
LEVANTAMENTO
O IMPACTO DO
COVID-19 NOS
ESCRITÓRIOS
DE ADVOCACIA



O CESA e a AB2L se uniram para fazer um levantamento do  
impacto do Covid-19 nos escritórios de advocacia. 

O objetivo desse levantamento é ajudar os escritórios de advo-
cacia a passar por esse momento de crise com o menor impacto 
negativo possível. Essa pesquisa foi realizada em uma plataforma 
confiável, resultando em 649 respostas, com plena confidenciali-
dade. Todos os dados coletados são anônimos e sem identificação 
individual.

A divulgação do levantamento foi realizada na reunião mensal do 
CESA com a participação especial da AB2L realizada no dia 28 de 
abril de 2020.

Objetivo do levantamento

Clique aqui para acessar a reunião

https://youtu.be/t3oibp8p3ZM


Quem Somos

O Centro de Estudos das Sociedades de advogados (”CESA”) é 
uma entidade sem fins lucrativos, fundada em 1983, e que con-
grega mais de 1000 sociedades de advogados em todo territó-
rio nacional, regularmente inscritas na Ordem dos Advoga-
dos do Brasil (OAB).

Os principais objetivos são:

a) Promover estudos e manifestar-se sobre questões jurídicas e 
assuntos relativos à administração da Justiça e ao exercício da 
profissão de advogado;

b) Promover o estudo e a defesa de questões de interesse das As-
sociadas;

c) Oferecer às Associadas estudos e serviços que facilitem o exer-
cício da profissão de advogado;

d) Representar os interesses das Associadas e das Sociedades de 
Advogados em face dos órgãos de classe e de outras entidades 
profissionais de advogados;

e) Representar os interesses das Associadas em juízo;

Clique aqui para saber mais

A Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs (AB2L) é uma 
organização sem fins lucrativos fundada em 2017 por diversas 
LawTechs e LegalTechs —empresas de tecnologia focadas no 
mercado jurídico — que tem por objetivos educar o mercado,   
organizar e fomentar o ecossistema, e apoiar mudanças regu-
latórias e, assim, criar um espaço de diálogo e de iniciativas em 
conjunto com empresas de tecnologia, advogados, escritórios de 
diferentes portes, departamentos jurídicos, empreendedores, in-
vestidores, pesquisadores e instituições educativas e jurídicas 
existentes.

Atualmente o ecossistema da AB2L agrega mais de 500 associados 
unidos para colaborar e transformar o direito.

Clique aqui e conheça nossas associadas

http://www.cesa.org.br/
https://www.ab2l.org.br/radar-dinamico-lawtechs-e-legaltechs/


Escritórios que utilizam Lawtechs 
e Legaltechs por Estado Brasileiro
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649 Escritórios de Advocacia participaram do levantamento

649 Respostas das quais:



79% 515resp.

68% 445 resp.

68% 443 resp.

59% 387 resp.
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3
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Cível

Empresarial

Consultivo

Trabalhista

48% 311 resp.Tributário

42% 277 resp.

35% 228 resp.

33% 218 resp.
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6

7

8

Imobiliário

Família

Societário e MBA

Área de atuação

27% 175 resp.Público

28% 152 resp.

22% 148 resp.

21% 142 resp.

Recuperação Judicial

Contencioso de Massa

Arbitragem

20% 135 resp.Previdenciário

11% 74 resp.Terceiro Setor

19% 127 resp.

14% 93 resp.

Penal

Propriedade Intelectual
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2% 14 resp.Outra
17

15

16

• Observação: Nessa pergunta os escritórios puderam escolher mais de uma opção



Tamanho  do escritório

13%

8%

8%



28% 185 resp.

25% 162 resp.

22% 144 resp.

12% 81 resp.
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4
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4% 25 resp.

1% 5 resp.

Impacto do Covid-19 referente
a novas demandas de trabalho

A demanda caiu até 20%

A demanda caiu entre 21% e 50%

A demanda caiu entre 51% e 70% 

A demanda aumentou até 20%

A demanda aumentou entre 21% e 51%

5 % 31 resp.
5

A demanda se manteve estável

Outras respostas

2% 13 resp.

1% 4 resp.

6

7

8

A demanda aumentou entre 51% e 71%

A demanda caiu mais de 70%

9



Quantos escritórios utilizam Lawtechs/Legaltechs

Escritórios que possuem mais de 100 funcionários

Escritórios que possuem de 51 a 100 funcionários

Escritórios que possuem de 21 a 50 funcionários

Escritórios que possuem de 2 a 20 funcionários

Escritórios unipessoais

27% utilizam                          73% não utilizam lawtechs e legaltechs

34% utilizam                          66% não utilizam lawtechs e legaltechs

11%                                           89% não utilizam lawtechs e legaltechs

25% utilizam                          75% não utilizam lawtechs e legaltechs

21% utilizam                           79% não utilizam lawtechs e legaltechs

Total:

78%

22%

Utilizam
Lawtechs e LegalTechs

Não Utilizam
Lawtechs e LegalTechs



28% 185 resp.

25% 162 resp.

22% 144 resp.

12% 81 resp.

2% 13 resp.

1% 4 resp.

Análise da queda nas novas   demandas se-
gundo o tamanho do escritório e o grau de 
uso de Lawtechs e Legaltechs

Nesse grá�co se compara a queda nas demandas segundo o tamanho do 
escritório e o grau de uso de Lawtechs e Legaltechs.
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Análise da manutenção de novas demandas 
segundo o tamanho do escritório e o grau 
de uso de Lawtechs e Legaltechs

Nesse grá�co se compara a manutenção nas demandas segundo o tamanho do 
escritório e o grau de uso de Lawtechs e Legaltechs.
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Análise do aumento de novas demandas 
segundo o tamanho do escritório e o grau 
de uso de Lawtechs e Legaltechs

Nesse grá�co se compara o aumento nas demandas segundo o tamanho do 
escritório e o grau de uso de Lawtechs e Legaltechs.
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Impacto do Covid-19 referente
a recebimentos de clientes

44% 288resp.

23% 148 resp.

19% 122 resp.

14% 90 resp.
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Impacto negativo de até 20%

Impacto negativo de até 50%

Não tivemos impacto negativo

Impacto negativo de até 70%



44% 288resp.

23% 148 resp.

19% 122 resp.

14% 90 resp.

31% 199 resp.

26% 167 resp.

20% 128 resp.

12% 80 resp.

1

2

3

4

5

Não precisamos renegociar

Não renegociamos ainda

Conseguimos redução do aluguel em até 50%

Conseguimos redução do aluguel em até 20%

9% 58 resp.Não conseguimos redução

2% 16 resp.

5

6 Conseguimos redução do aluguel em até 70%

Medida para renegociação de aluguel
para o período de duração do home office



Redução dos recebimentos de advogados 
durante o período de duração do home office 
em razão de queda na demanda de trabalhos 
ou mesmo para preservar o caixa

44% 282 resp.

26% 167 resp.

14% 88 resp.

12% 78 resp.
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2

3

4

5

Por enquanto não pretendemos reduzir os recebimentos

Não pretendemos reduzir os recebimentos dos advogados

Redução de até 20% do total de recebimentos

Redução de até 50% do total de recebimentos

5% 33 resp.Redução de até 70% do total de recebimentos
5



44% 282 resp.

26% 167 resp.

14% 88 resp.

12% 78 resp.

5% 33 resp.

35% 240 resp.

32% 221 resp.

19% 128 resp.

14% 98 resp.

1

2

3

4

Não oferecemos benefícios

Não haver;a cortes de benefícios

Corte de Vale Transporte e Vale Refei;cão

Corte de Vale Transporte apenas

Redução de benefícios dos advogados
durante o período de duração do home office 
em razão de queda na demanda de trabalhos 
ou mesmo para preservar o caixa



48% 311 resp.

40% 258 resp.

9% 59 resp.

2% 11 resp.
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4

5

Por enquanto não pretendemos rescindir

Não pretendemos rescindir

Redução de até 20% dos advogados

Redução de até 50% dos advogados

1% 7 resp.Redução de até 70% dos advogados5

Rescisão de contratos com advogados ou 
pretensão de rescindir até maio/2020?

35% 240 resp.

32% 221 resp.

19% 128 resp.

14% 98 resp.



45% 289 resp.

34% 221 resp.

9% 58 resp.

8% 51 resp.
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Por enquanto não pretendemos rescindir

Não pretendemos rescindir

Redução de até 20% dos advogados

Redução de até 70% dos advogados

4% 29 resp.Redução de até 50% dos advogados5

Rescisão de contratos com estagiários ou 
pretensão de rescindir até maio/2020?



69% 448 resp.

15% 97 resp.

10% 66 resp.

6% 38 resp.

56% 363 resp.

55% 358 resp.

53% 348 resp.

33% 214 resp.
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Envio de emails aos clientes com as atualizações acima

Não renegociamos ainda

Publicação das atualizações em Linkedin ou outras mídias

Criação de grupos especiais de trabalho

30% 198 resp.Realização de Webinars sobre as atualizações 5

Medidas tomadas para manter ou aumentar a 
demanda de trabalho nesse período? 

12% 82 resp.

3% 20 resp.

6

7

Nenhuma

Outras medidas

• Observação: Nessa pergunta os escritórios puderam escolher mais de uma opção



69% 448 resp.

15% 97 resp.

10% 66 resp.

6% 38 resp.

1

2

3

4

Sim, renegociação com fornecedores

Não, nenhuma outra medida além das anteriores

Nãa, nenhuma medida

Outros

Tomou ou pretende tomar outras medidas 
para redução de custos?



Rescisão de contratos com pessoas da área 
administrativa ou pretensão de rescindir até 
maio/2020?

48% 309 resp.

37% 240 resp.

10% 68 resp.

2% 16 resp.
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4

5

Por enquanto não pretendemos rescindir

Não pretendemos rescindir

Redução de até 20% dos  do pessoal da área administrativa

Redução de até 70% dos  do pessoal da área administrativa

2% 15 resp.Redução de até 50% dos  do pessoal da área administrativa
5



78% 506 resp.

76% 494 resp.

55% 357 resp.

4% 27 resp.

1

2

3

4

Comunicação interna/reuniões virtuais entre a equipe 
(Zoom, Skype, Hangout, outros)

Comunicação/reuniões virtuais com clientes 
(Zoom, Skype, Hangout, outros)

Compartilhamento de arquivos (Dropbox, We Transfer)

Outras ferramentas

Quais ferramentas tecnológicas você tem  
utilizado para tornar o home office viável?

• Observação: Nessa pergunta os escritórios puderam escolher mais de uma opção



O servidor de seu escritório é cloud (na 
nuvem) ou físico?

64% 415 resp.

36% 234 resp.

1

2

Cloud

Físico



“União, criatividade e parceria. Em tempos de isolamento social 
e novos desafios o CESA vem cumprindo sua missão unindo as 
sociedades de advogados para que com criatividade e parceria 
superem esse momento.”

Carlos José Santos da Silva - Presidente Nacional do CESA

“Estamos vivendo a era da exponencialidade. Em poucos meses, vive-
remos o que demoraria uma década em termos de inovação jurídica.
Os escritórios que melhor estiverem adaptados a essa nova realidade
se destacarão e liderarão o mercado. A inovação desafogará a advo-
cacia de tarefas burocráticas, dedicando mais tempo para criar 
novas estratégias e atender melhor seus clientes. O CESA tem 
desempenhado papel chave para conduzir os escritórios rumo ao 
futuro.”

Daniel Marques - Diretor Executivo da AB2L

https://www.linkedin.com/in/carlos-caj%C3%A9-santos-da-silva-6986051a/
https://www.linkedin.com/in/ddsmarques/


O Futuro do Direito é agora

“A pandemia do COVID-19 acelera uma série de transformações que 
estavam em curso nas empresas e nos escritórios de advocacia. Se 
adaptar a esta transformação está sendo mais ou menos dolorosa 
em função da maturidade e da sofisticação na gestão do escritório e 
no uso da tecnologia. Este panorama traçado pelo CESA e a AB2L 
auxilia os escritórios a se compararem ao mercado e se posicionarem 
nesta nova dinâmica em um momento difícil.”

Marcelo O. Binder - Sócio na Legar

“O aperfeiçoamento do fluxo de trabalho é uma necessidade da 
advocacia contemporânea e, com mais ênfase, da do futuro. A 
pandemia tem forçado a antecipar mudanças nesse sentido, 
sem dar o tempo necessário para uma resposta consistente e 
sustentável. Colaboração, solidariedade e transparência são 
pilares para um diálogo construtivo entre os agentes do direito 
para superar este momento tão desafiador. O CESA e a AB2L 
têm papel central nesse diálogo, fornecendo diagnósticos, possi-
bilidades e apoio, além de conduzir o debate.”

Marina Feferbaum - Coordenadora do CEPI- FGV Direito SP

https://www.linkedin.com/in/marcelo-p-binder/
https://www.linkedin.com/in/marinafeferbaum/

