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A Facilidade do Home Office na Equipe Fernando
Carneiro Advogados
Um dos pilares do Escritório Fernando Carneiro advogados, fundado
em 2013, é a utilização de ferramentas tecnológicas para auxiliar as
rotinas, trazendo eficiência e agilidade.

The challenge
Desde 2014 o escritório Fernando Carneiro Advogados já não possuía
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armazenamento de arquivos físicos, seguindo a tendência de

O Escritório Fernando Carneiro Advogados tem

virtualização dos processos judiciais, no entanto ainda dependia de

como objetivo o atendimento altamente

acesso aos arquivos em servidor local. Com o crescimento do

especializado na área trabalhista empresarial,

escritório a capacidade de armazenamento de tais arquivos ficou

com foco na gestão das relações trabalhistas,

limitada e não permitia a flexibilidade no acesso dos colaboradores.

contenciosa e consultiva. Altamente reconhecido
pela atuação em empresas de prestação de

The solution

serviços. O escritório conta ainda com inúmeros

Com a implementação do Google Cloud G Suite a Equipe Fernando

profissionais parceiros.

Carneiro Advogados passou a trabalhar de modo integrado, com
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acesso aos seus arquivos em smartphone, computador e tablet, de
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qualquer local ou horário. Além da facilidade ao acesso remoto, os
demais aplicativos Google Cloud G Suite tornaram a comunicação
interna e com clientes muito mais dinâmica.

The results
Através do Google Cloud G Suite a equipe conseguiu evoluir com
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grandes ganhos em produtividade e segurança, antecipando-se ao

Desde 2013 a Guinux é referência na

atendimento das exigências da Lei de Proteção de Dados, além é

implementação e inovação com Google G Suite

claro na facilidade de acesso as informações, trabalho remoto e

em Curitiba e região.

segurança no armazenamento dos arquivos e informações de nossos
clientes.

Contamos com a parceria da Guinux que desde 2018
nos dá suporte na busca de inovação. Além da gestão
de TI e suporte, a Guinux teve papel fundamental no
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processo de inovação com o Google Cloud G Suite.
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