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Ao assumir a gerência ou buscar a modernização 
do negócio, é bastante comum encontrar dois ou 
mais sistemas distintos funcionando em um 
mesmo cartório. Tanto na questão de custos 
quanto na de produtividade, ter vários sistemas 
em um cartório não é a melhor opção. Para 
manter tudo rodando 100%, é fundamental 
realizar a migração de sistema que esteja 
obsoleto para uma única solução que seja 
completa, moderna e integrada.

Existem inúmeras vantagens comerciais para 
atualizar sistemas de gerenciamento. Para 
muitos cartórios, essa já é uma evolução natural. 
As serventias que buscam aumentar o 
crescimento da receita, melhorar a agilidade do 
serviço, aumentar a satisfação do cliente, reduzir 
despesas de capital e pagar apenas o que 
precisam sob demanda encontram grandes 
benefícios com essa migração de sistema.

Por isso, neste e-book, apresentamos os 
principais ganhos ao migrar para um sistema de 
gestão único, além de abordar como ocorre esse 
processo na prática, por meio de um case de 
sucesso do 2º Ofício do Registro de Imóveis de 
Mafra/SC.

Boa leitura!
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01. INTRODUÇÃO



2. Qual é o problema 
de manter vários 
sistemas em um 

cartório?



Migrar ou não migrar sistemas de informação? Essa é 
uma decisão que gera receio em muitos gestores de 
cartórios. Qualquer um que já tenha suportado a 
pressão e o estresse de meses de planejamento e 
preparação pode atestar a ansiedade sentida.

No entanto, o principal problema em manter dois 
sistemas funcionando em paralelo é que, a partir de 
qualquer alteração técnica em um deles, pode 
ocorrer a interrupção completa da transferência de 
dados. Assim, por exemplo, seria necessário buscar 
dados manualmente em um sistema para alimentar o 
outro.

Além da possível inconsistência de informações e do 
risco da segurança dos serviços, o cartório precisa 
reembolsar um custo mais alto para manter dois 
sistemas ativos, conforme explica a Rafaela Roweder, 
titular do 2º Ofício do Registro de Imóveis de Mafra:
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2. QUAL É O PROBLEMA DE MANTER VÁRIOS SISTEMAS EM UM CARTÓRIO?



De fato, em tempos em que a segurança da informação é uma preocupação relevante e crescente, os 
sistemas legados, por sua própria natureza, se mostram mais vulneráveis a ataques cibernéticos, uma vez que 
não são tão fáceis de corrigir e atualizar.

Assim, mesmo se houver uma correção, o patch é, muitas vezes, atrasado porque é muito mais difícil para os 
desenvolvedores criarem uma atualização para sistemas mais antigos. Como resultado, após um período de 
segurança estipulado, os sistemas legados entram rapidamente em uma fase na qual podem se tornar um 
perigo em potencial para o cartório e para a proteção de seus dados e operações.

2. QUAL É O PROBLEMA DE MANTER VÁRIOS SISTEMAS EM UM CARTÓRIO?
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"No passado, foi alterado o sistema, porém não ocorreu a transferência da base de 

dados do anterior e tínhamos que utilizar dois sistemas distintos. Então, acontecia 

bastante inconsistência de informações, além de termos um custo expressivo para 

manter dois sistemas ativos. Outro problema disso, é que não tínhamos muita 

segurança, o que foi o principal motivo para eu migrar todo o sistema."

https://alkasoft.com.br/blog/conheca-as-novas-regras-para-seguranca-da-informacao-em-cartorios/


3. Como planejar a 
migração de sistema?



Na atual era digital, não fazer nada ou atrasar uma 
migração de sistema inevitável é um risco para qualquer 
organização. A concorrência pode fornecer novos 
produtos e serviços de uma maneira mais ágil e forçar o 
cartório a atualizar sua infraestrutura de TI obsoleta.

Isso é necessário para atender às expectativas de 
experiência e privacidade do consumidor moderno. Essa 
revolução está sendo conduzida por organizações que se 
destacam no fornecimento de sistemas de informações, 
bem como na legislação vigente, que busca exigir a 
segurança dos dados - como é o caso da Lei Geral de 
Proteção de Dados (LGPD).

3. COMO PLANEJAR A MIGRAÇÃO DE SISTEMA?
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https://alkasoft.com.br/blog/lei-geral-de-protecao-de-dados-no-cartorio-o-que-muda-na-gestao/
https://alkasoft.com.br/blog/lei-geral-de-protecao-de-dados-no-cartorio-o-que-muda-na-gestao/
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Portanto, mover dados importantes ou sensíveis, como é o 
caso dos armazenados em um cartório, é algo que precisa 
ser realizado por equipes ou empresas capacitadas para a 
tarefa. Isso pode parecer um desafio complexo, mas cada 
cartório é único, e o sistema escolhido pode facilitar - e 
muito - esse trabalho.

Não importa o tamanho da migração, quanto mais tempo 
você demorar, mais difícil será de fazê-la. Assim, se você 
não a fizer o quanto antes, certamente chegará o momento 
em que os sistemas legados se tornarão insustentáveis e 
forçarão uma migração às pressas - que, pela falta de 
planejamento, poderá ser mais difícil e menos eficiente.

Em razão das muitas mãos necessárias para uma migração 
de software, o cartório precisará de pessoal para obter 
apoio contínuo no projeto. Dessa forma, se essa for uma 
pequena ou grande migração (com milhões de registros 
ou centenas de tabelas), invista em um software de 
qualidade e considere a contratação de uma empresa 
especializada para lhe ajudar a planejar, executar e 
monitorar a migração de sistema de sua serventia.
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3. COMO PLANEJAR A MIGRAÇÃO DE SISTEMA?



4. Por que escolher 
os sistemas CART 

para a migração de 
seu sistema?



A mudança está ocorrendo rapidamente, não há como evitá-la. Aqueles que não se adaptam acabam 
perdendo participação de mercado. Além disso, como os sistemas de informação existentes foram 
modificados ao longo dos anos, é comum que os problemas de segurança sejam corrigidos somente à 
medida em que são identificados - isso é, não preventiva ou proativamente, apenas para "apagar o incêndio".

Nesse contexto, o risco de segurança por negligência ou por não ter tudo bem documentado é uma 
possibilidade real, e que poderia desafiar o sucesso de qualquer cartório.

Para lidar com essas questões, o sistema oferecido pela Alkasoft é uma solução consolidada no mercado, 
adequada para todas as necessidades da rotina de um cartório, e com boa parte das serventias já o utilizando, 
tudo com total segurança.

4. POR QUE ESCOLHER OS SISTEMAS CART PARA A MIGRAÇÃO DE SEU SISTEMA?
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https://alkasoft.com.br/
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4. POR QUE ESCOLHER OS SISTEMAS CART PARA A MIGRAÇÃO DE SEU SISTEMA?

"Foi uma solução adequada para todas as necessidades do 
2° Registro de Imóveis de Mafra", assegura Rafaela.

E um dos seus principais benefícios é a agilidade nas 
atualizações, permitindo que o cartório esteja sempre equipado 
com a tecnologia mais moderna e segura nos serviços de 
registros de imóveis, conforme atesta a titular do 2º RI de 
Mafra:

"Nós, registradores de imóveis, precisamos muito de um 
sistema que esteja sempre passando por atualizações rápidas. 
Isso para nós era uma grande necessidade - que o sistema 
fosse sempre atualizado com agilidade, em todas as 
necessidades que tínhamos, e isso conseguimos com a 
migração total para o CART".

Assim, a migração com os sistemas CART não é um bicho de 
sete cabeças. O processo conta com total apoio da equipe de 
suporte da empresa. Todas as informações dos antigos 
sistemas são transferidas para o novo e, posteriormente, são 
executados levantamentos e testes para garantir esse 
resultado.

Rafaela Roweder - 2º RI de Mafra
Cliente Cart Imóveis



De modo geral, as questões de correções são apenas 
adaptativas. Todas essas adaptações são pontuais e as 
eventuais dúvidas que o cliente tenha são sanadas 
prontamente.

Além disso, os técnicos da Alkasoft estão à disposição para 
fazer o devido treinamento de todos os colaboradores da 
serventia na utilização do CART, explicando as suas 
funcionalidades.
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4. POR QUE ESCOLHER OS SISTEMAS CART PARA A MIGRAÇÃO DE SEU SISTEMA?
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5. Como ocorre
a migração 
para o CART?



Geralmente, um plano detalhado é a primeira etapa essencial em um projeto de migração de dados 
bem-sucedido para selecionar, preparar, extrair, transformar e transferir dados da forma e da qualidade 
corretas.

Conheça, a seguir, como ocorrem os principais passos no processo de implantação e migração do sistema 
CART.

5.1. Pré-implantação
Nessa fase, ocorre a instalação e a pré-configuração da base de dados. Se houver necessidade, é realizada a 
migração preliminar do sistema antigo para o novo.

5.2. Implantação
Durante essa etapa, é realizada uma reunião de abertura, esclarecimento de dúvidas e alocação de espaço 
de trabalho. A partir daí é feita a configuração do sistema, a migração completa e o treinamento de todos os 
setores e equipes da serventia.

Durante a implantação, o sistema será ativado, configurado e supervisionado em todas as atividades - como 
balcão, certidão, registro, digitalização e impressão dos livros caixa e protocolo. Ao final da etapa, é realizada 
uma reunião de encerramento.
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5. COMO OCORRE A MIGRAÇÃO PARA O CART?

https://alkasoft.com.br/blog/sistemas-cart-tenha-o-controle-e-informatizacao-completa-do-seu-cartorio/
https://alkasoft.com.br/blog/sistemas-cart-tenha-o-controle-e-informatizacao-completa-do-seu-cartorio/
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5. COMO OCORRE A MIGRAÇÃO PARA O CART?

5.3. Pós-implantação
A Alkasoft se mantém disponível para tirar dúvidas pelo 
mesmo analista que implementa o sistema. Para a 
melhoria contínua, também é feita uma avaliação da 
satisfação do cliente. "Nossa intenção é fomentar uma 
parceria efetiva junto ao cartório, por isso, nossa 
atenção e nosso atendimento não se dão apenas para 
a contratação do serviço, mas em todas as etapas de 
implementação, utilização e atualização, visando a 
melhor experiência de uso e a geração de benefícios 
reais e tangíveis para a serventia." afirma Eliel Frazão, 
Gerente de Suporte da Alkasoft. A Rafaela, do 2º RI de 
Mafra vivenciou isso na prática:

"Depois da implantação, realizamos alguns ajustes 
para que tudo funcionasse perfeitamente, detalhes no 
dia a dia mesmo, de tamanho, de configuração de 
página, coisas pequenas. O sistema CART funcionou 
bem desde o início, estou muito satisfeita. As questões 
de correções foram muito pontuais e todas as dúvidas 
que tivemos foram prontamente atendidas pela equipe 
da Alkasoft", finaliza.
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6. Considerações 
Finais
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Cada vez mais, as serventias são estimuladas pelo governo, pela opinião pública e pelos clientes a se 
modernizarem e digitalizarem seus serviços, atendendo a demandas do mercado contemporâneo cada vez 
mais conectado. Nesse contexto, a migração de um sistema obsoleto para outro mais robusto, pensado 
exclusivamente para a realidade da rotina dos cartórios nacionais, é uma das ações mais estratégicas para uma 
gestão bem-sucedida.

Esperamos que as informações que compartilhamos neste material tenham sido úteis para você planejar e dar 
um passo adiante no projeto de atualização de sua serventia.

E lembre-se: a Alkasoft está aqui para ajudá-lo(a) nessa jornada!

Com a tecnologia e os recursos das ferramentas de gerenciamento de 
dados disponíveis atualmente, a migração de sistemas, quando bem 

planejada, é um processo tranquilo, que permite trazer mais agilidade, 
produtividade e receita para o seu cartório.

https://alkasoft.com.br/blog/5-tecnologias-para-cartorio-que-vao-influenciar-sua-gestao/


Sobre a Alkasoft

A Alkasoft atua no mercado há mais de 25 anos, 
pesquisando e desenvolvendo soluções 
inovadoras e atuando junto a clientes de diversos 
portes e segmentos.

Para o segmento de cartórios, a Alkasoft oferece o 
sistema Cart, que está em conformidade com a 
recomendação de sistema informatizado trazida 
pelo Provimento 74/2018, realizando cópias de 
segurança diárias e, caso ocorra alguma 
eventualidade, restaurando o banco de dados com 
o backup mais recente realizado. Além disso, o Cart 
possui a funcionalidade da certificação digital para 
qualquer tipo de documento emitido por ele, e 
permite, ainda, rastrear ações de usuários e criar 
contas com suas devidas permissões.

Também está disponível para os cartórios o 
adicional Alkabackup, recurso que gera logs de  
4MB e armazena os dados na nuvem. Assim, com 
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https://alkasoft.com.br/


essas soluções, é possível proteger, recuperar e 
armazenar a base de dados do seu cartório de modo 
prático e seguro, e atendendo às exigências do CNJ.

Com equipes preparadas para entender as 
necessidades específicas do segmento de cartórios, 
auxiliar na resolução de dúvidas e propor soluções 
eficazes ao cliente, a Alkasoft pode ajudar a sua 
serventia nesse processo de atualização tecnológica, 
digitalização de rotinas e adequação ao Provimento 
74/2018.

Esse sistema foi projetado para digitalizar e otimizar 
todos os processos rotineiros de um cartório, por isso, 
tem uma adoção facilitada e mais célere junto às 
equipes das serventias.

Para compreender melhor como os sistemas CART 
podem ajudar seu cartório, entre em contato com 
um de nossos consultores.

https://alkasoft.com.br/formulario-cart
https://alkasoft.com.br/formulario-cart

