ILTACON South America – 7 de Dezembro de 2021 (dia 1)
(Todas as horas apresentadas estão no horário de Brasília GMT-3)
9:00 AM
Boas vindas
O evento será aberto às 8h30. Venha com seu café ou chá favorito para um networking casual antes do início.
9:05 AM – 10:35 AM
Construindo um Ecossistema de Analytics
Há uma necessidade e oportunidade prementes em escritórios de advocacia e departamentos jurídicos para usar a análise de dados no suporte ao planejamento e
tomada de decisões. Compartilharemos como várias organizações criaram uma estratégia holística de dados, uniram dados de várias fontes, fizeram uma boa
higienização de dados, utilizaram visualizações para fornecer insights e encontraram e retiveram o talento certo para construir e expandir esses recursos.
Palestrantes: Carmin Ballou, Director, Data Insights & Analytics, Attorneys’ Liability Assurance Society, Inc., Hunter Goolsby, Director of Client & Market
Intelligence, Troutman Pepper, Greg Murphy, VP, Innovation, Wilson Allen, and Michael Sander, Founder/CEO, Fastcase, Inc.
10:35 AM – 10:45 AM
Uma palavra do nosso patrocinador –
10:45 AM – 11:45 AM
Inteligência Artificial no Departamento Jurídico
A inteligência artificial (IA) está mudando a face da prática jurídica global, e as ferramentas de IA, sem dúvida, afetarão a forma como a profissão jurídica será
exercida na próxima década. Aprenda como a IA está sendo usada por departamentos jurídicos para aumentar a eficiência, reduzir custos, minimizar riscos,
desenvolver estratégias e fornecer melhores serviços. Os apresentadores discutirão os tipos de bots, revisão de contratos, automação de documentos e
plataformas de due diligence que estão sendo usados, junto com os usos reais da IA Jurídica em um departamento jurídico corporativo.
Palestrantes: Chris Austin, Director of Information Governance, Bowman and Brooke LLP, Catherine Casey, Chief Growth Officer, Reveal Brainspace, Justin
Hectus, CIO/CISO, Keesal, Young & Logan, Kiran Mallavarapu, EVP and Sr. Manager, Liberty Mutual Insurance Company, Scott Milner, Partner, Morgan, Lewis
& Bockius, L.L.P., and Brad Mixner, Founder, Mixner Consulting Group Ltd
11:45 AM – 11:55 AM
Uma palavra do nosso patrocinador –
12:00 PM – 1:00 PM
Como Construir um Programa de Segurança Atrativo e Bem-Sucedido para Sua Organização
A segurança nunca foi conveniente. Junte-se a nós enquanto discutimos como escritórios mantêm seus usuários satisfeitos enquanto preservam uma postura de
segurança que protege o escritório e atende às práticas recomendadas aceitas pelo setor. Aprenda quais sistemas são essenciais para proteger com Autenticação
Multifator (MFA) e quais não são. Nós o ajudaremos a justificar a implementação de mudanças em seu programa de segurança decorrentes de auditorias de
clientes, enquanto reduzimos os comportamentos de evasão de políticas por parte dos usuários finais. Saia desta sessão tendo aprendido como obter adesão,
aceitação e cooperação desde os níveis mais altos da gestão até todos os níveis da equipe administrativa.
Palestrantes: Doug Caddell, Global Chief Information Officer, Mayer Brown LLP, Denney Fifield, Director of Information Systems, Strong & Hanni, Kenny Leckie,
Senior Technology & Change Management Consultant, Traveling Coaches, Inc.
1:00 PM – 1:10 PM
Uma palavra do nosso patrocinador –
1:10 PM – 2:10 PM
Redefinindo a Prestação de Serviços Jurídicos
Os modelos de negócios estão de cabeça para baixo! Sócio não advogado em escritório de advocacia, trabalho remoto, trabalho em qualquer lugar, prestadores de
serviços jurídicos alternativos, a lista continua. Junte-se a uma conversa interativa sobre ambientes de trabalho jurídicos do mundo real que impulsionaram a
indústria, enquanto olha para o horizonte para as possibilidades que ainda estão por vir. Embora a tecnologia muitas vezes possa ser um catalisador para a
mudança, ouça como os negócios alavancaram pessoas, processos e tecnologia para redefinir a entrega de serviços jurídicos.
Palestrantes: Brad Blickstein, Principal, Blickstein Group, Inc., Kimball Parker, CEO, SixFifty Technologies, LLC, and Meredith Williams-Range, Chief
Knowledge & Client Value Officer, Shearman & Sterling, LLP

ILTACON South America – 8 de Dezembro de 2021 (dia 2)
O evento será aberto às 8h30. Venha com seu café ou chá favorito para um networking casual antes do início.
9:00 AM – 10:30 AM
Ewww, David! Gestão da Mudança e Lições de Grupo de Usuários Aprendidas de The Roses
Esta sessão animada e interativa usará um programa de TV de sucesso para explorar as maneiras de extrair as joias ocultas de grupos de usuários que, em
última análise, dão suporte a um plano de gerenciamento de mudança. Os grupos de usuários geralmente podem ser caixas de seleção em um plano de projeto e
exigem um esforço extra que muitas equipes de projeto gostariam de evitar em favor do trabalho real. Durante esta sessão, você também ouvirá sobre outras
maneiras de ganhar músculos em seu esforço e angariar apoio, desde o início e com frequência.
Palestrante: Susan Sommers, Director of KM Innovation and Solutions, Ogletree, Deakins, Nash, Smoak & Stewart, P.C
10:30 AM – 10:40 AM
Uma palavra do nosso patrocinador –
10:40 AM – 11:40 AM
Microsoft Teams no Centro das Atenções
Como você pode usar o Teams para deslumbrar o seu departamento? Esta sessão examinará como os escritórios estão usando Teams além das reuniões. O
Teams oferece colaboração, como coautoria, compartilhamento de arquivos e ferramentas de gerenciamento de projetos. O Teams também inclui seu próprio
pacote de aplicativos e ferramentas de fluxo de trabalho que grupos de prática e equipes administrativas usaram para levar o Teams para além de uma plataforma
de videoconferência. Junte-se a nós para dar uma olhada no mundo real em como outras pessoas estão usando o Teams para aumentar a eficiência e a
colaboração.
Palestrantes: Catherine McPherson, Legal Technology Strategist, Barlit Beck LLP, Jeff Saper, Global Enterprise Architect, Shearman & Sterling, LLP, and
Douglas Schulz, Senior Business Analyst, Arent Fox LLP
11:40 – 11:50 AM
Uma palavra do nosso patrocinador –
11:50 AM – 1:05 PM
Hacks de Implementação e Adoção pelos Usuários: Abordagens Inovadoras que Realmente Funcionaram
Durante a pandemia, foi solicitado a escritórios de advocacia e departamentos jurídicos o lançamento novas ferramentas e recursos e, por vezes, com pouco
tempo de antecedência. Grupos focais, implementações em fases e sessões de treinamento tradicionais foram jogados pela janela por questões de sobrevivência.
Mas, longe de ser um fracasso abjeto, alguns desses lançamentos foram extremamente bem-sucedidos, apesar das probabilidades, graças a alguns hacks de
adoção de usuários e de lançamento criativos implementados por organizações experientes. Nesta sessão, os apresentadores compartilharão as lições que
aprenderam e como eles podem se tornar o novo normal, mesmo em um mundo pós-pandêmico.
Palestrantes: Jonathan Kerry-Tyerman, VP, Business Operations, Cristiane Matuch, Innovation Project Manager, Greenberg Traurig, and Janis Richman,
Director – Training and Adoption Services, Capensys, a Wilson Allen Company
1:05 – 1:30 PM
Evento Virtual de Networking
Compartilhe lições aprendidas, melhores dicas e um momento de networking no final do evento.

