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O mundo está em constante movimento e sendo acelerado
por novas tecnologias todos os dias.

Ficar parado é ficar pra trás.



Seja um over

A AB2L nasceu em 2017 como uma associação sem 
fins lucrativos com 20 Lawtechs e Legaltechs.

Com crescimento constante, hoje, somos somos mais 
de 600    associados, entre lawtechs, legaltechs,      
escritórios e departamentos jurídicos, além de      
profissionais autônomos, unidos para colaborar na 
transformação do direito.

Atualmente, atuamos na educação do mercado,       
organização e fomentação do ecossistema e suporte 
na construção de um ambiente regulatório propício 
para a atuação das empresas em um sistema jurídico 
complexo como o do Brasil.

Quem somos
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Seja um over

Nosso propósito é o de conectar o universo jurídico à nova realidade tecnológica 4.0,     
exponencial e colaborativa. Educando o mercado, ajudando a fomentar novas soluções 
tecnológicas para o direito e auxiliando para uma regulação justa e sustentável para 
todo o ecossistema jurídico. Nossos valores são:
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comunidade
somos uma

colaboração
e exponencial por conta da

 conexão
que cria

apaixonada entre o direito e as
novas tecnologias

Em prol do direito e da justiça.



Seja um over

Somos orgulhosos em poder contar 
com uma enorme gama de associados 
no Brasil e no exterior.  Ao todo, são 
mais de 500  lawtechs,  legaltechs,   
escritórios, departamentos jurídicos e 
autônomos formando uma gigantes-
ca comunidade. 

São profissionais preocupados em 
atualizar a maneira com a qual se 
advoga hoje e que, juntos, formam 
uma rede de soluções para os proble-
mas da atualidade e do futuro.

Nossas Associadas
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Seja um over

A AB2L conta com 3 pilares de atuação: Educar o mercado, Fomentar o ecossistema e 
auxiliar na sua regulação. Para isso, contamos com uma série de programas que podem 

e irão auxiliar você, seu time ou sua empresa a se destacarem no mercado jurídico.

Como a AB2L funciona?
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Seja um over

Educar o Mercado
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Grupos de trabalho - Organização de times que 
possam desenvolver projetos de relevância para a 
sociedade

Programa de mentorias - Mentorias exclusi-
vas com alguns dos maiores nomes do direito 
brasileiro. 

Pesquisa - Desenvolvimento de pesquisas e estu-
dos voltados à sociedade e ao mercado jurídico

AB2L Academy - Painéis de direito dentro de 
algumas das maiores universidades do país

Descontos em cursos e eventos - Mais de 600 
parcerias em eventos e cursos em todo Brasil 
com desconto especial para associados.

AB2L Play - Plataforma exclusiva com mais de 
180 horas, em 13 trilhas de conhecimento e 
palestras que são referências no Brasil e no 
Mundo.

AB2L Law Disruption Week - Congresso anual com 
os maiores nomes do direito mundial, mentorias, 
espaço para feiras e afinsdes do país

Seminários Jurídicos AB2L - Disussões sobre 
os assuntos mais quentes do mundo jurídico.

Programas para 
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Fomento e organização
do Ecossistema

Demodays - Apresenta lawtechs e legaltechs 
(e suas soluções) a departamentos jurídicos 
das maiores empresas em atuação no Brasil.

Solicitação de tecnologia - Conexão entre 
problemas e solução de forma rápida

AB2L Aquarium - Plataforma de realidade 
virtual para eventos, reuniões e encontros.

Encontro com escritórios e departamentos jurí-
dicos - Mediação para troca de experiências e 
viabilização de novas oportunidades 

AB2L Internacional - Parcerias internacionais 
que buscam  disseminar e assimilar diferentes 
realidades legais mundo a fora

Meeting - Oportunidade de reunir diferentes 
segmentos de associados para gerar ne-
tworking 

Solicitação de tecnologia - Conexão entre 
problemas e solução de forma rápida

Grupos de Whatsapp e Telegram - Meios 
para compartilhamento de informações 
entre associados

Encontros com investidores - Promoção de 
pitchdays onde lawtechs associadas apre-
sentam suas soluções para investidores.

Hackathon - Organização de grandes even-
tos de hackaton visando encontrar soluções 
inovadoras para os problemas propostos.

Programas para 



Seja um over

Como sendo uma associação, conseguimos 
ampliar as vozes de todos os associados em 
prol de questões que possam influir no    
ecossistema jurídico. Sabemos que somente 
juntos podemos lutar a favor de atualizações 
necessárias na legislação ou contra             
mudanças  potencialmente nocivas. E temos 
bons exemplos de conquistas nesse sentido:
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Regulação



Entre em contato conosco
e torne-se hoje mesmo

Nilana Mitida

cm@ab2l.org.br

Community Manager

(21) 97109.7346

www.ab2l.org.br

mais
um AB2Lover


