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Resumo: Aborda softwares específicos com finalidade de facilitar as atividades 

laborais que são introduzidas de forma cada vez mais frequentes em todos os níveis 

profissionais. Assim, é imprescindível que estes softwares sigam os padrões de 

qualidade em seus serviços, garantindo eficiência e confiabilidade. Nesta perspectiva, 

este estudo tem como finalidade avaliar o gerenciador de informações jurídicas – 

Percepttools, com propósito de identificar se atende às necessidades informacionais e 

organizacionais de assessorias jurídicas, por meio de especificações técnicas da 

instituição. Trata-se de uma pesquisa com abordagem qualitativa, descritiva, 

exploratória e bibliográfica. Adotou-se a aplicação de um questionário aos usuários, 

atuantes em uma assessoria jurídica situada em uma empresa pública de economia 

mista na cidade de Florianópolis, SC. Constatou que software alcança as expectativas 

de seus usuários e que algumas de suas funcionalidades são satisfatórias. Evidencia-

se que ele atende as determinações exigidas pela assessoria jurídica em que conduz o 

universo deste estudo, contudo, torna-se necessário melhorar a comunicação entre 

usuários e o suporte técnico, com o objetivo de suprir e garantir uma melhoria contínua 

e evolutiva do software, de acordo com as necessidades organizacionais e 

informacionais.  
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1 INTRODUÇÃO 

Atualmente softwares específicos são utilizados e espaços de trabalho, para 

auxiliar e oferecer praticidade nas mais diferentes atividades profissionais. Não é 

diferente no universo em que este estudo se direciona, às assessorias jurídicas exigem 

e necessitam de softwares de gerenciamento de processos jurídicos eficientes, com 

objetivo de qualificar e tornar suas atividades precisas, confiáveis e práticas.  

Costa (2012, p. 1-3), expõe que a real importância de uma assessoria jurídica ao 

prestar de serviços advocatícios é a “antecipação dos riscos e, por via de consequência, 

o planejamento empresarial”. O autor descreve ainda, que além da atividade 

preventiva (como emissão de pareceres, consultas e auditorias), inclui-se nos serviços 

de assessorias jurídicas a atuação nas seguintes áreas: societário; contencioso e 

arbitragem; fusões e aquisições; recuperação de empresas e falências; mercado de 

capitais; constitucional e relações governamentais; financiamentos e direito bancário; 

regulatório e administrativo; capital estrangeiro; infraestrutura e PPPs; tributário e 

planejamento fiscal; relações de consumo; direito econômico e da concorrência; direito 

do trabalho; penal empresarial; propriedade industrial e intelectual; imobiliário; 

comércio exterior e defesa comercial; eleitoral; seguros e resseguros; direito civil e 

contratos; recuperação de créditos; terceiro setor; turismo, esportes e entretenimento; 

direitos autorais; família e sucessões; advocacia de escala; no primeiro grau de 

jurisdição e nos Tribunais.  

De acordo com a Norma Brasileira (NBR) ISO/IEC 9126-1, a especificação e 

avaliação da qualidade do produto de software são fatores chave para garantir 

qualidade adequada aos seus usuários e que a qualidade é a totalidade de 

características e critérios de um produto ou serviços que exercem suas habilidades 

para satisfazer às necessidades declaradas ou envolvidas. (ABNT, NBR ISO/IEC 9126-

1, 2003). 

Conforme o estudo desenvolvido por Valls e Vergueiro (2006, p. 119), sobre a 

qualidade da prestação de serviços de informação, discorre que na literatura nacional 
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e internacional, “os serviços de informação têm participado de iniciativas relacionadas 

à gestão de qualidade, principalmente pela influência das instituições mantenedoras 

que, ao se integrarem a programas de qualidade”. 

Sendo assim, o referido estudo, teve como indagação avaliar o gerenciador de 

informações jurídicas – Percepttools, com propósito de identificar se o software atende 

às necessidades informacionais e organizacionais de assessorias jurídicas, em uma 

empresa pública de economia mista situada em Florianópolis, SC. 

A justificativa de escolha do tema está em auxiliar na atuação de bibliotecários 

em assessorias jurídicas, que disponibilizam suporte à profissionais envolvidos, na 

gestão de softwares de gerenciamentos de processos jurídicos com objetivo de oferecer 

ferramentas laborais eficientes e de fácil uso. 

Neste contexto, o que desponta é uma reflexão necessária que sinaliza Café, 

Santos e Macedo (2001, p. 74), o uso de softwares deve basear-se essencialmente na 

prestação de serviços de acesso à informação, neste propósito “envolve o 

armazenamento, a identificação, a localização e a disponibilização” da informação de 

modo eficiente.  

Considera-se ainda, imprescindível a utilização de software nas atividades 

jurídicas ou quase obrigatória, uma vez que permite otimizar o tempo e ter controle 

amplo e preciso sobre as atividades jurídicas. 

Nesse sentido, o foco da pesquisa tem como objetivo principal identificar se o 

software Percepttools, atende às necessidades informacionais e organizacionais de 

assessorias jurídicas, por meio de especificações técnicas da instituição. 

Especificamente, pretende-se: conhecer o software de gerenciamento de informação 

jurídica Percepttools; avaliar a qualidade do software de gerenciamento de processos 

jurídicos - Percepttools em consonância com as especificações técnicas da assessoria 

jurídica em que está inserido e; descobrir as percepções dos usuários do software 

quanto às características de qualidade organizacional da informação jurídica. 

 



4 

 

Anais 36º Painel Biblioteconomia em Santa Catarina 

2 a 4 de agosto de 2018 – Instituto Federal de Santa Catarina – São José/SC 

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Para cumprir o objetivo proposto, o percurso metodológico é fator fundamental, 

deste modo, trata-se de uma pesquisa exploratória, por estabelecer critérios, métodos 

e técnicas para a elaboração de uma pesquisa e visa oferecer informações sobre o objeto 

desta e orientar a formulação de hipóteses (CERVO; SILVA, 2006).   

A pesquisa apresenta característica também bibliográfica. A busca bibliográfica 

foi realizada em bases de dados de artigos científicos, levantando dissertações e teses, 

e em livros de diferentes autores relacionados à temática, como apoio para 

fundamentação conceitual. A busca nestas Bases de Dados foi realizada utilizando as 

seguintes palavras-chave: Software de gerenciamento de informação jurídica, 

Informação Jurídica, Usabilidade de softwares de gerenciamento da informação, 

Recuperação da informação, Requisitos técnicos para o gerenciamento de processos 

jurídicos, Ferramentas digitais de apoio para atividade.  

Com base nas referências e citações dos documentos obtidos nestas buscas, foi 

possível ampliar o número de autores que abordava sobre esta temática. Foram 

realizadas as pesquisas bibliográficas, no Banco de Teses da Capes, Portal de 

Periódicos da Capes, Periódicos UFSC, Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações. 

A técnica de coleta de dados utilizou-se do instrumento questionário online, 

indagando sobre: a profissão que exerce na assessoria jurídica estudada; o tempo que 

utiliza e/ou utilizou o software Percepttools; quantas horas semanais em média utiliza 

o software em suas atividades laborais; percepções sobre a funcionalidade e 

confiabilidade na utilização do software como ferramenta colaborativa de suas 

atividades; eficiência, manutenção e a possibilidade de adaptações do software para a 

realidade da assessoria.  

Este questionário foi aplicado aos profissionais atuantes na assessoria jurídica 

escolhida para amostra deste estudo, sendo estes: advogados (14), administradores (4), 

estagiários (6), assistentes jurídicos (4) e jovens aprendizes (2), ambos prestadores de 

http://oferta.vc/omia
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serviços em uma empresa pública de economia mista, na cidade de Florianópolis, SC. 

Sendo assim, foi enviado 30 convites de participação (100%) aos profissionais que 

trabalham nesta assessoria. 

O estudo obteve o total de participação de dezoito (18) respondentes (60%), ou 

seja, uma amostra que baseou na devolução do questionário respondido. Dos 

respondentes, oito (26,6%), são advogados, três (10%) administradores, quatro (13,3%) 

assistentes jurídicos, dois (11,1%) estagiários de curso de Direito e um (3,3%) jovem 

aprendizes, na análise dos requisitos técnicos e de usabilidade do software de 

gerenciamento de informações jurídicas, Percepttools. Salienta-se que para resguardar 

a ética de pesquisa não serão identificados nem a empresa nem os respondentes. 

Quanto à abordagem a pesquisa é qualitativa, uma vez que será descrito as 

percepções de qualidade da informação dos respondentes, quanto ao uso do software 

Percepttools. Para Godoy (1995, p. 21), no estudo de abordagem qualitativa o 

pesquisador “vai a campo buscando captar o fenômeno em estudo a partir da 

perspectiva das pessoas nele envolvidas”.  

Para a análise dos requisitos técnicos deste estudo, utilizaram-se as características 

de qualidade de software da NBR ISO/IEC 9126-1, como parâmetro de qualidade e 

especificações técnicas de softwares de gerenciamento de informações. Sendo que esta 

norma define características de funcionalidade, confiabilidade, eficiência, 

possibilidade de manutenção e portabilidade.  

  

3 RESULTADOS 

A presente seção apresenta as seguintes subseções: as funcionalidades do 

software Percepttools, de acordo com as especificações técnicas da assessoria jurídica 

deste estudo e a análise e interpretação dos resultados da pesquisa.  
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3.1 FUNCIONALIDADES DO SOFTWARE PERCEPTTOOLS, DE ACORDO COM AS 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA ASSESSORIA JURÍDICA 

 

Após análise do gerenciador de processos jurídicos Percepttools, ficou 

evidenciado, que o software oferece várias funcionalidades aos seus usuários, tais 

como: acesso a peças e pareceres, permitindo a consulta a peças e pareceres 

disponibilizados pelos Tribunais, de forma local ou remota, armazenando as mesmas 

no banco de dados dos templates. Mantendo um banco de dados unificado para a 

consulta de peças e pareceres (filtros); criação de templates (Modelos), sendo que o 

software mantém um banco de modelos de teses, que servem de Templates quando 

aplicáveis a um processo; leitores de publicações, no qual o software faz integração 

com leitores de publicações, de forma que o sistema consegue identificar qual o 

número do processo interno; identificação de processos, permitindo a identificação 

automática dos processos que efetivamente são de responsabilidade da assessoria 

jurídica; Inteligência artificial, tendo em vista, que possui um mecanismo que utiliza 

inteligência artificial para pré-classificar as intimações e peças processuais; controle de 

pagamento, possibilitando a integração com o sistema de pagamento da área 

financeira, de forma registrar pagamentos relativos ao processo judicial; atualização 

de valores, permitindo o cálculo de atualização de valores do ativo e passivo, com 

manutenção do histórico, com base em índices previamente cadastrados; controle de 

solicitação de documentos, possibilitando a solicitação de documentos requisitados 

em outras áreas, com controle de prazo para atendimento; tabela de índices, mantendo 

a tabela de índices econômicos, atualizada de forma automática. 

 
3.2 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA 

Apresenta–se nesta subseção: o perfil profissional dos respondentes; tempo de 

utilização do software; funcionalidade e confiabilidade no uso do software e; a 

experiência e percepções dos respondentes, quanto a qualidade informacional e 

organizacional do software.  
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3.2.1 Quanto aos profissionais respondentes desta pesquisa 

Para o universo desta pesquisa, foram enviados 30 (100%) convites de 

participação. Entretanto obteve a participação de 18 (60%) dos respondentes. Sendo 

que se obteve a participação de08 (26,6%) advogados, 03 (10%) administradores, 04 

(13,3%) assistentes jurídicos, 02 (11,1%) estagiários de curso de Direito e 01 (3,3%) 

jovem aprendizes. 

 
3.2.2 Quanto ao tempo de uso do software 

Quanto ao tempo de utilização do software evidenciou-se que: 52% dos usuários 

respondentes afirmam utilizarem entre 2 a 5 anos. Diferentemente, 26% dos 

respondentes declaram conhecê-lo apenas a menos de 6 meses. Sendo que 16% entre 6 

meses a 1 ano e 5,6% entre 1 a 2 anos de uso do software. Dentro deste tempo, os 

respondentes expõem que utilizam 44% entre 2 e 5 horas, 33,3% mais de 10 horas e 

22,2% entre 5 e 10 horas de uso semanais. 

 

Gráfico 1 - Tempo de utilização do Software 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Percebe-se no Gráfico 1, que a maioria dos respondentes utiliza o software há 

pelo menos 1 ano e por pelo menos 5 horas semanais, demonstrando que possuem 

prática no uso do sistema. 
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3.2.3 Funcionalidade e confiabilidade no uso do software Percepttools 

 

Neste estudo, verificou-se que todos os respondentes estão de certa forma 

satisfeitos com a funcionalidade do software, conforme o que é demonstrado no 

Gráfico 2. Demonstra que: 37% acreditam ser “muito bom”, com 36,8% “bom”, contra 

26,2% que declararam ser “satisfatória” sua funcionalidade de uso. Sendo que o 

mesmo Gráfico 2, apresenta a confiabilidade do software, tendo 42,1% respondentes 

que afirmam ser “muito bom”, com 31,6% “bom” e, 26,3% que descrevem ser 

“satisfatória” a confiabilidade no uso do software.  

 

Gráfico 2 – Funcionalidade e confiabilidade do software 

 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 
3.2.4 Experiência e percepções quanto a qualidade informacional e organizacional do 

software 

Na questão aberta sobre a eficiência do software, foi questionado aos usuários 

qual seria a visão deles quanto à eficiência oferecida pelo gerenciador de processos 

Percepttools, os respondentes afirmam que o software é bom, oferece muitas 

ferramentas e recursos. Entretanto, as emissões dos relatórios poderiam ser mais 

simplificadas e eficazes. 

Acreditam que o software apresenta algumas deficiências, mas de modo geral 

supre as necessidades de gerenciamento. Que os recursos poderiam ser usufruídos de 
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uma forma diferente, trazendo mais agilidade. Avaliam que o software tem um 

desempenho satisfatório, porém, pode ter um melhor rendimento a partir de 

manutenções corretivas e evolutivas eficientes visando a minimização ou até mesmo a 

eliminação de erros e de lentidão de processamento. E que deveria oferecer mais 

recursos/funções para ser considerado eficiente em sua totalidade. Todavia, grandes 

partes dos respondentes afirmam ser muito boa sua eficiência, pois permite um acesso 

integrado entre os diversos setores e áreas da empresa, otimizando tempo e 

praticidade em suas atividades. 

Os resultados encontrados no presente estudo demonstram que softwares 

específicos com finalidade de facilitar as atividades laborais estão sendo introduzidos 

de forma cada vez mais frequentes em todos os níveis profissionais e o quão 

importante é para o sucesso profissional e organizacional. Valentim (2002, p. 11), 

afirma que a atuação eficaz dos profissionais depende, “de ferramentas tecnológicas 

que possibilitem o desenvolvimento de diversas atividades informacionais”.  

E para isso, torna-se perceptível a necessidade de uma avaliação periódica destes 

softwares, no intuito de melhorias e aperfeiçoamento de suas ferramentas. Procurando 

assim, facilitar e otimizar a prestação de seus serviços e funcionalidades. Tal como, 

expostos por Côrte et. al. (2002), explanando que dentro de qualquer iniciativa de 

informatização de uma biblioteca, arquivo e assim, em qualquer ramo laboral, 

primeiramente, torna-se importante identificar os seguintes aspectos: características 

essenciais da instituição; interesses e necessidades dos usuários e os recursos 

disponíveis. 

De acordo com a empresa administradora do Software de gerenciamento de 

processos jurídicos Percepttools, afirmam que o software oferece um conjunto de 

soluções que permite automação de tarefas jurídicas, atendendo as necessidades de 

escritórios de advocacia, dos mais variados portes, bem como departamentos jurídicos 

e procuradorias, classificando documentos, gerando petições, protocolos, gerenciando 

prazos, controlando fluxos de trabalho e integrando-se a sistemas de terceiros. 

(PERCEPTVISION, 2018).  
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Diante disso, receber e incentivar aos profissionais envolvidos que utilizam as 

funcionalidades do software em suas atividades torna-se pontualmente necessário, 

pois somente os mesmos poderão oferecer um Feedback preciso e confiável sobre o 

software e suas especificações técnicas. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após análise do software de gerenciamento de processos Percepttools, suas 

ferramentas e serviços, conclui-se que ele atende as determinações exigidas pela 

assessoria jurídica em que conduz o universo deste estudo e que oferece 

funcionalidades dentro das necessidades organizacionais e informacionais da 

assessoria jurídica.  

Diante das percepções dos usuários envolvidos no universo deste estudo, ficou 

evidenciado que a maioria conhece e utiliza o Percepttools em sua grande parte, por 

um bom tempo e quanto a funcionalidade e confiabilidade, os usuários respondentes 

declararam estarem satisfeitos com o uso do software. Entretanto, fica perceptível pós 

a realização deste estudo que para os respondentes a eficiência do software é boa, 

porém, necessita melhorar algumas ferramentas, dando liberdade para o usuário 

customizar o software, principalmente na emissão de relatórios, no qual o software já 

possui templates predeterminados. E ainda, que poderia ter melhor rendimento nos 

serviços a partir de manutenções corretivas e evolutivas eficientes, visando a 

minimização ou até mesmo a eliminação de erros e de lentidão de processamento.  

Conclui-se que o software de gerenciamento de processos jurídicos – Percepttools 

alcança as expectativas de seus usuários, e que suas funcionalidades são satisfatórias, 

não só pela confiança, mas também por boa parte de sua eficiência informacional e 

organizacional. Contudo, torna-se necessário melhorar a comunicação entre usuários 

e o suporte técnico, com o objetivo de suprir e garantir uma melhoria contínua e 

evolutiva do software, de acordo com as necessidades organizacionais e 

informacionais.  
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Considera-se imprescindível a utilização de software de gerenciamento de 

processos nas atividades jurídicas ou quase obrigatória, uma vez que permite otimizar 

o tempo e ter controle amplo e preciso sobre as atividades jurídicas. E estudos como 

estes, que possam ampliar, orientar e disseminar informações destas ferramentas 

laborais que estão a cada dia mais presentes. 
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