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RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem por objetivo reunir as principais mudanças nos elementos de 
gestão do escritório de advocacia analisado, durante o período de duração do curso 
do Orientando na presente instituição. Trata-se de uma revisão na estratégia e gestão 
da referida empresa. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O MBA em Gestão Empresarial do ISAE/FGV serviu como base e fonte de 

pesquisa, ao longo dos seus 18 (dezoito) meses de duração, para redefinir todo o 

modelo de gestão de escritório de advocacia sediado em Curitiba/PR e com filial na 

cidade de Campinas/SP. 

Com atuação no Direito Empresarial, o escritório mantém foco, especialmente, 

na Região Sul do País, além de cidades como São Paulo/SP e João Pessoa/PB, 

atuando, ainda, residualmente em outras localidades. 

Ressalvados desenvolvimentos de natureza sigilosa, o presente trabalho 

apresenta o planejamento estratégico e outras dinâmicas desenvolvidas na empresa, 

algumas das quais, inclusive, com a participação de toda a equipe, cerca de 50 

(cinquenta) pessoas. 

Dentre os trabalhos realizados na empresa, em paralelo ao presente curso de 

pós graduação, foi possível definir, por exemplo, as metas e objetivos do próximo 

biênio. 

Assim, o presente trabalho visa apresentar a parcela publitizável do novo 

modelo de gestão implantado no referido escritório jurídico enquanto empresa que é, 

merecedora de uma administração profissional e carecedora de resultados. 
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2 IDENTIFICAÇÃO E POSICIONAMENTO 

 

 A EMPRESA DE ADVOCACIA 

 

O escritório analisado completa vinte anos de existência no ano corrente e o 

foco de atuação localiza-se na advocacia corporativa. A experiência aliada a visão 

holística permitiu o desenvolvimento de soluções verdadeiramente eficazes e que vão 

além de apenas ferramentas jurídicas, mas que, sobretudo, levem em conta os 

contextos financeiro, econômico e gerencial das empresas. 

Este escritório visa a prestação de um serviço customizado e pautado na 

confidencialidade, fidelidade e proximidade com os clientes, de modo a permitir que 

estes sempre se sintam adequadamente assessorados com tudo que há de mais atual 

e promissor no cenário jurídico e econômico. 

Com atuação em áreas tais como Tributário, Empresarial, Cível, Trabalhista e 

Societário, busca fornecer às empresas a assessoria de profissionais altamente 

capacitados e em constante atualização de conhecimento. Trata-se de uma equipe 

multidisciplinar, que trabalha com ética e transparência para solucionar as demandas 

judiciais ou consultivas dos clientes de forma efetiva, sólida e firmada no compromisso 

de qualidade e excelência. 

Atento à necessidade do cliente e às constantes mudanças ocorridas no mundo 

jurídico e empresarial, o escritório analisado encontra-se preparado para a prestação 

de serviços de advocacia e consultoria altamente personalizados. 

Diante de leis e obrigações altamente complexas e intrincadas, a proposta é 

orientar os clientes sobre as arbitrariedades a que estão expostos - sobretudo aquelas 

provocadas pelos entes estatais – por meio do desenvolvimento de uma advocacia 

preventiva e arrojada, desenvolvida dentro das balizas legais. 

Ainda que as estratégias a serem adotadas dependam do estudo do contexto 

de cada empresa, a equipe, dado seu alto nível de capacitação, é capaz de delinear 

cenários altamente promissores, aptos a dinamizar a economia da empresa, fomentar 

seu crescimento e minimizar eventuais impactos indesejáveis. 

 

 ESPECIALIZAÇÃO 
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2.2.1 Advocacia customizada 

 

 Por decisão da diretoria, o escritório busca atender uma clientela formada 

essencialmente por pessoas jurídicas, por isto, advocacia empresarial. Desenvolve 

advocacia personalizada de acordo com a necessidade do cliente e, portanto, 

necessita de uma junta de profissionais especializados nas diversas áreas exigidas 

pelo mundo empresarial. O atendimento a pessoas físicas é residual e estratégico. 

 

A expressão latina ad hoc significa para isso ou para esse caso, se referindo 
à designação dada a alguém que excuta determinada tarefa, por se tratar de 
um especialista, uma pessoa de profundo saber sobre o assunto. 
Fica claro que empresas com esse tipo de estrutura enfatizam a 
profissionalização, em que a cultura do individualismo (cada pessoa conhece 
bem um assunto específico) busca o consenso para o bem da organização. 
Esse tipo de estrutura é comum em empresas que contam com ambientes 
complexos e bastante dinâmicos. É o caso, por exemplo, de empresas de 
advocacia, alta tecnologia, design, publicidade e consultoria1. 

 

 Por esta razão, decidiu-se pela estrutura que apresenta setores distintos, cada 

qual com sua equipe e ramo de atividade voltados à especialização exigida. Filiamo-

nos à opinião de que o mercado advocatício exige tecnologia de ponta para o 

atendimento ao cliente, sendo este o fator capaz de agregar margem de valor aos 

serviços jurídicos. 

Por este entendimento é que se optou por não prestar uma advocacia 

generalista, mas sim especialista. E, ainda mais particular ao caso concreto, 

especialista nas diversas áreas do Direito Empresarial. 

Além do mais, ainda optou-se pela criação de 7 (sete) grupos de estudo 

responsáveis pela elaboração periódica de artigos técnicos e/ou comerciais para 

publicação em meios eletrônicos e físicos. Os segmentos são: Agronegócio, Logística, 

Óleo e Gás, Saúde, Tecnologia da Informação e Varejo. 

 

1 MACEDÔNIA, Alexandre. Planejamento e gestão para escritórios de advocacia. São Paulo: Lex 
Editora, 2010, p. 17. 
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3 A ORGANIZAÇÃO DO ESCRITÓRIO 

 

 IDENTIFICAÇÃO DAS NECESSIDADES 

 

3.1.1 Modificações na organização interna 

 

Realizados os debates setoriais e de níveis hierárquicos, críticas surgiram ao 

atual modelo de gestão2, bem como à organização geral da empresa. 

 

Para definir melhor o modelo de gestão, devemos considerar que empresas 
de advocacia, em geral, são empresas orgânicas voltadas para o atendimento 
de necessidades específicas dos clientes e próprias de ambientes 
extremamente instáveis, com muitos concorrentes e variadas 
interdependências, em que a manutenção da carteira de clientes está 
intimamente relacionada à capacidade de atendimento, inovação e atenção 
a novas necessidades. 
As principais características desse tipo de empresas são: 
a) tarefas individuais não repetitivas, necessitando de criatividade e 
conhecimento para a solução de problemas; 
b) estrutura de atendimento flexível; 
c) interação horizontal (lateral) e não somente vertical, na qual o processo de 
comunicação ocorra como informação ou aconselhamento e não no sentido 
de imposição; e 
d) as decisões são, na maioria das vezes, conjuntas com seus clientes e 
demais envolvidos no processo.3 

 

De início, foi necessário criar e apresentar o organograma geral, bem como 

reestruturar a Controladoria Jurídica. Deste modo, o organograma foi definido e a CJ 

passou a seguir um novo e adequado manual de procedimentos informativo, que 

serviu para muito bem delimitar a função de cada indivíduo.  

 

 

2  É um fator determinante de como os gestores tratam as necessidades estratégicas e operacionais da 
organização. Em especial, o formato da estrutura e do seu processo decisório. 

 Entendemos o seu modelo como a representação abstrata e simplificada de objetos, sistemas, 
processos e acontecimentos. 

 Pode-se entender então, que o modelo de gestão é a representação da empresa por meio de suas 
ideias, valores e crenças. Expressas ou não por meio de suas normas, que orientam os processos 
administrativos. 

 A gestão do escritório de advocacia envolve, além dos objetivos preestabelecidos, os fatores 
organizacionais, compreendendo os fatores para delegação de poder e princípios de avaliação do 
desempenho. 

 Em resumo, representa como a organização de advocacia deverá desenvolver seu negócio. Isso será 
decorrente da definição de sua missão, dos propósitos e objetivos a serem alcançados. 
(MACEDÔNIA, Alexandre. Planejamento e gestão para escritórios de advocacia. São Paulo: Lex 
Editora, 2010, p. 31). 

3  MACEDÔNIA, Alexandre. Planejamento e gestão para escritórios de advocacia. São Paulo: Lex 
Editora, 2010, p. 31. 
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Definindo claramente os seus níveis hierárquicos, com áreas funcionais bem 
estruturadas e colaboradores devidamente preparados para o gerenciamento 
e a execução das atividades, o escritório apresentará de maneira clara e 
delineada sua estrutura organizacional. 
De qualquer maneira, o escritório de advocacia, assim como as empresas de 
outros setores da economia, deverá ser adequadamente organizados, visto 
que, tanto empírica, quanto cientificamente essa condição é fundamentada, 
mesmo que deva sofrer ajustes e considerações constantes.4 

 

Por fim, ainda definiu-se pela criação de 6 (seis) subcomitês subordinados ao 

Comitê Estratégico, sendo eles, subcomitê de Marqueting, Pessoas, Sistema e T.I., 

Organização Geral, Organização dos Setores e Organização da Controladoria 

Jurídica. 

 

 

4 MACEDÔNIA, Alexandre. Planejamento e gestão para escritórios de advocacia. São Paulo: Lex 
Editora, 2010, p. 19. 



 

Figura 1 - Organograma 

 

 

 

Fonte: o autor (2018) 
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4 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

 SWOT 

 

4.1.1 Diagnóstico organizacional – ambiente externo 

 

O objetivo é identificar as principais Oportunidades e Ameaças oferecidas pelo 

Ambiente Externo e que trarão impactos, positivos ou negativos, para atuação futura 

do Escritório. 

a) Oportunidades: São situações externas, tendências ou descontinuidades 

futuras que, se adequadamente aproveitadas pelo Escritório, podem 

influenciá-lo positivamente no cumprimento de sua Missão; 

b) Ameaças: São situações externas, tendências ou descontinuidades futuras 

que, se não eliminadas, minimizadas ou prevenidas pelo Escritório, podem 

afetá-la negativamente no cumprimento de sua Missão. 

 

Quadro 1 - Oportunidades verificadas 

• As tecnologias voltadas para o atendimento ao setor jurídico estão ainda frágeis, sendo que 

meu escritório pode sair na frente colocando em funcionamento aplicativos que facilitem a 

integração entre os colaboradores do escritório e destes com os clientes; 

• As crises políticas geram ambiente de estresse para os negócios empresariais, propiciando 

mais chances de conflitos nas relações de fornecimento, de emprego, de fomento, o que pode 

ser lido como uma fonte de oportunidades de trabalho para o escritório; 

• O sistema financeiro tende a arrochar a condições de empréstimo no sistema bancário, pois a 

política econômica deve sinalizar para inflação e juros em alta, permitindo que, se tivermos 

acesso a fundos e recursos para canalizarmos nas empresas, poderemos nos apresentar com 

mais força para o fechamento de contratos; 

• Treinamento: 

− Treinamento quando o colaborador entra no escritório 

− Reciclagem ao longo do tempo para saber se está desenvolvendo  

− Avaliação de que o colaborar está fazendo correto. 

• Revertendo em lucro: (Maior conforto para o cliente e para o colaborador – Geração de Relatório 

Mensais de forma automática, sem necessidade que o cliente solicite)  

• Concorrentes: Utilizando exemplos dos concorrentes bem sucedidos para verificar o que fazem 

de diferencial e aplicar exemplos positivos dentro escritório, no intuito de sermos melhores no 

ramo de atuação. 

Temos um diferencial, eis que temos nome no Mercado, então poderemos utilizar-se disso para 

captação de cliente.  

• Governo:  

− Criação de leis que venham a nos favorecer;  

− Com um Governo fazendo uma maior fiscalização decorrerá uma maior advocacia consultiva 

do que propriamente contenciosa 

Fonte: o autor (2018) 
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Quadro 2 - Ameaças verificadas 

• A baixa qualidade de mão-de-obra que o mercado está oferecendo preocupa, pois a grande 

rotatividade de pessoas não dá condições de tempo para a formação de colaboradores para 

progredir na carreira interna. 

• A concorrência trabalha muito forte em estruturação, e hoje não só os escritórios jurídicos são 

concorrentes diretos, mas as chamadas consultorias têm entrado no campo de atuação do 

advogado; 

• Mercado: 

− Qualificação de pessoas qualificadas para trazer clientes (comercial); 

− Não temos o costume de realizar uma comunicação ativa/espontânea com o cliente e não 

somente reativa, de retorno. – Plano ideal termos uma pessoa/equipe/sistema para dar 

retorno ativo; 

− A falta de uma pessoa ou grupo que estude para onde o mercado está se caminhando. 

• Concorrentes:  

− A falta de uma pessoa ou grupo que estude o que o concorrente está fazendo 
Fonte: o autor (2018) 

 

4.1.2 Diagnóstico Organizacional - Ambiente Interno 

 

O objetivo é identificar, em conjunto, os principais Pontos Fortes e Pontos 

Fracos verificados no Escritório. 

a) Pontos Fortes – São características positivas presentes no Escritório, 

tangíveis ou intangíveis, que influenciam favoravelmente a Organização no 

cumprimento de sua Missão. 

b) Pontos Fracos – São características negativas presentes no Escritório, 

tangíveis ou intangíveis, que a influenciam negativamente no cumprimento 

de sua Missão. 

 

Quadro 3 - Pontos fortes verificados 

• Pessoas chaves altamente qualificadas e com potencial criativo acima da média na concepção 

de soluções jurídicas para os clientes; 

• Determinação e aplicação das equipes nos trabalhos repassados pela diretoria; 

• Estrutura física altamente preparada para atendimento de clientes de qualquer nível; 

• Ambiente de trabalho amigável e propício para geração de clima positivo; 

• Network muito forte dos sócios, com organizações chave e pessoas tomadoras de decisão; 

• Comunicação de fácil acesso com os líderes; 

• Liberdade de criação. 

Fonte: o autor (2018) 
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Quadro 4 - Pontos fracos verificados 

• Para que possamos trabalhar em patamares de contrato e clientes mais fortes, precisamos 

melhor compreender o jogo dos negócios, fazendo links de serviços correlatos à advocacia de 

maneira efetiva; 

•  Ainda estamos aceitando contratos pequenos sem qualquer análise de rentabilidade, podendo 

gerar cenários de overtrading com o efeito tesoura nas finanças; 

•  Tomada de decisão de forma amadora, sem aferição de informações prévias e crivos de 

oportunidades e ameaças segundo critérios claros e definidos; 

• Privilégio ao comercial em detrimento ao administrativo e operacional, gerando um desequilíbrio 

na equação responsabilidade x remuneração; 

•  Comunicação falha na devolução de dados e informações aos clientes sobre o andamento do 

trabalho  e a capitalização dos resultados positivos alcançados; 

• Utilização parcial dos aplicativos adquiridos/desenvolvidos para controle de produção e medição 

de produtividade;  

• Utilização de pessoas que não são do meio jurídico para promover o acesso do escritório ao 

mercado, colocando em risco a marca e a reputação; 

• Inexistência de um Setor de Recursos Humanos consolidado e bem desenvolvido; 

Fonte: o autor (2018) 
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5 MISSÃO, VISÃO E VALORES  

 

 MISSÃO 

 

A AAG presta serviços personalizados na área jurídica e negocial, como foco 

na atividade empresaria nacional, equilibrando a excelência técnica com a visão de 

mercado, na busca contínua por diferenciais competitivos e o melhor resultado 

econômico, tanto para seus clientes, como para sua equipe. 

 

 VISÃO 

 

A Visão para 2019/2020 é ser reconhecido nacionalmente entre os três 

melhores escritórios de advocacia empresarial e negocial do paraná, com equipe de 

especialistas de alta performance, rentabilidade superior a 30% e adoção das 

melhores práticas de gestão legal. 

 

 VALORES 

 

Os Valores são: 

a) Conhecimento em estado da arte; 

b) Visão holística estratégica compartilhada; 

c) Foco do cliente; 

d) Inovação; 

e) Espirito de time; 

f) Comprometimento; 

g) Confidencialidade; 

h) Maturidade; 

i) Meritocracia; 

j) Perpetuidade e sustentabilidade; 

k) Brio; 

l) Ética. 
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6 ESTRATÉGIA GLOBAL 

 

Conjunto de decisões, diretrizes e regras formuladas com o objetivo de orientar 

o posicionamento da organização no seu ambiente e mercado também definem 

estratégia. Ações estabelecidas e adequadas para alcançar desafios e objetivos da 

organização. E para alcançar estes objetivos, alguns tipos de estratégias podem ser 

adequados, tais como: 

a) Sobrevivência: redução de custos, desinvestimento, liquidação; 

b) Manutenção: estabilidade, nicho, especialização; 

c) Desenvolvimento: inovação, internacionalização, associação, expansão; 

e 

d) Crescimento: mercado, serviços, financeiro, capacidades, estabilidade. 

Minimizar custo sempre permitindo uma estrutura enxuta, porém, não 

suficientemente capaz de comprometer a qualidade e especialidade dos serviços 

prestados. 

Outrossim, maximizar a força de vendas, inclusive expandindo o negócio a 

partir de novas tecnologias, como os produtos automáticos, bem como associando a 

prestação de serviços jurídicos aos de gestão empresarial, estes devem ser os 

principais motes da estratégia. 

 

 PERGUNTAS DEBATIDAS 

 

Como estão as perspectivas de crescimento e de resultados para o escritório 

no médio e no longo prazo? Têm surgido muitas novas oportunidades? Existem 

algumas atividades antigas, com problemas de alta competitividade e baixos 

resultados? Existem atividades que estão demandando um volume de esforço e de 

investimentos acima da capacidade da entidade? Analisando o Diagnóstico 

Estratégico, em qual tipo de estratégia o Escritório deveria se focar? 

a) Alternativas Estratégicas: 

− Enxugamento da carteira de clientes para que seja possível a 

concentração de recursos em contratos geradores de resultados 

expressivos, ainda que em perspectiva; 
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− Isolamento de qualquer atividade não-jurídica de alto risco da marca da 

advocacia, de modo a permitir a consolidação da marca como referência 

em qualidade e seriedade; 

− Isolamento completo das atividades administrativas e financeiras dos 

setores, de maneira a buscar autonomia de gestão para cada setor; 

− Foco especial no setor societário, pois é um serviço diferenciado; 

− Estabelecimento de regras de gestão financeira exigentes, sem margem 

para adoção de exceções, de modo que o planejamento orçamentário 

possa ser implantado. 

b) Melhor Alternativa: 

− Busca de clientes para os serviços da gestão empresarial, associando-

a a prestação de serviços jurídicos. 
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7 OBJETIVOS E METAS ESTRATÉGICAS 

 

Resultados quantitativos e/ou qualitativos que o escritório precisa alcançar em 

prazo determinado no contexto do seu ambiente para cumprir sua missão. Objetivos 

Estratégicos estabelecem a direção e priorização das atividades, sob as perspectivas: 

pessoas, produção, marketing jurídico e financeira. 

a) Pessoas: Objetivos que identifiquem crescimento e aprendizado da equipe; 

b) Produção: Objetivos que identifiquem os processos mais críticos para a 

realização dos objetivos dos clientes e sócios. Definir e analisar medidas de 

custo, qualidade, produtividade e tempo;  

c) Clientes - Objetivos que identifiquem os segmentos de clientes e mercado 

onde o escritório deseja atuar, satisfação do cliente AIP (ativo, inativo e em 

prospecção); 

d) Financeiro: Objetivos que culminem com a melhoria do desempenho 

financeiro do escritório. 

Para cada objetivo, três metas deverão ser traçadas visando alcançá-lo. As 

metas são as pequenas partes do objetivo. 

 

 PERGUNTAS DEBATIDAS 

 

Quais são os três grandes objetivos, quantitativos ou qualitativos, para o 

escritório, para serem atingidos no curto prazo (até 6 meses), médio prazo (6-18 

meses) e longo prazo (após 18 meses)? E as metas a eles relacionadas? 

 

Quadro 5 – Curto prazo 

CURTO PRAZO 

Objetivo #1 Desenvolvimento do portfólio de produtos 

Meta #1 Análise de mercado 

Meta #2 Fomentar tempo para criação e desenvolvimento de teses 

Meta #3  

Objetivo #2 Otimização de tempo, espaço e recursos financeiros 

Meta #1 Automação das rotinas jurídicas e administrativas 

Meta #2  

Meta #3  

Objetivo #3 Treinamento 

Meta #1 Treinamento periódico das normas da Controladoria Jurídica 

Meta #2 Treinamento sobre processo eletrônico 

Meta #3 Criação e treinamento sobre as normas gerais do Escritório 

Fonte: o autor (2018) 

Quadro 6 – Médio prazo 
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MÉDIO PRAZO 

Objetivo #1 Plano de carreira 

Meta #1 Capacitação dos colaboradores 

Meta #2 Organograma hierárquico 

Meta #3  

Objetivo #2 Incentivo ao crescimento profissional 

Meta #1 Programa de custeio para cursos de especialização, extensão e curta 
duração 

Meta #2  

Meta #3  

Objetivo #3 Criação de bonificação aos colaboradores por meritocracia 

Meta #1 Reformulação do programa de comissionamento, o Next Level 

Meta #2  

Meta #3  

Fonte: o autor (2018) 

 

Quadro 7 – Longo prazo 

LONGO PRAZO 

Objetivo #1 Expansão territorial  

Meta #1 Captação de clientela além das comarcas sediadas pela matriz e filial 

Meta #2  

Meta #3  

Objetivo #2 Tornar-se um escritório de vanguarda 

Meta #1 Criação de equipes com função específica de estudo jurídico 

Meta #2 Incentivo para cursos de especialização, lato e strictu sensu 

Meta #3  

Objetivo #3  

Meta #1  

Meta #2  

Meta #3  

Fonte: o autor (2018) 
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8 PLANO DE AÇÃO E AGENDA DE CONTROLE 

 

 Para cada [objetivo+meta] traçados, e visando o acompanhamento semanal do 

progresso das atividades, deverá ser feito um plano de ação e agenda de controle, 

conforme abaixo: 

 

Quadro 8 – Plano de ação e agenda 

Objetivo X 

Líder:   

Comitê: 

Datas das Reuniões:  

META N. 1: 

O que Quem Quando Onde Porque Quanto OK 

       

       

       

       

       

 
META N. 2: 

O que Quem Quando Onde Porque Quanto OK 

       

       

       

       

       

       

       

 
META N. 3: 

O que Quem Quando Onde Porque Quanto OK 

       

       

       

       

       

       

       
 

 

Fonte: o autor (2018) 
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9 GESTÃO DE PESSOAS 

 

 PESQUISA INTERNA DIVIDIDA EM GRUPOS NO FORMATO DE WORKSHOP 

 

9.1.1 Dinâmica realizada com a equipe subdividida em grupos  

 

1) Em que medida nosso Escritório possui uma correta cultura comum? Cultura 

são ideias, costumes e crenças morais adquiridos a partir do convívio social. 

É a mentalidade e a forma de pensar incutida no meio. MÉDIA:5,25 

− Grupo a) Fortalecer as relações interpessoais da equipe, por exemplo, com 

confraternizações.  Sugestão: falta de cultura de grupo, a orientação dos 

trabalhos voltados para o coletivo. NOTA: 6 

− Grupo b) O escritório muitas vezes não funciona como uma engrenagem, é 

necessário que haja maior coesão para o alcance das metas comuns e não 

apenas o enfoque pessoal de cada profissional nas atividades. Sugestão: 

transmitir os principais objetivos do escritório para formação de uma 

mentalidade comum e em casos pontuais que a gerencia intervenha para a 

formação dessa mentalidade. NOTA: 5 

− Grupo c) Não temos a identidade de consultoria, porém boa parte de nossas 

atividades estão voltadas para tal finalidade. NOTA: 6 

− Grupo d) A melhoria neste caso consiste exatamente em melhorar o convívio 

social entre os colaboradores a fim de que se compartilhem experiências 

profissionais para que todos sigam o mesmo objetivo. NOTA: 8  

− Grupo e) Necessidade de estabelecimento de critérios e metas especificas pela 

direção. Ex:- definição do perfil do cliente esperado pelo escritório. – Campanha 

de endomarketing para demonstrar que o colaborador é importante para o 

escritório justamente para incentivar o “vestir a camisa” – É necessário criar 

uma cultura para que os colaboradores se sintam seguros para “criar raízes”. 

NOTA: 7 

− Grupo f) Buscar unidade. Interação entre os setores. Maior clareza e 

transparência no foco do escritório. Conscientização interna. Qual a cultura do 

escritório? Foco nos clientes? Nos processos? Nos procedimentos internos? 
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Em negócios diversos?  Maior envolvimento dos sócios nas atividades dos 

colaboradores. NOTA:3 

− Grupo g) Hoje existem muitas “lideranças” que não são efetivas. Deve haver 

uma verticalização de gestão, com a política motivacional mais presente. Deve 

existir um foco comum para todos os colaboradores e não de maneira dispersa 

como existe hoje. NOTA: 3 

− Grupo h) A percepção do grupo é que a cultura comum do escritório fica 

individualizada nos respectivos setores. Não há uma cultura única do escritório, 

não sendo repassada para os novos integrantes, de forma que apenas os 

integrantes mais antigos possuem conhecimento dessa cultura. NOTA: 4 

 

2) Em que medida nosso escritório possui as competências necessárias 

(técnicas, comportamentais e cognitivas) para atingir metas futuras? MÉDIA: 

6,87 

− Grupo a) A qualidade técnica da equipe é ótima. Em termos comportamentais, 

há necessidade de incentivar o desenvolvimento pessoal, em especial nas 

relações interpessoais. NOTA: 9 

− Grupo b) A parte técnica existe em nível superior em alguns aspectos, 

entretanto, em situações pontuais, percebe-se que determinados profissionais 

estão encaixados em atividades nas quais não tem experiência e por isso 

poderiam ser melhor aproveitados em outras áreas. A parte comportamental e 

cognitiva não é uniforme no escritório, ou seja; existem problemas de 

comunicação e briga de egos. NOTA: 3 

− Grupo c) Possuímos as competências relacionadas, porém devemos 

aperfeiçoa-las nos posicionando para atender com excelência o público 

específico (empresas com boas reputações, faturamento X, optantes do lucro 

real e presumido. NOTA: 8 

− Grupo d) Sugerimos um intercâmbio de conhecimento entre os profissionais e 

áreas do escritório. NOTA: 7,5 

− Grupo e) Preferencia de diretoria operacional na parte técnica (mentor 

intelectual). Ex.: ausência de colaboradores com mestrado, experiência de vida 

nas atividades. Visão diferenciada. NOTA: 6 
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− Grupo f) O escritório tem potencial. Contudo, não há equilíbrio entre 

qualificações, cargo e remuneração (falta de equilíbrio na meritocracia). 

Sugestão: incentivar a qualificação, grupos de estudo e palestras de 

colaboradores para todo escritório. NOTA: 6,5 

− Grupo g) A partir do momento que se defina uma meta, objetivo, e ao mesmo 

tempo se proporcione condições para os respectivos atingimentos sobre 

correções indispensáveis no grupo, há plena possibilidade de superação nas 

metas. NOTA: 7 

− Grupo h)O escritório possui competências técnicas e profissionais capacitados 

para atingir metas, todavia estas não são claras. NOTA:   

3) Em que medida nosso escritório possui um efetivo sistemas de gestão do 

desempenho para o atingimento de metas futuras? MÉDIA: 4,25 

− Grupo a) A iniciativa do task force é uma ferramenta de indicação de 

desempenho relevante, talvez seja necessário divulgar os resultados trazidos 

pelos grupos e uma revisão no sistema de comissionamento. NOTA: 8 

− Grupo b) As formas direcionadas para gestão do desempenho não se aplicam 

a nossa atividade que é intelectual. O escritório não é uma linha de produção. 

Uma sugestão possível seria realizar a aferição de forma pessoal e uma análise 

técnica daquilo que é produzido. NOTA: 2 

− Grupo c) Estabelecer e divulgar quais são as metas futuras. Trabalhar dentro 

de uma sistemática, através de um cronograma claro para o atingimento das 

metas. Criar índices. NOTA:4 

− Grupo d) Explanação mais clara de objetivos, com feedbacks mais frequentes 

do desempenho de cada um.  NOTA: 7 

− Grupo e) Criação de um efetivo sistema de avaliação que não verifique 

somente quantidade, mas sim, e principalmente, a qualidade do trabalho 

desenvolvido. NOTA: 0 

− Grupo f) Maior envolvimento dos gerentes, sócios e controladoria como o 

conteúdo dos processos e estratégias para clientes, para que os relatórios de 

desconformidade e feedbacks sejam feitos com embasamento e clareza. 

Desenvolver um método de avaliação pessoal. Capacitar os lideres (gerência, 

gestão, etc). NOTA: 4 
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− Grupo g) Ausência de critérios objetivos, bem como diretrizes, o que 

impossibilita avaliação da gestão. NOTA: 5  

− Grupo h) Metas claras, para exercer uma efetiva gestão setorizada e para o 

escritório como um todo. NOTA: 4 

4) Em que medida nosso escritório possui sistemas internos de comunicação 

para atingimento de metas futuras? MÈDIA: 4,12  

− Grupo a) Apesar dos mecanismos de comunicação implementados, observa-

se que a comunicação entre os setores ainda é deficiente. NOTA: 6 

− Grupo b) A comunicação e o ego pessoal influenciam diretamente no alcance 

das metas, a linguagem necessita ser mais clara e as lideranças devem ser 

mais respeitadas. Existe uma descentralização muito grande com a relação a 

resolução dos problemas. NOTA: 1 

− Grupo c) Necessitamos aperfeiçoar. Sugestão: contratando uma assessoria de 

marketing. NOTA: 6 

− Grupo d) Estreitar as relações entre os setores, para que toda a equipe seja 

coesa e caminhe na mesma direção. NOTA: 8 

− Grupo e) Deve haver mais transparência entre diretoria e colaboradores, para 

manter um diálogo aberto. Incentivar a colaboração entre colegas para 

fomentar espirito de equipe. NOTA: 3 

− Grupo f) Não conhecemos as metas futuras. NOTA: 1 

− Grupo g) Apesar de frequentes reuniões gerenciais, as metas não estão claras, 

portanto inexiste comunicação/informação quanto as metas. NOTA:3 

− Grupo h) Com a ausência de metas estabelecidas, o sistema interno de 

comunicação é falho. É necessária maior transparência na comunicação e 

envolvimento das metas. NOTA: 5 

5) Em que medida nosso escritório possui habilidades para aperfeiçoar 

processos de trabalho, mudar e aprender a fim de atingir metas futuras? 

MÉDIA: 7,37 

− Grupo a) Em branco.  NOTA: 10 

− Grupo b) É possível aperfeiçoar, porém falta comprometimento e mais pro 

atividade na busca pelo aperfeiçoamento e melhoria dos procedimentos. 

Ademais, falta de revisão das atividades desempenhadas pelos setores e por 
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cada profissional. A sugestão seria uma campanha para maior motivação e 

atenção dos profissionais. NOTA: 7 

− Grupo c) Há liberdade de opinarmos a fim de trazermos sugestões de melhorias 

fundamentadas pela análise de cada situação que deve ser melhorada. NOTA: 

8 

− Grupo d) Embora o task force tenha sido reimplantado com este objetivo, cada 

um deverá mostrar sua real necessidade a fim de que possa haver maior 

interação entre os colegas, no intuito de aperfeiçoar os processos de trabalho 

(troca de experiência) NOTA: 9 

− Grupo e) Utilizar mais o potencial que tem diante das crises e problemas do dia 

a dia. NOTA: 7 

− Grupo f) Temos potencial. Maior organização de reuniões (chamadas dos 

colaboradores para reuniões sem programação). Maior padronização do 

suporte administrativo para viagem e etc. NOTA: 7 

− Grupo g) Apesar de hoje a equipe se encontrar desmotivada, possui potencial 

para alcançar os objetivos e reverter o cenário atual. NOTA: 5 

− Grupo h) Auxiliar e amparar a automotivação de cada profissional para 

aprimorar o desempenho de cada um e, consequentemente do escritório. 

Assim sairá da zona de conforto. NOTA:6 

6) Em que medida nosso escritório possui as lideranças (nível tático e acima, 

para o atingimento de metas futuras? MÉDIA: 6,28 

− Grupo a) Capacitação em gestão de conflitos e reforçar os conceitos de 

liderança e comunicação. NOTA: 8 

− Grupo b) Há muitas lideranças de forma desorganizada e com pouca 

efetividade. Assim, não possui lideranças na parte técnica e motivacional e com 

espirito de equipe e coletividade transmitindo de forma clara as perspectiva e 

desafios de escritório. NOTA: 5 

− Grupo c) Não há informação para avaliar os dirigentes de outros setores, não 

relacionados a nossas atividades.  

− Grupo d) As lideranças para o atingimento de metas futuras existem no 

escritório e estão sendo desenvolvidas. Sugerimos como melhoria o 

compartilhamento de objetivos e metas para que todos possam caminhar na 

mesma direção. NOTA: 5 
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− Grupo e) Necessidade de desenvolver a liderança em alguns dos níveis de 

gerência. Fica o registro de que há líderes que desempenham muito bem sua 

função. 

− Grupo f) Não há identificação das metas futuras. Como dito anteriormente, falta 

de unicidade e envolvimento com os casos e estratégias. P.S.: Valorização do 

colaborador. A captação de clientes tem que ser tão valorizada quantos à 

manutenção dos clientes (execução dos trabalhos, envolvimento de todos). 

NOTA: 5 

− Grupo g) Pela heterogeneidade do grupo, divergimos na avaliação. NOTA: 5 

− Grupo h) O escritório possui as lideranças. Contudo, as metas não são claras 

e repassadas aos profissionais. A diretoria não repassa as metas aos 

coordenadores, que consequentemente não repassam a equipe.  
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10 O MERCADO DA ADVOCACIA NO BRASIL 

 

 O CENÁRIO ATUAL 

 

10.1.1 Um mercado de R$50bi por ano 

Por sua natureza, o ramo da advocacia empresarial caminha ombreado com as 

riquezas de um país e em que pese a crise econômica que assolou o Brasil desde 

meados de 2014, fato é que o último ano serviu para criar uma expectativa de 

crescimento industrial, que é, em última análise, a força motriz da economia, 

movimentando, então, todos os outros segmentos nacionais e internacionais. 

A partir disto, a tendência é que a advocacia especializada torne a crescer no 

mesmo ritmo industrial, do comércio e serviços. Algumas atividades, como as ligadas 

ao agronegócio e a determinados ramos de tecnologia, sequer sentiram os efeitos da 

malfadada crise. 

Recente pesquisa confirma a expectativa de crescimento da advocacia no País: 

 
O mercado jurídico movimenta, a cada ano em torno de R$ 50 bilhões, 
impulsionado por empresas que recebem até 20 mil processos em um único 
mês. É um setor que cresce em torno de 20% anualmente. Esses dados 
foram levantados pela organização da Fenalaw, evento jurídico que acontece 
anualmente em São Paulo. 
O Brasil tem cerca de 1 milhão de advogados registrados na Ordem dos 
Advogados do Brasil. Ao todo, são 539 mil homens e 499 mil mulheres. Para 
se ter uma ideia do crescimento da área jurídica, em 2006 o país tinha 574 
mil advogados, um crescimento de 80,99% em 11 anos. 
O IBGE projeta que a população brasileira em 2016 chegou a 206 milhões de 
habitantes (segundo o instituto, um novo brasileiro nasce a cada 20 
segundos). Numa comparação simples, há um advogado para cada 205 
habitantes — 0,5% da população atua na área. 
Corredor da Fenalaw em 2014.  
Segundo o levantamento Justiça em Números, do Conselho Nacional de 
Justiça, o país tem 102 milhões de processos ativos. Em outra comparação 
simples, são 102 processos para cada advogado. 
“Tudo isso faz do mercado jurídico uma área promissora para negócios, 
educação e, principalmente, atuação. Por isso, o nosso trabalho é trazer as 
novidades deste mercado em expansão”, explica Maria Juliana do Prado 
Barbosa, diretora da Fenalaw.5 

 
Assim, acredita-se promissor o cenário da advocacia no Brasil, especialmente 

aquela de qualidade e customizada de acordo com as necessidades do cliente. 

 

5 https://www.conjur.com.br/2017-set-14/mercado-juridico-movimenta-50-bi-ano-pais-levantamento - 
acessado em 11/11/2018, às 20h e 57min. 

https://www.conjur.com.br/2017-set-14/mercado-juridico-movimenta-50-bi-ano-pais-levantamento%20-%20acessado%20em%2011/11/2018
https://www.conjur.com.br/2017-set-14/mercado-juridico-movimenta-50-bi-ano-pais-levantamento%20-%20acessado%20em%2011/11/2018
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11 CONCLUSÃO 

 

 Posto isto, reformulado foi o modelo de gestão do escritório analisado, com a 

implementação de melhorias no sistema e modificações profundas na estrutura, 

deixando no passado o formato já obsoleto e passando a ser administrado 

efetivamente como empresa. 

Ainda inacabado, posto que a mudança de cultura não se impõe em curto 

espaço de tempo, o novo formato passou a privilegiar a gestão por resultados, a 

meritocracia, além de melhor valorizar o capital humano. 

As medidas apresentadas no presente trabalho, além de outras protegidas pelo 

sigilo e por tal razão não divulgadas, serviram para modificar um modelo que há anos 

vigorava na administração estudada. 

Atento ao processo continuo de melhorias e com canal aberto e facilitador de 

comunicação com os funcionários, o modelo implantado permanece em 

aprimoramento, inclusive com metas e objetivos já pautados para os anos de 2019 e 

2020. 
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