
Gerir
a informação

Gerir a informação é um desafio

que se coloca cada vez com mais
acuidade às sociedades de advogados.
Ajudá-las a encontrar as soluções mais

inovadoras e os métodos mais adequados
foi o que presidiu à criação do IT4Legal,

que se volta a reunir a 25 de Janeiro

para reflectir sobre segurança e
mobilidade, IT governance e inovação- é o Fórum 2012, de que o Advocatus

é media partner

A informação é um activo valioso em

qualquer actividade empresarial e as

sociedades de advogados não são

excepção. Cada vez mais, a ges-
tão da qualidade da informação e a

sua disponibilização em tempo real

constituem factores diferenciado-

res para o desempenho profissional

num sector marcado pela concor-

rência e pela globalização.
Neste contexto impunha-se que as

sociedades de advogados reconhe-

cessem as mais-valias dos sistemas

de informação e das tecnologias a

eles associadas e foi o que fizeram:

esta é uma realidade que Hélder

Santos, da Rui Pena e Arnaut, e Rui

Vaz, da ABBC, conhecem bem - são

eles os responsáveis pelos departa-
mentos de IT das duas sociedades

e co-organizadores do Fórum 2012

do IT4Legal.
Uma organização que nasceu da

constatação de que há necessida-

des específicas desta actividade,
necessidades que são comuns a

todas as sociedades de advogados

portuguesas. Mas também - expli-
cam os seus fundadores - da cons-

tatação de que a informação acerca

das soluções e dos métodos mais

adequados para dar resposta a tais

necessidades não se encontra facil-

mente disponível.
Deste panorama emergiu a neces-
sidade de reunir regularmente os

responsáveis pelos sistemas de in-

formação de sociedades de advo-

gados, com o objectivo de partilhar

informação acerca dos temas mais

relevantes.

Mas, afinal, que necessidades es-

pecíficas foram identificadas nas

sociedades de advogados? Desde

logo a necessidade de a informação
estar permanentemente disponível e
actualizada em todos os instantes e
em qualquer lugar, de o acesso ter

de ser facultado de forma simples e

rápida mas muito eficaz. Mas tam-
bém a necessidade de trabalhar e

cruzar dados de diversas realidades

e sistemas legais.

Num cenário em que a origem e o

contexto tecnológico da informação
são cada vez mais diversificados

impunha-se que as sociedades de

advogados acompanhassem a evo-

lução. "Cedo entenderam que as

tecnologias (ou sistemas, técnicas,

aplicações informáticas) deixaram
de ser um simples suporte à activi-

dade, fazendo uma grande aposta
nos sistemas de informação". Na

perspectiva de Hélder Santos e Rui

Vaz, as sociedades equacionam os

sistemas de informação como "um

impulsionador do negócio", isto é,

preocupam-se em articulá-los com
as necessidades reais do negócio.
Assim, é comum encontrar-se nas

sociedades de advogados sistemas

de automatização de documentos,

plataformas de e-learning, extranets,
uso de plataformas na cloud, sis-

temas de workflow e de gestão de

projectos. Em muitos aspectos, "têm

sido pioneiras".
Não havia alternativa: "Os meios de

comunicação, a globalização e a

procura crescente de serviços modi-

ficam, a cada momento, os aspectos

competitivos do mundo empresarial,
tornando o mercado extremamente

selectivo e implacável com os que se

tomaram obsoletos".

Sendo a gestão da informação in-

contornável, muitas sociedades

dotaram-se de departamentos de

IT: numa sociedade de alguma di-

mensão, esta opção "traz vantagens
incontornáveis", pois "a aproxima-

ção e compreensão do negócio
transmuta-se num valor acrescen-
tado que supera o simples factor

de conhecimento técnico". Isto não

significa, porém, que abdiquem de

consultoria externa: ela justifica-se
na medida em que dá a conhecer às

equipas de gestão de IT as soluções

tecnológicas presentes no mercado,
de modo a que possam escolher o

que melhor se adapta ao negócio e à

forma como é posto em prática.
Incontornáveis são igualmente as re-

des sociais. Para as sociedades de



advogados também: "A criação de

estratégias de comunicação e ma-

rketing assentes nas redes sociais é

tão indispensável como ter produtos
e serviços para oferecer e lucrar com
eles. A comunicação tradicional deu

lugar ao 'gosto', aos 'amigos', 'fãs'

e 'recomendações'. A dinâmica so-
cial baseia-se agora na partilha de

conteúdos que as pessoas consi-

deram relevantes para si e para os

seus amigos, clientes e parceiros".
Em suma, "as barreiras tecnológicas

para a comunicação desapareceram
e as coisas vão acontecer, estejam lá

as sociedades ou não".

Há consciência do fenómeno, mas

qual é a prática? O Linkedin é, "de-

As sociedades de
advogados "cedo

entenderam que as
tecnologias deixaram

de ser um simples
suporte à actividade,
fazendo uma grande

aposta nos sistemas de
informação"

claradamente", a rede social mais

popular entre os advogados. "Uma

procura para a palavra-chave 'legal'
retorna mais de um milhão de re-

sultados". Já quanto ao retorno em

negócio, o cenário é diferente: "Ape-

nas uma pequena percentagem dos

advogados que utilizam o Linkedin

consegue ganhar mais clientes, refe-

rências e até mais publicidade". Os

organizadores do Fórum 2012 citam

o relatório BTI Consulting que mos-

tra que mais de 70 por cento dos

corporate counsel usa o Linkedin,
sendo que menos de metade - 38

por cento - confia na rede para ac-
tividades de selecção e contratação
de advogados.
Mais tímida é a utilização do Twitter

no meio jurídico. "Talvez por pre-
conceito, desconhecimento ou falta

de visão na eficácia da rede para os

negócios". Mas o Twitter - argumen-
tam os dois IT managers - "tem inú-

meras vantagens porque pode es-
treitar o relacionamento com clientes

ao aproximá-los do escritório através

da actualização sobre os assuntos

de interesse e que podem contribuir

para a estratégia do negócio".
Na opinião destes especialistas, as

redes sociais devem ajudar as socie-

dades a construir relações com po-
tenciais clientes, a criar comunida-

des de like-minded professionals e a

estimular relações com clientes exis-

tentes. Podem e devem ser enten-

didas como um novo canal directo

para os clientes ou futuros clientes.

Hélder Santos

ITmanager da Rui Pena e Arnaut

Rui Vaz

responsável pelo departamento
de/7"daABBC



FÓRUM 2012

Os temas da actualidade

Três grandes temas estarão em foco no próximo
encontro IT4Legal: Segurança e mobilidade; IT Go-

vernance; Inovação. Os IT managers da RPA e da

ABBC explicam a pertinência de cada um deles.

Segurança e mobilidade porque com o aumento
dos equipamentos portáteis e das redes sem fios

tem crescido a mobilidade dos utilizadores e, com
ele, a preocupação com as questões de segurança:
"O ser humano move-se rapidamente e sem víncu-

lo nenhum. O mesmo acontece com os dados...".

IT Governance porque é necessário alargar as pers-
pectivas através do aumento do potencial técnico e
científico e das capacidades de direcção e gestão
na área de Tl e porque existe uma maior conscien-

cialização dos gestores das sociedades de advo-

gados na definição e utilização de políticas de Tl.

Inovação porque está sempre presente e nas socie-
dades de advogados passará muito pelos sistemas
de informação e pelo modo como ajudarão o negó-
cio a evoluir.


