
Compreender onde o tempo 
da sua equipe é gasto é 
tão crucial para as equipes 
internas quanto para os 
advogados externos.
A plataforma de gerenciamento de tempo 
Tikit Carpe Diem foi projetada para 
enfrentar esse desafio com atribuição 
de horas abrangente, previsão e 
gerenciamento da carga de trabalho.
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No passado, os advogados internos repassavam 
muito trabalho a empresas externas, mas hoje em 
dia, devido a pressões de custo, é mais comum 
que os advogados internos se encarreguem dos 
assuntos mais complexos e críticos do negócio.

As empresas externas continuam a ser chamadas, mas geralmente farão menos trabalho. 
Ao mesmo tempo, contratados temporários podem ser recrutados para complementar a 
equipe interna, conforme necessário em  projetos específicos. Em último caso, o volume de 
trabalho normal pode ser enviado para o exterior para reduzir custos. Em outras palavras, os 
advogados internos estão usando uma variedade de soluções de recursos realizar o trabalho!

Mas como gerenciar todos esses recursos? Como saber quando você vai precisar deles? E 
o mais importante: como convencer a empresa de que para entregar um projeto dentro do 
prazo, sua equipe precisará de apoio adicional?

É aí que entra a atribuição de horas. A razão pela qual os advogados que trabalham em um 
escritório de advocacia contabilizam o tempo é clara: a empresa precisa ser paga por todo o 
tempo trabalhado em um assunto e em tempo hábil para permanecer lucrativa. Porém, isso 
não se aplica a equipes internas. No entanto, como seria se você pudesse extrair facilmente 
dados precisos e digeríveis que informam qual pessoa da sua equipe está trabalhando para 
qual departamento, em que assunto e quanto tempo cada etapa do projeto levará? Isso 
significaria que você poderia:

•  Ver um panorama da carga de trabalho durante determinado período e planejar a alocação 
ideal de recursos.

•  Planejar o uso de recursos externos antecipadamente e, portanto, negociar as taxas mais 
rentáveis.

•  Alocar o trabalho certo ao recurso mais eficiente.

•  Comprovar o valor da sua equipe para a empresa como um todo com informações 
individualizadas sobre a distribuição dos recursos de sua equipe em diferentes áreas de 
negócios.

•  Monitorar e tornar visível quem está lidando com o quê.



O caso de negócios 
As aplicações legais específicas que têm o poder de ajudar os profissionais 
do direito a serem mais eficientes e demonstrarem eficácia têm estado 
historicamente fora do alcance das equipes internas. Mas a era da 
tecnologia em nuvem permite que qualquer equipe use essas ferramentas 
mesmo sem um recurso de TI específico ou uma grande verba de TI.

PAGAMENTO CONFORME O USO

Usar uma solução baseada em nuvem 
significa que não há custos com investimento 
no ativo imobilizado a serem cobertos 
e você paga com base na assinatura. A 
implementação é rápida e você paga apenas 
pelo que precisa, conforme necessário.

COMO CONFIGURAR E EXECUTAR

Com o software em nuvem, o benefício é 
que você está pronto e funcionando muito 
rapidamente, com o mínimo de informações 
necessárias da sua equipe de TI.

ASSISTÊNCIA E ATUALIZAÇÕES CONTÍNUAS

Nossa equipe de suporte internacional está 
à sua disposição quando você precisar. E 
quando novas funcionalidades e atualizações 
são lançadas para aprimorar o aplicativo, são 
automaticamente disponibilizadas para você.

SEM LIMITES DE USUÁRIOS

Os aplicativos em nuvem oferecem a 
flexibilidade de adicionar usuários à medida 
que sua equipe cresce.

O Tikit Carpe Diem é uma solução de atribuição de horas líder da indústria que possui uma 
combinação única de recursos:

• Monitoramento da atividade da equipe.

• Previsão e gerenciamento da carga de trabalho.

Esses recursos poderosos são entregues através da mesma interface e estão disponíveis a 
qualquer momento, em qualquer lugar e a partir de qualquer dispositivo. Portanto, se você 
possui equipes que trabalham em locais diferentes ou que viajam entre locais, o aplicativo 
está sempre acessível e sempre consistente sob o aspecto do usuário. Isso também traz 
o benefício adicional de impulsionar a adesão do usuário com muito pouco treinamento 
necessário.

Tudo isso é possível se você atribuir horas! Monitoramento da atividade da equipe 
Um registro completo do tempo trabalhado

Existem várias maneiras de coletar horas:

•  ”Intelligent Time” (Horário inteligente) permite que os usuários digitem, escrevam 
manualmente ou ditem suas planilhas de horas inteiras usando o “Natural Language 
Processing” (Processamento de linguagem natural), o Tikit Carpe Diem então analisará 
as informações básicas e gerará o lançamento preciso de horas ou vários lançamentos de 
horas, tudo associado ao projeto ou assunto correto.

•  Vários cronômetros podem estar ativos a qualquer momento, para que os usuários possam 
registrar facilmente o tempo ao mudar para uma nova tarefa.

•  Os temporizadores acompanham um usuário quando este desloca os dispositivos do 
trabalho, de casa ou quando em mobilidade.

•  A atribuição de horas incorporada ao Word e Outlook significa que os usuários são 
solicitados automaticamente a coletá-las.

•  A funcionalidade “Time Finder” (Busca de horário) preenche automaticamente a atividade 
de um usuário com base em seu rastro digital e fornece avisos inteligentes para preencher 
as lacunas. 

•  Visualizações cronológicas ajudam a reunir dias e semanas inteiros, para que você possa 
ver o panorama geral.

•  A visualização do calendário fornece uma representação gráfica da atividade. Com sua 
interface de usuário exclusiva no estilo de um calendário do Outlook, mostra todas as 
horas registradas, facilitando o preenchimento das lacunas. 

Previsão e gerenciamento da carga de trabalho 
Garanta o uso eficiente do tempo

Equilibrar e alocar recursos são fundamentais para fazer uso de todo o talento que você tem 
à sua disposição. O Tikit Carpe Diem agora permite a previsão de horas, para que você possa 
obter informações sobre o nível de recursos e conhecimentos necessários para realizar novos 
projetos, permitindo planejar melhor o futuro.

•  Fornece painéis abrangentes para revisar a alocação de trabalho/disponibilidade de 
recursos por indivíduo, equipe, escritório etc.

•  Obtém percepções sobre padrões de trabalho, áreas de baixo uso e áreas sob estresse por 
muito trabalho.

•  Desenvolve iniciativas estratégicas para direcionar o trabalho para áreas subutilizadas.

•  Permite realocação dinâmica do trabalho para aqueles com capacidade ociosa.



Por que Tikit e Carpe Diem?
Por mais de 20 anos, Tikit Carpe Diem vem definindo como profissionais de todo 
o mundo coletam, registram e monitoram o tempo. Essa experiência nos permite 
desenvolver ainda mais o produto, de acordo com a forma de mudança da 
atribuição de horas e ter certeza de que a implementação do produto será eficaz 
no ambiente individual de cada cliente.

•  Conhecimento inigualável em registros nos setores jurídico, contábil e de 
serviços profissionais.

•  Apoiados por uma empresa que faz parte das FTSE 100 (pool das 100 ações 
representativas da Bolsa de Valores de Londres), temos os recursos para 
investir continuamente no desenvolvimento de nossa solução de atribuição de 
horas.

•  Acumulamos uma experiência incomparável na atribuição de horas e um 
histórico comprovado da implantação.

•  O Tikit Carpe Diem é respaldado por um serviço de suporte credenciado  
pela ISO9001.
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Para obter mais informações, entre em contato 
hoje com um membro da equipe Goya.

+55 11 3816 1605

comercial@goya.com.br  |  www.goya.com.br 


