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Desafio comercial 

A Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, um escritório de advocacia internacional, lida rotineiramente com uma alta entrada de documentos de 
grande volume, variando entre centenas e milhares de páginas. O grande volume desses arquivos impedia o acesso remoto fácil e eficiente, 
pois o download de documentos fora do local levava um tempo impraticavelmente longo. Advogados e clientes tinham dificuldade em 
recuperar documentos relevantes para os casos, um status quo inaceitável e insustentável. Além disso, os documentos anexados aos  
e-mails eram devolvidos devido ao tamanho exorbitante dos arquivos, diminuindo a velocidade dos fluxos de trabalho e interrompendo a 
produtividade. O escritório sabia que precisava encontrar uma forma de resolver esses problemas e procurou a Foxit Software. 

 
 

Solução 

A Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP licenciou o PDF Compressor da Foxit Software com suporte total ao EMC Captiva InputAccel,  
o sistema de captura e geração de imagens que o escritório estava usando. O uso do PDF Compressor permitiu a criação de documentos mais 
acessíveis e eficientes, resolvendo os problemas que o escritório enfrentava anteriormente. 

 

Resultados 
 

O PDF Compressor da Foxit conseguiu se integrar totalmente ao sistema EMC Captiva InputAccel usado pela Cleary Gottlieb Steen & 
Hamilton LLP para produzir arquivos compactados sem comprometer a qualidade dos documentos. A compactação conseguiu tornar 
documentos de milhares de páginas anexáveis e transferíveis por e-mail, eliminando atrasos no envio de e-mails para os clientes. O acesso 
remoto também foi aprimorado, permitindo que advogados e clientes acessem e baixem documentos externamente de maneira rápida e 
fácil. 

 
 

Indústria jurídica aproveita o fim
da papelada 
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Benefícios 
 

Objetivo Benefícios alcançados 

Reduzir o tamanho dos arquivos para que os documentos possam 
ser enviados por e-mail. 

O PDF Compressor compactou arquivos para que 
documentos de centenas ou milhares de páginas pudessem 
ser enviados por e-mail de maneira eficaz sem voltar. 

 

Melhora na recuperação remota de documentos. Os funcionários conseguiram acessar e recuperar 
rapidamente documentos compactados, mesmo de sites 
remotos, simplificando o trabalho e o envio para os arquivos 
de saída do SharePoint. 

 

Integrar o software ao EMC Captiva InputAccel. A Foxit forneceu uma solução de software robusta, integrada 
ao EMC Captiva InputAccel. 

 

 
 


