Desafios

Cliente
•
•
•
•
CONSTRUTORA LIX
Localidade
Rua Lourenço Marques,
158 São Paulo/ SP

Segmento
Jurídico
Número de
profissionais
4 mil

A EAS Eletropaulo é a maior distribuidora de energia
elétrica da América Latina em termos de receita, e
está presente em 24 municípios na Grande São Paulo,
incluindo a capital. Ela conta com cerca de quatro
mil profissionais diretos e mais de cinco milhões de
consumidores. Para atender essa grande demanda, a
empresa possui mais de 42 mil quilômetros de linhas
de subtransmissão aérea e subterrânea.

•
•
•

Aumento das demandas cíveis após a privatização
Dados descentralizados geravam demora nas
respostas jurídicas
Morosidade para distribuição das informações aos
escritórios (cerca de cinco dias dentro da empresa)
Alta produção de material impresso, dificultando a
utilização do espaço físico disponível
Demora no envio dos Relatórios de Defesa
Dificuldade na escala de prepostos para as
audiências
Dificuldade para emitir relatórios consolidados
Soluções

•
•
•
•
•
•
•

Centralização das informações jurídicas entre os
escritórios conveniados
Sistema único de contencioso (trabalhista,
tributário e cível)
Envio dos processos e notificações para os
escritórios em até 4 horas
Cadastramento uniforme de todos os processos
(padronização de critérios)
Digitalização dos processos, relatórios de defesa e
Intimações
Emissão de relatórios gerenciais pelo sistema
Integração dos documentos digitalizados direto
do Sistema.

Depoimentos
“Desde 2003, construímos uma grande parceria com a TOTVS para aperfeiçoar a gestão do nosso departamento
jurídico. Com as soluções adaptadas às nossas necessidades, conseguimos informatizar processos e integrar
nosso sistema com os escritórios credenciados. Assim, obtivemos muitas vantagens, como um decréscimo na
entrada de processos fruto de ações preventivas, tomadas com base nas informações da carteira de processos
(gerada pela solução da TOTVS), e redução no tempo dos trâmites internos”.
Fábio Luiz Carneiro Lima, Coordenador de Controle de Gestão Jurídica
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