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Lawtech: o que é
e como está o
mercado para
essas startups?
As lawtechs chegaram para ficar e elas já estão
revolucionando o Direito no Brasil e no mundo!
P o r I s a b e l l a C â m a ra
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O que é u m a Law Tech ?
LawTech é o termo utilizado para denominar startups jurídicas que
oferecem novas ideias, em forma de produto ou serviço, que buscam
aprimorar e resolver os principais problemas do universo jurídico.
O termo, derivado das palavras law e technology, parte da
premissa de utilizar a tecnologia para facilitar a rotina jurídica
e oferecer soluções tecnológicas que garantam otimização do
tempo de uma advocacia ou departamento jurídico de empresas.
As startups do ramo exploram e identificam as deficiências do
meio jurídico ou até mesmo de simples atividades diárias a fim
de proporcionar uma rotina mais eficiente e produtiva.

Law Tech e
Lega lTech :
E x i s te di f ere n ç a?
No exterior, o termo LegalTech
é utilizado para denominar soluções ou startups que prestam
algum serviço para o próprio
mercado jurídico: advogados,
advocacias e departamentos
jurídicos de empresas. Já as
LawsTechs, são famosas por

base tecnológica para suprir

desenvolverem soluções para

demandas do setor jurídico

o público final dos advogados.

e transformá-lo positivamen-

No entanto, essa diferença

te. “Nos Estados Unidos, por

parece não existir aqui no Bra-

exemplo, se usa mais LegalTe-

sil. De acordo com Bruno Fei-

ch. Mas aqui no Brasil optamos

gelson, do ponto de vista prá-

por usar LawTech e eu, particu-

tico LawTech e LegalTech são

larmente, sou favorável porque

iguais. Ambas utilizam uma

acho o termo mais sexy”, diz.
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Quais os
impactos das
LawTechs para
o mercado
jurídico?
A startup inglesa, DoNotPay, desenvolveu uma espécie de advogado gratuito
que combina chatbot com inteligência artificial a fim de reduzir custos para o próprio cliente. O robô-advogado já venceu
mais de mil contestações de multas de
trânsito no Reino Unido e em Nova York.
Mas não é só para reduzir os custos
dos clientes que as soluções de LawTech são desenvolvidas – a implantação de
R e duç ão de cu s to s

novas tecnologia também irá diminuir os

Todo mundo sabe que uma das van-

custos de transação dentro das próprias

tagens de grandes corporações traba-

empresas. “A economia que a Localiza

lharem com startups é a possibilidade

teve ao implementar tecnologia no setor

de economia de custos. Isso não é dife-

jurídico foi na casa de dezenas de milhões

rente com o setor jurídico – só no Brasil,

de reais”, afirmou Christiano Xavier, res-

as empresas gastam, em média, 2% de

ponsável pela área jurídica da empresa

seu faturamento com litígios.

na época e co-fundador da Future Law.
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De m ocrati z aç ão
d o s s erv i ço s e
tra n s par ê n cia
As startups voltadas para soluções
jurídicas podem trazer melhorias tanto
na otimização do tempo no exercício da
advocacia quanto no acesso a justiça
com menos burocracia. “A tecnologia é
um grande agente na democratização
dos serviços jurídicos e busca torná-los
acessíveis para todos. É mais um ganho
social, porque quanto mais advogados
Au m e n to de

forem estruturados em plataformas

pro duti v i da de

online, por exemplo, mais a sociedade

e e f ici ê n cia

pode ganhar”, defende Antônio Maia,

Independentemente da área da LawTe-

founder da Tikal Tech.

ch, o ganho em eficiência e o aumento da

Além disso, de acordo com Bruno Fei-

produtividade são fatores que chamam

gelson, a tecnologia permite que você

atenção dos escritórios e departamentos

dê mais transparência para as informa-

jurídicos. Essas soluções transformam o

ções e ao próprio negócio de maneira

dia a dia da prática jurídica e permitem

mais organizada. “Eu só enxergo vanta-

que os advogados aloquem seu tempo

gens em usar tecnologia no setor jurídi-

em atividades mais sofisticadas e que

co, ela dá mais transparência e entrega

necessitem de maior carga intelectual.

um valor imenso para a sociedade”, diz

A solução de automação de documentos da Linte, por exemplo, permite
a redução no tempo de redação de petições e contratos, enquanto sua solução
de gestão de processos e contratos facilita o acompanhamento de e consulta de processos. De acordo Christiano
Xavier, foi com soluções de automações
desse tipo que a Localiza, em parceria
com a NetLex, conseguiu reduzir 22%
no número de processos globais.

o Presidente da AB2L.
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De s a foga o ju d ici á rio
e d i m i n ui o litígio
Atualmente, a Justiça sofre com as altas demandas, com o engessamento em
relação ao tempo de trâmite de processos e com a impossibilidade de aumentar
o número de funcionários. De acordo

Pe s qui s a jur í d ica

com a advogada Clarissa Luz, confunda-

e m aior ace s s o à lei

dora do coletivo Nós8 e do ELASinTech,

A tecnologia ajuda, e muito, na tarefa

a inteligência artificial pode funcionar

demorada da pesquisa legal. “Antigamen-

como uma grande aliada na redução do

te, a busca de documentos era feita por

número de processos ao julgar deman-

diversos advogados que analisavam do-

das repetitivas em blocos ou elaborar

cumento por documento. Mas hoje, nós

sentenças com informações similares.

já vimos muitas soluções de inteligência

Com a ajuda da tecnologia, aparece-

artificial que ajudam a encontrar um úni-

ram outras formas de resolver milhões

co documento que pode fazer a diferença

de processos judiciais: as plataformas

em uma ação”, conta Bruno Feigelson.

de resolução de conflitos online. Com

Um exemplo é o ELI, sigla para Enhan-

o intuito de diminuir a quantidade de

ced Legal Inteligence (Inteligência Legal

processos e dar uma velocidade maior

Melhorada), que consegue identificar e or-

a eles, segundo Leonardo Toco, COO da

ganizar processos, buscar jurisprudência

AB2L, a Justiça está apostando nessas

e até mesmo sugerir os próximos passos

plataformas online para fazer media-

da ação para o advogado. Uma das suas

ções ou até mesmo acordos.

funções, chamada de ELI ICMS Energia, é

De acordo com Bruno Feigelson, o
surgimento dessas iniciativas revelam

focado na automação de restituição do
ICMS em contas de energia elétrica.

uma mudança de mindset do setor ju-

De acordo com Antonio Maia, fun-

rídico. “Na Índia, o judiciário tem 20 mi-

dador da Tikal Tech, desde a coleta de

lhões de ações para mais de 1 bilhão

informação e cálculo da restituição até

de pessoas e nós, aqui no Brasil, temos

a petição inicial, há uma economia de

100 milhões para 200 milhões de pes-

cerca de 1000 toques entre digitação

soas. Mas com essas inovações, a gente

no teclado e cliques com o mouse. “O

começa a perceber que o próprio ad-

advogado demoraria cerca de 30 horas

vogado quer litigar menos e fazer mais

para fazer a petição inicial, mas o ELI faz,

acordos”, conta.

sem nenhum erro, em 4 minutos”, diz.
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LawTech no mundo
setor de LawTech

A análise da Thomson Reuters ainda

ainda está dando

indica um aumento no uso da tecnologia

os primeiros pas-

e terceirização por escritórios tradicionais

sos, mas a indústria

de advocacia no Reino Unido, nos EUA e

construiu uma série

no Leste Asiático. De acordo com a pes-

de categorias emer-

quisa, as patentes arquivadas nos EUA re-

gentes nos últimos anos. De acordo com a

presentaram a maior proporção do total,

CB Insights, as startups de tecnologia jurí-

seguido de China e Coreia do Sul.

O

dica arrecadam apenas US$ 739 milhões
em fundos agregados de 2011 a 2016.
Apesar do baixo investimento mundial, segundo uma análise da Thomson
Reuters, houve um aumento de 484%

País por % do total de
patentes arquivadas 2016:

no número de patentes arquivadas de
tecnologia jurídica nos últimos cinco

38%

34%

15%

ços jurídicos foram arquivadas em todo

1

2

3

o mundo – ante 99 em 2012, de acordo

Estados
Unidos

China

Coreia
do Sul

anos. Apenas em 2016, 579 patentes relacionadas a novas tecnologias de servi-

com dados da Organização Mundial da
Propriedade Intelectual.
Os números refletem o aumento de
serviços jurídicos alternativos – como
escritórios de advocacia virtuais – e a
rápida expansão do setor jurídico online. Essa tendência é, em grande parte,
impulsionada por empresas e indivíduos
que buscam além dos canais tradicionais de assessoria jurídica.

“Os escritórios de advocacia
tradicionais estão enfrentando
uma maior concorrência, muitos
estão adotando tecnologia de
ponta para agilizar processos
e reduzir custos operacionais,
ou estão terceirizando para
um provedor externo”
Charlotte Rushton, Diretora Geral
de Grandes e Médios Escritórios
de Advocacia da Thomson Reuters
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Como está
o mercado
de LawTech
no Brasil?

D

e fato, as LawTe-

do Christiano Xavier, há uma explicação

chs têm revolucio-

para isso: o ano passado serviu para

nado a prestação

descobrir as LawTechs no país e 2018

de serviços jurí-

será o ano em que as empresas vão re-

dicos no mundo

almente começar a adotá-las.

inteiro. Apesar de

No Brasil, a tecnologia está, aos pou-

ocorrerem em menor escala no Brasil,

cos, ganhando corpo no mercado jurí-

essas novas práticas já estão trazendo

dico. De acordo com a Associação Bra-

enormes ganhos de eficiência. Segun-

sileira de Lawtechs e Legaltechs, já são
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mais de 100 startups jurídicas no país.

inteligência artificial em perícias judi-

Essa gama de soluções facilita a rotina

ciais, uma coisa que eu nunca vi no

de qualquer advogado e aumenta a pro-

Brasil”, diz Clarissa.

dutividade consideravelmente.

Outro ponto levantado por Christia-

De acordo com Clarissa Luz, o Brasil

no Xavier é em relação aos investimen-

ainda está muito incipiente quando

tos em LawTechs, uma vez que o Bra-

o assunto é tecnologia ou startups.

sil ainda está atrasado em relação ao

“O Brasil realmente não tem tantas

resto do mundo. Mas ele garante que

soluções como lá fora. Nos Estados

isso é questão de tempo: “Se tem um

Unidos, advogados de grandes escri-

lugar onde as LawTechs vão dar certo

tórios, mesmo tradicionais, já utilizam

no mundo, é aqui no Brasil”.

Conheça as categorias das LawTechs no Brasil:
Analytics
e Jurimetria
As startups des-

Automação
e Gestão de
Documentos

Conteúdo
Jurídico,
Educação e
Consultoria

Extração e
monitoramento
de dados
públicos

sa categoria,

O jurídico brasilei-

geralmente, são

ro tem muita infor-

Em geral, se en-

Nessa categoria, en-

plataformas de

mação, contratos

quadram portais

contramos softwa-

análise e compi-

e petições. Pensan-

de informação, le-

res de monitora-

lação de dados

do automatizar

gislação, notícias

mento e gestão de

e jurimetria.

esses processos,

e até empresas de

informações públi-

De acordo com

softwares de au-

consultoria com

cas como publica-

Bruno Feigel-

tomação de docu-

serviços desde se-

ções, andamentos

son, essa área

mentos jurídicos e

gurança de infor-

processuais, legis-

ajuda as empre-

gestão do ciclo de

mação a assesso-

lação e documen-

sas e escritó-

vida de contratos

ria tributária.

tos cartorários.

rios jurídicos a

e processos estão

prever as deci-

surgindo para eco-

sões judiciais.

nomizar tempo e

Redes de
Profissionais

Resolução de
conflitos online

gerar eficiência.

Gestão
Escritórios e Departamentos Jurídicos

AI – Setor
Público

Nessa categoria, se

Startups dedicadas

encaixam redes de

à resolução online

conexão entre pro-

de conflitos por

fissionais do direito,

formas alternativas

– Soluções de gestão

Soluções de Inte-

que permitem a pesso-

ao processo judi-

de informações para

ligência Artificial

as e empresas encon-

cial como mediação,

escritórios e depar-

para tribunais e

trarem advogados

arbitragem e nego-

tamentos jurídicos.

poder público.

em todo o Brasil.

ciação de acordos.
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O Brasil é
um mercado
fértil para
as LawTechs

O

país é um campo
fértil para o desenvolvimento de
tecnologia jurídica
– atualmente, cer-

Além disso, segundo o Ministério da

ca de 80 milhões

Educação divulgou, um em cada dez

de processos estão em tramitação na

universitários no país está assistindo

justiça brasileira e mais de 1 milhão de

a uma aula de Direito. No total, são

advogados foram contabilizados pela

853.211 estudantes distribuídos em

Ordem dos Advogados do Brasil em

1174 cursos de graduação na área. Nos

novembro de 2016.

Estados Unidos, apenas 280 faculdades

O Brasil é o terceiro país do mundo com
mais advogados em números absolutos.

oferecem cursos de Direito e, no Reino
Unido, o número cai para 95.

Nos Estados Unidos, há cerca de 1,3 mi-

De acordo com Clarissa Luz, outro fa-

lhões de advogados e, na Índia, o número

tor contribui para o Brasil ser um mer-

de operadores do Direito sobe para 2 mi-

cado potencial de LawTechs: a crise. “O

lhões – embora a ordem dos advogados

país passa por uma crise que se arrasta

do país estime que 30% não atue na área.

há algum tempo e para a inovação isso

Devido ao alto número de advogados

é bom. No meio de um momento como

registrados na OAB, o Brasil está entre

esse sempre há um terreno fértil para o

os países com maior densidade de ad-

empreendedorismo. Embora incipiente,

vogados em relação à sua população.

o mercado jurídico brasileiro ainda tem

O país, que contabiliza um profissional

muita coisa a se explorar”, defende.

jurídico a cada 209 habitantes, só perde
para o Reino Unido, onde a proporção
é um advogado a cada 354 pessoas, e
para os Estados Unidos, um a cada 246.

https://www.startse.com/
noticia/startups/lawtech/47750/
o-que-e-lawtech
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Lawtechs
podem acelerar
a Justiça e
transformar
a carreiras
dos advogados
Presidentes da AB2L e da Comissão de
Inteligência Artificial da OAB refletem
sobre lawtechs , as startups que estão
mudando a dinâmica no ambiente jurídico
P o r E n i o L o u r e n ço
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O

relatório

“Justiça

podem ser resolvidas, por exemplo, por

em Números 2017”

mediação e outros mecanismos de re-

aponta 80,1 mi-

solução de conflitos.

lhões de processos

É o caso da Sem Processo, lawtech

judiciais em trami-

fundada pelo advogado Bruno Feigelson,

tação no Brasil. O

que oferece uma plataforma exclusiva

relatório do Conselho Nacional de Justiça

para advogados, com o propósito de co-

(CNJ), publicado em agosto de 2018, ainda

nectar esses profissionais com departa-

observou o aumento dos gastos públi-

mentos jurídicos de empresas a fim de

cos com o Poder Judiciário em 8 bilhões

promover a resolução dos conflitos on-

de reais, chegando ao montante de 90,8

line, sem intermediários ou audiências.

bilhões de reais – cerca de 2% do PIB na-

“A gente ajuda as partes a se procura-

cional, enquanto a média dos países da

rem antes do ingresso à Justiça ou mes-

Organização para a Cooperação e Desen-

mo após a existência do processo. Em

volvimento Econômico (OCDE) é de 0,5%.

2018, transacionamos R$ 1 bilhão dentro

O Brasil ainda ostenta o recorde em

da plataforma”, diz Feigelson , que tam-

número de advogados. De acordo com a

bém é presidente da Associação Brasi-

Ordem dos Advogados o Brasil (OAB), são

leira de Lawtechs e Legaltechs (AB2L).

cerca de 1,1 milhão de profissionais do
Direito – algo em torno de um profissional para cada 200 habitantes. Ao final do
ano passado, o Ministérios da Educação
chancelou mais de 1,5 mil cursos de Direito, espalhados pelo território nacional.
A conjunção desses fatores pode estar diretamente relacionada ao contencioso e à morosidade da Justiça brasileira. “A justiça atrasada não é justiça;
senão injustiça, qualificada e manifesta”, já expressava o jurista Ruy Barbosa.
Contudo, as lawtechs e legaltechs, startups com modelo de negócios voltado
para o universo jurídico, podem mudar
a forma de produzir justiça no país, evitando a judicialização de demandas que

O B ra s i l ai n da
o s te nta o recor de
e m n ú m ero de
a dvoga do s

1,1 milhão
d e pro f i s s io n ai s
d o Direito

De acor d o co m a O r d e m d o s
A dvoga d o s o B ra s i l (OA B)
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Além das empresas de resolução

fissionais”, diz Feigelson, cujo trabalho

de conflitos extrajudiciais, a entidade

também envolve propagar para as sec-

possui 150 startups (dentre os 500 as-

cionais da OAB do país, as vantagens

sociados) com atuação nas áreas de

do uso da tecnologia no meio jurídico.

automação e gestão de documentos;

Américo Leite é um pouco mais co-

monitoramento e extração de dados pú-

medido, mas concorda que o uso das

blicos; gestão de escritórios e departa-

novas tecnologias no mundo jurídico

mentos jurídicos; analytics e jurimetria;

não terá mais volta. “A tecnologia não

redes de profissionais; conteúdo, edu-

vai eliminar os empregos dos advoga-

cação e consultoria; I.A- setor público;

dos. É preciso entender que a forma de

taxtech; regtech; e compliance.

fazer advocacia vai se alterar, gerando

“Com o uso das tecnologias de inteli-

novas oportunidades. O advogado se-

gência artificial e aprendizado de máqui-

guirá indispensável para fazer toda a

nas fica fácil de se fazer ações judiciais,

análise dos casos”, diz.

que nós [Brasil] somos campeões. As

De acordo com Américo Leite, a Co-

lawtechs têm o potencial de desafogar

missão Especial de Inteligência Artificial

o judiciário na medida em que encon-

da OAB, da qual faz parte, não tem por

tram soluções para mediações mais rá-

objetivo inibir iniciativas empreendedo-

pidas e inteligentes”, diz José Américo

ras baseadas em tecnologia, “um pro-

Leite, presidente da Comissão Especial

cesso inexorável”. “O poder Judiciário vai

de Inteligência Artificial da Ordem dos

sempre apoiar as iniciativas que visam

Advogados do Brasil (OAB).

a redução do contencioso e vai ver com
desconfiança movimentos com buscas

A o n da da s l aw tech s

de industrialização do direito”, afirma.

Para Feigelson, o mercado das lawtechs vem crescendo e os advogados
mais antenados já estão abraçando o
futuro, porque entendem que a tecnologia vai melhorar o ofício, eliminar as
tarefas burocráticas e dar mais tempo
para o trabalho intelectual, de qualidade. “A tecnologia não vem de maneira
nenhuma para substituir o advogado,
muito pelo contrário, vem para impulsionar e oportunizar o trabalho dos pro-

A tecnologia não vem de
maneira nenhuma para
substituir o advogado,
muito pelo contrário,
vem para impulsionar e
oportunizar o trabalho
dos profissionais”
Bruno Feigelson, Advogado e
presidente da Associação Brasileira
de Lawtechs e Legaltechs (AB2L)
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O Estatuto da Advocacia é taxativo ao
definir no artigo 1º que a postulação a
órgão do Poder Judiciário e aos juizados
especiais, bem como as atividades de
consultoria, assessoria e direção jurídicas são atividades privativas de advogados e advogadas.
Segundo Arthur Farache, diretor da
Hurst Capital, a polêmica foi gerada por
falta de conhecimento dos envolvidos soRobô s v er s u s a dvoga d o s

bre o modelo de negócio da empresa, o

A utilização dos robôs no meio jurídi-

que gerou uma interpretação precipitada.

co, por exemplo, é um assunto que sus-

O diretor da Hurst esclarece que a com-

cita polêmicas. Américo Leite tem suas

panhia não desenvolve robôs advogados.

ressalvas quando avalia os benefícios da

A Hurst Capital utiliza inteligência artifi-

tecnologia. O advogado cita o caso dos

cial (inclusive robôs de bate-papo) para

robôs Haroldo e Valentina, da empresa

localizar e adquirir direitos patrimoniais

Hurst Capital, que estiveram no centro

disponíveis de pessoas/partes envolvidas

desse debate, em meados de 2018. Os

em processos judiciais, em seguida, reali-

robôs atuam, via messenger do Face-

za negociações administrativas e contrata

book, para recrutar causas coletivas de

advogados para iniciar procedimentos

direitos do consumidor e reclamações

judiciais perante os devedores.

trabalhistas, respectivamente. Além de

Esse é apenas um exemplo que mos-

agilizar os procedimentos burocráticos,

tra as divergências em torno da utilização

a proprietária dos bots ainda assume

de inteligência artificial ao mundo jurídi-

os riscos e os custos da ações jurídicas.

co. Para entender como a tecnologia está

A OAB/RJ e o Instituto dos Advoga-

transformando o meio legal e como as

dos do Brasil (IAB) reagiram com a nota

lawtechs estão expandindo sua atuação

A advocacia é atividade privativa dos

para além das fronteiras tradicionais do

advogados e advogadas, publicada em

Direito, participe da Lawtech Conference

junho de 2018, repudiando sobretudo o

que acontece no dia 23 de maio, em São

robô Valentina no contexto da Reforma

Paulo. Mais informações no site.

Trabalhista, que funcionaria mediante
“desinformação” do público que carece
da gratuidade para acessar à Justiça .

https://www.startse.com/
noticia/nova-economia/63709/
lawtechs-startup-juridico-2
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Robôs na
advocacia: fim
do emprego para
advogados?
Conheça a trajetória do advogado
Antônio Maia, um dos fundadores da
startup Tikal Tech, que criou o primeiro
robô assistente de advogado do Brasil,
o Eli – que usa inteligência artificial para
acelerar o andamento de processos
P o r E n i o L o u r e n ço
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O

s advogados Antonio Maia e Erica
Mota e os engenheiros Derek Oedenkoven e Fernando Freitas Alves

compartilham do mesmo sonho. “Queremos derrubar as barreiras que separam
a população dos serviços jurídicos”, diz
Maia. Com esse objetivo em mente, os
quatro fundaram, em 2015, a Tikal Tech,
empresa de tecnologia dedicada ao de-

O robô é faz o cadastro do processo

senvolvimento de soluções inovadoras

judicial, define a tese de defesa, monta

para o segmento jurídico. No mundo das

e elabora a petição incial - peça jurídica

startups, a Tikal Tech é uma lawtech.

que dá início à ação. O Eli já oferece duas

A startup de tecnologia para a área ju-

soluções para advogados: automação

rídica, ostenta o título de ter criado, em

para o processo de restituição do ICMS

2017, o primeiro robô assistente de advo-

de contas de energia; e automação de

gado do Brasil, o Eli. O nome do robô é

cálculos para petições trabalhistas.

uma sigla para Enhanced Legal Intelligen-

Com o Eli, afirma Maia, um escritório

ce, inglês para Inteligência Legal Aprimo-

cliente da Tikal demorava 34 dias para

rada. Maia, no entanto, conta que trata-se

protocolar as petições iniciais de ações

de uma homenagem a Hely Lopes Mei-

trabalhistas, após a fase de entrevis-

relles, um dos maiores doutrinadores do

tas. Agora, a petição sai assim que as

direito administrativo brasileiro.

entrevistas acabam. Para o advogado e
executivo, a adoção de robôs-advoga-

E li , o robô a s s i s te n te

dos permitirá que escritórios assumam

de a dvoga do

causas que antes não compensavam fi-

Eli, o robô assistente de advogado,

nanceiramente. Por outro lado, diz ele,

usa inteligência artificial para acelerar o

serviços hoje exercidos por estagiários e

andamento de processos e aumentar a

advogados em inícios de carreira tendem

produtividade dos escritórios de advoca-

a ser substituídos por robôs. “O serviço

cia. “Ele é o primeiro robô que consegue

de pesquisa e coleta de informações,

organizar um processo do começo ao

atribuição de profissionais em início de

fim”, afirma Maia, sócio-diretor da Tikal.

carreira, pode ser executado pelo robô.”
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Com tamanha capacidade de resolução e agilidade, o robô causou natural
burburinho no mundo jurídico. Afinal,
esse robô seria um assistente para advogados ou de fato estava substituindo
o trabalho desses profissionais?
Maia afirma que em um teste de carga
com cadastro de processos, uma tarefa
repetitiva geralmente realizada por advogados em início de carreira ou estagiários,
o robô é capaz de fazer de 1.500 a 2.000
processos em uma hora, enquanto um ser
humano consegue fazer de apenas um.
Por outro lado, os fundadores da Tikal Tech justificam que seus produtos
estão voltados para o interesse público
da advocacia. “O custo de um escritório
de advocacia tradicional impõe barreiras ao acesso à justiça. A estrutura de
custos com com energia e pessoal, os
honorários e outras despesas encarecem
os serviços advocatícios”, diz Maia, um
dos fundadores da lawwtech.
De a dvoga do a

“O custo de
um escritório
de advocacia
tradicional impõe
barreiras ao acesso
à justiça. A estrutura
de custos com com
energia e pessoal, os
honorários e outras
despesas encarecem
os serviços
advocatícios”
Antonio Maia

e m pree n de d or
A experiência particular do fundador
no modelo tradicional da advocacia, que

a abertura de pastas e classificação de
documentos no aplicativo Evernote.

ocupou 27 dos seus 53 anos, está direta-

Uma parceria com um consultor da

mente ligada ao desejo de criar soluções

empresa no Brasil o levou a um evento

disruptivas. Quando atuava em escritó-

em São Francisco (EUA), em 2014, onde

rios, Maia era frustrado com modelos

encontrou o diretor de marketing da em-

anacrônicos de sistemas de preenchi-

presa, Luis Samra. A ideia de Maia era

mento de dados, o que o levou a criar

aproveitar aquela criação para a fundar

por conta própria uma metodologia para

uma startup. Só que não foi bem assim.
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“O que você fez é muito bacana, mas

mentos é de cerca de R$ 2 milhões em

não dá para levar ao mercado. No máxi-

quase quatro anos de operação. O mo-

mo, você vai dar consultorias e isso não é

delo de negócios prevê que a startup

tecnologia. O produto tem que ter uma

seja financiada pelos clientes, quando

mágica”, disse Samra a Maia. Para não frus-

ambas as partes enxergam a possibi-

trar o advogado, Samra o colocou em con-

lidade de lançar um aplicativo comum

tato com um ‘Houdini’ brasileiro também

em uma estrutura societária. O cliente

presente no evento, Fernando Alves, atual

banca o desenvolvimento e a Tikal ajuda

CTO da Tikal Tech. Alves foi o responsável

na exploração de mercado.

pela primeira mágica da lawtech: o Legal-

“É a ideia da economia colaborativa.

Note, um robô que extrai informações dos

Se eu tenho uma tese na gaveta, uma

tribunais a partir do número de processos

petição, porque eu não posso transfor-

e o organiza em fichas e pastas. A outra

má-la em um produto ou negócio que

cabeça pensante que Maia encontrou na

traga renda para mim e gere mais opor-

sua jornada de dizer adeus à segurança

tunidades para os advogados, que vão

de sua carreira tradicional e fundar a pró-

poder se aproveitar da minha expertise

pria startup foi Derek Oedenkoven, atual

na clientela deles”, explica Maia.

presidente da Tikal Tech. Foi Oedenkoven

Hoje são 28 funcionários na lawtech,

quem lhe deu aulas de empreendedoris-

dos quais os desenvolvedores são maio-

mo meses antes da fundação da startup.

ria, com 14 profissionais, enquanto os ad-

“Eu sempre tive uma veia empreen-

vogados ocupam apenas quatro cadeiras

dedora com uma postura mais ativa na

(mais uma com o estagiário de direito).

conquista de clientes e negócios. Mas, à
época, eu não sabia nem o que era um

Fi m d o e m prego ou

Bussiness Model Canvas”, relembra. O

s o luç ão e m pree n de dora?

Business Model Canvas foi desenvolvi-

Na avaliação de Maia, o mercado dos

do pelo consultor suíço Alexander Oste-

advogados não voltou a crescer em ge-

rwalder, utilizando conceitos de design

ração de empregos após a crise de 2008,

thinking, para criar um modelo que per-

transformando muitos profissionais em

mite sintetizar qualquer negócio em uma

autônomos forçados, que atuam em ca-

única página (ou slide).

sos mais simples como diligências para

A Tikal Tech começou com um próprio

terceiros – nesse caso, a empresa oferece

cheque assinado por Antônio Maia, no

o Diligeiro, um serviço que conecta advo-

valor de R$ 100 mil. A startup não teve

gados de todo o país por geolocalização.

aceleração, mas a estimativa de investi-

Segundo a empresa, os robôs da Tikal
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Tech são ferramentas para os profissionais superaram tal adversidade econômica de maneira empreendedora. Assistentes como o Eli ajudam no melhor uso do
tempo dos advogados, seja para o estudo
de novas teses ou melhor atendimento
aos clientes, além de promover maior eficiência e precisão nos processos.
“Todas aquelas tarefas repetitivas,
como cadastro do processo e escolha
das teses, que eram tarefas da base da
pirâmide de advogados, já estão automatizadas nos grandes escritórios. E eram
posições terríveis que causavam turnover
absurdo nas pessoas. São funções maçantes que os advogados detestam”, diz.
Para Maia, existe um grande mercado
de atuação para esse advogado empreendedor e também para as lawtechs moverem suas forças, como na exploração
dos litígios em massa, que contam com
a presença de fundos de patrocínios.
No entanto, ele, que faz parte da Comissão de Inteligência Artificial da OAB,
está convicto de que é preciso regulação
do uso das novas tecnologias jurídicas, de
modo a orientar os profissionais sobre
suas atribuições e responsabilidades, eliminando também qualquer perspectiva
proibicionista sobre o uso das máquinas.
“Isso precisa ficar claro, não pode ter

Raio X
da Tikal Tech
Ano de fundação: 2015
Sede: São Paulo
Ramo de Atuação: Produção
de aplicativos e soluções
de tecnologia jurídica
Modelo de negócios:
SAAS, os produtos são
comercializados por vendas
nos próprios aplicativos
Fundadores:
Antonio Maia
54 anos, advogado
Derek Oedenkoven
44 anos, engenheiro elétrico
Fernando Freitas Alves 34 anos,
engenheiro da computação
Erica Motta
43 anos, advogada
Por que fundaram a empresa:
“Para produzir tecnologia de
qualidade e com preço baixos
para advogados individuais
e pequenos escritórios.”
Sonho:
“Contribuir decisivamente
para derrubar as barreiras
que separam a população
dos serviços jurídicos.”

um clima de incerteza. O que o advogado
não pode fazer é vincular a prestação de
um serviço jurídico ao fornecimento de
um software”, ressalta.

https://www.startse.com/noticia/
empreendedores/59761/tikal-tech
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“O advogado é,
e sempre será,
indispensável”, diz
Bruno Feigelson,
presidente
da AB2L
Segundo Feigelson, as tecnologias não trazem o
fim do direito, mas sim um novo começo para a área
P o r I s a b e l l a C â m a ra
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B

runo Feigelson, pre-

para algo exponencialmente novo e

sidente da AB2L

completamente imprevisível, mas isso

(Associação Brasi-

não quer dizer que advogados serão dis-

leira de LawTechs &

pensáveis. Funções dentro da advocacia

LegalTechs), pales-

serão substituídas, assim como novas

trou no LawTech

surgirão a cada dia.

Conference, um evento do StartSe voltado para o futuro da área jurídica, que
contou com a presença de mais de 1.000
participantes, entre eles advogados, estudantes de direito, servidores do judiciário e investidores.
O presidente da AB2L acredita que para
a área jurídica, a tecnologia é encarada
com certo conservadorismo. Mas garante que há explicação para isso. “Quando
você lida com interesses de outra pessoa,
seja ela uma corporação ou indivíduos, a
tendência é que você seja um pouco mais
conservador mesmo”, defende Feigelson.
Segundo o advogado, mesmo com o grande conservadorismo do setor, a advocacia
precisa ser oxigenada para acompanhar
o que acontece com o mercado.
De acordo com Bruno Feigelson, a
área jurídica está vivendo uma revolução cultural, a qual está inserida dentro de uma revolução tecnológica mais
ampla. Até os tradicionais escritórios,
segundo ele, não escaparão de novo
mercado. “Os escritórios jurídicos precisam se adequar para conseguir trabalhar com clientes disruptivos, como
Amazon, Netflix, Tesla, Uber”, diz.
De fato, o mundo está caminhando

“Os escritórios
jurídicos
precisam se
adequar para
conseguir
trabalhar
com clientes
disruptivos,
como Amazon,
Netflix,
Tesla, Uber”
Bruno Feigelson, Advogado e
presidente da Associação Brasileira
de Lawtechs e Legaltechs (AB2L)
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De acordo com Feigelson, a tecnologia criará novas especialidades no
mundo jurídico. “Daqui para frente teremos advogados especializados em
impressoras 3D, realidade aumentada,
virtual... Isso não é o fim do direito, é
um novo começo”, comenta.
O conceito que uma ideia tem o poder de mudar o mundo permanece, mas
segundo Bruno, com a tecnologia essa
capacidade é ampliada. De acordo com
ele, o acesso a informação cria ambientes horizontais, no qual não faz sentido
gastar 1,3% do PIB com litígios.
São nesses ambientes horizontais que
surgem as LawTechs. Esse novo modelo gera eficiência de mercado e permite
que advogados trabalhem em ambientes
mais felizes. “A advocacia precisa ser tratada de forma adequada e quem ajudará
a permitir isso é a tecnologia”, comenta.
Para sobreviver nesse novo ecossistema, é necessário que advogados se

“Todos
os advogados
terão que
entender de
análise de dados
para poder
atender seu
cliente de modo
mais eficiente
no futuro”
Bruno Feigelson

aproximem das perspectivas analíticas
e científicas. “Todos os advogados terão

Bruno Feigelson afirma que, em menos

que entender de análise de dados para

de 5 meses, a AB2L já ajudou o mercado a

poder atender seu cliente de modo mais

se organizar, apoiando o desenvolvimento

eficiente no futuro”, defende Bruno.

de empresas inovadoras da área jurídica

E esse novo modelo de negócio na área

e fomentando o crescimento desse setor.

jurídica, as chamadas LawTechs, é apon-

Em pouco tempo de vida, a associação já

tado como grande tendência. Segundo

conta com parceiros importantes, como

Bruno Feigelson, mais de US$ 750 milhões

IBM, Microsoft, UFRJ, FGV e StartSe.

foram investidos em LawTechs e, só em
2016, 67 acordos entre startups e venture
capital foram fechados.

https://www.startse.com/
noticia/nova-economia/
tecnologia-inovacao/40380/
ab2l-lawtech-conference
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Docket usa
inteligência
artificial
para diminuir
burocracia em
documentos
Pedro Roso, CEO da lawtech, explica
como apostar num cenário de crise com
apoio de mentores estratégicos ajudou a
crescer mais de 150% ao ano desde 2016
P o r E n i o L o u r e n ço
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B

usca, gestão e pré
-análise de documentos. Esse é o
núcleo do negócio
da Docket, lawtech
fundada em 2016

por Pedro Roso (CEO), Flávio Castaldi
(COO) e Rodrigo Lopes (CTO), que otimiza processos jurídicos com inteligência
artificial e machine learning.
Voltada para grandes empresas, a
startup oferece uma plataforma SAAS
(Software As a Service), integrada também via APIs. Com o conceito de One

“Em média, a cada 100 documentos

Stop Shop, a plataforma permite resol-

entregues, nós reduzimos cerca de 1.000

ver todas as questões que envolvem a

horas de trabalho dos times de backof-

obtenção de documentos diversos. Toda

fice. Hoje, temos aproximadamente 30

a papelada relativa a junta comercial,

clientes, grandes empresas com capital

ambiental, de prefeituras, matrículas,

aberto, que conseguem fazer mais ope-

certidões, CNB, análises de crédito ou

rações e dar agilidade aos seus negócios

de operações de due dilingence, entre

com a economia de tempo na viabiliza-

outros tantos por todo o território na-

ção de contratos”, afirma Pedro Roso.

cional, faz parte do escopo da Docket.
Segundo os empreendedores, são

O prob le m a e a s o luç ão

processos de complexidade elevada

Roso e Castaldi se conheceram quan-

que exigem boa segurança jurídica

do cursavam publicidade e marketing

para a concretização das operações. A

na Universidade Anhembi-Morumbi em

documentação descrita acima – e so-

2008 – o segundo largou o curso para

bretudo o seu acesso – é sinônimo de

seguir carreira na advocacia. A boa ami-

burocracia, o que nenhuma empresa

zade, no entanto, fez com que ambos

ou pessoa física está disposta a enfren-

mantivessem contato no passar dos

tar em tempos digitais. Operações que

anos. Em um encontro ao final de 2015,

levariam 90 dias por trâmite regular,

Roso se mostrou curioso com a carreira

feitas por equipes internas, são con-

de Castaldi, que enveredara para o seg-

vertidas em apenas 10 dias, afirmam.

mento do direito imobiliário.
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“Cara, o que você faz exatamente?”,
questionou o CEO da Docket. A minúcia
do relato sobre a prestação de serviços
de Castaldi para construtoras imobiliárias intrigou o amigo, que à época trabalhava em uma startup do Grupo Egeu,
na parte de aquisições e marketing.
Acostumado com um ambiente
de tomada de decisões rápidas, metodologias ágeis e relacionamento
com outros empreendedores, Roso

E m pree n de n do e m

indagou o futuro sócio se aqueles

ce n á rio d e ri s co

processos morosos não poderiam

No ápice da mais recente crise eco-

ser otimizados com o uso de tecno-

nômica brasileira, os empreendedores

logia. Eles, então, especularam cená-

apostaram num modelo exclusivamen-

rios em uma planilha e estruturaram

te business to business (b2b), pensando

um razoável plano de negócios. Eis

também nas dores dos clientes, que à

que entrou o terceiro mosqueteiro na

época enfrentavam redução nos gas-

jogada, Lopes, um programador au-

tos, cortes de orçamento e dispensas

todidata super disputado pelo mer-

com pessoal. Logo, a Docket visou uma

cado, assediado constantemente por

relação ganha-ganha.

propostas de negócios.

“Era um ano muito difícil, mas a gente

“Nosso CTO programa desde os 11

acreditava muito no nosso propósito.

anos de idade. Acho que todo dia al-

E precisávamos de um modelo de ne-

guém chegava para ele com uma pro-

gócios que estabelecesse uma relação

posta mirabolante. Ele disse para nós

justa. Ou seja, se eles não estão fazendo

que iria refletir, mas no mesmo dia, à

tantas operações, a gente também não

noite, aceitou embarcar na aventura.

poderia jogar a barra de cobrança num

Seguimos desenhando o protótipo da

valor fixo lá no alto. Já se os negócios

Docket aos finais de semana durante

deles estão bem, a gente vai bem. En-

quatro meses, enquanto cada um to-

tregamos muito valor, mas preferimos

cava seu trabalho, dando seus pulos.

caminhar juntos”, resume Roso.

Fazíamos reuniões nas madrugadas

A startup pede um mínimo de 80 do-

para validarmos os desenhos até che-

cumentos por mês para os seus clientes,

garmos a um MVP”, relembra Roso.

que Roso diz ser algo muito fácil de al-
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cançar para as empresas como Tenda,

senta crescimento médio de 150% ao

Grupo Sifra ou Árbore Engenharia, que

ano. Além dos anjos, a lawtech participou

estão no portfólio da lawtech. Esse pa-

de uma rodada Seed liderada por ONEVC

cote pode custar uma média de 7,5 mil

e Canary; e outra Series A, capitaneada

reais por mês, segundo o CEO, que res-

pela Kaszek Ventures, ambas em 2017.

salta não ser uma recorrência fechada,
dadas as particularidades na obtenção
de cada documento e a complexidade
de cada estado da federação.
“Era tudo ou nada. Começamos com
um cliente sem contrato assinado, quase que um modelo de bolso, e as coisas
foram dando certo. Em três anos, nenhum cliente nos deixou. Foi uma conjunção de momento certo, sorte e estar
ao lado de pessoas certas”, diz.
Dentre essas pessoas, a Docket faz
questão de louvar os nomes de Allan Kajimoto e Bruno Yoshimura, fundadores
da Kekanto, e Gabriel Senra, fundador
da Linte, que posteriormente vieram a
se tornar os investidores anjo da startup.
“Eles foram nossos mentores, nossos
psicólogos. Indicaram como enfrentar
alguns caminhos das pedras de que
não tínhamos visibilidade alguma. Por
mais que você conheça manuais de empreendedorismo, estude, saiba do que
se trata, na prática é diferente. Principalmente em rodadas de investimento,
que eles nos apresentaram uma visão
global de como funciona a dinâmica
para startups”, conta Roso.
Em três anos, a Docket captou 12 milhões de reais em investimentos e apre-

Era tudo ou
nada. Começamos
com um cliente
sem contrato
assinado, quase
que um modelo
de bolso, e as
coisas foram
dando certo.
Em três anos,
nenhum cliente
nos deixou. Foi
uma conjunção
de momento
certo, sorte e
estar ao lado de
pessoas certas”
Pedro Roso
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é uma das nossas grandes lições. Conseguimos desenvolver internamente alguns
indicadores para saber se estamos no
caminho certo”, explica Roso.
Também ao final do ano passado, a
Docket foi uma das protagonistas do
Google Launchpad Accelerator com o
Real Estate Analysis, um protótipo criado
pelo laboratório de inteligência artificial
da lawtech, que reúne engenheiros, advogados e cientistas da computação.
O mais novo produto da startup promoveu uma rede neural própria baseada em IA, iniciada com testes supervisionados, passando por aplicações
de machine learning e deep learning,
que a priori apresentava uma taxa de
Cu ltura forte

acurácia de 73%, e hoje tem precisão

e fô lego para 2 0 19

de 93%, informa Roso.

Ao final de 2018, a Docket ranqueou

“Não será mais só uma busca por do-

em quarto lugar como uma das star-

cumentos, que somos muito eficientes,

tups brasileiras mais desejadas para se

mas vamos disponibilizar uma plata-

trabalhar, segundo o LinkedIn. Para o

forma com maior controle, alertas de

CEO, o recrutamento de pessoas foi um

vencimentos, centro de custos e deter-

dos principais desafios da lawtech, que

minadas pré-análises. Não vamos inter-

preza por um alinhamento de valores

ferir na tomada de decisão dos nossos

baseado em autonomia, senso de ur-

clientes, mas facilitaremos com agili-

gência, autodisciplina, orientação para

dade e rapidez. Nossos planos estão

resultado e gestão horizontal.

voltados para trazer cada vez mais tec-

“Revisitamos nossos valores anual-

nologia para que os nossos processos

mente com nossa equipe para lembrar

reduzam prazos nas entregas”, conclui.

porque empreendemos. Hoje são 110
pessoas no nosso time, que pretendemos dobrar até o final do ano. A questão
de ter aprendido a validar e errar rápido

https://www.startse.com/noticia/
empreendedores/62707/docket
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Lawtech Linte
cresce e prova
que o mercado
jurídico está
sedento por
inovação
Startup fundada pelo
advogado mineiro
Gabriel Senra usa
inteligência artificial
para automatizar e
organizar documentos
e dados, para clientes
como Itaú, Accenture,
99, e Stone

P o r E n i o L o u r e n ço
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Linte é uma law-

O software comercializado pela

tech, startup de

startup via SaaS (software as a service)

tecnologia

para

oferece três principais serviços: gestão

o setor jurídico,

inteligente (organização e controle das

que foi criada, em

atividades), automação e produtividade

2015, pelo advoga-

(sistematização e armazenamento dos

do mineiro Gabriel Senra, hoje com 31

dados) e insights e analytics (parte cus-

anos, para diminuir a burocracia e as

tomizada do software, de acordo com

ineficiências jurídicas de grandes cor-

as necessidades do cliente).

A

porações. No ano passado, a startup

Mais do que aumentar a eficiência

faturou R$ 5 milhões, segundo repor-

dos departamentos jurídicos, fazendo

tagem publicada pela Folha de S. Paulo.

as grandes empresas economizarem

Gabriel, no entanto, afirma que a po-

com os processos, o que Gabriel e seu

lítica da empresa é não divulgar o seu

time querem criar é uma nova relação

faturamento e nem os investimentos

das pessoas com o trabalho. Segundo o

que recebeu do Valor Capital, Redpoint

empreendedor, o ambiente de trabalho

eVentures, 500 Startups e investidores

jurídico é, tradicionalmente, conserva-

anjo. O empreendedor confirma que a

dor, ineficiente e burocrático. Para mu-

Linte dobrou de tamanho de 2017 para

dar isso, a Linte se propõe a abreviar as

2018. “Este ano, a previsão dobrar ou

tarefas repetitivas e operacionais para

até triplicar nosso faturamento”, diz.

que o trabalho desses profissionais gere

O crescimento da Linte mostra como
o mercado jurídico está sedento por inovação. Hoje, o Brasil chega a ter mais de
100 milhões de processos ativos, sendo
que algumas empresas recebem até 20
mil novas ações por mês. Nas grandes
corporações, é comum a área jurídica
receber muitas demandas judiciais ao
mesmo tempo. Isso exige gerenciar várias equipes de advogados ao mesmo
tempo, criar um fluxo inteligente de
informações, além de administrar um
grande volume de processos. A Linte
surgiu para gerenciar este caos.

valor. “Isso cria uma noção de propósito
para estes profissionais”, diz.
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Outro fator tão ou mais importante
do que simplesmente a automatização
dos documentos é a organização dos
dados jurídicos dos contratos e petições,
que geralmente são menosprezados.
“No momento em que vivemos, a coisa mais importante que se tem são os
dados. O volume produzido pelas organizações é enorme, mas desperdiçado,
geralmente colocado em uma gaveta.
A Linte se propõe a organizar todos esVe loci da de ou Co n tro le

ses dados, não só aqueles que supos-

Atuar na área de automação de do-

tamente seriam interessantes em um

cumentos partiu de uma reflexão muito

determinado momento”, diz.

pragmática de Gabriel, ao observar um

Um dos clientes da lawtech é a consul-

conflito de forças dentro das organiza-

toria global Accenture. Senra relata que

ções: velocidade X controle. Para ele, os

conseguiram reduzir em 80% o custo de

departamentos jurídicos têm dificulda-

horas e de envolvimento de profissionais

des em manter essa relação harmonio-

com a automação de documentos em

sa, pois quando se prioriza uma frente,

sete países. Outros clientes são Itaú, 99,

se perda na oura. “Nossa finalidade é

Stone, Basf, Grupo Tereos.

permitir que os advogados produzam
com mais agilidade e qualidade, man-

U m jov e m a dvoga d o

tendo riscos baixos”, diz.

i n quieto

“Um dos fatores que nos diferencia é

Gabriel é mineiro de Belo Horizonte

a flexibilidade de atender o cliente com

e diz ter a veia empreendedora desde

seu próprio conteúdo. Não fornecemos

pequeno, quando vendia etiquetas. Aos

qualquer tipo de consultoria jurídica,

18 anos, ele trabalhava com eventos re-

automatizamos o conteúdo já previsto

lacionados ao mundo jurídico, quando

ou que está sendo criado pelos advo-

então resolveu fazer Direito.

gados de cada organização, dentro do

Tão logo se formou, foi trabalhar no Sa-

próprio escopo. E a edição do usuário

cha Calmon Misabel Derzi, um dos maio-

é feita na própria interface, sem neces-

res escritório de Direito Tributário do país,

sidade de qualquer conhecimento em

de onde saiu para trabalhar na Vale. Em

programação”, ressalta.

2014, ele deixou a Vale para se dedicar a
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projetos pessoais, atuando como consul-

das lawtechs, que hoje é uma realida-

tor. “Eu já queria construir algo próprio,

de. É interessante também observar um

mas não sabia o que. Então utilizei aquele

apetite maior dos investidores por esse

ano para pensar no que fazer”, diz.

mercado. Eu e outros empreendedo-

Uma das pessoas que foi determinan-

res temos sido consultados por fundos

te para a trajetória empreendedora de

de investimentos, sendo que antes era

Gabriel foi seu primo Igor Senra, cofun-

muito difícil sequer conversar com re-

dador do Moip Pagamentos. Igor disse

presentantes de alguma empresa.”

a Gabriel para que viesse para São Pau-

O potencial para atração de novos ta-

lo, pois iria lhe abrir a cabeça. Gabriel

lentos também se alterou, já que antes

trabalhou durante um período na Moip,

as lawtechs eram como o ‘patinho feio’

estruturando a área jurídica e foi lá que

das startups. Gabriel percebe que há

fez o primeiro piloto do software, que

dois perfis de advogados liderando as

um ano depois se tonaria a base da Linte.

mudanças na área jurídica: jovens pro-

Logo no primeiro mês de vida, a Lin-

fissionais que estão há pouco tempo no

te foi selecionada em um programa de

mercado de trabalho, com habilidades

aceleração da 500 Startups, no Vale do

para além da formação jurídica; e profis-

Silício, onde o jovem empreendedor foi

sionais com larga experiência e carreiras

morar. “Eu costumo dizer que esse foi

consolidadas, que querem se reinventar.

um marco importante, porque, apesar

“O advogado não precisa saber pro-

do DNA empreendedor, eu era um ad-

gramar, mas acho que o profissional do

vogado de empresa, com todo o forma-

Direito precisa pensar melhor em da-

lismo e burocracia que essa profissão

dos, de forma crítica e estruturada, e ser

às vezes carrega”, diz Gabriel.

mais criativo e empático com o cliente.
As startups sozinhas não vão resolver

O p ortu n i da de s n o

nenhum problema do mundo. É impor-

eco s s i s te m a de l aw tech s

tante o esforço humano, a colaboração,

Gabriel é enfático em dizer que, des-

a empatia e a dedicação. Todo proces-

de 2015, o mercado de lawtechs e legal-

so de inovação, sobretudo no mundo

techs no Brasil mudou positivamente, e

jurídico, precisa colocar as pessoas no

que ainda existem muitas oportunida-

centro da estratégia”, diz Gabriel.

des para melhorar a eficiência e produtividade do meio jurídico. “Existia um
ceticismo e desconfiança das empresas
em relação ao potencial transformador

https://www.startse.com/
noticia/empreendedores/64969/
startup-linte-lawtech-2
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