
Legal Operate Hub (LOH)
Pessoas, processos  
e tecnologia



Desafios 
dos escritórios  
e departamentos 
jurídicos

Ações
para transformar esse cenário

O LOH – Legal Operate Hub é uma solução customizável,  
“end-to-end” e que integra pessoas, processos e tecnologias. 

Como uma verdadeira transformação digital, a solução  
une nossas múltiplas capacidades em desenvolvimento  
e inovação, entregando alto valor para os clientes.

Tecnologia
Desgaste com 

tecnologias
Falta de integração
Baixa usabilidade

Pessoas
Equipes  

desmotivadas
Rotatividade

Trabalhos manuais
Ineficiência

Processos 
Alto custo

Insegurança  
na operação

Controles paralelos
Operação  
ineficiente

LOH



Aconselhamento
Por meio de uma consultoria especializada, 
mapeamos as pessoas, ferramentas, 
fluxos e processos internos utilizados pela 
empresa ou escritório.

Após esse processo, identificamos as reais 
necessidades da organização, a fim de 
buscar oportunidades para a operação 
e permitir que a equipe técnica-jurídica 
concentre-se em suas atividades principais.

Durante toda a consultoria, somos  
apoiados pela segurança da metodologia 
“Operate” da Deloitte.

Metodologia AIO
Aconselhamento, implementação e operação

Implementação
Nossos recursos tecnológicos permitem 
viabilizar investimentos em projetos mais 
complexos, que serão capazes de acelerar a 
digitalização da operação, implementando 
automação, inteligência de dados e 
ferramentas avançadas.

Unimos nossas capacidades estratégicas  
ao desenhar e operacionalizar a 
implantação de tecnologias por meio  
do nosso Hub. 

Operação
A partir da implementação de 
novos recursos, da readequação de 
procedimentos e do desenvolvimento 
de rotinas operacionais integradas, 
possibilitamos uma verdadeira 
transformação digital dos escritórios e 
departamentos jurídicos.

Nossos serviços são contínuos, capazes  
de desenvolver melhorias e inovações,  
e de tornar a operação mais produtiva e 
com maior alcance de eficiência no  
dia a dia.

Por meio de uma metodologia flexível e 
abrangente, a solução endereça as mais diversas 
atividades administrativas de apoio aos escritórios 
e departamentos jurídicos, relacionadas às frentes 
judicial, extra-judicial ou regulatória.

Integrando soluções, entregando valores

https://www2.deloitte.com/br/pt/pages/about-deloitte/articles/operate.html


Experiência Deloitte
Nossa prática de terceirização 
premiada, aliada à nossa  
sólida experiência na  
operação de processos, 
resulta na oferta de serviços 
integrados que permitem 
oferecer uma experiência 
técnica diferenciada para  
o mercado.

Hub de tecnologia
Nosso Hub de soluções 
contempla ferramentas, 
plataformas e sistemas com 
as melhores tecnologias e 
inovações de mercado.

Qualificação em diversos 
segmentos aliada à uma 
equipe multidisciplinar
Apoio de uma equipe 
especializada e apta para 
atuar nas mais diversas áreas 
como serviços de outsourcing, 
consultoria, implementação 
e suporte de sistemas e 
ferramentas, gerenciamento 
de projetos e mais. 

Oferecemos suporte completo, 
com o objetivo de simplificar a 
complexidade operacional. 

Serviço end-to-end
Apoiamos nossos clientes  
do início ao fim do projeto  
ou processo consultivo, 
contando com a análise 
de questões complexas, a 
resolução de problemas  
e a implementação de 
soluções práticas.

Diferenciais



Conte com quem pode fazer a diferença em  
todas as fases da sua gestão: na estratégia,  
na implementação e na operação.

Ganhe vantagem competitiva.  
Opere com a Deloitte.

Legal Operate Hub
brdloh@deloitte.com
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