares - e estudioso do 
assunto, posso afirmar que já percebo que algumas 
empresas, como a Fácil, por exemplo, que desenvol-
ve o ERP Espaider e outras soluções para a área 
jurídica, está bastante focada e adiantada nos tra-
balhos para adaptação do seu produto e empresa à 
essa nova lei. 

Isso deveria ocorrer com todas as organizações 
que oferecem produtos para este segmento, e os 
usuários deveriam estar atentos. Sem um produto 
adequado, é impossível o cumprimento da lei.
 
Além da alta tecnologia embarcada no sistema, 
com utilização de inteligência artificial, wokrflows 
e controles de gestão e documentos, existe uma 
preparação interna do sistema, e necessária, para o 
uso dos dados sensíveis, relatórios personalizados 
e muito mais.
 
Isto oportuniza que o controller dos dados tenha 
uma ampla gama de possibilidades para que as 
informações sejam armazenadas, eliminadas e  
extraídas com segurança, precisão e principalmente, 
possibilidade de gestão eficaz das mesmas.
 
Outro fator que remete à LGPD e também é  
importante em qualquer outro sentido que  
observamos é a segurança. Alguns produtos terão 
que ser revistos em termos de vulnerabilidade. Não 
deverão permitir acesso fácil por indivíduos que não 
possuam credenciais para tal.

No quesito invasão, ao questionar a Fácil, percebi que 
seus produtos, principalmente o Espaider, passam 
por testes de intrusão (realizados por empresas 
especializadas para tentar invadir sistemas). E que a 
Fácil está sempre buscando aperfeiçoar as camadas 
de segurança do sistema, minimizando assim, as 
possibilidades de invasão e vazamento dos dados.

As organizações que, assim como a Fácil, investirem 
pesado neste quesito, pois os testes têm custos 
relativamente altos, apresentarão um grande 
diferencial competitivo comercial comparados a 
outros produtos do mercado. E adianto, não basta a  
empresa dizer que faz, o usuário deve pedir a  
evidência desses testes, em geral, com resultados 
oficiais emitidos pelas instituições que os realizam.
 
Mencionei o mínimo, mas existem inúmeros  
aspectos a serem considerados quando se  
escolhe um produto à luz da LGPD. Só nestes  
quesitos de tecnologia mencionados anteriormente, 
observamos que já temos bastante para analisar 
nas aquisições de produtos para a área jurídica.
 
Os desafios que teremos, consultores, usuários 
e fornecedores de sistemas, certamente serão  
enormes, mas com empenho de todos, teremos  
mais pontos de convergência ao sucesso!

Gustavo Rocha
www.gustavorocha.com

Gustavo Rocha
Consultor jurídico independente
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