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Todos nós sabemos que a palavra “ESTRATÉGIA”ficou um pouco 
cansada com o passar do tempo, inclusive entre os advogados.

estratégia aplicada

estratégia
A ASPIRAÇÃO

Clientes

Sócios

Equipe

Fundador(ES)
Os CLIENTES têm uma clara 

definição do que o 
Escritório é capaz de fazer 

por eles, para que seus 
negócios sejam mais 

competitivos

Os SÓCIOS são especialistas nos 
problemas de negócios dos clientes 

e sabem conectar os serviços 
jurídicos em uma linguagem 
descomplicada e impactante

A EQUIPE têm orgulho de 
trabalhar no ESCRITÓRIO 

e são verdadeiros 
evangelizadores da marca

O FUNDADOR é um visionário 
e contamina a todos com sua 
energia e paixão pela marca, 
por sua história e trajetória

Tecnologia

A TECNOLOGIA garante a 
máxima eficiência 

operacional e é utilizada 
em absolutamente tudo

Precisamos resgatar a aplicação prática e adaptá-la a realidade e peculiaridades 
do universo jurídico. Estratégia precisa ser mais do que uma palavra, precisa ser 
vivida no dia a dia por todos, dos estagiários aos sócios.

Qual o seu nível de aderência às boas práticas?



H á uma interdependência de fatores que garantem o alcance dos objetivos e 
metas. Essas perguntas precisam ser respondidas com fluidez e segurança:

a estratégia não é algo isolado

ESTRATÉGIA  
FINANCEIRA

Para alcançarmos nossas 
metas financeiras, quais 

clientes devemos focar e quais 
serviços são mais atrativos 

para resolvermos suas dores e 
necessidades de negócios? 

Para alcançarmos nossas 
metas financeiras, como nós 

alcançaremos os clientes, com 
quais canais, com quais 

diferenciais, com qual nível de 
relacionamento, com qual 

reputação?

ESTRATÉGIA  
DE CLIENTES

Como entregaremos serviços 
de altíssima qualidade, 

mantendo a rentabilidade e a 
eficiência plena?

ROTINAS E  
TECNOLOGIA

Como nossa equipe manterá 
um alto nível de 

engajamento, com senso de 
pertencimento, visão de 

futuro e ambição para crescer 
em experiência, aprendizado 

e geração financeira?

APRENDIZADO E 
CRESCIMENTO

• O que vendemos, a qual 
preço vendemos e para 
quem vendemos?

• Como seremos encontrados e 
como provaremos que somos 
melhores que nossos 
concorrentes? Qual nosso 
diferencial?

• Como garantiremos a 
máxima eficiência 
operacional utilizando 
todo o potencial da 
tecnologia disponível?

• Como iremos inovar, aprender 
novas possibilidades de 
adaptação
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1. Diagnóstico Empresarial 
2. Alinhamento de Sócios 
3. Liderança essencial 
4. Plano de comunicação 
5. Plano de ação

Etapas

• TEMPO

• ENVOLVIMENTO DA 
EQUIPE INTERNA

• COMPLEXIDADE

A estrutura do projeto

• ESFORÇO

• Cada fase do projeto tem uma estimativa clara e detalhada das atividades

• Projetamos os esforço de cada fase baseado em nossa experiência em 
outros projetos para termos uma visão prática e antecipada de como 
lidaremos com os desafios do escritório

• Tempo e Esforço definidos, avaliamos o nível de complexidade 
para apurarmos dados e traduzi-los em informações 
pertinentes. Separamos percepções de fatos

• Para cada fase as equipes internas serão avisadas 
previamente sobre seu envolvimento e as agendas serão 
ajustadas via software com inteligência para não 
perdermos tempo e interromper as rotinas internas



Como fazemos na prática
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O passo a passo do projeto de Estratégia Empresarial

• Plano de Comunicação é uma das únicas formas de termos as 
pessoas engajadas em um projeto dessa envergadura, Só 
poderemos avançar se houver transparência de onde o escritório 
quer estar no futuro e como as pessoas estarão lá também. 
 
Usaremos mensagens via whatsapp, telas de computador, murais e 
tudo o mais que não for muito convencional para uma comunicação 
mais direta e poderosa.

• Plano de Ação segmentado por unidade e de forma institucional é 
onde apresentaremos as possibilidades práticas de realização das 
estratégias, objetivos e metas.  

• As estratégias serão previamente classificadas na metodologia BSC 
(balanced Scorecard), que separa as estratégias em blocos para o 
melhor entendimento de todos, a saber:  

1. estratégias institucionais  
2. estratégias financeiras 
3. estratégias de clientes 
4. estratégias de desempenho organizacional e uso intensivo de 

tecnologia 
5. estratégia de inovação, crescimento e engajamento 

(desenvolvimento de pessoas de alto desempenho)

• Alinhamento de Sócios que avalia quão alinhados os sócios 
estão com a visão de gestão atual, conexão com o futuro e 
principalmente sobre a clareza de seus papeis e responsabilidades 
de liderança. Não há estratégia sem liderança! Esta metodologia é 
baseada em uma boa prática desenvolvida a partir de nossa atuação 
de mais de 09 anos em escritórios de todos os tamanhos no Brasil. 
 
Fizemos também uma pesquisa com mais 160 escritórios de 
advocacia, afim de estabelecer um ponto de partida sobre o nível de 
maturidade organizacional da equipe a partir da liderança dos 
sócios, suas motivações e prontidão para assumir mudanças 
estruturais em sua atuação.

• Diagnóstico Empresarial rápido para avaliar o Nível de 
aderências às boas práticas - A capacidade de Gestão do escritório 
agora e no futuro próximo nos pilares:  

1. gestão de relacionamento com clientes (o CRM na prática) 
2. gestão da eficiência operacional com a utilização de fluxo de 

processos e tecnologia disponível 
3. gestão financeira desde o planejamento, controles internos 

auditáveis e análises de indicadores e resultados 
4. gestão de gente desde a contratação, treinamento, 

remuneração (comparada ao mercado), clima (pesquisa 
Gallup), desenvolvimento de líderes, retenção e carreira 

5. gestão de marketing e reputação - a voz e o potencial da marca 
a partir da visão dos clientes, dos sócios e da equipe e sua 
presença digital

Ferramentas que 
utilizamos:

Matriz Camelot que avalia o 
nível de maturidade  da 
organização

Matriz SWOT invertida com 
forças e fraquezas 
essenciais baseadas em 
boas práticas e índice 
favorabilidade

Curva de Valor - baseada na 
metodologia de 
diferenciação

Pesquisa de Clima - 
baseado na metodologia 
Gallup e adaptada para o 
universo jurídico

Avaliação de papeis e 
responsabilidades dos 
sócios - para avaliar a 
aderências às boas práticas 
de mercado e alinhamento 
entre si

Diagnóstico empresarial - 
baseado nas boas práticas 
de mais de 09 anos de 
aplicação em escritórios por 
todo o Brasil

Pesquisa NPS - Para avaliar 
o grau de confiança e 
fidelidade dos clientes

ATV - Ferramenta que avalia 
o grau de eficiência 
operacional da equipe



Sócios e advogados alinhados, com uma visão de futuro coesa e 
atuação no dia-a-dia focada no alto desempenho. 

Atuamos sem blá-blá-blá, sem “consultez” ou “embromation".  

Vamos direto ao ponto para separar impressões e percepções 
do que é fato, na sequência comparamos seu escritório com o 
que há de mais moderno em gestão de escritórios de advocacia 
e assim traçamos um plano para o futuro. 

O que fazemos na prática
Ajudamos a desenvolver um escritório que atua no dia a dia 
como uma empresa que tem uma gestão moderna e adaptativa. 

Uma gestão amadurecida na condução de um escritório como 
uma empresa é sempre o melhor, senão o único caminho para 
quem busca ampliação da vantagem competitiva. 

Em outras palavras, estabelecer sinergia entre o que chamamos 
de ‘ativos’, (experiências, rede de relacionamentos, clientes, 
práticas jurídicas, boas práticas de gestão, entre outros), é o 
que há de melhor entre as atuações de cada sócio e membros 
da equipe. 

Integrar de forma mais inteligente, as culturas, rotinas e 
principalmente o ‘jeitão’ de cada um é sempre um desafio, mas 
se fizer direito, os frutos são sempre muito positivos. 

   Nossa abordagem este projeto:   

1. Qual é o nível de aderência do escritório às boas práticas 
do mercado jurídico? 

2. Como definir as estratégias, metas e objetivos 
aproveitando o que de melhor há em cada unidade de 
negócios (o que diferenciará o escritório dos demais 
escritórios concorrentes?) 

3. Como estabelecer o Legado sem parecer mercantilista 

4. Como alinhar os sócios neste posicionamento e ter uma 
postura empresarial (este é um dos maiores desafios, pois 
alinhar sócios em uma estratégia é algo complexo) 

5. Como revisitar a postura de liderança do escritório vis-à-
vis o alinhamento genuíno com o futuro do negócio 

6. Como desenvolver um mapa de atuação ativo em cada um 
dos cinco pilares do BSC 

7. Como engajar as pessoas para fazer as estratégias saírem 
do papel? 

N ossa proposição é 
desenvolver com o 
escritório um plano 

estratégico capaz de conectar 
e engajar a todos em um 
propósito único.
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