
EFICIÊNCIA 
NA GERAÇÃO E GESTÃO 
DE DOCUMENTOS



● 3.424.971.237 usuários de internet no 
mundo *

● 5.000.000.000.000.000.000 bytes de 
dados a cada dois dias*

*Estimado para 1º de julho de 2016, segundo ONU e Banco Mundial

contexto 
tecnológico



● mudança na cultura
● otimização de processos
● gestão
● multidisciplinariedade
● fim do isolamento
● formas alternativas de faturamento

mercado 
jurídico



muito prazer, nós somos o netLex



na mídia
Sistema desenvolvido para  facilitar o 
trabalho dos advogados.
Empresa pretende atingir a marca de mil clientes  

até o final de 2016

Automação documental permite  construção 
automática de peças jurídicas.

Programa navegador menciona NetLex  na 
discussão sobre novas frentes de  inovação 
do setor jurídico.

Conheça 7 empresas que prometem  
mudar o jurídico brasileiro.
Ao alinhar tecnologias de inteligência artificial aos  
burocráticos procedimentos jurídicos, essas startups  
querem trazer mais produtividade e precisão.



estamos
com as 

maiores



+ 20 dos 100 
maiores escritórios 
utilizam o netlex



o netLex



abrangência

Ordens de CompraProcuraçõesContratos Propostas Outros

Formalização

Análise Gestão

Gestão

Negociação Aprovação Assinatura InteligênciaElaboração



documentos?



● burocracia 
● lentidão
● ineficiência
● processos repetitivos e pouco eficientes
● nenhuma preocupação com UX
● gera poucos insights/inteligência
● perda de segurança ao delegar a 

elaboração
● desconformidade com o padrão

percepção 
atual sobre
documentos



Formalização

Criação
Via questionário

• Evita erros

• Aumenta agilidade

• Facilita elaboração

• Maior compliance

Via editor



Documento 
pronto!
No final do processo de 
elaboração baixe seu 
documento em Word 
e/ou PDF





● plug-in no Word
● familiaridade para o advogado
● questionário
● árvore de decisões
● linguagem: { } variáveis  [ ] condições

lex-in











acompanhamento completo



Formalização

• Controle fácil de  todo o 
histórico

• Agilidade no fluxo de  

aprovação e negociação

• Assinatura integrada

Aprovação, 
negociação, 
assinatura



Utilize os dados inseridos na elaboração 
do  documento para otimizar a sua gestão.



Gestão

Relatórios 
inteligentes

• Extração dos dados do  
contrato para facilitar  
gestão  e inteligência

• Configuração de  
notificações automáticas

• Controle individualizado  
das obrigações



Formalização

2. Fluxo de aprovações, negociação, 
assinatura

3. Gestão do documento

Gestão

214% de aumento 
de  produtividade

redução de até 100% na  
perda de prazos  contratuais

50% de redução no ciclo de formalização

25 - 30% de redução dos custos administrativos

Resultados

1. Elaboração



utilização 
por diversos 
departamentos

Jurídico Suprimentos

Vendas

RH

Financeiro



realidade

todas empresas 
se comunicam e se 
vinculam através 
de documentos

Contrato Social / Estatuto

Contrato de Locação
Contrato de Trabalho

Prestação de Serviços

Cessão de PI 

NDA 

Fornecimento 

Procurações 

Ordem de Serviços

Licença de Uso

Patrocínio

Notificações

Peças Processuais



Com o sistema, é  
possível “abrir 
chamados”
ao departamento jurídico, 
para revisão  de contratos, 
pedido de  pareceres, etc. 

É possível  estabelecer 
SLAs para o  atendimento,  
bem como extrair métricas  
de todas as  demandas.

Consulta  
ao jurídico



segurança e integrações



segurança

A infraestrutura 
dos servidores  é 
certificada nas
normas ISO 27001,
27017 e 27018

O sistema armazena  
as ações realizadas  
pelos usuários para  
fins de auditoria

O sistema só pode  
ser acessado via  
protocolo de  
comunicação 
HTTPS

O sistema armazena  
em log todas as  
falhas do sistema

As senhas são  
criptografadas  
utilizando o método  
irreversível Bcrypt

Backups diários do  
banco de dados



AD

• LDAP
• SAML

ERP

• SAP
• ORACLE

CRM

• SalesForce
• Dynamics

Assinatura  
digital/eletrônica

• Docusign
• Certisign
• Hellosign

integrações



“O Netlex permitiu a automatização de  
grande parte da demanda do jurídico e 
agora  os advogados podem focar em 
trabalhos  cada vez mais estratégicos.

Além do ganho em produtividade, a  
plataforma ainda proporciona um 
aumento  da governança.”

LUISA CARNEIRO, Head do Jurídico da 
Localiza

Aumenta a 
produtividade
da equipe e facilita  o 

controle dos gestores



Isadora Mattar
isadora.mattar@netlex.com.br

www.netlex.com.br


