
Preparando instituições e pessoas para a justiça do futuro



PENSAR A JUSTIÇA DO FUTURO 

É PENSAR DE FORMA EXPONENCIAL



Baseadas nas principais referências mundiais sobre a era exponencial, nossos conteúdos
provocam uma profunda reflexão sobre COMO transformar o Sistema de Justiça por meio da
mudança de mindset, da promoção e do investimento na inovação tecnológica.

Conteúdos baseados nas 7 premissas

As Sete Premissas: Cultura Digital, Liderança, Judiciário 4.0, Cidadão no Centro, Judiciário
como Plataforma, Inovação Multidisciplinar e Ecossistemas são o resultado de um trabalho
intenso de pesquisa e estudo, que o autor realizou ao longo dos últimos anos, em todo o
mundo. Na obra “Judiciário Exponencial”, Ademir Milton Piccoli defende a importância do
Sistema de Justiça se adequar à realidade desse novo cenário, afinal, “estamos na era
exponencial e disrupções tecnológicas modificam a sociedade em todos os aspectos”.
 
O livro foi construído por meio de múltiplas contribuições que, além de análises e citações
teóricas de especialistas sobre a era exponencial e os expoentes do Sistema de Justiça, a
obra ainda conta com cases reais, vivenciados pelo próprio ecossistema. Por isso, o objetivo
das premissas é olhar para a necessidade de inovação do Judiciário, com um propósito
institucional, que conte com o apoio das lideranças centrais e promova uma verdadeira
mudança cultural nesse segmento.
 
Para o autor, muito além da simples implantação de ferramentas tecnológicas propriamente
ditas, é preciso que “todos estejam preparados e prontos para utilizá-las” (PICCOLI).

INSPIRADAS NO LIVRO JUDICIÁRIO EXPONENCIAL



Linhas de conteúdos
Conheça alguns dos temas das palestras que temos

disponíveis em nossa rede de parceiros exponenciais



Cultura Digital

Transformação Digital?

Não, vivemos uma transformação cultural!

É possível observar, que o mundo passa por transformações gigantescas e que as
organizações que conseguem obter sucesso e se tornar exponenciais nesse contexto,
cumprem um caminho nem sempre fácil, que é passar pelo desejo de inovar e de oferecer
soluções que desafiam o status quo, ou seja: realizar experimentações, testando, errando e
colhendo decepções antes do acerto.
 
Assim, para que um ambiente esteja aberto à mudança, é necessário minimizar o sistema
imunológico que barra a inovação. Isto é, as “defesas corporativas” que inibem as
mudanças precisam ser barradas, para que uma nova cultura possa se consolidar.
 
Por isso, quando falamos em mudança de cultura, não nos restringimos, apenas, a
ambientes tecnológicos, mas, principalmente, à estrutura gerencial, ao acesso à informação
e ao trabalho colaborativo que, absolutamente, promovem a criatividade e o dinamismo em
um ambiente corporativo.

Liderança

Como líder, você inspira as pessoas?

Uma premissa fundamental para os movimentos de mudança é o apoio da liderança. Um
líder patrocinador faz total diferença nos resultados, visto que sem a adesão da liderança,
grandes mudanças serão quase impossíveis.
 
Desse modo, ser um patrocinador não é ter a responsabilidade por todas as ideias, pois o
papel essencial de um líder não executar e sim: ENTREGAR RESULTADO POR MEIO DE SUA
EQUIPE. Assim, para ser um líder patrocinador, é necessário, em primeiro lugar, abrir as
portas para que a equipe se sinta à vontade para compartilhar suas ideias.
 
Portanto, um bom líder não precisa ser a pessoa responsável por monitorar todas as
iniciativas de perto, mas, sobretudo, é aquele que sabe delegar poderes para que múltiplas
iniciativas possam fluir, sendo verdadeiramente patrocinadas.



Justiça 4.0

As tecnologias precisam ser aproveitadas 

para maximizar o desenvolvimento das pessoas

Muitas organizações estão satisfeitas com aquilo que funciona e, por isso, deixam de
investir em novas tecnologias. No entanto, a sobrevivência de uma instituição depende da
sua capacidade de se manter à frente dessa curva, de abraçar as mudanças e, claro, DE
FAZER USO DAS FUTURAS INOVAÇÕES.
 
Portanto, é inegável o quanto a era exponencial afeta todos os níveis de comando, mas,
sem dúvida, depois dos CEOs, os mais impactados são os CIOs (líderes de tecnologia). Ou
seja, o desafio da área de TI, que, desde sempre, foi prover tecnologia a todas as áreas,
garantindo que somente soluções autorizadas fossem utilizadas, é lidar com o número
crescente de dispositivos e aplicativos trazidos por uma força de trabalho que está exigindo,
cada vez mais, acesso a qualquer hora e lugar. Consequentemente, a área de TI é um
agente imprescindível em qualquer instituição.

Usuário no centro

Como manter a conexão humana 

frente aos desafios da digitalização?

A inovação começa com as pessoas, para as pessoas. Dessa forma, para que o movimento
seja efetivo, é preciso entender a dinâmica dos usuários, pois eles são agentes em um
mundo em transformação. Isto é, atualmente, somos conectados, somos digitais e isso deve
ser considerado quando se fala em inovar. Por isso, é substancial ressaltar que os clientes
buscam menos processos e mais experiências. Ou seja, a tecnologia precisa prover isso de
forma otimizada, eficaz e humana.
 
Para entender melhor essa jornada, mais do que se colocar no lugar dos clientes, é preciso
co-criar a experiência deles, posicionando-os, efetivamente, no centro das decisões. Ou
seja, colocar o usuário no centro é reforçar que ele, também, é um stakeholder no
ecossistema.



Plataforma

A menos que sua instituição seja o Google, 

ela não terá todas as respostas.

Quando falamos em exponencialidade, é imperativo defendemos a abertura de dados para
permitir que agentes externos, como universidades, incubadoras e startups, por exemplo,
possam usar informações para ajudar a desenvolver novos serviços, como resposta às
mudanças, a fim de gerar mais transparência e interação.
 
Dessa forma, pensar em desafios e em uma nova abordagem para atender ao cidadão por
meio de prestação de novos serviços é uma das propostas das maratonas de Hackathon, que
promovemos.

Inovação Multidisciplinar

Inovação requer metodologia e gestão.

A inovação é um desafio que envolve dois processos: GERAR IDEIAS e EXECUTAR IDEIAS. Tim
Brow, da IDEO,afirma que “a inovação depende de uma tríade, com o ponto ideal em sua
intersecção entre: pessoas, viabilidade do negócio e tecnologia”.
 
Nessa perspectiva, a multidisciplinaridade na inovação está em reunir uma comunidade
interna que esteja conectada, para transformar e cultivar uma cultura de valorização que
encoraje cada colaborador a participar. Ou seja, a conquista da multidisciplinaridade requer
que a organização envolva pessoas de áreas diversas dentro do mesmo propósito de
inovação.
 
Por isso, a inovação multidisciplinar é A CONSTRUÇÃO DE UM AMBIENTE DE INOVAÇÃO que
conecte pessoas diferentes, de forma horizontal, em prol do propósito da instituição.



Ecossistema

Já dizia o ditado, “a união faz a força”. 

Então, aprenda com sua rede.

Ecossistemas são grupos independentes de atores, pessoas, coisas e instituições públicas ou
privadas, que atuam juntas em torno de um objetivo em que ambas ganhem. Assim, à medida
que a digitalização amadurece em todos os setores, a necessidade de um ecossistema digital,
também, é maior. Ou seja, é preciso sair da linearidade de parcerias habituais, para fazer
parte de um ecossistema digital em redes mais rápidas e mais dinâmicas.
 
E qual seria o objetivo disso? O objetivo é construir uma inter-relação com outras instituições,
o que é fundamental para que haja troca de experiências e possibilidades de inovação.
 
Por isso, a atuação em ecossistemas contempla, não só a relação como pares, mas, com
agentes externos ao sistema, isto é, a aproximação com universidades, incubadoras e
startups.



Idealizado por Ademir Piccoli

Advogado por formação, mas acima de tudo um empreendedor nato, movido pela ideia de
que é possível transformar a Justiça no Brasil melhorando o acesso, a efetividade e a
celeridade com inteligência, tecnologia e inovação. 
 
A força desse propósito, a garra na defesa de soluções inovadoras e os 15 anos de experiência
na área de Governo   Digital lhe renderam o título que ele mais se orgulha: o de ser hoje um
dos mais apaixonados ativistas de inovação da Justiça no Brasil.
 
É curador de projetos ligados ao tema e seu ativismo o levou a escrever o livro “Judiciário
Exponencial”, que destaca os melhores cases de inovação na justiça e introduz neste
ecossistema o moderno conceito de Organizações Exponenciais que tem inspirado inúmeras
pessoas.
 
Sua autoridade no tema inovação e sua energia transformadora o levam naturalmente para os
grandes debates do setor e para os movimentos de startups, especialmente lawtechs.  
 
Seu mais novo desafio agora é revolucionar a maneira como se leva inovação para
profissionais da Justiça nos mais distantes pontos do Brasil através de programas de educação
do Judiciário Exponencial.

WWW.JUDICIARIO EXPONENCIAL.COM



(51) 99349.6194

contato@judiciarioexponecial.com

www.judiciarioexponencial.com


