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PERFIL DA COMPANHIA

A DWF iniciou suas atividades com quatro 
escritórios baseados no Noroeste da Inglaterra. 
Agora, ela está presente em 16 localidades 
distribuídas pela Inglaterra, Escócia, Irlanda, 
Alemanha e Dubai. Essa empresa jurídica emprega 
mais de 2.300 pessoas e  representa atualmente 
algumas das maiores empresas mundiais. A DWF 
resolve problemas antigos com novas idéias, 
combina o melhor conhecimento jurídico com uma 
vasta experiência da indústria, e se tornou o tipo de 
empresa com a qual os clientes desejam trabalhar.

Embora a empresa tenha se expandido por meio 
de aquisições, para atingir o status de uma das 20 
maiores da sua área, seus escritórios ainda operam 
em nível local.

Antes

x  Não havia nenhum sistema 
centralizado para gerenciar os 
documentos. 

x  As atualizações jurídicas para 
os escritórios locais não eram 
controladas.

x  Faltava consistência entre 
as 14 localidades e as 5 
empresas, o que prejudicava a 
imagem da empresa.

x  Havia uma variedade enorme 
de papel pré-impressos pois 
cada escritório local usava 
seu próprio papel timbrado 
e modelo, e o estoque era 
complicado de gerenciar.

x  A impressão em grande 
quantidade representava 
um caro desperdício para o 
negócio.

x  As macros de impressão 
ficavam fora de controle, 
uma vez que a impressão 
automática iniciava após 60 
macros.

x  Os regulamentos 
estabelecidos pela Financial 
Conduct Authority (FCA) 
eram violados devido à 
ausência de medidas de 
conformidade. Isso causou 
pressões desnecessárias 
nos funcionários para eles 
garantissem que tudo que 
saísse da empresa estivesse 
correto, em certos meses.

Agora

  O risco às principais 
atividades foi reduzido.

  Há uma única plataforma 
comum a todas as 
localidades.

  Os processos de negócio 
estão centralizados. 

  Os regulamentos da FCA 
são cumpridos, reduzindo o 
estresse desnecessário.

  Os pré-impressos foram 
consolidados, reduzindo o 
desperdício.

  A confiança do cliente em 
relação à documentação está 
assegurada.

  A solução é muito fácil de 
se usar e os conhecimentos 
sobre os processos de 
impressão atuais podem ser 
facilmente transferidos.

  A experiência da marca é 
consistente por todos os 
escritórios. 

  Os usuários têm mais 
flexibilidade e controle. Os 
funcionários ainda têm acesso 
ao papel timbrado do seu 
escritório original, mesmo 
estando em outro escritório.
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Objetivos
A DWF precisava de uma solução centralizada que:

• Fosse implementada em todos os escritórios e localidades.

• Ajudasse a empresa a cumprir os regulamentos da FCA e reduzisse 
consideravelmente as pressões adicionais desnecessárias sobre o 
negócio.

• Permitisse que eles gerenciassem a sua marca de forma eficaz, 
garantindo que a empresa oferecesse uma experiência compatível 
ao cliente.
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