
ADVOCACIA

O surgimento de novas tecnologias no Direito resultou na 
chamada Advocacia 4.0, que consiste na aplicação, de forma 
multidisciplinar de novas práticas de gestão para 
departamentos jurídicos e escritórios de advocacia. 

O Viseu Advogados adota o conceito de Advocacia 4.0, 
integrando as soluções mais avançadas de tecnologia na 
gestão de processos, obtendo os melhores resultados 
econômicos e jurídicos. 

E quais são as vantagens desse conceito?

VISEU TECH: Núcleo Multidisciplinar de Direito, 
composto por sócios de várias especialidades, 
para tratar as questões de tecnologia dos 
clientes com um olhar global da forma mais 
eficiente possível.
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Para saber mais, entre em contato com o Viseu Advogados.

WWW.VISEU.COM.BR 

SEVEN
Sistema de Gestão de Processos e Controle de 
Fluxos, por meio de Workflow inteligente e 
dinâmico, customizado conforme as 
necessidades dos clientes, capaz de promover um 
maior controle e melhor análises de dados.

NETLEX 
Sistema de automatização e personalização de 
peças processuais, capaz de otimizar o trabalho 
de forma rápida e segura.

MELHOR ACORDO 
Plataforma automatizada de negociações online.

NESS TECNOLOGIA
Automatização dos fluxos de recebimento de 
ações, cadastros nos sistemas gerenciais e 
protocolos judiciais.

IMPACTA 
Desenvolvedora de robôs para otimização de fluxos 
e workflow entre escritório e departamentos 
jurídicos.

KURIER ANALITCS
Sistema de jurimetria, que promove modelos 
estatísticos de decisões judiciais e fatos jurídicos, 
para melhor elaboração da estratégia e aplicação 
da lei de maneira preventiva. 

MICROSOFT POWER BI 
Serviço de análise de carteiras através de 
relatórios gerenciais customizados, atualizados 
em “real time” e visualizados de forma interativa.

RE9 
Infraestrutura de tecnologia e gestão de segurança 
da informação. 

Aplicamos a Advocacia 4.0 através da integração de todas as 
plataformas tecnológicas utilizadas pelo escritório, 
fornecidas pelas principais empresas do mercado jurídico 
nacional, gerando um hub de tecnologia jurídica capaz de 
afetar positivamente o resultado dos nossos clientes, em 
todas as suas necessidades.

E COMO ISSO 
FUNCIONA NA 
PRÁTICA? 

O VISEU ADVOGADOS ADOTA A ADVOCACIA 
4.0, POR MEIO DE TRÊS PILARES: 

TECNOLOGIAPESSOAS PROCESSOS


