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RESUMO
Planejamento Estratégico (PE) tem sido objeto de pesquisa em diferentes abordagens
e segmentos. Se por um lado existem distintas proposições sobre elaboração de PE,
estudos carecem de aplicação de PE em atividades de profissionais liberais,
notadamente entre os advogados. A partir dessas preocupações, esta pesquisa teve
como objetivo avaliar a prática de Planejamento Estratégico nos escritórios de
advocacia do país. Na primeira etapa, a pesquisa teve característica bibliográfica,
seguindo-se com cunho quantitativo e exploratório-descritivo. Conduzida em âmbito
nacional, a pesquisa contou com a participação de 322 respondentes, aos quais foi
submetido um questionário para identificar como estava sendo praticado o
planejamento estratégico nos escritórios de advocacia. Os resultados apontaram que,
embora seja pequeno o número de escritórios de advocacia realizando Planejamento
Estratégico, aqueles que utilizam a ferramenta de planejamento em sua gestão
cumprem as etapas de diagnóstico, criação, implementação, acompanhamento e
atualização. Pode-se destacar que as três primeiras possuem as fases seguidas
quase que integralmente, enquanto as duas últimas são observadas de modo parcial.
No que diz respeito à relação entre a prática de PE e a percepção do conceito de
serviços, os dados coletados apontaram que os escritórios que fazem planejamento
estratégico e que possuem a missão, a visão de futuro, os valores e os objetivos
definidos, identificam os serviços que prestam e os benefícios que proporcionam aos
clientes com maior frequência.
Palavras-chaves: Planejamento Estratégico. Escritórios de advocacia. Gestão
estratégica. Serviços Jurídicos.

ABSTRACT
Strategic planning (PE) has been the object of research in different approaches and
segments. If on the one hand there are different propositions about the elaboration of
PE, studies need to be applied by EP in activities of liberal professionals, especially
among lawyers. Based on these concerns, this research aimed to evaluate the practice
of strategic planning in the country law firms. In the first stage, the research had a
bibliographic characteristic, followed by a quantitative and exploratory-descriptive
character. Conducted nationwide, the survey was attended by 322 respondents, who
were submitted a questionnaire to identify how strategic planning was practiced in law
firms. The results showed that, although the number of law firms doing strategic
planning is small, those who use the planning tool in their management follow the steps
of diagnosis, creation, implementation, follow-up and updating. It may be noted that
the first three have the phases followed almost entirely, while the last two are observed
in a partial way. Regarding the relationship between the practice of PE and the
perception of the concept of services, the collected data pointed out that the offices
that make strategic planning and that have the mission, the vision of the future, the
values and the defined objectives, identify the Services they provide and the benefits
they provide to customers more frequently.
Key-words: Strategic planning. Law Offices. Strategic management. Juridic services.
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1. INTRODUÇÃO
No mundo de hoje, no qual a informação ocupa lugar de destaque, pensar de
modo estratégico passou a ser indispensável para o sucesso de uma organização. Na
visão de Zuin e Queiroz (2006), para ser competitivo, elaborar e implementar ações
planejadas, contando inclusive com a participação dos integrantes de uma
organização, tornou-se atitude essencial.
Segundo Nogueira (2011), no Brasil, em que pese ser comum a utilização de
planejamento estratégico pelas empresas, ainda é possível perceber a existência de
lacunas em relação ao seu modo de formulação. Quando se direciona a análise aos
escritórios de advocacia, percebe-se que essas lacunas crescem ainda mais. Para
Codá (2014), efetuar um planejamento estratégico ainda é algo pouco comum na
advocacia, percebendo-se uma ascensão junto aos escritórios de médio e grande
portes, porém, sendo flagrante a resistência dos advogados, certamente em
decorrência do pouco ou nenhum conhecimento na área de gestão.
Ao estabelecer o conceito de Planejamento Estratégico, Kotler (2012) definiu
como um método de gerenciamento, no qual se aponta o caminho da organização,
vinculando-o com o ambiente do qual se encontra inserido. Enquanto isso, Tavares
(2005), na tentativa de conceituar o Planejamento Estratégico, aponta uma técnica
administrativa que, identificando os pontos fortes e fracos, além das oportunidades e
ameaças, integra a organização ao meio ambiente.
O cenário econômico, político e jurídico dos últimos anos, aliado à facilidade
de acesso à informação, fizerem nascer no cidadão comum uma maior consciência
dos seus direitos, circunstância que acabou inaugurando uma nova fase na vida dos
escritórios de advocacia no país. Afinal, aquele advogado que antigamente era
procurado para prestar serviços apenas aos amigos e familiares, de modo pouco
profissional, passou a ser encarado como um verdadeiro prestador de serviços.
A postura assumida pelo advogado impactou até mesmo no modo de
designação das antigas bancas de advocacia, que passaram a ser identificadas,
inicialmente, como escritório de advocacia e, no momento, estão sendo consideradas
por alguns verdadeiras empresas prestadoras de serviços jurídicos (sociedades de
advogados e sociedade unipessoal de advocacia), o que demonstra a evolução da
atividade jurídica, que era prestada por um advogado autônomo, para uma estrutura
empresarial profissionalizada e competitiva.

16

Com a mudança de postura dos clientes, os advogados também foram
obrigados a encarar essa nova realidade, abrindo a visão para que os escritórios de
advocacia, diante das principais características de um serviço, que são apontadas por
Nóbrega (2013), como a intangibilidade, a presença do cliente, a participação do
cliente, a simultaneidade, a heterogeneidade, a necessidade de julgamento pessoal,
a dificuldade de padronização e a não estocabilidade; passassem a exercer as suas
atividades sintonizadas com os desejos e necessidades do mercado, elegendo não
apenas a sua estratégia de serviço, como também conhecendo de modo detalhado o
seu conceito.
No curso de Direito, que possui duração de 5 anos, são vistas disciplinas
técnicas envolvendo institutos jurídicos, processos judiciais, pensamentos filosóficos,
dentre outros; e, ao obter o título de bacharel em direito, com a consequente
aprovação no exame de ordem, o profissional estará habilitado para ser advogado e
constituir um escritório de advocacia, embora nenhuma abordagem na área de
administração, com indicação mínima dos conceitos de gestão e serviços, ou até
mesmo de marketing, tenha sido apresentada durante a formação. A impressão que
se tem é que a universidade está focada na formação de advogados, juízes,
promotores, delegados, dentre outros, e não de prestadores de serviços jurídicos ou
gestores. Na prática, inicia-se uma atividade de prestação de serviços sem sequer
saber conceituar um serviço jurídico/advocatício.
A partir de tais assertivas e somado ao fato de existir poucos estudos a
respeito de planejamento estratégico adaptado ao meio jurídico, surgiu a necessidade
de verificar quais os principais conceitos e abordagens efetuadas sobre o tema
Planejamento Estratégico, apontando-se ainda como aplicá-los aos escritórios de
advocacia – sociedade de advogados e sociedade unipessoal de advocacia. Afinal,
atualmente, pelo que tem sido percebido, difícil se falar na criação de um escritório de
advocacia, sem antes promover a formulação de um planejamento estratégico,
conhecendo conceitos e técnicas básicas de gestão.
1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO
Nos últimos 10 anos, percebeu-se um elevado crescimento no número de
cursos de direito no país, coincidindo com a outorga de maior facilidade de acesso à
Justiça pelo cidadão comum e a consequente busca de conhecimento na área jurídica.
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Inclusive, pessoas com formação e afinidade em outras áreas do conhecimento
passaram a buscar o título de bacharel em direito, com o objetivo de obter sucesso
financeiro.
De acordo com os dados disponibilizados pela Ordem dos Advogados do
Brasil – OAB (2017), o número de advogados inscritos já atinge 1.025.589 em todo
país, enquanto a população total do Brasil, segundo dados do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE (2017), é de 207.397.347 habitantes, circunstância que
fez reduzir a média anteriormente apontada, de 1 profissional para cada 256
habitantes (CODÁ, 2014), para 1 profissional para cada 202 habitantes.
Embora inexistam dados precisos a respeito da quantidade de sociedades de
advogados, devido ao controle e cadastramento estar restrito à cada Estado da
Federação, através das Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil, tem sido
percebido a criação de inúmeros escritórios nos últimos anos, estando em curso,
inclusive, a implantação do Cadastro Nacional de Sociedades pelo Conselho Federal
da OAB (FEDERAL, 2017).
No Rio Grande do Norte, por exemplo, conforme dados apresentados pela
Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (2016), em dezembro de 2016 já haviam
sido registradas 697 sociedades, das quais 538 eram sociedades pluripessoais e 84
sociedades individuais, tendo ocorrido o cancelamento de 75. Ainda de acordo com
os citados dados, enquanto em 2010 foram criadas 31 sociedades, em 2016 foram
132, visualizando-se uma tendência de crescimento.
Observa-se que, em razão da referida quantidade de profissionais, tornou-se
evidente a mudança na postura de consumir e, consequentemente, de prestar o
serviço jurídico (CODÁ, 2014), em que pese ainda se constatar certa resistência
quanto aos avanços exigidos pelo mercado.
Na visão de Graça, Beuren e Murro (2014), as sociedades de advogados
enfrentam dificuldades de crescimento, tendo em vista a gestão ocorrer de modo
intuitivo, em decorrência da ausência de formação específica na área de gestão por
parte dos profissionais que, geralmente, estão à frente da sua administração,
evidenciando-se o despreparo da maior parte dos escritórios para enfrentar a
realidade de crescimento.
Ultimamente, vem acontecendo uma revolução da advocacia, tendo surgido
no mundo jurídico ideias como “quebra de regras e paradigmas, busca incessante
pela inovação, educação multidisciplinar para o futuro, rompimento com o tempo
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jurídico convencional e mais negociação e menos litígio” (SELEM e BERTOZZI, 2005,
p. 3). Mesmo assim, ainda é perceptível a presença de profissionais da área jurídica
fazendo a gestão de uma sociedade, apesar do pouco ou quase nenhum
conhecimento na área (PASOLD e BORGET, 2004), circunstância que leva o
estabelecimento de objetivos e metas, porém, a total ausência de avaliações (GRAÇA,
BEUREN e MURRO, 2014).
Um profissional formado há 5 décadas, certamente terá dificuldade em
entender o funcionamento dos principais setores do serviço jurídico do país, o perfil
dos clientes, a forma como vem sendo utilizada a tecnologia nos escritórios de
advocacia, sem contar o número e a postura dos advogados no mercado (SELEM e
BERTOZZI, 2005).
O advogado assumiu diversos papéis, dentre eles o de dono da empresa,
responsável pela área comercial, pelo marketing e, finalmente, pela gestão, com
necessidade de entender de pessoas, de finanças e de tecnologia, sem abandonar a
sua principal atividade, a jurídica (SELEM e BERTOZZI, 2005).
Portanto, pensar em longo prazo, organizar-se para os cenários futuros,
analisando o ambiente interno e externo, como forma de prevenir as ameaças e
usufruir das oportunidades, traçar estratégias, conhecer de modo preciso o tipo de
serviço que deseja prestar e definir que tipo de cliente irá atender, certamente já são
considerados elementos que forma um diferencial competitivo.
1.2. PROBLEMA DA PESQUISA
A partir do contexto atual da advocacia no país, que remete à presença de
clientes com maior conhecimento jurídico; ao crescimento do número de profissionais
no mercado, que já atinge o total de 1.025.589 (FEDERAL, 2017); à flagrante elevação
da concorrência, com a criação de novos escritórios a todo instante; ao surgimento de
escritórios de médio e grande portes com postura de verdadeiras empresas; e ao
limitado

conhecimento

dos

profissionais

que

prestam

serviços

jurídicos,

especialmente na área de planejamento estratégico e gestão. Além da importância da
implantação de ações planejadas por parte daquele responsável pela gestão, surgiu
a ideia de aprofundar o estudo a respeito do tema planejamento estratégico. Afinal, o
mercado de serviços caminha em uma direção crescente, percebendo-se aos poucos
na área jurídica uma transformação no modo de prestar o serviço.

19

De modo paralelo, uma vez percebido o crescimento e a valorização dos
serviços, aliado ao pouco conhecimento técnico que a maioria dos profissionais da
área jurídica detém de conteúdo diverso do jurídico, verificou-se a necessidade de
complementar o estudo com o aprofundamento do tema gestão de serviços,
abordando inclusive a estratégia de serviços e o conceito de serviços como os seus
principais pilares.
Exatamente no referido contexto, chegou-se à questão problema da pesquisa,
reproduzindo-a em um questionamento: até que ponto os escritórios de advocacia
estão praticando Planejamento Estratégico?
1.3. OBJETIVOS DA PESQUISA
Na tentativa de encontrar respostas à pergunta apresentada no item acima,
foram elaborados os objetivos a seguir, os quais serviram de norte para a pesquisa.
1.3.1 Geral
Avaliar a prática do Planejamento Estratégico em escritórios de advocacia no
país.
1.3.2 Específicos
a) Identificar as etapas e fases do planejamento estratégico que podem ser aplicadas
aos escritórios de advocacia;
b) Elaborar um roteiro de planejamento estratégico para escritórios de advocacia;
c) Detectar a aderência das etapas e fases do planejamento estratégico junto a
escritórios de advocacia;
d) Verificar a relação existente entre a prática de planejamento estratégico e a
percepção do conceito de serviços;
e) Traçar um perfil dos escritórios de advocacia que praticam planejamento
estratégico.
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1.4. JUSTIFICATIVA
A importância do desenvolvimento da pesquisa reside no fato de tornar
possível a identificação do nível de utilização do Planejamento Estratégico por parte
dos escritórios de advocacia do país, a partir da elaboração e aplicação de um roteiro
de Planejamento Estratégico com indicação das etapas e fases direcionadas a área
jurídica, traçando-se, ainda, o perfil dos profissionais que estão à frente da gestão dos
referidos escritórios, como forma de preencher a lacuna acadêmica relacionada à
inexistência de estudos que seguem a referida ótica.
A partir do momento em que vierem a ser apresentados conceitos, técnicas e
possibilidades de aplicação do planejamento estratégico no mundo jurídico, deverá
ser despertada a consciência dos gestores jurídicos para sua utilização, atraindo até
mesmo aqueles que comandam o ensino jurídico no país, de modo que venha a ser
incutida a visão de que, em um futuro próximo, deverão ser incluídos conceitos
básicos de planejamento estratégico nas grades curriculares dos cursos de direito.
Conhecidos os dados acima especificados, percebe-se que os mesmos
servirão de auxílio à Ordem dos Advogados do Brasil, aos advogados que estejam à
frente da gestão dos escritórios e até mesmo aqueles que sonham com o início da
atividade de prestação de serviços jurídicos.
Verifica-se a viabilidade da pesquisa, dado o número de advogados inscritos
na Ordem dos Advogados do Brasil e a percepção de que o tema planejamento
estratégico, embora de forma discreta, já começou a ser alvo de questionamentos no
mundo jurídico.
1.5 ESTRUTURAÇÃO DA DISSERTAÇÃO
O Quadro 1 retrata a sequência utilizada no referencial teórico, a qual
possibilitou uma revisão literária com a identificação das etapas e fases do
planejamento estratégico, as quais serviram para a montagem do roteiro de
planejamento estratégico destinado aos escritórios de advocacia, além da extração
de elementos da gestão de serviços, partindo-se do conceito de serviços e da
estratégia de serviços.

21

Quadro 1: sequência do referencial teórico
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Conceitos, abordagens e síntese


ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA
Importância da profissão de advogado
Origem e evolução das sociedades de advogados
Regras para criação e características
Gestão de serviços jurídicos
Roteiro proposto: planejamento estratégico X escritórios de advocacia


GESTÃO DE SERVIÇOS
Estratégia de serviços e conceito de serviços
Roteiro proposto: planejamento estratégico X escritórios de advocacia X
gestão de serviços
Fonte: elaborado pelo Autor
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2. REFERENCIAL TEÓRICO
Identificada a problemática da pesquisa e definidos os seus objetivos,
necessário iniciar a construção teórica, baseada nos principais estudos a respeito do
tema Planejamento Estratégico.
2.1. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: conceitos e abordagens
Antes de abordar o tema Planejamento Estratégico, necessário entender o
significado das duas palavras – planejamento e estratégia –, quando utilizadas de
modo separado.
Segundo Ackoff (1981), a palavra planejamento poderá ser identificada como
um processo de decisão que antecede uma ação específica. É o modo de se analisar
cada decisão a ser tomada, tornando possível a obtenção de um resultado favorável.
Em paralelo, Ghemawat (2012) afirma que o termo estratégia teve origem na Grécia
antiga, com foco militar, somente tendo passado a integrar o contexto organizacional
no século XX; não podendo ser confundida como uma ferramenta administrativa
(PORTER, 1996).
Mintzberg et al. (2006), após afirmarem a diversidade de definições do termo,
indicam a conceituação da estratégia no contexto dos 5PS: plano, pretexto, padrão,
posição e perspectiva. No primeiro – plano – a sua visão é de diretrizes para situações
diversas. No segundo – pretexto – destina-se à superação da concorrência. No
terceiro – padrão – percebe-se como consistência no comportamento. No quarto –
posição – detecta-se a sua vinculação ao ambiente da organização. No quinto –
perspectiva – observa-se a visão direcionada ao futuro.
Em contrapartida, o termo planejamento estratégico, também designado pela
sigla PE, comporta diversos conceitos. Planejar estrategicamente é promover a
elaboração de uma estratégia, levando em conta as características da organização e
o seu ambiente, possibilitando assim a tomada de decisões (ANSOFF, 1977);
enquanto para Oliveira (2001), o planejamento estratégico deverá refletir a empresa,
de modo global, com vista a direcionar os seus resultados, de acordo com os objetivos
inicialmente traçados.
Kotler (1992) apontou que o processo para manter a vinculação entre os
objetivos e recursos e as variações do mercado poderá ser definido como
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planejamento estratégico; pensamento complementado por Nolan, Goodstain e
Goodstein (2008), os quais afirmam que, estabelecido o objetivo futuro, o
planejamento estratégico serve como um guia para todos os integrantes de uma
organização, podendo ser entendido como um processo gerencial crítico.
Uma vez elaborado o planejamento estratégico, indispensável a presença de
profissionais aptos à implantação das mudanças, direcionando a empresa ao objetivo
ali estabelecido (ANSOFF, 1977); até porque, para se falar em sucesso de um
planejamento estratégico, necessariamente deverá ser observado o modo de
implantação da estratégia, com uso de instrumentos adequados (MINTZBERG,
AHLSTRAND e LAMPEL, 2010).
Drucher (1977) direciona o conceito de planejamento estratégico para um
processo em que se prevê e organiza o futuro, de modo que as decisões dos negócios
importem em menor risco. Almeida (2010) aponta que, ao ordenar ideias, traçando um
caminho a ser seguido e, na sequência, estabelecer as ações, estará sendo
implementado o planejamento estratégico. Oliveira (2012) indica que, planejar de
modo estratégico, é estabelecer objetivos de longo prazo, com verificação das
condições internas e externas, papel que pertence aos dirigentes de uma organização.
Na mesma esteira, Silva (2014) afirma que, partindo de conceitos
apresentados pela Organização das Nações Unidas (ONU), ao promover um processo
direcionado à aprendizagem social, enquanto nações, os Estados estão implantando
um tipo de planejamento direcionado a construir o futuro.
O planejamento estratégico vem a ser uma técnica utilizada pela alta direção,
com a finalidade de definir as estratégias de longo prazo, direcionando-as para o futuro
(NEVES PUGLIERI, 2015). Entretanto, em que pese as inúmeras definições, apenas
o planejamento estratégico não basta para uma organização, já que aponta objetivos
voltados para o futuro. Na verdade, como complementação, necessária a realização
de um planejamento tático, que terá como finalidade otimizar as ações, levando em
conta o médio prazo; e operacional, que possuirá prazo mais curto e tem como fim
traçar métodos para implementar resultados definidos de modo específico (OLIVEIRA,
2012).
Portanto, uma vez conceituado o planejamento estratégico, indispensável o
aprofundamento do tema, apresentando os principais pensadores que vieram a
debatê-lo.
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2.1.1 Abordagens
Com o objetivo de apresentar um detalhamento a respeito da evolução dos
conceitos e técnicas do planejamento estratégico, torna-se indispensável uma análise
das abordagens feitas por H. Igor Ansoff, Mintzberg, Porter, Kaplan e Norton, além de
Gary Hamel, C. K. Prahalad e de Susie Macêdo.
2.1.1.1 Abordagem de H. Igor Ansoff
Para Ansoff (1977), tão importante quanto a elaboração do planejamento é a
definição da forma da sua implementação, na medida em que integrado ao negócio
da organização. Referido processo surge baseado nos objetivos e na postura da
empresa que, em um momento inicial, poderá, diante de um problema, construir o
planejamento. Ou, de modo antecipado, elaborá-lo para evitar a ocorrência dos
problemas.
Na Figura 1, o referido autor apresenta a sua visão da estratégia, apontado
os seguintes componentes:
Figura 1: Componentes da Estratégia.
Conjunto
de
Produtos e
Mercado

Vetor de
Crescimento
(desenvolvimento
de produtos e
diversificação)

Vantagem
competitiva
(potencialidades
superiores)

Sinergia

Fonte: Adaptado de ANSOFF, 1977.

O conjunto de produtos e mercado; vetor de crescimento, servindo como
direcionador do negócio; vantagens competitivas; e a sinergia, representando a
vinculação ente empresa e novos produtos.
O referido autor ainda propõe a maneira de identificação das oportunidades
de crescimento de uma organização, concentrando-se na expansão e diversificação
do produto-mercado, indicando como referência para a sua conclusão a Figura 2
(ANSOFF, 1977):

25

Outro desafio também apontado por Ansoff (1977), diz respeito ao fato das
organizações necessitarem visualizar o futuro, evitando apenas repetir as técnicas do
passado. Afinal, a estratégia é a principal forma de possibilitar a tomada de decisão
em uma empresa, naturalmente quando consideradas as variáveis ambientais, as
turbulências, aspectos de previsibilidade, novidade da mudança, evolução da
inteligência organizacional, escala de turbulência e impulso estratégico (ANSOFF,
1990).
2.1.1.2 Abordagem de Mintzberg
Mintzberg et al (2010), diferentemente de outros autores, estudaram o modo
de formatação da estratégia e do planejamento, indicando-o como um processo social
e criativo, que definirá o futuro de uma organização. Para ele, diversos
acontecimentos influem na implementação de uma estratégia, na medida em que, a
cada decisão, surgem novas oportunidades.
Ainda para o referido autor, duas são as principais fontes de decisões
estratégicas: os problemas surgidos no dia a dia e a busca de novas oportunidades.
Exatamente por isso que não existe planejamento para as decisões, na medida em
que depende de contingências e do juízo de valor do gestor. Eis a razão da

26

complexidade do ambiente de formulação da estratégia (MINTZBERG, AHLSTRAND
e LAMPEL, 2010).
No Quadro 2, que foi intitulado de “Escolas de formulação de estratégia”,
Mintzberg et al. (2010) reuniram e agruparam as correntes, tomando-se por base o
processo de formulação da estratégia:
Quadro 2: Escolas de formulação de estratégia
Escolas
Natureza
Desing
Planejamento
Escolas
Posicionamento
Prescritivas
Empreendedora
Cognitiva
Aprendizado
Escolas
Poder
Prescritivas
Cultural
Ambiental
Configuração
Fonte: (COSTA, FISCHMANN e SILVA, 2008)

Formulação da Estratégia
De concepção
Formal
Analítico
Visionário
Mental
Emergente
Negociação, conflito e disputa
Coletivo e ideológico
Relativo
Transformação e integrativo

Em que pese o detalhamento das escolas, Mintzberg et al. (2010) concluíram
que apenas uma a aplicar os conceitos certamente não atenderia os objetivos e
necessidades de uma organização, cabendo a análise do processo de gestão e do
posicionamento.
2.1.1.3 Abordagem de Porter
Logo no início da década de 1980, algumas pesquisas desenvolvidas por
Porter, envolvendo estratégia organizacional, tiverem como principal finalidade
estabelecer um planejamento de longo prazo, destinado a possibilitar respostas às
oportunidades e ameaças existentes, fortalecendo o posicionamento das empresas
no mercado (MACÊDO, 2010).
Para Porter (1992), posicionar-se de modo competitivo exige certa disputa
entre integrantes do mesmo setor, na busca da posição lucrativa desejada.
A idealização de um cenário abrangendo situações diversas em áreas
políticas, econômicas, ambiental e social, poderá identificar as possíveis incertezas,
possibilitando a antecipação de decisões. Identificar a posição a ser adotada pela
organização possibilita a construção de uma estratégia, visando uma melhor
colocação no mercado (PORTER, 2004).
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Três são as estratégias genéricas apontadas por Porter (2004) quando
adotado um posicionamento de liderança: diferenciação, liderança de custo e enfoque.
Quando estabelecida a estratégia de liderança por diferenciação, utiliza-se algo que
diferencie da concorrência, de modo a que o produto se apresente como diverso
daqueles que estão sendo ofertados no mercado. Em contrapartida, na liderança de
custo, o reduzido montante utilizado na produção possibilita uma maior disseminação
no mercado, diante da conservação da qualidade. Por fim, a liderança por enfoque, a
qual possui como diferencial a personalização do produto ou serviço (MACÊDO,
2010).
Ao apontar as três estratégias genéricas, Porter (2004) afirma que,
considerando a dificuldade de implantá-las de modo paralelo pela mesma
organização, o ideal seria a escolha da estratégia a ser seguida. Dando sequência ao
raciocínio, que é voltado para a escolha do posicionamento por parte da organização,
o autor apresenta um método de estudo da competição envolvendo 5 forças, podendo
ser apontadas: concorrentes atuais, novos concorrentes, clientes, fornecedores e
produtos substitutos.
Ao estabelecer a sua estratégia, que deverá ser precedida pela análise
dos concorrentes e do mercado, a organização se habita a tomar decisões, prevendo
o sucesso e o insucesso de cada caminho a ser seguido. É tanto que, ao adentrar ao
aspecto prático e direcionar o olhar ao planejamento estratégico, considerou que, para
sua elaboração, indispensável a verificação do ambiente interno e externo da
organização, destacando possíveis mudanças e projetando-o para o futuro, com
possibilidade de promover a sua revisão sempre que necessário (PORTER, 2004).
2.1.1.4 Abordagem de Kaplan e Norton
Ao nominarem de Balanced Scorecard - BSC, Kaplan e Norton (1997)
conceituaram um sistema de gestão direcionado à administração de uma estratégia,
quando implantada em longo prazo. Para eles, ao estabelecer a estratégia de uma
organização no mapa do BSC, os empregados passam a ter um ponto de referência,
sendo apontada como grande inovação proporcionar um verdadeiro aprendizado
estratégico, monitorando-se o desempenho.
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Na opinião de Kaplan e Norton (1997), alguns princípios servem de norte para
integrar perspectivas financeiras, do cliente, internas e de aprendizado e crescimento,
de acordo com a figura 3.
Ainda segundo os referidos autores, ao utilizar o BSC, as organizações
conseguem transmitir aos seus empregados a existência de uma verdadeira
integração entre as atribuições de cada área e os objetivos gerais da empresa
(KAPLAN e NORTON, 1997).
Para Kaplan (2000), a tomada de decisões baseadas em relatórios financeiros
serve para influenciar operações isoladas, na medida em que deixa de levar em conta
os impactos do contexto mundial e, principalmente, as perspectivas de longo prazo.
Inclusive, Norton e Kaplan afirmam que as perspectivas por eles apresentadas servem
de base para utilização em diversos ramos, em que pese a necessidade de inclusão
de outras perspectivas, quando envolvidos elementos mais detalhados (MACÊDO,
2010).
2.1.1.5 Abordagem de Gary Hamel e C. K. Prahalad
Hamel e Prahalad (1995) conceituam o processo de construção do futuro, com
utilização das competências de uma empresa, como sendo estratégia. Na visão dos
citados autores, explica-se o sucesso de pequenas organizações em detrimento das
gigantes, na escolha de vantagens competitivas e regras de atuação. É exatamente
em razão de tal constatação que os referidos autores apontaram alguns
questionamentos, que poderão ser reproduzidos no Quadro 3.
Quadro 3: Para sair da Estafante Rotina

Hoje
Daqui a Cinco/Dez Anos
Que cliente você está servindo hoje?
Que cliente estará servindo no futuro?
Através de que canais você atinge os Através de que canais atingirá os clientes no
clientes hoje?
futuro?
Quem são os seus concorrentes hoje?
Quem serão os seus concorrentes no
futuro?
Qual é a base de sua vantagem competitivo Qual será a base da sua vantagem
hoje?
competitiva no futuro?
De onde vêm seus lucros hoje?
De onde virão seus lucros no futuro?
Que habilidades ou capacidades fazem de Que habilidades ou capacidades farão de
sua empresa uma empresa única hoje?
sua empresa uma empresa única no futuro?
De que mercados de produtos finais você De que mercados de produtos finais
participa hoje?
participará no futuro?
Fonte: Hamel e Prahalad (1995, p. 19)
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No pensamento dos citados autores, os gerentes necessitam visualizar as
organizações como um conjunto de competências essenciais, de modo a possibilitar
a identificação das novas competências surgidas. Visualizar e praticar ações de
gestão futura deverá ser compreendido como um verdadeiro diferencial competitivo.
Caberá aos gerentes buscarem novas oportunidades (HAMEL e PRAHALAD, 1995).
Com base em tal orientação é que a inclusão de jovens nas organizações
tende a facilitar a visualização do futuro, em especial, devido ao fato dos mesmos
sempre terem interesse com o que está por vim, afastando-se dos padrões (HAMEL
e PRAHALAD, 1995).
Inclusive, no Quadro 4 apresentado pelos referidos autores foi destacado o
novo paradigma da estratégia:
Quadro 4: O Novo Paradigma da Estratégia

O novo Paradigma da Estratégia
Mas também
O Desafio Competitivo
Reengenharia de processos
Regeneração de estratégias
Transformação organizacional
Transformação no setor
Competindo pela participação no mercado
Competindo
pela
participação
nas
oportunidades
A Descoberta do Futuro
Estratégia como aprendizado
Estratégia como esquecimento
Estratégia como posicionamento
Estratégia como previsão
Planos Estratégicos
Arquitetura estratégica
Mobilização para o Futuro
Estratégia como adequação
Estratégia como limite
Estratégia como alocação de recursos
Estratégia como acúmulo de recursos e
alavancagem
Chegar Primeiro ao Futuro
Competir dentro da estrutura existente no Competir para moldar a estrutura futura do
setor
setor
Competir para liderança de produtos
Competir como coalizão
Maximizar a proporção de sucessos de Maximizar a taxa de aprendizado de novos
novos produtos
mercados
Minimizar o tempo de entrada do produto Minimizar o tempo para preempção global
mercado
Não Só

Fonte: Hamel e Prahalad (1995, p. 27-28).

2.1.1.6 Abordagem de Macêdo
Em abordagem que analisou os pensadores acima especificados, Macêdo
(2010), partindo das duas dimensões indicadas por Ansoff, apontou que quatro
estratégias poderão ser formatadas, dentre elas: a penetração de mercado, o
desenvolvimento do mercado, desenvolvimento de produtos e a diversificação.
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Para Macêdo (2010), diferenciando-se de Porter, Kaplan e Norton
apresentaram um sistema com a finalidade de promover a medição do desempenho
de uma organização, ainda no ano de 1992, possibilitando o alinhamento das
estratégias. O BSC tem sido utilizado pelas organizações como um sistema de gestão
da estratégia, na medida em que serve para possibilitar o gerenciamento de processos
específicos.
Na verdade, através do sistema BSC, tem se tornando possível medir o
desempenho estratégico de uma organização, avaliando-se as relações de causa e
efeito. Utilizá-lo é permitir que todos integrantes de uma empresa conheça a estratégia
e direcione os seus esforços para atingi-la. Visualizar o futuro no presente é um
requisito para se liderar o mercado (MACÊDO, 2010).
Visualizando a complexidade do tema, Macedo apresentou um modelo de
referência, no qual inseriu 7 aspectos a serem de analisados pela organização,
quando da elaboração do seu planejamento estratégico, dentre eles: Identidade
organizacional, que considera o espaço ocupado pela empresa, a partir das
necessidades do mercado; Liderança, verificando-se o nível de compromisso da
empresa; Análise de mercado, com o objetivo conhecer o cliente e garantir a
competição; Plano de ação, considerando as estratégias para atingir resultados; Plano
de comunicação, estabelecendo o que de importante será comunicado ao público
alvo; Monitoramento e avaliação, consistente no acompanhamento dos atos, de modo
a possibilitar a longevidade da organização; e Inovação, com valorização da criação
para gerar competitividade.
A partir de tal entendimento, Macêdo (2010) complementa afirmando que, ao
estabelecer uma estratégia, torna-se possível uma decisão com base em objetivos
traçados anteriormente, com uso de técnicas, podendo inclusive haver adaptações,
com o fim de inovar e manter o grau de competitividade.
2.1.2 Síntese das Abordagens
Reunindo-se os principais elementos apontados por H. Igor Ansoff (1977) e
(1990), Mintzberg (2010), Porter (1992) e (2004), Kaplan e Norton (1997) e (2000),
além de Gary Hamel, C. K. Prahalad (1995) e Macêdo (2010), tornou-se possível
apresentar um resumo das ideias, as quais irão possibilitar a confecção de uma
espécie de roteiro para elaboração do planejamento estratégico, vinculando-o,
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posteriormente, com as características de gestão de um escritório de advocacia e que
estão reproduzidos no Quadro 5.
Quadro 5: Síntese das abordagens em torno do planejamento estratégico

Autores

Ideias centrais

Etapas

H. Igor Ansoff (1977) A forma de implementação é tão importante
e (1990)
quanto a elaboração do planejamento
estratégico. Necessidade de visualização do
futuro.
Henry
(2010)

Mintzberg Estabelecimento do modo de formatação do
planejamento estratégico, a partir de suas
principais fontes de decisão: os problemas
do dia a dia e a busca de novas
oportunidades.

Michael E. Porter Necessidade de identificar a posição a ser
(1992) e (2004)
adotada pela organização, possibilitando
construção da estratégia. Dentre as
estratégias de posicionamento de liderança:
diferenciação, liderança de custo e enfoque.
Robert S. Kaplan e Balanced Scorecard – BSC como sistema de
David P. Norton gestão e monitoramento de uma estratégia.
(1997) e (2000)
Possibilidade de transmitir para todos os
integrantes da organização as estratégias a
serem buscadas.
Gary Hamel e C. K. Construção do futuro a partir
Phahalad (1995)
competências da organização.

das

Susie Alves Silva de Para elaborar o planejamento estratégico,
Macêdo (2010)
necessário a observância dos seguintes
aspectos:
Identidade
organizacional,
Liderança, Plano de ação, Plano de
comunicação, Monitoramento e avaliação; e
Inovação.

Diagnóstico
Criação
Implementação

Criação
Implementação

Diagnóstico
Criação
Implementação
Atualização

Criação
Implementação
Acompanhamento
Diagnóstico
Criação
Diagnóstico
Criação
Implementação
Acompanhamento
Atualização

Fonte: elaborado pelo Autor.

Apesar de pelas abordagens trazidas ser possível afirmar inexistir um método
ou caminho ideal que deverá ser percorrido para a elaboração de um planejamento
estratégico, alguns autores, embora sem enfatizar as etapas percorridas, conforme
identificado no Quadro 5, promoveram uma divisão em fases, proporcionando uma
visualização mais didática, de acordo com o que poderá ser visto no Quadro 6:
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Quadro 6: Identificação das fases do planejamento estratégico.

Autores
Certo e Peter (1993)
Miranda Filho (1998)

Stoner e Freeman (1999)

Sauaia e Sylos (2000)

Fases
Avaliação externa, Avaliação interna, Definição de objetivos
e metas, Formulação das estratégias, Implementação e
Controle.
Sensibilização da equipe, Definição da missão, Identificação
dos fatores-chaves para o sucesso, Diagnóstico estratégico
ou auditoria de posição, Definição dos objetivos, Elaboração
de estratégias, Plano de ação e Controle.
Formulação de objetivos, Identificação das metas e
estratégias atuais, Análise ambiental, Análise de recursos,
Identificação de oportunidades estratégicas e ameaças,
Determinação do grau de mudança estratégica necessária,
Tomada de decisão estratégica, Implementação da estratégia
e Medida de controle do progresso.
Diagnóstico empresarial, Definição de objetivos, Definição de
políticas estratégicas e Definição do orçamento de metas.

Fonte: elaborado pelo Autor

Percebe-se que, na visão dos referidos autores, a identificação das fases teve
maior importância do que o estabelecimento das etapas, possibilitando assim a
realização de um comparativo para enquadrar as fases especificas dentro de cada
etapa do Planejamento Estratégico.

2.2. ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA
Com o objetivo específico de se alinhar ao título do presente estudo, é
utilizada a indicação escritórios de advocacia para designação das bancas de
advocacia, dos escritórios de advocacia, das sociedades de advogados e das
sociedades unipessoais de advocacia, bem como das empresas prestadoras de
serviços jurídicos, evolução que será identificada nas linhas seguintes.
2.2.1. A importância da profissão de advogado
A palavra advogado, que tem origem latina – advocatu – traduz a ideia de
auxílio, podendo-se vincular o seu surgimento às normas e leis, de modo a tornar
necessário pessoas que, através de palavras, promovessem a defesa de quem
precisava (HAPNER, 2002). Considerando que nos tribunais a defesa era feita pelo
próprio acusado, aos poucos foi sendo permitido o auxílio de alguém de confiança
daquele que estava sendo julgado (SUR, 1998).
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Na época, além das testemunhas, as partes passaram a ter voz durante o
julgamento, tendo sido percebido que o poder de argumentação era algo determinante
no resultado final, surgindo assim sinais de que aqueles que detinham a confiança de
quem estava sendo julgado e demonstravam conhecer as leis, ensaiavam os
primeiros passos da profissão (HAPNER, 2002).
Em que pese haver sido no Império Romano a percepção da prática de uma
atividade aproximada do que se percebe atualmente, o Imperador Claudius, entre 41
d. C e 54 d. C, editou as primeiras regras destinadas à atividade do advogado,
limitando o valor da retribuição a aproximadamente US$ 10.000 (SPITZER, 2000).
A ideia de honorários surgiu como aquilo que transmitia honras, sem qualquer
vinculação econômica, direcionando-se à abertura de um caminho político, sendo a
remuneração algo totalmente espontâneo, evoluindo-se, em seguida, para obrigatória,
que remetia ao serviço profissional (HAPNER, 2002).
No Brasil, o grande marco da advocacia foi a criação dos cursos jurídicos em
São Paulo e Olinda, ocorrido em 1827, tendo o primeiro iniciado as atividades em 01
de março de 1828, com o nome Curso de Ciências Sociais da Academia de São Paulo;
enquanto o segundo, em 15 de maio de 1828, com o nome de Curso de Ciências
Jurídicas e Sociais de Olinda (BRASIL, 2016); na medida em que as Ordenações
Afonsinas apenas possibilitava o exercício da advocacia por aqueles formados na
Universidade de Coimbra, tendo as Ordenações Filipinas apresentado alguns regras
básicas da profissão (GILISSEN, 1986).
Através do Aviso de 7 de gosto de 1843, aprovado pelo Governo Imperial,
surgiu o Instituto dos Advogados Brasileiros, com a finalidade específica de organizar
a classe dos advogados, sendo eleita a primeira diretoria em 21 de agosto do mesmo
ano. Na sequência, em 18 de novembro de 1930, através do Decreto nº 19.408, deuse a criação da Ordem dos Advogados do Brasil (BRASIL, 2016).
Com a entrada em vigor da Lei nº 4.215, de 1963, surge a primeira
regulamentação legal em relação às sociedades de advogados, nascendo assim a
ideia de associação entre profissionais, com objetivo de prestar um serviço jurídico
(HAPNER, 2002).
Atualmente, a Constituição Federal de 1988 estabelece a importância da
advocacia no cenário republicando, no instante em que, de modo expresso, inseriu
seção específica com o título DA ADVOCACIA, apontando o seguinte comando legal:
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“Art. 133. O advogado é indispensável à administração da
justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no
exercício da profissão, nos limites da lei.”

Além disso, o texto constitucional (1988) ainda prevê diversos meios jurídicos
de demonstrar o papel do advogado no funcionamento do Estado, na medida em que:
aponta a necessidade de um advogado na assistência jurídica de presos (art. 5º,
LXIII); outorgada ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil a
legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de
constitucionalidade (art. 103, inciso VII); inclui a presença de dois representantes da
Ordem dos Advogados do Brasil na condição de conselheiros do Conselho Nacional
de Justiça – CNJ e do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP (art. 103-B,
XII; e art. 130-A, V); prevê a participação do Presidente do Conselho Federal Ordem
dos Advogados e do Procurador Geral da República no Conselho Nacional de Justiça
e do Conselho Nacional do Ministério Público (art. 103-B, §6º; art. 130-A, §4º); impõe
a participação direta dos advogados na composição dos Tribunais (art. 93, I; art. 94;
art. 104, II; art. 107, I; art. 111-A, I; art. 115, I; art. 119, II; art. 120, III; art. 122, I); e
torna obrigatória a inclusão de um representante da Ordem dos Advogados do Brasil
na composição das bancas de concurso públicos na área jurídica (art. 129, §3º; art.
132).
2.2.2 Origem e evolução das sociedades de advogados
Segundo Hapner (2002), no mundo, não existem dados precisos a respeito
do nascimento da primeira sociedade de advogados, embora no Brasil seja apontada
a década de 1950 e a cidade do Rio de Janeiro como marco da sua existência, mesmo
diante da ausência de regras legais à época.
Na visão de Gonçalves Neto (2000), a ideia de sociedade de advogados
vinculava-se à colaboração entre sócios, apesar de restrita à parte administrativa e
financeira, o que afastava o objetivo principal de praticar a advocacia, de modo
conjunto.
Com o mercado exigindo uma maior especialização da atividade jurídica e a
necessidade de centralizar a prestação do serviço em um único prestador, passou a
existir o interesse dos advogados na cooperação, complementando-se assim o
conhecimento daqueles que a integravam; sem contar os benefícios de tratamento no
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campo tributário, que também poderão ser considerados um dos fatores que
impulsionaram a criação das sociedades de advogados (HAPNER, 2002).
Embora desde a criação, a própria lei tenha tentado afastar a característica
mercantilista da atividade de um escritório de advocacia, é fato que, na atualidade,
referidas organizações passaram a ter uma postura de verdadeiras empresas
fornecedoras de serviços jurídicos, na medida em que está sendo exigida qualidade,
observância

da

concorrência

e,

por

consequência,

uma

administração

profissionalizada (SELEM e BERTOZZI, 2014).
Tornou-se visível a evolução dos conceitos de banca de advocacia, com
passagem por escritórios de advocacia, sociedades de advogados e, atualmente,
empresas prestadoras de serviços jurídicos (SELEM e BERTOZZI, 2005),
acrescendo-se ainda a mais recente criação jurídica, a sociedade unipessoal de
advocacia (REPÚBLICA, 2016), com as mesmas características da última, porém,
composta por apenas um advogado.
Os antigos hábitos da informalidade e despreocupação com a manutenção de
clientes perderam força, tendo passado a ser necessária a observância de uma gestão
preocupada com: estratégia, sócios, negócios jurídicos, gestão de pessoas, produção,
maketing jurídico e finanças (SELEM e BERTOZZI, 2014).
A transformação percebida foi capaz até mesmo de provocar mudança do
conceito antigo de banca de advocacia e/ou escritório de advocacia. Atualmente,
percebe-se de modo claro que o cliente busca contratar um profissional liberaladvogado que tenha a visão e a postura empresarial do seu próprio negócio, fato que
fez nascer o conceito de empresa prestadora de serviços jurídicos.
A exigência por serviços jurídicos especializados, a rapidez da comunicação
e as mudanças econômicas poderão ser entendidos como fatores responsáveis pelas
grandes modificações no cenário jurídico. Embora se tente afastar a natureza
mercantilista, um escritório de advocacia deverá ser encarado como um negócio, na
medida em que o serviço por ele fornecido traga um retorno que possibilite o
pagamento das suas despesas e proporcione um resultado financeiro aos sócios
(SELEM e BERTOZZI, 2014).
Há cinco anos era bastante comum a reunião de dois ou mais advogados,
selecionados de modo natural nos bancos das Universidades, tendo como propósito
comum o exercício da advocacia. Dividiam-se as despesas de criação, aluguel,
telefone, água, energia, secretária, papel, computador, internet, dentre outras. Com o
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novo papel exercido pela advocacia no contexto mundial, as sociedades de
advogados passaram a necessitar de uma postura administrativa e empresarial, na
qual antecipar soluções para evitar a ocorrência de problemas passou a ser um
verdadeiro diferencial. A visão empresarial passou a fazer parte do mundo jurídico
(BERTOZZI, 2002).
O bom nome dos profissionais que integram a banca de advocacia passou a
não ser suficiente para atrair clientes e obter os resultados financeiros desejados. A
forma como se presta o serviço, o profissionalismo envolvido no dia a dia das suas
atividades, a maneira de gerir contratos e até mesmo processos, estão sendo
observados.
Portanto, estabelecer a diferença entre os sócios de um escritório de
advocacia e a pessoa jurídica criada a partir do arquivamento dos atos constitutivos
perante a OAB, ganhou destaque. A palavra de ordem é profissionalizar, fazendo uso
de técnicas de administração para organizar empresarialmente a banca de advocacia.
Recentemente, com a edição da Lei nº 13.247, de 12 de janeiro de 2016, além
do conceito de sociedade de advogados que já existia, foi introduzido no ordenamento
jurídico brasileiro uma nova pessoa jurídica, que passou a ser designada de sociedade
unipessoal de advocacia (REPÚBLICA, 2016), sendo legalmente estabelecida a
diferença entre a pessoa física do advogado e a pessoa jurídica da sociedade
unipessoal de advocacia, aquela que, como nome indica, é formada por apenas um
advogado.
Abandonar o conceito de banca de advocacia e/ou escritório de advocacia
transportando-o para sociedade de advogados e sociedade unipessoal de advocacia,
ambas inseridas no conceito de empresas prestadoras de serviços jurídicos, tornouse mais do que necessário, visualizando-se claramente o caminho percorrido entre a
posição ocupada anteriormente e aquele exigida para o cenário atual.
O Quadro 7 demonstra mais claramente a evolução da forma de prestação de
serviços jurídicos, com indicação da origem e do cenário atual, indicando uma ideia
de profissionalização e remetendo, inclusive, a necessidade dos profissionais
verificarem em que estágio evolutivo se encontra a sua atividade jurídica e, com base
nos estudos que serão apresentados mais à frente, constatar que passos deverão ser
dados para a adaptação da empresa ao mercado.
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Quadro 7: evolução das empresas prestadores de serviços jurídicos

ADVOGADO


BANCA DE ADVOCACIA


ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA


SOCIEDADE DE ADVOGADOS


EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS JURÍDICOS
(SOCIEDADE DE ADVOGADOS e
SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA)
Fonte: elaborado pelo Autor.

2.2.3 Regras para a criação e características
Embora esteja sendo cada vez mais comum a identificação das bancas de
advocacia e/ou dos escritórios de advocacia como empresas prestadoras de serviços
jurídicos, algumas particularidades permeiam a sua origem e criação.
Diferentemente das sociedades empresárias e não empresárias, as quais,
para a constituição, possuem a necessidade de arquivamento dos seus atos
constitutivos perante a Junta Comercial ou no registro civil de pessoas jurídicas, os
escritórios de advocacia têm regulamentação específica no Estatuto da Advocacia e
da OAB, introduzido no ordenamento jurídico brasileiro através da Lei nº 8.906, de 4
de julho de 1994 que, e seu art. 15, com nova redação dada pela Lei nº 13.247, de 12
de janeiro de 2016, estabeleceu que:
“art. 15. Os advogados podem reunir-se em sociedade simples
de prestação de serviços de advocacia ou constituir sociedade
unipessoal de advocacia, na forma disciplinada nesta Lei e no
regulamento geral” (BRASIL, 2016).

De acordo com o referido texto legal, verifica-se no ordenamento jurídico
brasileiro a previsão de existência de dois tipos de sociedades: a sociedade de
advogados, composta por mais de um advogado, que se reúnem com uma finalidade
específica; e a sociedade unipessoal de advocacia, figura jurídica criada no início do
ano de 2016, que tem como principal característica o fato da sua composição existir
apenas um advogado.
Importante que seja esclarecido que o texto legal prossegue em seus
parágrafos apontando que:
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“§ 1º A sociedade de advogados e a sociedade unipessoal de
advocacia adquirem personalidade jurídica com o registro
aprovado dos seus atos constitutivos no Conselho Seccional
da OAB em cuja base territorial tiver sede.
§ 2o Aplica-se à sociedade de advogados e à sociedade
unipessoal de advocacia o Código de Ética e Disciplina, no que
couber.
§ 3º As procurações devem ser outorgadas individualmente
aos advogados e indicar a sociedade de que façam parte.
§ 4o Nenhum advogado pode integrar mais de uma sociedade
de advogados, constituir mais de uma sociedade unipessoal de
advocacia, ou integrar, simultaneamente, uma sociedade de
advogados e uma sociedade unipessoal de advocacia, com
sede ou filial na mesma área territorial do respectivo Conselho
Seccional. (Redação dada pela Lei nº 13.247, de 2016)
§ 5o O ato de constituição de filial deve ser averbado no registro
da sociedade e arquivado no Conselho Seccional onde se
instalar, ficando os sócios, inclusive o titular da sociedade
unipessoal de advocacia, obrigados à inscrição suplementar.
(Redação dada pela Lei nº 13.247, de 2016)
§ 6º Os advogados sócios de uma mesma sociedade
profissional não podem representar em juízo clientes de
interesses opostos.
§ 7o A sociedade unipessoal de advocacia pode resultar da
concentração por um advogado das quotas de uma sociedade
de advogados, independentemente das razões que motivaram
tal concentração. (Incluído pela Lei nº 13.247, de 2016) ”

(BRASIL, 2016).
Portanto, uma importante conclusão a ser extraída é que os atos constitutivos
das sociedades que formarão os escritórios de advocacia serão arquivados na própria
Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Estado da Federação a que pertence
a sua sede, dispensando, assim, o seu vínculo com a Junta Comercial ou os cartórios
responsáveis pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, o que já demonstra
característica especifica, quando comparadas às demais empresas.
Outro aspecto que também merece ser alertado é que para integrar o quadro
societário de um escritório de advocacia, obrigatoriamente, o profissional deverá estar
regulamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.
Também se faz necessário destacar que a própria legislação limita o objeto
social de uma sociedade de advogados à prestação de serviços jurídicos, de modo
exclusivo, sendo ainda indispensável todos os integrantes estarem inscritos na OAB
e não possuírem impedimentos ao exercício da advocacia (BRASIL, 2016).
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Reunidos os requisitos acima especificados e postulado o arquivamento dos
atos constitutivos perante a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Estado
onde será instalada a sua sede, nasce uma organização com características um
pouco diferentes daquelas vistas no contexto evolutivo da administração.
Estabelecendo normas relativas à atividade jurídica, a Ordem dos Advogados
do Brasil, através do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, dedicou
capítulo específico (Capítulo VI), artigos 37 a 43, às sociedades de advogados
(BRASIL, 2016), no qual aponta a seguintes regras:
Art. 37. Os advogados podem constituir sociedade simples,
unipessoal ou pluripessoal, de prestação de serviços de
advocacia, a qual deve ser regularmente registrada no
Conselho Seccional da OAB em cuja base territorial tiver sede.
§ 1º As atividades profissionais privativas dos advogados são
exercidas individualmente, ainda que revertam à sociedade os
honorários respectivos.
§ 2º As sociedades unipessoais e as pluripessoais de
advocacia são reguladas em Provimento do Conselho Federal.
Art. 38. O nome completo ou abreviado de, no mínimo, um
advogado
responsável
pela
sociedade
consta
obrigatoriamente da razão social, podendo permanecer o
nome de sócio falecido se, no ato constitutivo ou na alteração
contratual em vigor, essa possibilidade tiver sido prevista.
Art. 39. A sociedade de advogados pode associar-se com
advogados, sem vínculo de emprego, para participação nos
resultados.
Parágrafo único. Os contratos referidos neste artigo são
averbados no registro da sociedade de advogados.
Art. 40. Os advogados sócios e os associados respondem
subsidiária e ilimitadamente pelos danos causados
diretamente ao cliente, nas hipóteses de dolo ou culpa e por
ação ou omissão, no exercício dos atos privativos da
advocacia, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar em
que possam incorrer.
Art. 41. As sociedades de advogados podem adotar qualquer
forma de administração social, permitida a existência de sócios
gerentes, com indicação dos poderes atribuídos.
Art. 42. Podem ser praticados pela sociedade de advogados,
com uso da razão social, os atos indispensáveis às suas
finalidades, que não sejam privativos de advogado.
Art. 43. O registro da sociedade de advogados observa os
requisitos e procedimentos previstos em Provimento do
Conselho Federal.
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Ainda regulamentando a atividade das sociedades de compõem os escritórios
de advocacia, a Ordem dos Advogados do Brasil, ao longo da sua trajetória, que,
conforme apontado em linhas anteriores, teve início em 18 de novembro de 1930, com
a edição do Decreto nº 19.408, emitiu alguns provimentos, que poderão ser apontadas
na ordem cronológica no Quadro 8.
Quadro 8: Provimentos que trataram a respeito das sociedades de advogados.

Provimento

Data

Assunto

23
(Revogado)

23/11/1965

Dispõe sobre organização e funcionamento do
registro das Sociedades de Advogados

69

17/08/1989

Dispõe sobre a prática de atos privativos por
sociedades não registradas na Ordem.

77
(Revogado)

14/09/1993

Dispõe sobre o registro e autenticação dos livros e
documentos contábeis das sociedades de
advogados, alterando o Provimento nº 23/65.

92
(Revogado)

10/04/2000

Dispõe sobre o Registro e Atos Correlatos das
Sociedades de Advogados e dá outras
providências.

112

10/09/2006

Dispõe sobre as Sociedades de Advogados.

119

09/10/2007

Altera o art. 13 do Provimento 112/2006, que
"Dispõe sobre as Sociedades de Advogados”.

125

23/10/2008

Altera o art. 13 do Provimento 112/2006, que
"Dispõe sobre as Sociedades de Advogados”.

147

07/03/2012

Altera o inciso XI, renumera o parágrafo único e
acresce o § 2º- do art. 2º- do Provimento n.
112/2006, que "Dispõe sobre as Sociedades de
Advogados”.

159

02/12/2013

Altera o art. 11 do Provimento n. 112/2006, que
"Dispõe sobre as Sociedades de Advogados”.

169

02/12/2015

Dispõe sobre as relações societárias entre sócios
patrimoniais e de serviços, e o advogado
associado previsto no art. 39 do Regulamento
Geral do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos
Advogados do Brasil.

170

24/02/2016

Dispõe sobre as sociedades unipessoais de
advocacia.

Fonte: (BRASIL, 2016)
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Com o objetivo de facilitar o estudo dos escritórios de advocacia, o Quadro 9
aponta as suas principais características, indicando as normas específicas que as
fundamentam.
Quadro 9: Indicação das características dos escritórios de advocacia com base nas regras legais em
vigor.

ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA
Características específicas
Fundamento legal
Art. 15, §1º, da Lei nº 8.906/94 –
Atos constitutivos arquivados na OAB
Estatuto da Advocacia e da AOB; art.
7º, art. 8º, art. 10 e art. 11 do
Provimento 112/2006.
Advogado escrito na OAB e não possuir
Art. 16, §2º, da Lei nº 8.906/94 impedimentos ou incompatibilidades
Estatuto da Advocacia e da OAB.
Inscrição específica para a sociedade

Art. 7º, §2º, do Provimento 112/2006.

Procurações outorgadas ao advogado, de modo
individual, com especificação da Sociedade

Art. 15, §3º, da Lei nº 8.906/94 –
Estatuto da Advocacia e da OAB.

O advogado somente integrará
uma sociedade, sendo possível filiais
Limitação ao exercício da prestação
de serviço jurídico/advocacia

Art. 15, §§4º e 5º da Lei nº 8.906/94
- Estatuto da Advocacia e da OAB e
art. 2º, XIV, do Provimento 112/2006.
Art. 2º, II e art. 6º do Provimento
112/2006.

Possibilidade de criação de
sociedade entre cônjuges

Art. 2º, XV, do Provimento
112/2006.

Impossibilidade de característica
empresária ou cooperativa

Art. 16 da Lei nº 8.906/94 – e
Estatuto da Advocacia e da OAB e
art. 2º, X, do Provimento 112/2006.

A razão social deverá trazer nome completo ou
abreviado de um dos sócios, tendo a possibilidade
de uso de “&”, vedada o uso de siglas e possível a
manutenção do nome do sócio falecido

Art. 16, §§1º e 4º da Lei nº 8.906/94
– e Estatuto da Advocacia e da OAB,
art. 38 do Regulamento Geral da
OAB e art. 2º, I, IX e §1º do
Provimento 112/2006.

Responsabilidade solidária e ilimitada por danos a Art. 40 do Regulamento Geral da
clientes, quando oriundos da atividade; e OAB e art. 2º, XI, e §2º do
responsabilidade por danos aos clientes não Provimento 112/2006.
oriundos da advocacia regulamentada pelo Código
Civil em seu art. 1.023.
Possibilidade do advogado associado,
sem vínculo empregatício
Possibilidade indicação de sócio gerente e vedação
de indicação de terceiros para administração
Fonte: o Autor.

Art. 39 do Regulamento Geral da
OAB e art. 8º, §2º, do Provimento
112/2006.
Art. 41 do Regulamento Geral da
OAB e art. 3º do Provimento
112/2006
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2.2.4 Gestão de serviços jurídicos
Vencido o debate relativo à importância da profissão de advogado, à origem
e evolução das sociedades, além de apresentadas as regras de criação e as principais
características de um escritório de advocacia, necessário o direcionamento do olhar
para a gestão dos serviços jurídicos.
Definindo um serviço jurídico, Motta & Faria (2012), de maneira bastante
direta, indicam a prática de atos destinados à solução de um problema jurídico;
conceito que é complementado por Thomas e Galvin (2001), quando apontam a
inseparabilidade como sendo o traço característico que impede a sua análise inicial;
bem como por Melo (2003), que destaca as características da heterogeneidade e
variabilidade, na medida em que prestado por pessoas distintas, em tempos diversos
e importando em percepções diferentes; além da intangibilidade, que atribui um
elevado grau de incerteza, especialmente pelo fato de não poder ser tocado ou
sentido, de modo imediato.
Na prática, percebe-se que os serviços jurídicos detêm características
idênticas aos serviços em geral, na medida em que a inseparabilidade, a
heterogeneidade, a variabilidade e a intangibilidade são traços marcantes. A partir da
referida observação, detecta-se que o conhecimento técnico jurídico, de modo
exclusivo, não é mais suficiente para a prestação de um serviço jurídico, nascendo,
assim, a indispensabilidade de conhecimento de gestão e marketing (SANTOS, 2010).
Com base em tais características, Santos (2014) alerta para o fato de que
aspectos não jurídicos acabam tendo influência na prestação dos serviços jurídicos,
indicando inclusive as interações entre prestador e tomador, ou seja, advogado e
cliente, como essenciais à demonstração de uma boa qualidade.
O citado pesquisador apontou a vinculação entre o modelo genérico de
Grönroos (2009), o qual indica a qualidade total do serviço e as dimensões funcional
e técnica, e a prestação de serviço jurídico; afirmando que, embora diante de uma
solução não favorável, os clientes analisam os meios utilizados pelo prestador em
busca da defesa dos seus interesses, atentando para a forma como vieram a ser
utilizados.
Ainda na linha de compreensão dos serviços jurídicos, Agostini (2010) alerta
que a ausência de organização administrativa tem representado um agente limitador
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do exercício da profissão. A mudança da consciência estratégica, o estabelecimento
de uma gestão profissional, a ênfase no conhecimento e o foco na qualidade do
atendimento, satisfazendo assim os interesses dos clientes, têm sido apontados como
diferenciais (SELEM e BERTOZZI, 2005), embora, na prática, perceba-se que ainda
é pequeno o número de escritórios de advocacia que passaram a adotar em sua
atividade o planejamento estratégico (SANTOS, 2014). Inclusive, Selem (2004) afirma
haver percebido a procura por qualificação dos profissionais que integram as
empresas prestadoras de serviços jurídicos.
Em um escritório de advocacia, atentar para a rapidez das mudanças
legislativas também tem sido apontado como um fator necessário para a qualidade e
eficiência daquilo que é prestado (PINTO, 2011). O tomador de um serviço jurídico
deixou de ser aquele que buscava um simples advogado para contratar, tendo
passado a, na busca do referido profissional, tentar identificar os diferencias
(BERTOZZI, 2005). Exatamente com a finalidade de facilitar a identificação de tais
diferenciais, conceitos e técnicas da área de marketing passaram a ser necessários.
Apesar de na sua origem os escritórios de advocacia terem se afastado da
postura

mercantilista,

atualmente,

na

advocacia

brasileira,

a

busca

pela

profissionalização tem evidenciado o nascimento de uma advocacia empresarial. Os
profissionais da área jurídica, que no passado não despertavam qualquer
preocupação com a concorrência, trabalhando de modo discreto e até íntimo,
passaram a eleger uma postura de visualizar o mercado, encarando a sua banca de
advocacia como uma verdadeira empresa (PIRES, LOPES e VALLS, 2013).
Em que pesem os poucos estudos a respeito do tema gestão, direcionando a
realidade de um escritório de advocacia, Selem & Bertozzi (2005) apontam que a
mudança da forma de administrar um escritório de advocacia e até mesmo a vida
profissional passou a merecer uma atenção especial, na medida em que conceitos
como a gestão do conhecimento jurídico, empreendedorismo jurídico, marketing
jurídico, inovação, gestão estratégica planejada, tecnologia da informação, que antes
eram afetos à administração, passaram a ser utilizados no mundo jurídico.
Em pesquisa que analisou as tendências, perfis e características necessárias
à profissionalização de um escritório de advocacia, Pires, Lopes & Valls (2013)
apontaram os elementos a seguir, que foram reproduzidos no Quadro 10.
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Quadro 10: Análise das tendências, perfis e características de um escritório de advocacia
ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
CARACTERÍSTICAS
PERFIL
TENDÊNCIA

Acordos, alianças e Sucesso
fusões
negócios
Aumento
da Crescimento
concorrência
Administração profissional
Chief Executive Officer
(CEO)

nos Estabelece concorrência com grandes
escritórios
Pró-atividade, Inteligência competitiva e
Planejamento estratégico

Empresa prestadora Perfil empresarial
de serviços

Gestão de pessoas –
gestão
de Não identificado
competências

Novos
gestão

modelos

Seleção de pessoas, Plano de carreira,
Avaliação de desempenho, Planos de
remuneração,
Benefícios
agregados,
Aproveitamento adequado de conhecimento e
habilidade de pessoas, Retenção de talentos,
Realocação de talentos, Ação de motivação,
Formação de equipes de trabalho, Qualidade
de vida dos funcionários e Desligamento de
pessoas

Chief
Executive Conhecimento, informação, inteligência,
Officer (CEO)
Planejamento, Pessoas e Recursos
de Chief
Knowledge materiais e financeiros
Officer (CIO)

Identificação precisa do
perfil de clientes para
adequação
do
atendimento de suas
expectativas

Cliente é o centro da Atendimento personalizado dos clientes
organização

Novo
período
permeado pela visão Visão estratégica
estratégica
Sociedade com sócios Atendimento
cuja
de diferentes áreas
visão é genérica X
específica.
Departamento de áreas
Certificação ISO 9001
Pró-atividade
Investimento
em
carreira de profissionais
Controle
do
conhecimento
produzido
Imagem do escritório
Inovação
Conselhos executivos /
Consultivo

Identificação
de
novos
nichos,
Planejamento de recursos, Planos de
ação e Planos de meta
Escritórios full servisse

Informação e conhecimento, Recursos
humanos, Gestão financeira, Gestão da
qualidade
e Marketing
Foco no cliente
Sistema de gestão da Qualidade
Análise do mercado para verificação de
Marketing jurídico
nichos para antecipação de ações
estratégicas
Gestão de pessoas
Capital intelectual como maior ativo da
empresa
Gestão
do Atualização constate e Vantagem
conhecimento e da competitiva
informação
Arquitetura arrojada, bem definida e que
Marketing jurídico
transmita a filosofia de atendimento e
trabalho do escritório.
Conhecimento
do Criatividade
mercado
Não identificado
Administração participativa
Não identificado

Fonte: Pires, Lopes e Valls (2013).
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Para os referidos autores, três recursos são considerados elementares na
criação e funcionamento de uma sociedade de advogados, dentre eles:
conhecimento/informação, pessoas e tecnologia; enquanto a gestão vincula-se à ideia
de conhecimento e inovação.
Na visão de Agostini (2010), embora evidente o crescimento do mercado e da
advocacia no país, a ausência de profissionalismo e organização tem sido fator
impeditivo e dificultador do exercício da profissão de advogado. Até mesmo a
dificuldade de identificação pelo profissional de quais os serviços presta, demonstra
com clareza a necessidade de uma gestão mais técnica (SANTOS, 2014).
Ao se unirem, formando uma sociedade de advogados, os profissionais estão
buscando ampliar o seu leque de conhecimento, na medida em que diversificam as
áreas de atuação (HAPNER, 2002) e ainda, na visão de Gonçalves Neto (2000),
possibilitando viabilizar uma forma de colaboração entre advogados. Até mesmo a
busca pela medição da qualidade dos serviços jurídicos passou a ser importância por
parte de alguns operadores da área jurídica (SANTOS, 2014).
Não é à toa que Pires e Amorim (2012) afirmaram existir em curso no Brasil
uma tendência de profissionalizar os escritórios de advocacia; estando os grandes
escritórios sendo reconhecidos como verdadeiras empresas prestadoras de serviços
jurídicos, em que pese referido conceito já haver se incorporado em outros países há
mais de 4 décadas (ASSOCIATION OF LEGAL ADMINISTRATORS, 2012).
Na gestão de um serviço jurídico, além da importância de elementos jurídicoadministrativos, indispensável direcionar o olhar para atividades que reproduzam
renda, criem uma imagem e fortalecem a marca, bem como apresentando algum tipo
de diferencial para os clientes (SANTOS, 2010). Inclusive, é com base em tal
orientação que Agostini (2010) constata a existência de certa tendência de utilização
de elementos e ferramentas da ciência da administração em empresas que tenham
como atividade a prestação de serviços jurídicos. E, na sequência, Santos (2014)
aponta a importância de uma estrutura administrativa adequada em uma empresa
prestadora de serviços jurídicos, tornando a atividade mais ágil e diminuindo o risco
das falhas.
Para se ter uma ideia mais precisa da complexidade de funcionamento de
uma empresa que tenha como foco a prestação de serviços jurídicos, ao avaliar a
qualidade de serviços de um escritório de advocacia, Santos (2014) detectou que 38
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tipos de serviços poderão ser prestados, observando inclusive que nem todos os
profissionais estão cientes do potencial de oferta de serviços ao mercado.
Nesse cenário de crescimento de mercado e necessidade de uma gestão dos
serviços jurídicos cada vez mais profissionalizada, a implementação de um
planejamento estratégico vem sendo apontada como uma das melhores maneiras de
identificar os problemas atuais, visualizando-se as oportunidades e ameaças, com
vistas a eleger objetivos a serem atingidos no futuro (SELEM e BERTOZZI, 2005).
Conforme já percebido pela leitura dos itens anteriores, o mercado tem exigido
dos profissionais da área jurídica atitudes e visão empresariais. Para atender as
citadas demandas, dúvidas não existem de que planejar estrategicamente é algo
indispensável.
Direcionando o olhar para a área jurídica, alguns autores promoveram a
divisão em fases, apontando que caminho deverá ser percorrido pelas empresas
prestadoras de serviços jurídicos, as quais são produzidas no Quadro 11.
Quadro 11: Fases do planejamento em escritórios de advocacia

Autores
Oliveira (2002)
Bertozzi (2002)

Luce e Rossi (2003)

Fases
Diagnóstico estratégico, Missão, Instrumentos prescritivos
e quantitativos e Controle e avaliação.
1ª etapa - Definição: Missão, objetivos e definição do
negócio.
2ª etapa - Serviços: Desenvolvimento de novas áreas no
escritório, estudo de teses novas que estão surgindo e
análise de tendências do Direito para o futuro.
3ª etapa - Avaliação: Geral – empresa, concorrência,
organização do escritório, organização das informações,
atendimento, forma de trabalhar, questão financeira,
recursos humanos e como comunicar no mercado. Pontos
positivos e negativos – Como estou atendendo o cliente,
realização de uma pesquisa, o que pode ser melhorado? e
oportunidade de mercado.
4ª etapa - Formulação de dados: Levantamento dos dados:
faturamento, levantamento de clientes ativos/inativos,
levantamento do mercado em que atual, metas e objetivos,
estratégias a serem definidas e novos serviços.
5ª etapa - Criação do plano: Plano de comunicação, plano
financeiro e plano organizacional.
Momento filosófico – definição do negócio, dos princípios
da organização, da missão e intenção estratégica (objetivo
a longo prazo – visão).
Momento analítico – planejamento de cenários (variáveis
externas) e a matriz SWOT (combinação das variáveis
internas e externas, com identificação dos pontos fortes e
pontos fracos).
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Selem (2012)

Momento das decisões e das ações – encaminhamento
das questões estratégicas, núcleo de objetivos estratégicos
e princípio da estratégia.
Fase 1 – Planejamento Estratégico
- Diagnóstico estratégico:
a) avaliação crítica da posição atual do escritório;
b) construção de vantagem competitiva através de
capacidades distintas; c) como ficaremos melhores naquilo
que já fizemos?
d) que modificações externas estão ocorrendo no mercado
que podem ocasionar grande impacto nas empresas
prestadoras de serviço jurídico, quais os sócios devem
concentrar sua atenção nisso, e quais políticas estratégicas
devem ser adotadas ou desenvolvidas?
e) desenvolvimento futuro do escritório;
f) programa de marketing para o setor; e
g) orçamentos e previsões financeiras para os próximos 3
anos;
- Análise da ameaça competitiva; Definição da Missão,
Visão, Valores e Princípios, Estratégia Global e Objetivos
Específicos
Fase 2 – Planos de Ação

Fonte: elaborada pelo Autor
2.2.5 Roteiro proposto: Planejamento Estratégico X Escritórios de Advocacia
Fundamentado nas principais teorias que abordaram o planejamento
estratégico e somando-se as características da gestão de serviços jurídicos, tornouse possível traçar um quadro comparativo indicando não apenas as fases
necessárias, como também propondo um roteiro tendo como foco as etapas a serem
seguidas para a sua utilização nos escritórios de advocacia.
Importante que seja observado que, visualizando os conceitos apontados na
abordagem teórica apresentada, tornou-se possível extrair um roteiro contemplando
5 etapas a serem seguidas, dentre elas as 4 indicadas pela quase totalidade da
doutrina – Diagnóstico, Criação, Implementação e Acompanhamento – como também
a 5ª etapa – Atualização –, a qual teve importância apenas para Porter (1992) e (2004)
e Macêdo (2010), no entanto, com a rapidez da informação e a transformação do
mercado e dos negócios, torna-se indispensável existir. Afinal, dúvidas não existem
de que, além de planejar de modo estratégico, torna-se indispensável estabelecer o
tempo específico que o planejamento deverá ser renovado.
Embora de maneira objetiva, porém, extraindo-se as principais características
apontadas nas abordagens referidas no início do presente trabalho, tornou-se possível
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apresentar uma sequência básica a ser seguida pelos escritórios de advocacia,
reproduzindo-a no Quadro 12.
Quadro 12: Roteiro de planejamento estratégico proposto a partir das abordagens de H. Igor Ansoff
(1977) e (1990), Mintzberg (2010), Porter (1992) e (2004), Kaplan e Norton (1997) e (2000), Gary Hamel
e C. K. Prahalad (1995), além de Macêdo (2010), em confronto com as características dos escritórios
de advocacia.

ROTEIRO PROPOSTO (ETAPAS)
1. Diagnóstico: Ansoff (1977) e (1990), Porter (1992) e (2004), Hamel e Prahalad (1995)
e Macêdo (2010)
Fases
Autores
Roteiro proposto
Avaliação externa
Certo e Peter
Avaliação interna
(1993)
Sensibilização da equipe, Definição da Miranda Filho
Avaliação externa e
missão, Identificação dos fatores-chaves (1998)
interna
para o sucesso, Diagnóstico estratégico ou
auditoria de posição
Formulação de objetivos, Identificação das Stoner
e
metas e estratégias atuais, Análise Freeman
ambiental, Análise de recursos, Identificação (1999)
Definição da missão
de oportunidades estratégicas e ameaças
Diagnóstico empresarial
Sauaia e
Sylos (2000)
Diagnóstico estratégico
Oliveira
(2002)
Formulação de objetivos,
Avaliação – 3ª etapa: Geral – empresa,
Identificação de
concorrência, organização do escritório,
oportunidades,
organização das informações, atendimento,
Estratégias
e ameaças
forma de trabalhar, questão financeira,
Bertozzi
recursos humanos e como comunicar no
(2002)
mercado. Pontos positivos e negativos –
Como estou atendendo o cliente, realização
de uma pesquisa, o que pode ser melhorado?
e oportunidade de mercado.
Formulação de dados – 4ª etapa:
Levantamento dos dados: faturamento,
levantamento de clientes ativos/inativos,
levantamento do mercado em que atual,
Identificação dos pontos
metas e objetivos, estratégias a serem
positivos e negativos
definidas e novos serviços.
Momento filosófico – definição do negócio, Luce e Rossi
dos princípios da organização, da missão e
(2003)
intenção estratégica (objetivo a longo prazo –
visão).
Estabelecimento da visão
Fase 1 – Planejamento Estratégico da empresa
Diagnóstico estratégico: a) avaliação crítica
da posição atual do escritório, b) construção
de vantagem competitiva através de
capacidades distintas, c) como ficaremos
melhores naquilo que já fizemos? d) que
modificações externas estão ocorrendo no Selem (2012)
mercado que podem ocasionar grande
impacto nas empresas prestadoras de
serviço jurídico, quais os sócios devem
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concentrar sua atenção nisso, e quais
políticas estratégicas devem ser adotadas ou
desenvolvidas? e) desenvolvimento futuro do
escritório, f) programa de marketing para o
setor e g) orçamentos e previsões financeiras
para os próximos 3 anos; Análise da ameaça
competitiva
2. Criação: Ansoff (1977) e (1990), Mintzberg (2010), Porter (1992) e (2004), Kaplan e
Norton (1997) e (2000), Hamel e Prahalad (1995) e Macêdo (2010)
Fases
Autores
Roteiro proposto
Definição de objetivos e metas e Formulação Certo e Peter
das estratégias
(1993)
Definição dos objetivos e Elaboração de Miranda Filho
Formulação das
estratégias
(1998)
estratégias
Determinação do grau de mudança Stoner
e
estratégica necessária e Tomada de decisão Freeman
estratégica
(1999)
Definição de objetivos, Definição de políticas Sauaia
e
estratégicas e Definição do orçamento de Sylos (2000)
Definição dos objetivos
metas
Missão
Oliveira
(2002)
Definição – 1ª etapa
Missão, objetivos e definição do negócio
Desenvolvimento de
Serviços – 2ª etapa
novas áreas
Desenvolvimento de novas áreas no Bertozzi
escritório, estudo de teses novas que estão (2002)
surgindo e análise de tendências do Direito
para o futuro.
Planejamento de cenários
Momento analítico – planejamento de
e a matriz SWOT
cenários (variáveis externas) e a matriz
SWOT (combinação das variáveis internas e
externas, com identificação dos pontos fortes Luce e Rossi
e pontos fracos).
(2003)
Momento das decisões e das ações –
Definição de valores
encaminhamento das questões estratégicas,
e princípios
núcleo de objetivos estratégicos e princípio
da estratégia.
Definição da Missão, Visão, Valores e Selem (2012)
Princípios, Estratégia Global e Objetivos
Específicos
3. Implementação: Ansoff (1977) e (1990), Mintzberg (2010), Porter (1992) e (2004), Kaplan
e Norton (1997) e (2000), Hamel e Prahalad (1995) e Macêdo (2010)
Fases
Autores
Roteiro proposto
Implementação
Certo e Peter
(1993)
Planejamento
Plano de ação
Miranda Filho
(1998)
Plano de ação
Implementação da estratégia
Stoner
e
Freeman
(1999)
Execução das estratégias
Instrumentos prescritivos e quantitativos
Oliveira
(2002)
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Criação do plano – 5ª etapa
Bertozzi
Plano de comunicação, plano financeiro e (2002)
Criação de plano de
plano organizacional
comunicação, financeiro
e organizacional
Fase 2 – Planos de Ação
Selem (2012)
4. Acompanhamento: Kaplan e Norton (1997) e (2000) e Macêdo (2010)
Fases
Autores
Roteiroproposto
Certo e Peter
Controle
(1993)
e
Miranda Filho
(1998)
Controle e avaliação
Medida de controle do progresso
Stoner
e
Freeman
(1999)
Controle e avaliação
Oliveira
(2002)
5. Atualização: Porter (1992) e (2004) e Macêdo (2010)
Fases
Autores
Roteiro proposto
Atualizar o plano
Fonte: o Autor

Seguindo a referida sequência e extraindo os elementos do roteiro proposto a
partir das abordagens, torna-se possível a apresentação no Quadro 13 que contempla
as etapas e as fases a serem seguidas em cada uma delas.
Quadro 13: Roteiro proposto com indicação das etapas e fases

ROTEIRO PROPOSTO
Etapas

1. Diagnóstico

2. Criação

3. Implementação

4. Acompanhamento
5. Atualização
Fonte: elaborado pelo Autor.

Fases
Avaliação externa e interna
Definição da missão
Formulação de objetivos, Identificação de
oportunidades, Estratégias e ameaças
Identificação dos pontos positivos e
negativos
Estabelecimento da visão da empresa
Formulação das estratégias
Definição dos objetivos
Desenvolvimento de novas áreas
Matriz SWOT
Definição de valores e princípios
Planejamento
Plano de ação
Criação de plano de comunicação,
financeiro e organizacional
Execução
Controle
Avaliação
Atualizar plano
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Portanto, identificadas as etapas e fases do Planejamento Estratégico e
elaborado o roteiro a ser utilizado na área jurídica, necessária a verificação da
aderência junto aos escritórios de advocacia do país.
2.3. GESTÃO DE SERVIÇOS
Ultrapassada a análise das abordagens relativas ao planejamento estratégico
e extraído um roteiro contemplando as etapas e respectivas fases indispensáveis, que
poderão ser aplicadas às empresas que possuem como foco a área jurídica, surge a
necessidade de aprofundamento do tema serviços, atividade que motiva a existência
dos escritórios de advocacia, embora muitas vezes não seja do conhecimento
aprofundado dos operadores do direito, em que pese estejam exercendo a condição
de gestores.
Diversas são as definições a respeito da palavra serviços, as quais, no dizer
de Santos (2015), podem envolver intelecto, operação e comércio, reproduzindo
assim a sua complexidade e abrangência e chamando atenção para o fato da maioria
da literatura inserir as palavras atividades e benefícios em sua definição.
Ao tratar a respeito de serviços, estabelecendo a diferença em relação aos
bens e conceituando-os como produtos que resultam de um processo, Nóbrega (2013)
aponta dentre as suas principais características: a intangibilidade, tratando de algo
que não poderá ser tocado; a presença do cliente, indicando que na maioria das vezes
a execução é acompanhada de modo direto por quem contrata; a participação do
cliente, na medida em que suas atitudes possibilitam a prestação do serviço; a
simultaneidade, demonstrando que a produção e o consumo andam juntos; a
heterogeneidade, caracterizando a diversidade dos clientes e dos próprios
prestadores; a necessidade de julgamento pessoal, que dependerá tanto do prestador
como do tomador; a dificuldade de padronização, embora seja necessária a
combinação dos interesses do prestador e do cliente; e a não estocabilidade,
indicando que, ao contrário dos bens, não se consegue produzir e expor o serviço à
venda, no aguardo do cliente.
Para que seja possível desenvolvimento de uma oferta de serviços, na visão
de Grönross (2009), indispensável o cumprimento de algumas etapas, que consistirão
em: a) conceituar o serviço; b) estabelecer um pacote de serviços; c) criar uma oferta
de serviço; e d) gerenciar imagem e comunicação.
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Também se referindo à oferta de serviço, Nóbrega (2013) elenca os conceitos
de serviço central, que poderá ser apontado como aquele que motiva a procura da
empresa; serviço complementar, que são aquelas atividades de viabilizam a prestação
do principal serviço oferecido; e o serviço suplementar, aquele que servirá para
caracterizar um diferencial do serviço a ser prestado. Inclusive, na Figura 3 poderá ser
melhor identificado cada tipo de serviço, na visão do referido autor:

Para se ter uma ideia mais aproximada da importância do desenvolvimento
da oferta do serviço, uma pesquisa realizada junto aos advogados concluiu existir uma
grande oferta de serviços no mercado, porém, alguns serviços sequer chegam a
serem visualizados pelos próprios escritórios de advocacia, em que pese em
determinadas situações serem prestados (NÓBREGA, BARRETO e SANTOS, 2014).
Na sequência, após se fundamentar em autores como Corrêa e Caon (2009),
Fitzsimmons e Fitzsimmons (2005), Grönross (2009), Hoffman, Bateson et al (2009),
Johnston e Clark (2010), Lovelock (2001), além de Zeithaml e Bitner (2003), Nóbrega
(2013) apresentou um Modelo de Gestão de Serviços no qual contemplou os
seguintes elementos, os quais estão dispostos na Figura 4.
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Diante da importância do referido modelo de gestão de serviços, que reproduz
o pensamento dos principais autores que abordaram o tema, optou-se por utilizá-lo
como referência do estudo, entretanto, embora 7 tenham sido os elementos
apontados, considerado que no momento inicial da pesquisa veio a ser tratado do
planejamento estratégico, será dado ênfase aos dois primeiros elementos –
estratégica do serviços e conceito do serviço –, tendo em vista a necessidade de
auxiliar no aprofundamento do tema principal e na montagem de um roteiro a ser
aplicado aos escritórios da advocacia.
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2.3.1 Estratégia de serviço
A partir de um cenário de mercado competitivo e bem mais informado quanto
aos seus direitos, passou-se a visualizar a necessidade de estabelecimento de uma
estratégia para os escritórios de advocacia; restando evidenciado, inclusive, o que
afirmou Nóbrega (2013) ao apontar que cada setor deverá eleger a sua estratégia,
possibilitando um maior dinamismo na prestação do serviço. Para o referido autor,
estabelecer uma estratégia é definir a maneira como a empresa oferecerá os serviços
ao mercado, partindo da ideia de como se enxerga.
Quando se fala em estratégia, automaticamente está nascendo a necessidade
de definição do serviço, que detém ligação com a missão e a estratégia do negócio.
A partir de tal ideia, necessariamente deverá ser especificado o que será prestado,
para quem, como e com quais recursos (GRÖNROSS, 2009).
Em qualquer tipo de atividade, indispensável o estabelecimento de uma
estratégia de serviço adequada, possibilitando analisar o mercado, o conceito, a
estratégia e o sistema de prestação de serviços (FITZSIMMONS e FITZSIMMONS,
2005). Afinal, é impossível a prestação de um serviço adequado sem que previamente
tenha sido estabelecido o que realmente a empresa se propõe a oferecer.
No dizer de Jonhston e Clark (2010), a estratégia de um serviço tem ligação
com a criação de políticas e planos para cumprir os objetivos da empresa, com a
finalidade de sobreviver no mercado. Já Lovelock (2001), ao tratar da estratégia do
serviço, aponta o conceito do foco de serviço, elegendo inclusive quatro tipos de
estratégias (foco no serviço, plenamente focada, sem foco e foco no mercado),
embora conclua que o prestador de serviços deverá ter como principal finalidade
atender as necessidades dos clientes.
Ao abordar o tema gestão das operações, Corrêa e Caon (2009) indicam a
necessidade de se partir de uma intenção estratégica vinculada ao mercado que se
busca atingir.
2.3.1.1 Abordagens
Com o objetivo de apresentar um detalhamento a respeito da evolução dos
conceitos e técnicas de estratégia de serviços, torna-se indispensável uma análise
das abordagens feitas por Lovelock e Wright, Corrêa e Caon, Grönross, Johnston e
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Clack, Fitzsimmons e Fitzsimmons, Nóbrega e Barreto, seguindo inclusive o mesmo
critério adotado para o estudo do planejamento estratégico.
2.3.1.1.1 Abordagem de Lovelock e Wright
Para Lovelock e Wright (2001), ao se debater a estratégia de serviço está
sendo apontada a razão de existir de uma organização, vinculando a sua origem até
a conclusão do produto final e consequente entrega, sendo necessário a observância
de 2 dimensões, que envolve o foco no mercado e foco no serviço.
Partindo do conceito das referidas dimensões, foram extraídas 4 estratégias
para liderança em serviço, tendo inclusive sido reproduzidas em um modelo de
estratégia de foco (LOVELOCK e WRIGHT, 2001), conforme poderá ser detectado na
Figura 5.

Diante do estabelecimento do modelo de estratégia de foco, Lovelock e Wrigth
(2001) apontam quatro etapas necessárias à construção da estratégia de serviço,
dentre elas: a definição dos itens de maior relevância, com objetivo de superar
expectativas; a análise da concorrência, destacando os itens deficitários; a verificação
da capacidade da empresa; o estabelecimento da estratégia, baseada no mercado
com adequação aos objetivos da empresa.
Na etapa seguinte, passa-se a estabelecer o posicionamento no mercado,
identificando o modo como quer ser identificada pelos clientes (LOVELOCK e
WRIGHT, 2001).
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2.3.1.1.2 Abordagem de Corrêa e Caon
Corrêa e Caon (2009), ao enfrentarem o tema estratégia de serviços, trazem
o conceito de estratégias corporativas, definindo serem aquelas que indicam a
totalidade do negócio; as estratégias competitivas, que se dirigem ao mercado,
vinculando grande parte dos setores da empresa; e as estratégias de operações, que
representam o processo de produção e o modo de prestação do serviço.
Após estabelecerem os conceitos de estratégia, referidos autores apontam
critérios que servem de auxílio para a sua formação, dentre eles os extraídos do
Quadro 14.
Quadro 14 - Fatores de desempenho para estratégica de serviço.

Critérios
Acesso
Velocidade
Consistência
Competência
Atendimento
Flexibilidade
Segurança
Custo
Integridade
Comunicação
Limpeza
Conforto
Qualidade dos bens
Estética

Conceito
Facilidade de acesso físico e de acesso remeto.
Rapidez para iniciar e executar o atendimento até a entrega do
serviço.
Grau de ausência de variabilidade entre a especificação e a entrega
do serviço.
Grau de capacitação técnica da organização para prestar o serviço.
Grau de atenção dada pelos funcionários de contato, disposição
para atender e auxiliar o cliente. Grau de simpatia, educação e
cortesia dos funcionários de contato com o cliente.
Grau de capacitação para alterar o pacote de serviços para que
melhor se ajuste à expectativa/desejo do cliente.
Nível de segurança pessoal ou do bem do cliente que passa pela
prestação de serviço.
Custo para o cliente pelo serviço e por serviços adicionais.
Honestidade, sinceridade e justiça com que o cliente de serviços é
tratado.
Habilidade de o prestador do serviço se comunicar com o cliente.
Higienização das instalações do serviço.
Nível de conforto oferecido nas instalações do serviço.
Qualidade oferecida.
Aparência do ambiente e das instalações do serviço.

Fonte: Adaptado de Corrêa e Caon (2009, p. 99-100)

2.3.1.1.3 Abordagem de Grönroos
Para Grönroos (2009) necessária a existência de alinhamento entre a
estratégica de serviços e a missão da organização, destacando-se inclusive que não
apenas as empresas que possuem o foco no serviço deverão ter a referida
preocupação.
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O autor complementa o debate adicionando quatro perspectivas estratégicas
de competição, dentre elas: o produto, que está vincula à sua boa qualidade, com
dispensa de outras características; o preço, quando o principal atrativo é o baixo custo
de aquisição; a imagem, integrando a confiança do mercado como fator decisivo para
a contratação; e o serviço, quando são apontados serviços adicionais para
proporcionar um melhor relacionamento com o mercado (GRÖNROSS, 2009).
2.3.1.1.4 Abordagem de Johnston e Clack
Para Johnston e Clack (2010), a estratégia de serviço é composta por 5
elementos,

os

quais

poderão ser

descritos como:

objetivos

corporativos,

representando a base de mudança de uma organização; ambiente, indicando o
mercado que está no alcance da empresa; conceito de serviço, explicando o negócio
em si; objetivos de desempenho, vinculando a estratégia à operação; e operação,
alertando para a forma de implementação do plano.
2.3.1.1.5 Abordagem de Fitzsimmons e Fitzsimmons
Para Fitzsimmons e Fitzsimmons (2005), a estratégia de serviço surge a partir
de uma necessidade não atendida, razão pela qual apresentam um sistema de
prestação de serviços, com vínculo direito com a estratégia operacional, o conceito de
serviços e os segmentos do mercado alvo.
Na visão dos citados autores, a satisfação do cliente deverá ser o mais
importante foco da empresa, razão pela qual a construção da estratégia deverá ser
voltada para um ambiente de serviço competitivo (FITZSIMMONS e FITZSIMMONS,
2005).
2.3.1.1.6 Abordagem de Nóbrega
Sintetizando os principiais conceitos de autores como Grönroos (2009),
Fitzsimmons e Fitzsimmons (2005), Jonhston e Clack (2010), Lovelok (2001) e Corrêa
e Caon (2008), e adaptando o modelo apresentado por Osterwalder e Pigneur (2010),
Nóbrega (2013) apresentou um modelo de estruturação de novos negócios, no qual
indica os componentes da estratégia de serviço, possibilitando assim a sua criação.
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Dentre os componentes poderão ser citados: oportunidades, indicando-se a
percepção das lacunas do mercado; concorrentes, ressaltando necessidade de extrair
dos atuais prestadores que defeitos existem na prestação e que novos serviços faltam
ser prestados; competências essenciais, direcionando à identificação do que a
empresa faz e é percebida pelos clientes; diferenciais, representando o que a empresa
faz de melhor e com exclusividade; promessa de serviço, identificando que tipo de
serviço a empresa entregará ao cliente; critérios competitivos, detectando-se quais as
razões que levam o cliente escolher a empresa; serviços oferecidos, objetivando que
o prestador tenha conhecimento preciso de que tipos de serviços presta e quais ainda
poderá prestar; segmento de clientes, indicando o que e para quem prestará serviço;
e, por fim, posicionamento, relacionando à forma como o produto (bens ou serviços)
será posicionado no mercado, podendo ser resultado da diferenciação em liderança,
custo e enfoque.
O Quadro 15 reproduz, através de interrogações, o modo identificação dos
referidos componentes:
Quadro 15: Modelo de estruturação de novos negócios adaptado por Nóbrega (2013), com definições
extraídas pelo Autor.

Componentes
Oportunidades
Concorrentes
Competências essenciais
Diferenciais
Promessa de serviço
Critérios competitivos
Serviços oferecidos
Segmento de clientes
Posicionamento

Definição
Quais as lacunas do mercado?
Quais os defeitos dos prestadores atuais e o que tipo de
serviço falta ser prestado?
O que faz e é percebido?
O que faz melhor e exclusivo?
Que tipo de serviço entrega?
Razões da escolha pelo cliente?
Que tipo de serviço presta e quais poderão prestar?
Para quem prestará o serviço?
Diferenciação, custo ou enfoque?

2.3.1.1.7 Abordagem de Barreto
De modo extremamente detalhado, Barreto (2014) fez um estudo comparativo
entre as abordagens de Lovelock e Wright (2001), Corrêa e Caon (2008), Grönross
(2009), Johnston e Clack (2010), Fitzsimmons e Fitzsimmons (2005), tendo elaborado
um quadro no qual descreve as ligações entre cada uma dos autores e o modelo de
gestão de negócios de Nóbrega (2013), conforme poderá ser constatado no Quadro
16.
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Quadro 16: Comparativo dos constructos estratégia de serviços dos autores abordados com o de
Nóbrega (2013).
Nóbrega

Lovelock e
Wright

Corrêa e
Caon

Gröuroos

Johnston e
Clack

Fitzsimmons
e
Fitzsimmons

Oportunidades

Necessidades
dos clientes

Estratégias
corporativas

-

Objetivos
corporativos

-

Competências
essências

-

-

-

-

-

Promessa do
serviço

Fatores mais
relevantes do
serviço

-

Perspectiva
do cliente

-

-

Serviços

Capacidades
do serviço

-

Perspectiva
do produto
central

Conceito de
serviço

Conceito de
serviço

Seguimento de
clientes

-

-

-

-

Segmentos do
mercado alvo

Concorrentes

-

Estratégias
competitivas

-

Ambiente

-

Diferenciais

Porque escolher
minha empresa

Posicionamento

Atributos
relevantes do
serviço

Estratégias
de
operações

-

-

-

-

-

-

Perspectiva
da imagem /
Perspectiva
do preço

-

-

-

-

Objetivos de
desempenho
/ Operação

Sistema de
prestação de
serviços /
Estratégia
operacional

Para a referida autora (BARRETO, 2014), em que pese os passos para
elaboração da estratégia de serviço serem considerados diferentes, alguns pontos
poderão ser considerados comuns, quando comparados aos componentes do modelo
de gestão de negócios de Nóbrega (2013), dentre eles: as oportunidades (NÓBREGA,
2013), que tiveram vinculação com os elementos apontados por Lovelock e Wright
(2001), Corrêa e Caon (2008) e Johnston e Clack (2010); a promessa do serviço
(NÓBREGA, 2013), que foram debatidas por Lovelock e Wright (2001) e Grönroos
(2009); serviços (NÓBREGA, 2013), que vieram a ser apontados por Lovelock e
Wright (2001), Grönroos (2009), Johnston e Clack (2010), além de Fitzsimmons e
Fitzsimmons (2005); segmentos de clientes (NÓBREGA, 2013), somente destacado
por Fitzsimmons e Fitzsimmons (2005); os concorrentes (NÓBREGA, 2013),
mencionado por Corrêa e Caon (2008) e Johnston e Clack (2010); diferenciais
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(NÓBREGA, 2013), que foram estudados por Lovelock e Wright (2001), Corrêa e
Caon (2008), Johnston e Clack (2010) e Fitzsimmons e Fitzsimmons (2005);
posicionamento (NÓBREGA, 2013) somente debatido por Grönroos (2009).
Apenas os componentes competências essenciais (NÓBREGA, 2013) e por
que escolher minha empresa (NÓBREGA, 2013) não tiverem referência para os
demais autores.
2.3.2 Conceito de serviços
Embora existam inúmeros estudos tratando a respeito de serviços, estes
poderão ser considerados como as ações, esforços ou empenhos, que possuem como
principal finalidade a entrega de benefícios ao cliente (HOFFMAN, BATESON, et al.,
2009). Outra particularidade trazida por Zeithaml e Bitner (2003) é que os serviços
envolverão todas as atividades cujo resultado não é um produto físico, indicando que
as empresas fabricantes de bens também serão consideradas prestadores de
serviços.
Conceituando o serviço, Corrêa e Caon (2008) apontam a atitude praticada
pela empresa, com a finalidade de estabelecer o valor a ser criado e entregue ao
cliente, fazendo uso inclusive das expressões “O QUE” e “COMO”. Na sequência,
Fitzsimmons e Fitzsimmons (2005), após indicarem a dificuldade de diferenciar
serviços e produtos, dada a clara vinculação entre ambos, informam que o primeiro
vem a representar o pacote de benefícios implícitos e explícitos entregues ao cliente.
Enquanto isso, Grönross (2009), ao apontar a condição de coprodutor do
cliente, especifica a ocorrência de processos nos quais inexiste algo pré-produzido,
dividindo os serviços em centrais, facilitadores e de suporte; linha que é acompanhada
por Lovelock (2001), que apresenta o conceito de serviço central e serviços
complementares, destacando a criação de valores e a entrega de um benefício
específico como integrante do conceito de serviços.
Especificando o sentir e o servir como bases para a prestação de um serviço,
Nóbrega (2013), logo após ressaltar os benefícios proporcionados ao cliente,
promoveu uma adaptação ao pacote de serviços de Fitzsimomons (2010),
identificando as instalações e equipamentos, os materiais entregues, o serviço
processo (atividade) e o serviços produto (benefício).
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Por fim, Johnston e Clack (2010) diferenciando da missão ou visão de uma
organização, destaca o presente aliado à maneira como percebe o cliente e indicando
como elementos chaves a experiência, o resultado, a operação e o valor.
O quadro 17, a seguir, reproduz, de modo sintetizado, as principais ideais dos
referidos autores.
Quadro 17: Síntese do conceito de serviços.

Autores
(CORRÊA e CAON, 2008)

(FITZSIMMONS e
FITZSIMMONS, 2005)

(GRÖNROSS, 2009)

(HOFFMAN, BATESON, et al.,
2009)

(JOHNSTON e CLARK, 2010)

(LOVELOCK e WRIGHT, 2001)
(NÓBREGA, 2013)

(ZEITHAML e BITNER, 2003)

Fonte: elaborado pelo Autor.

Conceito de serviços
Partindo da ideia de valor, busca definir O QUE e
COMO a empresa irá criá-lo para o cliente. Aponta o
conceito de elementos estocáveis (bens facilitadores)
e não estocáveis.
Inserem a presença do serviço até mesmo nas
compras de produtos, alertando que os primeiros
constituem um pacote de benefícios implícitos e
explícitos, executado dentro de instalações de apoio e
utilizando-se de bens facilitadores.
Definição de serviços como processos, que contam
com a participação do cliente, cuja produção e
consumo ocorrem de modo simultâneo, tendo o
momento do encontro para avalia-lo, classificando-os
em serviço central, serviços capacitadores (ou
facilitadores) e serviços de melhoria (ou de suporte).
Vincula-os a como ações, esforços ou desempenhos,
que possui como característica principal a
intangibilidade. Entregam um pacote de benefícios por
meio da experiência criada para o cliente.
O conceito de serviço seria a proposição do negócio.
É o modo pelo qual o cliente percebe os serviços de
uma organização. Diferenciasse da visão ou missão de
uma organização, pois diz respeito ao presente. O que
ela faz agora e o que seus clientes pensam que ela faz
hoje. Elementos chaves: experiência, resultado,
operação e valor. Tipos amplos: serviço focado,
mercado focado, serviço e mercado focados e
mercado não focado.
É um ato ou desempenho oferecido, envolvendo a
criação de m valor. No pacote de serviços são
identificados serviço central e complementares.
É aquilo que se sente. Servir é executar atividades
visando proporcionar benefícios àqueles que servimos.
Utilização do pacote de serviços de Fitzsimmons
(2010), com adaptações: instalações e equipamentos,
materiais entregues, serviço processo (atividade) e
serviço produto (beneficio).
Serviços são ações, processos e atuações. Incluem
todas as atividades econômicas cujo produto não é
uma construção ou produto físico, é geralmente
consumido no momento em que é produzido e
proporciona valor agregado em formas que são
essencialmente intangíveis, de seu comprador direito.
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Na tentativa de facilitar o entendimento do serviço que está sendo prestado,
Nóbrega (2013) promoveu uma adaptação no pacote de serviços apresentado
anteriormente por Fitzsimmons (2010), resultando no Quadro 18.
Quadro 18: Pacote de serviços

Instalações e equipamentos

Materiais entregues

Recursos físicos que devem estar Materiais fornecidos ao consumidor do
disponíveis antes de se oferecer um serviço serviço
Serviços-processo

Serviços-produto

Atividades, processos executados para Benefícios ou resultados dos processos de
atender necessidade e expectativas do prestação de serviços
cliente
Fonte: Fitzsimmons (2010) adaptado por Nóbrega (2013) .

2.3.3 Roteiro proposto: Planejamento Estratégico X Escritórios de Advocacia X Gestão
de Serviços
Após visualizar o contexto atual dos escritórios de advocacia e direcionar a
análise dos elementos vinculados à estratégia de serviços e ao conceito de serviços,
com identificação de importantes estudos, foram extraídos dois interessantes
modelos, sendo o primeiro de estruturação de novos negócios, onde foram
apresentados os principais componentes para a elaboração de uma estratégia de
serviços (NÓBREGA, 2013); e pacote de serviços, possibilitando o conhecimento do
serviço prestado, com identificação dos processos de execução e benefícios
proporcionados (FITZSIMMONS, 2010).
Diante de tais elementos, promoveu-se uma detalhada análise, extraindo-se
quais deles poderiam ser adaptados ou até mesmo não poderiam existir, quando o
foco de serviço principal a ser prestado seja o jurídico.
Como resultado, chegou-se à conclusão de que, embora existentes inúmeras
particularidades na prestação dos serviços jurídicos, o modelo de estruturação de
novos negócios adaptado por Nóbrega (2013) poderá ser integralmente aplicado aos
escritórios de advocacia, os quais, com certeza, terão mais facilidade na escolha da
sua estratégia de serviço, sendo necessária apenas a adequação da linguagem, de
modo a atingir mais facilmente o público da área jurídica.
O Quadro 19 demonstra a referida adaptação:
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Quadro 19: Modelo de estruturação de novos negócios adaptado por Nóbrega (2013), com definições
apontadas pelo Autor.

Componentes
Oportunidades

Definição
Quais as lacunas do mercado?
Quais
os
defeitos
dos
prestadores atuais e o que tipo
de serviço falta ser prestado?
O que faz e é percebido?

Concorrentes
Competências
essenciais
Diferenciais

O que faz melhor e exclusivo?

Promessa de serviço

Que tipo de serviço entrega?

Critérios competitivos

Razões da escolha pelo
cliente?
Que tipo de serviço presta e
quais poderão prestar?
Para quem prestará o serviço?
Diferenciação,
custo
ou
enfoque?

Serviços oferecidos
Segmento de clientes
Posicionamento

Adaptação à atividade
jurídica
O
mercado
oferece
possibilidade de prestação de
algum serviço não explorado
pelos advogados?
Quais os defeitos mais
comuns na prestação de
serviço jurídico?
Que
características
importantes são percebidas
pelos clientes?
Que tipo de serviço você
presta de forma melhor e
exclusiva?
O que efetivamente se
entrega ao cliente?
Por que escolher o seu
escritório?
Qual a sua área de atuação e
que outros serviços presta?
Qual o seu público alvo?
Na escolha do seu público, o
que
mais
conta:
diferenciação,
custo
ou
enfoque?

Semelhante concepção também foi possível extrair, a partir da adaptação do
pacote de serviços, com direcionamento para a área jurídica, conforme Quadro 20.
Quadro 20: Pacote de serviços de Fitzsimmons (2010) adaptado por Nóbrega (2013), com as definições
jurídicas apontadas pelo Autor.

Serviços
em geral
Atividade
jurídica

Serviços
em geral
Atividade
jurídica

Instalações e equipamentos

Materiais entregues

Recursos físicos que devem estar
disponíveis antes de se oferecer
um serviço
Qual a estrutura mínima que um
escritório de advocacia deverá
dispor
para
iniciar
suas
atividades?
Serviços-processo

Materiais fornecidos ao consumidor do
serviço

Atividades,
processos
executados
para
atender
necessidade e expectativas do
cliente.
Quais
a
atividades
desempenhadas pelo escritório?

Benefícios ou resultados dos processos
de prestação de serviços

O que efetivamente o escritório entrega
para o cliente?
Serviços-produto

Quais os benefícios proporcionados aos
clientes?
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Dando sequência ao estudo, uma vez efetuada a análise da estratégia de
serviços e do conceito de serviços, aplicados aos escritórios de advocacia, foi possível
extrair apenas dois componentes do modelo de estruturação de negócios (NÓBREGA,
2013) que possuem vinculação direta com três elementos do pacote de serviços
(FITZSIMMONS, 2010), sendo, portanto, consideradas as interfaces entre ambos.
Conforme descriminado no Quadro 21, a seguir, o componente do modelo de
estruturação de negócios “promessa de serviço” possui vínculo direto com os
elementos do pacote de serviços “materiais entregues” e “serviço-produto”, enquanto
o componente “serviços oferecidos” possui vínculo direito com o elemento “serviçosprocesso”, cabendo aos demais componentes e elementos servirem de base para a
construção de ambos, embora analisados de modo individualizado.
Quadro 21: Interfaces entre a estratégia de serviços e o conceito de serviço, partindo-se do modelo de
estruturação de negócios (NÓBREGA, 2013) e o pacote de serviços (FITZSIMMONS, 2010).

MODELO DE ESTRUTURAÇÃO DE NEGÓCIOS
Componentes

Instalações e
equipamentos

Oportunidades
Concorrentes
Competências
essenciais
Diferenciais
Promessa de serviço
Critérios competitivos
Serviços oferecidos
Segmento de clientes
Posicionamento

PACOTE DE SERVIÇOS
Materiais
ServiçosServiço-produto
entregues
processo

X

X
X

Fonte: Santos, Nóbrega, Queiroz & Viana (2016).

A partir da referida constatação e em confronto com o roteiro de planejamento
estratégico inicialmente apresentado como adequado aos escritórios de advocacia,
tornou-se necessária a apresentação de um novo roteiro contemplando, além das
etapas de planejamento estratégico, os passos seguintes à gestão dos serviços
jurídicos.
Importante que seja alertado que, para inserção dos itens relacionados à
gestão de serviços jurídicos, extraiu-se exclusivamente aqueles que foram alvo de
destaque quando da constatação das interfaces entre a estratégia de serviços e o
conceito de serviços, os quais vieram a ser objeto de estudo em artigo escrito por
Santos, Nóbrega, Queiroz & Viana (2016) e representado no Quadro 22.
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Quadro 22: Roteiro de planejamento estratégico proposto pelo Autor, a partir das abordagens de H.
Igor Ansoff (1977) e (1990), Mintzberg (2010), Porter (1992) e (2004), Kaplan e Norton (1997) e (2000),
Gary Hamel e C. K. Prahalad (1995), além de Macêdo (2010), com adaptação dos modelos de gestão
de novos negócios de Nóbrega (2013) e do pacote de serviços de Fitzsimmons (2010) à realidade dos
escritórios de advocacia.

ROTEIRO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PROPOSTO
ETAPAS DO PLANEJAMENTO
Modelo de estruturação de novos
ESTRATÉGICO PROPOSTO
negócios X pacote de serviços
Etapas

Fases

Componentes

Avaliação externa e
interna
Diagnóstico
Formulação
objetivos,
Identificação
oportunidades,
estratégias
ameaças

de
de
e

Identificação
dos
pontos positivos e
negativos

Definição
Qual a estrutura mínima
Instalações
e que um escritório de
equipamentos
advocacia deverá dispor
para
iniciar
suas
atividades?
Definição da missão
O
mercado
oferece
Oportunidades
possibilidade
de
prestação
de algum
serviço não explorado
pelos advogados?
Quais os defeitos mais
Concorrentes
comuns na prestação de
serviço jurídico?
Competências
Que
características
essenciais
importantes
são
percebidas
pelos
clientes?
Diferenciais

Que tipo de serviço você
presta de forma melhor e
exclusiva?

Promessa de
serviço/
Materiais
entregues

O que efetivamente se
entrega ao cliente?

Serviçosproduto

Quais
os
benefícios
proporcionados
aos
clientes?
Por que escolher o seu
escritório?
Qual a sua área de
atuação e que outros
serviços prestados?
Quais
a
atividades
desempenhadas
pelo
escritório?
Qual o seu público alvo?

Critérios
competitivos
Serviços
oferecidos
Serviçosprocesso
Segmento de
clientes
Posicionamento

Na escolha do seu
público, o que mais
conta:
diferenciação,
custo ou enfoque?
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Estabelecimento da visão da empresa
Formulação das estratégias
Criação

Definição dos objetivos
Desenvolvimento de novas áreas
Planejamento de cenários e a matriz SWOT
Definição de valores e princípios
Planejamento

Implementação

Acompanhamento
Atualização

Plano de ação
Criação de plano de comunicação,
financeiro e organizacional
Execução
Controle e avaliação
Atualizar plano

Concluída a pesquisa bibliográfica e estabelecido o roteiro de Planejamento
Estratégico adaptado à realidade dos escritórios de advocacia, tornou-se possível a
extração das variáveis do estudo.
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Na tentativa de buscar respostas ao problema apresentado, que consistia em
saber “até que ponto os escritórios de advocacia praticam planejamento estratégico?”,
foi utilizado o roteiro representado no Quadro 23.
Quadro 23: processo de pesquisa de Gurgel (2011), com adaptações efetuadas pelo Autor.

Elaboração do referencial teórico


Propositura de um roteiro e planejamento estratégico para escritórios de advocacia


Elaboração de instrumento de pesquisa


Realização de pré-teste e implementação das adaptações necessárias


Coleta de dados


Tabulação dos dados e tratamento estatístico


Análise dos resultados


Conclusão

3.1 Caracterização da pesquisa
Na etapa inicial, a presente pesquisa teve característica bibliográfica, na
medida em que foi baseada em teses, dissertações, artigos científicos e livros que
debateram o tema planejamento estratégico, escritórios de advocacia e gestão de
serviços jurídicos, sendo desenvolvida em quatro fases.
Na primeira fase, direcionou-se ao estudo do planejamento estratégico nas
organizações, oportunizando a extração dos principais conceitos dentro do seu quadro
evolutivo, com o objetivo específico de obter uma sintetização do pensamento atual.
Na segunda fase, o olhar foi dirigido aos escritórios de advocacia, partindo-se
da origem da profissão de advogado, detectando-se a forma de criação, os traços da
sua evolução e a utilização de técnicas administrativas na gestão dos serviços
jurídicos.
Na terceira fase, partindo-se das principais abordagens do tema planejamento
estratégico, em confronto com as características das empresas que desempenham a
atividade jurídica, tornou-se possível identificar que elementos (etapas/fases) poderão
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ser utilizados por um escritório de advocacia, quando da criação do seu planejamento
estratégico, oportunidade em que foi possível elaborar um roteiro que os
representasse.
Na quarta fase, que possuiu como alvo a gestão de serviços, partindo-se de
um modelo de gestão de serviço já existente (NÓBREGA, 2013), o qual representava
a síntese dos principais autores que debateram o tema, buscou-se um
aprofundamento da estratégia do serviço e o conceito de serviço, extraindo-se
inclusive um modelo de estruturação de novos negócios e do pacote de serviços,
ambos adaptados à área jurídica, com identificação das interfaces entre ambos.
Construído o referencial teórico e extraídos os principais elementos em torno
do tema planejamento estratégico, em confronto com as abordagens relativas aos
escritórios de advocacia, deu-se o início da segunda etapa da pesquisa, a qual
resultou na construção de um roteiro de planejamento estratégico direcionado aos
escritórios de advocacia.
Importante ser destacado que, durante a etapa inicial, que se constituiu da
construção do referencial teórico, dois foram os artigos científicos elaborados com
base no apanhado bibliográfico, sendo o primeiro com o título “Proposta de
planejamento estratégico para empresas prestadoras de serviços jurídicos”, que veio
a ser submetido e aprovado no Congresso Nacional de Excelência em Gestão –
CNEG 2016, sendo apresentado no mês de setembro de 2016, na cidade do Rio de
Janeiro (SILVA, SANTOS, et al., 2016); e o segundo, com o título “Interfaces entre
Estratégia e Conceito de Serviços em empresas prestadoras de serviços jurídicos”,
que veio a ser submetido e aprovado no XXIII Simpósio de Engenharia de Produção
– SIMPEP, ocorrido em novembro de 2016, na cidade de São Paulo (SANTOS,
NÓBREGA, et al., 2016).
Construído o roteiro, foi iniciada a terceira etapa da pesquisa que, seguindo o
critério utilizado nas etapas anteriores, veio a ser dividida em fases, consistindo a
primeira na definição do universo e amostra, a segunda na extração das variáveis do
estudo e a terceira na elaboração do instrumento de coleta de dados (questionário),
que, em um primeiro momento, descreveu o perfil sociodemográfico dos
respondentes, partindo-se inclusive de elementos utilizados em pesquisa anterior,
realizada em 2015 pela Revista Análise Advocacia 500, que teve como finalidade
extrair os advogados e escritórios mais admirados do país; seguindo-se com foco no
aspecto prático do planejamento estratégico, na medida em que, partindo do roteiro
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de planejamento estratégico elaborado e agregando as interfaces da estratégia e
conceito de serviços, foram elaboradas perguntas com detalhamento das etapas e
suas respectivas fases, possibilitando a aplicação do roteiro junto aos escritórios de
advocacia pesquisados, com a finalidade específica de conhecer como o
planejamento estratégico está sendo praticado.
Na sequência, deu-se a realização de um pré-teste, na tentativa de avaliação
a necessidade de adaptações, seguindo à coleta de dados.
3.2 Universo e amostra
Dada a necessidade de abrangência nacional, o universo da pesquisa foi
composto pelos advogados inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, os quais,
segundo apontava o Conselho Federal da OAB (2017), atingiam 1.025.589.
Para possibilitar o acesso aos advogados dos diversos Estados da
Federação, optou-se por extrair uma amostra não probabilística, por conveniência,
daqueles que fazem uso das redes sociais, e-mail e whatsApp, com a remessa do link
contendo o questionário da pesquisa, cuja resposta era automaticamente remetida ao
término do preenchimento, que atingiram um total de 322 respondentes.
A dificuldade enfrentada guardou relação com o fato dos advogados não
terem o costume de responder a pesquisas, sendo percebido a necessidade de
utilização do apoio da Ordem dos Advogados do Brasil, através do Conselho Federal
e das Subseccionais, como forma de incentivar as respostas e outorgar maior
credibilidade.
3.3 Variáveis de estudo
Diante do modelo conceitual construído, com a designação de um roteiro de
planejamento estratégico a ser aplicado aos escritórios de advocacia, a partir das
abordagens de H. Igor Ansoff (1977) e (1990), Mintzberg (2010), Porter (1992) e
(2004), Kaplan e Norton (1997) e (2000), Gary Hamel e C. K. Prahalad (1995), além
de Macêdo (2010), em confronto com as características dos escritórios e a evolução
da gestão dos serviços jurídicos, foram extraídas das variáveis do estudo.
Com o término do comparativo, deu-se o surgimento de um novo roteiro, do
qual, além das variáveis atinentes ao planejamento estratégico, foram agregados
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alguns elementos de gestão de serviços jurídicos, estratégica de serviços e conceito
de serviços, tendo surgido outras variáveis.
Quadro 24: Roteiro de planejamento estratégico proposto a partir das abordagens de H. Igor Ansoff
(1977) e (1990), Mintzberg (2010), Porter (1992) e (2004), Kaplan e Norton (1997) e (2000), Gary Hamel
e C. K. Prahalad (1995), além de Macêdo (2010), em confronto com as características dos escritórios
de advocacia e inclusão de elementos da gestão de serviços, com extração das variáveis.

ROTEIRO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PROPOSTO
COM INCLUSÃO DE ELEMENTOS DA GESTÃO DE SERVIÇOS
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Etapa: Diagnóstico

1.
1.1
1.2
1.3

2.
2.1

3.
3.1

3.2

4.
4.1
5.
5.1

Fases
Avaliação interna

Variáveis
1.1.1 Identificação de pontos fortes
1.1.2 Identificação dos pontos fracos
Avaliação externa
1.2.1 Identificação das oportunidades
1.2.2 Identificação das ameaças
Identidade organizacional
1.3.1 Estabelecimento da missão
1.3.2 Estabelecimento da visão de futuro
1.3.3 Identificação dos valores
Etapa: Criação
Fases
Variáveis
Definição de objetivos e metas e 2.1.1 Formulação das estratégias
Formulação das estratégias
2.1.2 Definição dos objetivos
2.1.3 Definição das metas
2.1.4 Matriz SWOT
2.1.5 Desenvolvimento de novas áreas
Etapa: Implementação
Fases
Variáveis
Planejamento
3.1.1 Planos de ação
3.1.2 Plano de comunicação
3.1.3 Plano financeiro
3.1.4 Plano organizacional
Execução
3.2.1 Implementação das estratégias
3.2.2 Cumprimento dos planos
3.2.3 Alcance dos objetivos
3.2.4 Cumprimento de metas
3.2.5 Cumprimento do orçamento
Etapa: Acompanhamento
Fases
Variáveis
Controle e avalição
4.1.1 Avalição
4.1.2 Controle
Etapa: Atualização
Fases
Variáveis
Atualizar o plano
5.1.1 Atualizar plano
GESTÃO DE SERVIÇOS

1.

Promessa de serviço

Fonte: elaborado pelo Autor

1.1 Materiais entregues
1.2 Serviço-produto
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3.4 Instrumento de pesquisa
Diante de existência de um roteiro contemplando as etapas do planejamento
estratégico, confrontadas com as características dos escritórios de advocacia e
acrescidos de elementos da gestão de serviços, passou-se à elaboração do
instrumento de pesquisa, que foi composto de um questionário, contendo 12 itens de
avaliação,

contemplando

perguntas

direcionadas

à

coleta

de

dados

sociodemográficos, com o objetivo de traçar um perfil dos escritórios de advocacia do
país; seguindo-se de questões relativas à prática de planejamento estratégico, sendo
as 4 primeiras destinadas à extração de informações relacionadas à adoção do PE,
que foram seguidas de 27 itens com a caracterização das etapas do planejamento
(diagnóstico, criação, implementação, acompanhamento e atualização), e 2 itens
referentes aos elementos da gestão de serviços, conforme poderá ser analisado no
APÊNDICE, utilizando-se a escala likert de 7 pontos, na tentativa de encontrar
resposta ao problema da pesquisa.
Importante que seja destacado que, como o principal objetivo da pesquisa era
saber até que ponto os escritórios de advocacia estavam praticando planejamento
estratégico, ultrapassadas as informações sociodemográficas, os respondentes que
apontassem não haver realizado planejamento estratégico estariam desobrigados de
apresentar respostas às sentenças relacionadas à prática do PE e à gestão de
serviços, as quais estavam inseridas na segunda parte do instrumento de pesquisa,
tendo sido programado no formulário a disponibilização da telha de envio, com a
finalização da coleta de informações.
Durante o período de 10 a 12 de agosto de 2016, foi desenvolvido um préteste com alguns sujeitos integrantes da área jurídica, com o objetivo de verificar as
dificuldades de compreensão de quesitos e validação do questionário, tendo sido
necessária uma pequena adaptação, com esclarecimento de uma das sentenças,
além da inclusão de item específico vinculado ao número de páginas do documento
que representasse o planejamento estratégico, indicando a necessidade de
formalidade, com o intuito do outorgar uma maior segurança, medindo-se assim o grau
de veracidade das respostas. Afinal, um dos respondentes submetidos ao pré-teste
afirmou praticar planejamento estratégico no escritório de advocacia, porém, sem a
utilização de um documento escrito para representá-lo.

72

3.5 Procedimentos de coleta de dados
Considerando-se a abordagem quantitativa, a pesquisa de campo foi
realizada com o auxílio de ferramentas do google drive, especialmente os formulários
google forms, possibilitando a coleta dos dados de maneira mais célere e ampla, com
utilização de e-mails, redes sociais (facebook, twitter, linkedln) e mensagens via
WhatsApp (individuais e em listas de transmissão criadas com a referida finalidade);
sem prejuízo de contatos pessoais e as notícias veiculadas em jornal impresso, portais
de

notícias

jurídicas

(www.jurinews.com.br

e

www.tribunadajustica.com.br),

newsletter da Selem Bertozzi Consultoria e Kurier – Informação, Tecnológia e
Inteligência Jurídica, além da página principal de programa de gestão jurídicoprocessual (www.sijaf.net), tudo isso na busca de demonstrar a importância da coleta
das opiniões para o sucesso da pesquisa.
Ademais, considerando-se a importância dos resultados esperados para a
classe de advogados, a pesquisa contou com o apoio da Ordem dos Advogados do
Brasil, Seccional do Rio Grande do Norte, através da Comissão de Sociedades de
Advogados - CSA; bem como do Conselho Federal, através da Comissão Nacional
das Sociedades de Advogados e da Assessoria de Imprensa, com disponibilização do
link

contendo

o

questionário

nos

respectivos

sites

(www.oab-rn.org.br

e

www.oab.org.br) e uso de mala direta para os profissionais cadastrados em seus
bancos de dados.
Ainda na tentativa de demonstrar a importância e a amplitude nacional, um email padrão veio a ser dirigido aos Presidentes de Seccionais da OAB de todos os
Estados da Federação, o qual continha como anexo o link com o questionário,
tornando possível um maior engajamento.
Em paralelo, ainda veio a ser concedida uma entrevista na rádio 94 FM, que
teve como objetivo divulgar a pesquisa e incentivar os advogados do Rio Grande do
Norte a responderem o questionário, tendo, ao final, sido colhidos dados de 323
advogados, que possuíam escritórios localizados nas diversas regiões do país, no
entanto, considerando que um deles não concluiu integralmente as respostas dos
itens contidos no questionário, o tratamento dos dados passou a considerar 322
respondentes.
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3.6 Tratamento dos dados
3.6.1 Metodologia
Concluída a coleta, teve início o trabalho estatístico, com o banco de dados
construído em formato excel, versão 2010, sendo utilizado o software Statistica SPSS,
versão 20.0, para a construção das tabelas descritivas e aplicação de testes estáticos.
Na tentativa de avaliar se as variáveis estavam relacionadas com determinado
nível de significância, deu-se o uso do Teste Qui-Quadrado, sendo testadas as
seguintes hipóteses: Hipótese Nula (H0): as variáveis não estão relacionadas (as
variáveis são independentes) e Hipótese Alternativa (H1): as variáveis estão
relacionadas (as variáveis são dependentes).
Com a finalidade de constatar a existência de diferença significativa entre
médias, utilizou-se o Teste t do Student, sendo considerado que H0 (não havia
diferença entre as variáveis estudadas) e H1 (havia diferença entre as variáveis
estudadas).
Objetivando verificar a existência de diferença significativa entre as médias e
se os fatores estavam influenciando na variável da resposta, foi utilizado o teste
paramétrico de análise de variância (ANOVA), sendo testadas as seguintes hipóteses:
H0: µi= µi,

Para todo i, j = 1,..,n.

H1: µi ≠ µj, Para pelo menos duas das médias i, j = 1,..n.
Ou seja: H0 (Não há diferença entre as variáveis estudadas) e H1 (Há diferença
entre as variáveis estudadas).
Na tentativa de abranger os casos em que estivessem presentes mais de uma
variável dependente, fez-se uso da análise multivariada da variância, forma
generalizada dos métodos de análise de variância (ANOVA).
Com o fim de verificar em quais fatores estava ocorrendo diferença
significativa, aplicou-se o Teste de Tukey, o qual é usado quando a análise de
variância (ANOVA) é significativo. A comparação de todos os pares possíveis dos
fatores é baseada na distribuição q que é similar a distribuição t.
Para a validação foi utilizada a técnica de análise fatorial, sendo verificada a
existência de níveis de correlação aceitáveis entre as variáveis para maior
confiabilidade do resultado analisado. Para tanto, foram utilizados testes KMO e
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esfericidade de Bartlett, tendo tornado possível verificar a adequação dos dados à
aplicação da análise fatorial.
O quadro a seguir aponta um resumo das análises estatísticas aplicadas,
destacando-se que com as análises apontadas nos itens 3, 4 e 5 foi possível atingir
os objetivos específicos “detectar a aderência das etapas e fases do planejamento
estratégico junto à escritórios de advocacia” e “traçar um perfil dos escritórios de
advocacia que praticam planejamento estratégico”; enquanto a análise apontada no
item 6 possibilitou o alcance do objetivo específico “verificar a relação existente entre
a prática de planejamento estratégico e a percepção do conceito de serviços”.
Quadro 25: Análise estatísticas utilizadas
Análise

Nome da
análise

Objetivo da análise

Técnica utilizada

Resultados
apresentados
em

1

Alfa de
Cronbach

Testar consistência
interna dos
questionários

Análise de Confiabilidade
modelo alfa

Tabela 1

2

Análise fatorial

Validação do
questionário

Índice KMO e teste de
esfericidade de Bartlett

Tabela 2
Tabela 3
Tabela 4

3

Análise
descritiva

Análise exploratória
dos dados

Distribuição de frequência
absoluta e relativa,
mínimo, máximo, quantis,
média, desvio padrão e
coeficiente de variação

Tabela 5
Tabela 7
Tabela 8
Tabela 26

4

Teste Quiquadrado

Verificar associação
entre as variáveis
analisadas

Cruzamento de variáveis

Tabela 6

5

6

Teste t Student

Testar diferenças entre
duas variáveis
independentes

Comparação de média

Tabela 10
Tabela 11
Tabela 12
Tabela 13
Tabela 14
Tabela 15
Tabela 16
Tabela 17
Tabela 18
Tabela 19
Tabela 20
Tabela 21
Tabela 22
Tabela 23
Tabela 24
Tabela 25

Anova seguido
por Turkey

Análise de variância
para testar diferenças
entre três variáveis
independentes em um
único teste

Análise de variância
paramétrica

Tabela 9
Gráfico 1

Fonte: Pesquisa 2017
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3.6.2 Confiabilidade dos dados

A através do teste estatístico Cronbach's Alpha, que verifica a confiabilidade
dos dados, tornou-se possível observar que todos os 27 itens avaliados quanto ao
nível de concordância sobre planejamento estratégico e gestão de serviços obtiveram
um alfa de Cronbach's acima de 0,90, concluindo-se como satisfatória a consistência
dos dados do instrumento de pesquisa.
Tabela 1: Teste estatístico Cronbach’s Alpha para o questionário de planejamento estratégico
Item

Descrição

Alpha de
Cronbach's

Questionário geral

0,969

1

O escritório faz avaliação interna, identificando os pontos fortes.

0,968

2

O escritório faz avaliação interna, identificando os pontos fracos.

0,968

3

O escritório faz avaliação externa, identificando as oportunidades.

0,968

4

O escritório faz avaliação externa, identificano as ameaças.

0,968

5

O escritório tem a missão (razão de existência da empresa) claramente definida.

0,968

6

0,968

11

O escritório tem a visão de futuro (objetivo de longo prazo) claramente definida.
O escritório tem os valores (credo, princípios e crenças que orientam a conduta) claramente
definidos.
O escritório faz análise integrada de pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças,
para o estabelecimento das estratégias e ações para o negócio.
O escritório tem clareza sobre as estratégias formuladas para atuação.
O escritório possui objetivos definidos com clareza, formalizados e compartilhados entre os
gestores.
O escritório possui metas (valor a ser alcançado, com prazo definido).

12

O escritório tem buscado ampliar a área de atuação, oferecendo novos serviços.

0,969

13

O escritório elabora planos de ação para implantação das estratégias.

0,967

14

O escritório compartilha as estratégias formuladas com os envolvidos em sua execução.

0,967

15

O escritório elabora orçamento anual (com receitas e despesas).

0,969

16

O escritório estabelece metas financeiras.

0,967

17

O escritório dispõe de organograma formalizado e atualizado.

0,968

18

O escritório tem clareza sobre a maneira de implementação das estratégias.

0,967

19

O escritório costuma cumprir integralmente os planos de ação elaborados.

0,967

20

O escritório costuma alcançar plenamente os objetivos definidos.

0,967

21

O escritório costuma alcançar plenamente as metas estabelecidas.

0,967

22

O escritório costuma cumprir o orçamento definido.
O escritório tem um cronograma de reuniões para avaliação do cumprimento do
planejamento estratégico.
O escritório cumpre o cronograma de acompanhamento do planejamento estratégico.
O escritório intervém para cumprir os planos de ação estabelecidos, quando algo está
diferente do planejado.
O escritório consegue identificar com clareza todos os serviços prestados aos clientes.

0,968

7
8
9
10

23
24
25
26
27

O escritório consegue identificar de maneira clara o benefício de cada serviço prestado aos
clientes.

0,969
0,967
0,967
0,967
0,968

0,968
0,967
0,967
0,970
0,969
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3.6.3 Validação do instrumento de pesquisa

Para validação do instrumento de pesquisa, utilizou-se da técnica de análise
fatorial, sendo inicialmente verificada a existência de níveis de correlação aceitáveis
entre as variáveis para maior confiabilidade no resultado da análise, sendo a
adequação da análise fatorial confirmada através dos testes de KMO e esfericidade
de Bartlett, possibilitando verificar a adequação dos dados à aplicação da análise
fatorial.
Tabela 2: Teste de esfericidade de Bartlett e KMO
Teste de esfericidade de Bartlett:
Estatística do teste = 2460,186
; GL = 351 ; Valor-p = 0,000
KMO = 0,886
Fonte: Pesquisa 2017

Através do teste de esfericidade de Bartlett, que verifica a presença de
correlações entre as variáveis, para um nível de significância de 5%, obteve-se a
evidência estatística de correlação entre as variáveis estudadas.
O teste de KMO, que verifica o grau de intercorrelações entre as variáveis,
gerou um valor de 0,886, implicando em uma boa adequação dos dados à análise
fatorial, pois o KMO é um índice utilizado para avaliar a adequação da análise fatorial,
os valores altos devem estar entre 0,5 e 1,0 (HAIR JR., ANDERSON, et al., 2005),
valendo destacar que os valores obtidos nesse teste variam entre 0 e 1, quanto mais
próximo de 1, mais adequada é a amostra com relação aplicação da análise fatorial
nas questões em estudo (FERREIRA, BAPTISTA e LIMA, 2004).
Fator Autovalor
1
15,42
2
1,89
3
1,61
4
1,09
5
0,98
6
0,79
7
0,65
8
0,60
9
0,52
10
0,48
11
0,41
12
0,39
13
0,30
14
0,27
15
0,22

Tabela 3: Autovalor e percentual da variância explicada
% Variância
Autovalor
% Variância explicada
57,12
15,42
57,12
7,01
17,31
64,13
5,96
18,92
70,09
4,02
20,01
74,11
3,62
20,99
77,73
2,92
21,78
80,65
2,39
22,42
83,04
2,23
23,02
85,27
1,93
23,54
87,20
1,79
24,03
88,99
1,51
24,43
90,50
1,45
24,83
91,95
1,13
25,13
93,07
1,01
25,40
94,08
0,82
25,62
94,91
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

0,21
0,20
0,19
0,16
0,11
0,10
0,09
0,09
0,08
0,06
0,05
0,03

0,76
0,74
0,71
0,60
0,43
0,39
0,35
0,32
0,29
0,21
0,18
0,11

25,83
26,03
26,22
26,38
26,50
26,60
26,70
26,78
26,86
26,92
26,97
27,00

95,67
96,41
97,12
97,72
98,15
98,53
98,88
99,20
99,50
99,71
99,89
100,00

Fonte: Pesquisa 2017

O critério de decisão do número de fatores utilizado a serem selecionados
para representar a estrutura latente dos dados foi o de raiz latente, o qual seleciona
apenas os fatores que os autovalores são superiores a 1, sendo percebido que 4
fatores selecionados correspondiam a 74,11% da variabilidade total. Esse resultado
foi satisfatório, pois, no critério de percentagem da variância, sugere-se que uma
explicação mínima de 60% da variabilidade seja suficiente.
Com base nos autovalores, foram determinados os autovetores, que
constituem a obtenção dos fatores, tendo por meio deles a combinação linear das
variáveis originais, dando origem às cargas fatoriais.
Diante das cargas fatoriais, que representam a contribuição de cada variável
para a composição do fator, deu-se a utilização da rotação Varimax (23 interações)
dos fatores para identificar as cargas fatoriais representativas em cada fator.
Questões
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10
Q11
Q12
Q13
Q14
Q15
Q16

Tabela 4: Cargas fatoriais na composição dos fatores
Fator 1
Fator 2
Fator 3
0,26
0,84
0,17
0,30
0,83
0,15
0,33
0,60
0,38
0,40
0,59
0,36
0,17
0,29
0,72
0,28
0,30
0,79
0,06
0,26
0,55
0,46
0,63
0,42
0,54
0,48
0,49
0,40
0,41
0,69
0,56
0,19
0,50
0,54
-0,08
0,51
0,63
0,45
0,42
0,62
0,38
0,42
0,76
0,20
-0,04
0,80
0,23
0,27

Fator 4
0,10
0,07
-0,11
-0,04
0,35
0,21
0,45
0,19
0,21
0,11
0,05
-0,30
0,06
0,19
0,18
0,08
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Q17
Q18
Q19
Q20
Q21
Q22
Q23
Q24
Q25
Q26
Q27

0,66
0,67
0,68
0,80
0,79
0,68
0,72
0,80
0,76
0,23
0,34

0,31
0,37
0,33
0,31
0,30
0,20
0,25
0,25
0,25
-0,12
0,11

0,33
0,44
0,25
0,21
0,23
0,14
0,25
0,28
0,18
0,25
0,07

0,04
0,17
0,25
0,20
0,19
0,43
0,12
0,19
0,33
0,80
0,81

Fonte: Pesquisa 2017

Considerando-se o critério da significância prática, o qual sugere que sejam
consideradas as cargas fatoriais acima de “0,50” (MINGOTI, 2005, p.110), foi possível
destacar as variáveis significativas.
O fator 1, representa 57,12% da variabilidade total do conjunto de dados, com
as seguintes variáveis significativas: Q9, Q11 ao Q25. No fator 2 que explica 7,01%
da variabilidade total, tem-se as composições das variáveis: Q1 ao Q4 e Q8. As
variáveis Q5 ao Q7 e Q10 foram significativas no fator 3, com 5,96% de variabilidade
total. Enquanto que no fator 4 (4,02%) foram compostas pelas variáveis Q26 e Q27.
Com isso, por meio da análise fatorial, o instrumento de pesquisa foi validado.
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4. RESULTADOS
Vencida a etapa de validação, passou-se a análise do perfil dos respondentes,
tendo-se chegado aos resultados a seguir, levando-se em conta as 322 respostas
obtidas.

4.1 Perfil dos respondentes
Em um primeiro momento da análise dos resultados, extraiu-se o perfil de
todos os 322 respondentes, conhecendo-se o sexo, a faixa etária, as regiões em que
os escritórios estavam localizados, o número de sócios, o número de advogados, o
tempo de funcionamento, o tempo de formação, o grau de escolaridade, a existência
de outra formação, o tipo de profissional de desempenha a gestão, a forma como
identifica a organização e, principalmente, se realizavam ou não planejamento
estratégico.
A tabela 5, a seguir, especifica cada item, apontando inclusive os percentuais
e a frequência absoluta.
Tabela 5: Perfil geral
Perfil do respondente
Masculino
Sexo
Feminino
Até 29 anos
30 - 35 anos
36 - 40 anos
41 - 45 anos
Faixa etária
46 - 50 anos
51 - 55 anos
56 - 60 anos
Acima de 60 anos
Nordeste
Sudeste
Região dos escritórios de
Sul
advocacia
Centro-Oeste
Norte
1
2-5
6 - 10
Número de sócios
11 e 20
21 e 40
Acima de 40
1
Número de advogados
2-5
6 - 10

Frequência absoluta
238
84
51
93
59
43
20
26
18
12
219
54
26
16
7
98
200
13
5
3
3
136
122
29

%
73,91
26,09
15,84
28,88
18,32
13,35
6,21
8,08
5,59
3,73
68,01
16,77
8,08
4,97
2,17
30,43
62,11
4,04
1,55
0,93
0,93
42,24
37,89
9,01
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Tabela 5: Perfil geral
Perfil do respondente
11 - 20
21 - 40
Acima de 40
Menos de 1 ano
1 - 4 anos
Tempo de funcionamento do
5 - 10 anos
escritório
11 - 20 anos
Acima de 20 anos
Até 5 anos
6 - 10 anos
11 - 20 anos
Tempo de formação jurídica
21 - 30 anos
31 - 40 anos
Acima de 40 anos
Graduado em direito
Especialista em direito
Grau de escolaridade
Mestre
Doutor
Não possuo outra formação
Outras áreas
Outra formação
Administração
Contabilidade
Tipo de profissional que
Sócio
desempenha a função de
Não sócio com formação jurídica
gestão na empresa
Não sócio sem formação jurídica
Escritório de advocacia
Sociedade de advogados
Como se refere ao escritório
Sociedade unipessoal de advocacia
Empresa prestadora de serviços
Banca de advogados
Realiza planejamento
Sim
estratégico
Não
Total

Frequência absoluta
21
6
8
40
78
100
59
45
90
79
107
31
12
3
90
191
32
9
239
56
14
13
290
18
14
251
38
14
11
8
87
235
322

%
6,52
1,86
2,48
12,42
24,22
31,06
18,32
13,98
27,95
24,53
33,23
9,63
3,73
0,93
27,95
59,32
9,93
2,80
74,22
17,39
4,35
4,04
90,06
5,59
4,35
77,95
11,80
4,35
3,42
2,48
27,02
72,98
100,00

Fonte: Pesquisa 2017

De posse de tais números, necessário destacar alguns itens que vieram a
chamar atenção, dentre eles a indicação de que 73,19% dos respondentes são do
sexo masculino; 60,55% concentram-se na faixa etária de 30 a 45 anos; 68,01% são
da Região Nordeste; 92,54% possuem entre 1 e 5 sócios; 80,13% possuem entre 1 e
5 advogados; 55,28% possuem tempo de funcionamento entre 1 a 10 anos; 85,71%
estão formados entre 1 a 20 anos; 59,32% são especialistas em direito; 74,22% não
possuem outra formação, demonstrando, inclusive, o acerto do pensamento de Graça,
Beuren e Murro (2014), que apontaram ser comum a gestão sendo realizada do modo
intuitivo; 90,06% possuem sócio desempenhando a gestão, corroborando o
pensamento de Broget e Pasold (2004), os quais afirmaram ser nítida a presença de
profissionais da área jurídica fazendo a gestão de uma sociedade, bem como de
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Selem e Bertozzi (2005), que haviam destacado os diversos papéis assumidos pelos
advogados; e 77,95% designam a sua organização como escritório de advocacia.
Um dos dados mais relevantes e que servirá de base para a análise da
prática do planejamento, foi a identificação de que somente 27,02% dos
respondentes,

ou

seja,

menos de 1/3,

adotam

planejamento estratégico,

comprovando-se inclusive o pensamento de Codá (2014), que registrou não ser
comum a utilização do planejamento estratégico na advocacia.
Conhecido o perfil dos respondentes e identificado o percentual daqueles que
fizeram ou fazem o planejamento estratégico, passou-se para a segunda etapa da
análise, na qual foram confrontadas as características gerais dos respondentes com
o número daqueles que fizeram ou não planejamento estratégico.
Através do teste Qui-quadrado (X2), para um nível de significância de 5%,
constatou-se evidências de diferença estatística entre a afirmação de realizar
planejamento estratégico com o número de sócios, número de advogados, tempo do
escritório, grau de escolaridade, se possui outra formação acadêmica, quem
desempenha a função de gestão na empresa e na forma que o escritório prefere ser
chamado.
A tabela 6, a seguir, demonstra cada resultado que serviu de comparativo.
Tabela 6: Características gerais versus planejamento estratégico
Planejamento
estratégico
Características gerais
Não
Sim
Masculino
72,69%
27,31%
Sexo
Feminino
73,81%
26,19%
Até 40 anos
74,38%
25,62%
Faixa
Acima de 40 anos
70,59%
29,41%
Centro-Oeste
68,75%
31,25%
Nordeste
74,89%
25,11%
Região
Norte
42,86%
57,14%
Sudeste
70,37%
29,63%
Sul
73,08%
26,92%
Até 5
76,85%
23,15%
Número de sócios
Acima de 5
25,00%
75,00%
Número de
Até 5
78,68%
21,32%
advogados
Acima de 5
50,00%
50,00%
Até 10 anos
78,44%
21,56%
Tempo do
Escritório
Acima de 10 anos
61,54%
38,46%
Até 10 anos
75,74%
24,26%
Tempo de formação
Acima de 10 anos
69,93%
30,07%
Graduação
80,00%
20,00%
Grau de
Especialista
74,87%
25,13%
Escolaridade
Mestre
53,13%
46,88%
Doutor
33,33%
66,67%

Total
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

Valor p
0,842
0,459

0,412

0,000
0,000
0,001
0,241
0,001
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Outra formação
Função
da gestão

Escritório

Sim
Não
Sócio
Não sócio com formação jurídica
Não sócio sem formação jurídica
Banca de advogados
Empresa prestadora de serviços
jurídicos
Escritório de advocacia
Sociedade de advogados
Sociedade unipessoal de
advocacia

63,86%
76,15%
74,14%
83,33%
35,71%
62,50%

36,14%
23,85%
25,86%
16,67%
64,29%
37,50%

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

27,27%

72,73%

100,00%

77,29%
55,26%

22,71%
44,74%

100,00%
100,00%

85,71%

14,29%

100,00%

0,030
0,004

0,000

A partir do referido teste, foi possível perceber que as organizações que
atingiram maiores percentuais de realização de planejamento estratégico são aquelas
com o número de sócios e de advogados acima de 5, que possuem mais de 10 anos
de funcionamento, são compostas de gestores que possuem outra formação, a gestão
vem sendo exercida por não sócio sem formação jurídica e que preferem ser
chamadas de empresas prestadoras de serviços jurídicos.
Verificou-se, ainda, que, à medida que se aumenta o nível de escolaridade, o
percentual de gestores que adotam planejamento estratégico também aumenta, tendo
em vista que, dos respondentes que se identificaram como doutores, 66,67%
afirmaram adotar PE, número que se reduz quando indicam a titulação de mestre
(46,88%), especialista (25,13%) e graduado (20,00%), detectando-se o que havia sido
constatado por Selem (2004), que percebeu a busca por qualificação por parte dos
gestores dos escritórios de advocacia tem provocado mudança no modo de gerir.
Outro detalhe que merece destaque é que, em linhas posteriores, mais
precisamente no item 4.4, será efetuado um detalhamento do perfil específico dos
respondentes, com a finalidade de ser ter uma melhor descrição dos profissionais que
praticam planejamento estratégico em escritório de advocacia.
4.2 Prática de planejamento estratégico
Conhecido o perfil dos respondentes e extraído ao percentual daqueles que
adotam planejamento estratégico, passou-se a análise da a aderência das etapas e
fases do planejamento estratégico junto aos escritórios de advocacia.
A tabela 7 aponta o ranking dos itens que integraram o questionário, com a
medição do nível de concordância.
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Itens
26
7
27
5
6
14
1
2
10
9
11
8
12
16
13
22
15
20
21
19
18
3
25
23
17
24
4

Tabela 7: Ranking dos itens avaliados no questionário de nível de concordância
Descrição
Média Ranking Fator
O escritório consegue identificar com clareza todos os serviços prestados aos
5,93
1
4
clientes.
O escritório tem os valores (credo, princípios e crenças que orientam a
5,76
2
3
conduta) claramente definidos.
O escritório consegue identificar de maneira clara o benefício de cada serviço 5,74
3
4
prestado
aos
clientes.
O escritório tem a missão (razão de existência da empresa) claramente
5,56
4
3
definida.
O escritório tem a visão de futuro (objetivo de longo prazo) claramente
5,45
5
3
definida.
O escritório compartilha as estratégias formuladas com os envolvidos em sua
5,30
6
1
execução.
O escritório faz avaliação interna, identificando os pontos fortes.
5,25
7
2
O escritório faz avaliação interna, identificando os pontos fracos.
5,24
8
2
O escritório possui objetivos definidos com clareza, formalizados e
5,18
9
3
compartilhados entre os gestores.
O escritório tem clareza sobre as estratégias formuladas para atuação.
5,14
10
1
O escritório possui metas (valor a ser alcançado, com prazo definido).
5,14
10
1
O escritório faz análise integrada de pontos fortes, pontos fracos,
oportunidades e ameaças, para o estabelecimento das estratégias e ações
5,07
11
2
para o negócio.
O escritório tem buscado ampliar a área de atuação, oferecendo novos
serviços.
O escritório estabelece metas financeiras.
O escritório elabora planos de ação para implantação das estratégias.
O escritório costuma cumprir o orçamento definido.
O escritório elabora orçamento anual (com receitas e despesas).
O escritório costuma alcançar plenamente os objetivos definidos.
O escritório costuma alcançar plenamente as metas estabelecidas.
O escritório costuma cumprir integralmente os planos de ação elaborados.
O escritório tem clareza sobre a maneira de implementação das estratégias.
O escritório faz avaliação externa, identificando as oportunidades.
O escritório intervém para cumprir os planos de ação estabelecidos, quando
algo está diferente do planejado.
O escritório tem um cronograma de reuniões para avaliação do cumprimento
do planejamento estratégico.
O escritório dispõe de organograma formalizado e atualizado.
O escritório cumpre o cronograma de acompanhamento do planejamento
estratégico.
O escritório faz avaliação externa, identificando as ameaças.

5,03

12

1

5,01
4,91
4,91
4,89
4,82
4,82
4,79
4,74
4,72

13
14
14
15
16
16
17
18
19

1
1
1
1
1
1
1
1
2

4,69

20

1

4,64

21

1

4,54

22

1

4,46

23

1

4,41

24

2

Fonte: Pesquisa 2017

Baseado nos referidos resultados e observando-se o roteiro de planejamento
estratégico para escritórios de advocacia objeto de pesquisa, tornou-se possível
concluir que, apesar de ainda ser considerado pequeno o número de profissionais que
utilizam o planejamento como ferramenta de gestão, aqueles que praticam
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planejamento estratégico na atividade jurídica estão buscando conceitos e técnicas
da área de administração.
Exatamente com base na referida constatação, passou a identificar no ranking
dos itens avaliados o posicionamento de cada etapa, tendo sido possível construir a
tabela 9, a seguir.
Tabela 8 - Ranking dos itens avaliados no
questionário de nível de concordância com identificação das etapas
Itens
26
7
27
5
6
14
1
2
10

Descrição
Ranking
Etapa
O escritório consegue identificar com clareza todos os serviços prestados
1
Gestão de Serviços
aos clientes.
O escritório tem os valores (credo, princípios e crenças que orientam a
2
Diagnóstico
conduta) claramente definidos.
O escritório consegue identificar de maneira clara o benefício de cada
3
Gestão de Serviços
serviço prestado aos clientes.
O escritório tem a missão (razão de existência da empresa) claramente
4
Diagnóstico
definida.
O escritório tem a visão de futuro (objetivo de longo prazo) claramente
5
Diagnóstico
definida.
O escritório compartilha as estratégias formuladas com os envolvidos em
6
Implementação
sua execução.
O escritório faz avaliação interna, identificando os pontos fortes.
7
Diagnóstico
O escritório faz avaliação interna, identificando os pontos fracos.
8
Diagnóstico
O escritório possui objetivos definidos com clareza, formalizados e
9
Criação
compartilhados entre os gestores.

9

O escritório tem clareza sobre as estratégias formuladas para atuação.

10

Criação

11

O escritório possui metas (valor a ser alcançado, com prazo definido).
O escritório faz análise integrada de pontos fortes, pontos fracos,
oportunidades e ameaças, para o estabelecimento das estratégias e
ações para o negócio.
O escritório tem buscado ampliar a área de atuação, oferecendo novos
serviços.
O escritório estabelece metas financeiras.
O escritório elabora planos de ação para implantação das estratégias.
O escritório costuma cumprir o orçamento definido.
O escritório elabora orçamento anual (com receitas e despesas).
O escritório costuma alcançar plenamente os objetivos definidos.
O escritório costuma alcançar plenamente as metas estabelecidas.
O escritório costuma cumprir integralmente os planos de ação
elaborados.
O escritório tem clareza sobre a maneira de implementação das
estratégias.
O escritório faz avaliação externa, identificando as oportunidades.
O escritório intervém para cumprir os planos de ação estabelecidos,
quando algo está diferente do planejado.

10

Criação

11

Criação

12

Criação

13
14
14
15
16
16

Implementação
Implementação
Implementação
Implementação
Implementação
Implementação

17

Implementação

18

Implementação

19

Diagnóstico

20

Acompanhamento

21

Acompanhamento

8
12
16
13
22
15
20
21
19
18
3
25
23

O escritório tem um cronograma de reuniões para avaliação do
cumprimento do planejamento estratégico.
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17
24
4

O escritório dispõe de organograma formalizado e atualizado.
O escritório cumpre o cronograma de acompanhamento do planejamento
estratégico.
O escritório faz avaliação externa, identificando as ameaças.

22

Implementação

23

Acompanhamento

24

Diagnóstico

Fonte: Pesquisa 2017

A partir da referida identificação, tornou possível concluir que, em que pese a
indicação de pouco conhecimento do universo externo do jurídico, na medida em que
74,22% dos respondentes não possuem outra formação, aqueles que praticam
planejamento

estratégico o fazem com compartilhamento de técnicas de

administração, posto ser evidente a observância e cumprimento das etapas contidas
no roteiro que estava sendo objeto de pesquisa. Afinal, semelhantemente ao que
apontaram Ansoff (1977) e (1990), Porter (1992) e (2004), Hamel e Prahalad (1995) e
Macêdo (2010), a etapa de DIAGNÓSTICO vem sendo utilizada pelos respondentes.
Idêntica constatação veio a ser extraída da etapa CRIAÇÃO, acolhendo-se
assim o pensamento de Ansoff (1977) e (1990), Mintzberg (2010), Porter (1992) e
(2004), Kaplan e Norton (1997) e (2000), Hamel e Prahalad (1995) e Macêdo (2010),
que vieram destacar o seu grau de importância.
A etapa de IMPLEMENTAÇÃO, que havia sido apontada por Ansoff (1977) e
(1990), Mintzberg (2010), Porter (1992) e (2004), Kaplan e Norton (1997) e (2000),
Hamel e Prahalad (1995) e Macêdo (2010) como necessária, também veio a ter a
aplicabilidade confirmada entre os respondentes.
Seguindo a sequência, a etapa de ACOMPANHAMENTO, que inclusive havia
sido indicada apenas por Kaplan e Norton (1997) e (2000) e Macêdo (2010), também
foi considerada aplicada pelos respondentes.
Ainda de acordo com os números extraídos, também foi possível constatar
que as etapas de Diagnóstico, Criação e Implementação ocupam lugar de destaque,
na medida em que receberam um maior índice de concordância, enquanto a etapa de
Acompanhamento não vêm recebendo tamanha ênfase, tornando evidente inclusive
a motivação dos autores Ansoff (1977) e (1990), Hamel e Prahalad (1995) e Mintzberg
(2010) haverem optado por não inserem a mesma nos seus estudos.
Por fim, direcionada a análise à etapa de ATUALIZAÇÃO, percebeu-se que
48,90% dos respondentes estão aplicando-a, circunstâncias que evidenciam a razão
de somente os autores Porter (1992) e (2004) e Macêdo (2010) terem dado
importância à referida etapa.
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Tudo leva a crer que, além de ainda ser pequeno o número de profissionais
que praticam planejamento estratégico, aqueles que utilizam as técnicas estão se
limitando a diagnosticar, criar e implementar, ou seja, obedecem as três primeiras
etapas, entretanto, não está havendo uma preocupação em acompanhar e atualizar,
etapas que certamente irão reproduzir os benefícios da técnica de gestão.
Em um segundo momento, quando a análise passou a ser direcionada às
fases do planejamento, identificou-se em cada etapa o grau de concordância das
respectivas fases, extraindo-se assim a importância de cada item do roteiro aplicado.
Na etapa DIAGNÓSTICO, que possuía 7 fases específicas, percebeu-se que
5 delas estão concentradas dentre as 7 primeiras colocadas no ranking que aponta o
grau de concordância dos respondentes, detectando-se que as fases de “avaliação
externa com identificação das oportunidades” e “avaliação externa com identificação
das ameaças”, que havia sido citada por Certo e Peter (1993) e Stoner e Freeman
(1999), não têm recebido a importância necessária, na medida em que ficaram
posicionadas entre as 6 últimas do ranking.
Tratando-se da etapa CRIAÇÃO, que foi composta por 5 itens, percebeu-se
uma certa coincidência em relação ao grau de concordância dos respondentes, tendo
as mesmas, além de seguido uma sequência, apontado pequenas variações em
termos diferença de percentuais, demonstrando assim que o roteiro reproduziu a
técnica de planejamento estratégico cuja etapa vem sendo aplicada pela maioria dos
escritórios de advocacia que fazem uso da ferramenta de gestão.
Quando a etapa analisada é a IMPLEMENTAÇÃO, que possuía 10 itens, de
modo semelhante à CRIAÇÃO, percebe-se a observância de uma sequência em
relação

ao

grau

de concordância,

cabendo

um

certo

destaque à

fase

“compartilhamento das estratégias”, a qual, afastando-se das demais fases, que
ocuparam as posições entre 9 e 11, veio a ocupar a posição 6 do ranking de
concordância, bem como a fase “disponibilização de organograma formalizado e
atualizado”, indicada no ranking em uma das últimas posições, o que demonstra o seu
pouco uso.
No que diz respeito à etapa de ACOMPANHAMENTO, composta por 3 itens,
a verificação do grau de concordância das suas 3 fases indica que fazer o diagnóstico,
criar e até mesmo implementar o planejamento tem sido algo frequente, porém,
quando o assunto é acompanhamento, não tem sido verificada a importância
merecida, observando-se inclusive o seu posicionamento entre os 5 últimos do
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ranking, sem contar a coincidência com o pensamento de Graça, Beuren & Morro
(2014), quando apontaram que as organizações até estabelecem objetivos e metas,
porém, não costumam fazer avaliações.
Fazendo a análise das fases da etapa de ATUALIZAÇÃO, que possuía 2 itens,
concluiu-se que aqueles que a realizam concentram as providências de atualização
entre 6 meses a 2 anos, tendo o período anual sido apontado por 40,23% dos
respondentes.
Com isso, restou atingido do objetivo específico que consistia em “detectar a
aderência das etapas e fases do planejamento estratégico junto à escritórios de
advocacia”.
4.3 Gestão de serviços
No que tange os itens relacionados à gestão de serviços, que possuía o total
de 2, a análise estatística apontou evidências da sua realização, tendo inclusive sido
posicionados nas colocações 1 e 3 do ranking, levando-se à conclusão de que os
escritórios pesquisados, em que pese a pouca formação em área diversa da jurídica,
conseguem identificar com clareza os serviços prestados aos clientes e o benefício
de cada serviço prestado aos clientes, contrariando inclusive o que afirmou Santos
(2014), de que existia dificuldade por parte dos profissionais da área jurídica de
identificação dos serviços que prestam.
Vencida a análise das etapas e fases do planejamento estratégico e
identificada as evidências de realização da gestão de serviços, direcionou-se o olhar
às dimensões, na tentativa de “verificar a relação existente entre a prática de
planejamento estratégico e a percepção do conceito de serviços”, oportunidade em
que se passou a avaliar os resultados por meio de médias aritméticas, atribuindo nota
7 para concordo totalmente até 1 para discordo totalmente, de acordo o que é possível
extrair da tabela 9, a seguir.

Dimensão
1
2
3
4

Mínimo
1,31
1,00
1,00
1,00

Fonte: Pesquisa 2017

Máximo
7,00
7,00
7,00
7,00

Tabela 9: Comparação dos fatores
25%
Mediana
75%
Média
3,94
5,00
6,00
4,86
4,00
5,00
6,40
4,94
4,50
5,75
6,75
5,49
5,00
6,00
7,00
5,83

DP
1,52
1,66
1,50
1,28

CV
31,23
33,59
27,41
22,02

Valor - p
0,000

DP: Desvio Padrão CV: Coeficiente de Variação
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Através do teste de Análise de Variância Multivariada (MANOVA), para um
nível de significância de 5%, detectou-se evidências de diferença estatística entre as
mesmas.
Por meio do teste de Tukey (Gráfico 1), notou-se que a dimensão 3, composta
pelas variáveis Q5 (o escritório tem a missão – DIAGNÓSTICO), Q6 (o escritório tem
visão de futuro – DIAGNÓSTICO), Q7 (o escritório tem os valores - DIAGNÓSTICO)
e Q10 (o escritório tem objetivos definidos com clareza – CRIAÇÃO), e a dimensão 4,
composta pelas variáveis Q26 (o escritório consegue identificar com clareza todos os
serviços prestados aos clientes – GESTÃO DE SERVIÇOS) e Q27 (o escritório
consegue identificar de maneira clara o benefício de cada serviço prestado aos
clientes – GESTÃO DE SERVIÇOS), apresentaram maiores e semelhantes níveis de
concordância.
A partir de tais constatações, tornou-se possível concluir que, dentre aqueles
escritórios que fazem planejamento estratégico e que possuem uma missão, visão de
futuro, valores e objetivos definidos, a identificação dos serviços que prestam e os
benefícios que proporcionam aos clientes aparecem com maior frequência,
evidenciando-se, assim, a relação entre a prática de planejamento estratégico e o
conceito de serviços.
Com isso, mais um objetivo específico, que consistia em “verificar a relação
existente entre a prática de planejamento estratégico e a percepção do conceito de
serviços” foi atingido.
Gráfico 1: Teste de Tukey - Comparação dos fatores

Fonte: Pesquisa 2017
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Importante que seja destacado que, embora o foco principal do estudo tenha
sido o nível de utilização do planejamento estratégico pelos escritórios de advocacia
no país, foram realizados diversos comparativos entre itens específicos e os graus de
concordância, tendo-se chegado a algumas evidências estatísticas significativas,
conforme demonstram as tabelas apresentadas como ANEXOS – Tabelas
complementares.
4.4 Perfil específico
Em um quarto momento, conhecido o perfil completo dos respondentes,
detectado como estava sendo feito o planejamento estratégico e verificada a relação
entre o PE e a percepção do conceito de serviços, deu-se início a uma nova etapa de
análise, levando-se em conta apenas o universo daqueles que apontaram que
realizaram o planejamento estratégico, traçando-se assim um novo perfil.
Tabela 10: Perfil dos respondentes que realizam planejamento estratégico
Perfil do entrevistado
Sexo

Faixa etária

Estado dos escritórios de
advocacia

Número de sócios

Número de advogados

Masculino
Feminino
Até 29 anos
30 - 35 anos
36 - 40 anos
41 - 45 anos
46 - 50 anos
51 - 55 anos
56 - 60 anos
Acima de 60 anos
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro-Oeste
Norte
1
2-5
6 - 10
11 e 20
21 e 40
Acima de 40
1
2-5
6 - 10
11 e 20
21 e 40
Acima de 40
Menos de 1 ano

Frequência absoluta
65
22
15
20
17
18
3
8
3
3
55
16
7
5
4
12
57
8
4
3
3
26
29
12
10
4
6
7

%
74,71
25,29
17,24
22,98
19,54
20,69
3,45
9,20
3,45
3,45
63,22
18,38
8,05
5,75
4,60
13,79
65,51
9,20
4,60
3,45
3,45
29,89
33,33
13,79
11,49
4,60
6,90
8,05
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Tabela 10: Perfil dos respondentes que realizam planejamento estratégico
Perfil do entrevistado
Tempo de funcionamento do
escritório

Tempo de formação jurídica

Grau de escolaridade

Outra formação
Tipo de profissional que
desempenha a função de
gestão na empresa
Como se refere ao escritório

Última vez que realizou
planejamento estratégico*

Número de páginas do
documento final*
Escritório promove constantes
atualizações no Planejamento
Estratégico *

Frequência que o escritório
atualiza o plano estratégico

Fonte: Pesquisa 2017

1 - 4 anos
5 - 10 anos
11 - 20 anos
Acima de 20 anos
Até 5 anos
6 - 10 anos
11 - 20 anos
21 - 30 anos
31 - 40 anos
Acima de 40 anos
Graduado em direito
Especialista em direito
Mestre
Doutor
Não possuo outra formação
Outras áreas
Administração
Contabilidade
Sócio
Não sócio sem formação jurídica
Não sócio com formação jurídica
Escritório de advocacia
Sociedade de advogados
Empresa prestadora de serviços
Banca de advogados
Sociedade unipessoal de advocacia
Antes de 2012
2012
2013
2014
2015
2016
Até 25 páginas
26 - 50 páginas
51 - 75 páginas
76 - 100 páginas
Acima de 100 páginas

Frequência absoluta
22
18
23
17
19
22
32
10
3
1
18
48
15
6
57
24
5
1
75
9
3
57
17
8
3
2
3
3
4
8
25
42
67
8
3
2
2

%
25,28
20,69
26,44
19,54
21,84
25,29
36,78
11,49
3,45
1,15
20,69
55,17
17,24
6,90
65,52
27,58
5,75
1,15
86,21
10,34
3,45
65,52
19,53
9,20
3,45
2,30
3,53
3,53
4,71
9,41
29,41
49,41
81,71
9,75
3,66
2,44
2,44

Não

45

51,72

Sim
Semestralmente
Anualmente
A cada 2 anos
Entre 3 e 4 anos
A cada 5 ano ou mais
Não promove
Total

42
17
35
12
6
2
15
87

48,28
19,54
40,23
13,79
6,90
2,30
17,24
100,00
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Analisando-se os referidos dados, percebeu-se que, dentre aqueles que
adotam planejamento estratégico no dia a dia do escritório de advocacia, 74,71% são
do sexo masculino; a faixa etária entre 30 e 45 anos representa a maior parte dos
respondentes que fazem planejamento estratégico, totalizando 63,21%; a região do
Nordeste concentra 63,22% dos respondentes que fazem planejamento estratégico;
65,51% dos que fizeram planejamento têm de 2 a 5 sócios; seguidos de 33,33% que
possuem entre 2 a 5 advogados; com tempo de funcionamento entre 11 a 20 anos
para 26,44%; formação jurídica entre 11 e 20 anos, representando 36,78%; estando
55,17% na condição de especialistas em direito; e com designação da organização
como escritório de advocacia por 65,52%.
Quando o tema era o tipo de profissional que desempenhava gestão,
constatou-se que 86,21% trazem à frente um sócio como gestor, tendo sido percebido
com clareza que a ideia de fazer planejamento estratégico na área jurídica vem
crescendo nos últimos 3 anos, na medida em que os números quase triplicaram entre
2014 e 2015, tendo crescido 20% em 2016.
Tratando a respeito do tamanho do documento que reproduziu o planejamento
estratégico, 81,71% dos respondentes apontaram até 25 páginas, indicando-se,
inclusive, que 48,28% dos escritórios promoviam constantes atualizações no
planejamento estratégico, tendo anualmente como principal frequência, com 40,23%.
Portanto, extraindo-se as características específicas do universo que adota
planejamento estratégico na gestão do escritório de advocacia, foi possível constatar
que são homens (74,71%), concentrados na faixa etária de 30 a 45 anos (63,21%),
sendo a maior parte da Região Nordeste do país (63,22%), com escritório composto
por 2 a 5 sócios (65,51%), 2 a 5 advogados (33,33%), tendo entre 1 e 20 anos de
funcionamento (71,26%), com profissionais formados entre 11 a 20 anos (36,78%),
com a base de especialistas (55,71%), designação de escritório de advocacia
(65,52%), tendo um sócio (advogado) na condição de gestor (86,21%) e que fizeram
planejamento estratégico nos últimos dois anos (78,82%), cujo documento continha
até 25 páginas (81,71%), restando atingido, assim, o objetivo específico de “traçar um
perfil dos escritórios de advocacia que praticam planejamento estratégico”.
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5. CONCLUSÃO
Partindo-se da ideia de saber “até que ponto os escritórios de advocacia
praticam planejamento estratégico”, a pesquisa teve como objetivo “avaliar a prática
de planejamento estratégico nos escritórios de advocacia”.
Durante a construção do referencial teórico, foram “analisados os elementos
do planejamento estratégico, tornando possível a identificação das etapas e o
detalhamento das fases, extraindo-se aquelas que poderiam ser aplicadas aos
escritórios de advocacia”, sendo atingido o primeiro objetivo específico.
Diante de tais elementos – etapas e fases do planejamento –, direcionou-se a
pesquisa às características dos escritórios de advocacia e dos serviços jurídicos,
tornando possível a “elaboração de um roteiro que contemplasse os aspectos do
planejamento estratégico que poderiam ser aplicados aos escritórios de advocacia”,
sendo atingido o segundo objetivo específico.
Ainda na etapa de construção do referencial teórico, realizou-se um estudo a
respeito da gestão de serviços, com análise do conceito de serviço e da estratégia de
serviço, extraindo-se as interfaces entre ambos, o que tornou possível agregar ao
roteiro do planejamento estratégico para escritórios de advocacia itens relativos à
gestão de serviços (conceito de serviço).
Na sequência, com o fim de “detectar a aderência dos elementos do
planejamento estratégico junto aos escritórios de advocacia”, “verificar a relação
existente entre a prática do planejamento estratégico e a percepção de serviços” e
“traçar o perfil dos escritórios de advocacia que praticam planejamento estratégico”,
passou-se à etapa de aplicação do roteiro junto aos advogados país.
De posse dos dados coletados e efetuadas as análises estatísticas iniciais,
extraiu-se o perfil geral dos respondentes, constatando-se que 27,02% adotam
planejamento estratégico nos escritórios de advocacia.
Em seguida, diante de nova análise estatística, constatou-se evidências de
diferença estatística entre a afirmação de realizar planejamento estratégico com o
número de sócios, número de advogados, tempo do escritório, grau de escolaridade,
se possui outra formação acadêmica, quem desempenha a função de gestão na
empresa e na forma que o escritório prefere ser chamado, tornando-se possível
apontar que as organizações que atingiram maiores percentuais de realização de
planejamento estratégico são aquelas com o número de sócios e de advogados acima
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de 5, que possuem mais de 10 anos de funcionamento, são compostas de gestores
que possuem outra formação, a gestão vem sendo exercida por não sócio sem
formação jurídica e que preferem ser chamadas de empresas prestadoras de serviços
jurídicos.
Verificou-se, ainda, que, à medida que se aumenta o nível de escolaridade, o
percentual de gestores que adotam planejamento estratégico também aumenta.
Dando-se sequência às análises estatísticas, detectou-se que, embora de
modo ainda discreto, levando-se em conta que 27,02% dos respondentes adotam
planejamento estratégico, aqueles que estão fazendo uso como ferramenta de gestão
observam as etapas apontadas no roteiro proposto, dentre elas DIAGNÓSTICO,
CRIAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO e ATUALIZAÇÃO, podendose destacar que as 3 primeiras possuem as fases seguidas quase que integralmente,
enquanto as 2 últimas são observadas de modo parcial, restando atingido, assim, o
terceiro objetivo específico.
No que diz respeito ao tema gestão de serviços, os dados coletados
apontaram que os profissionais que prestam serviços jurídicos e que fazem
planejamento estratégico, inserindo de forma clara a missão, a visão de futuro, valores
e objetivos, possuem a identificação dos serviços que prestam e os benefícios que
proporcionam aos clientes mais nítidos, na medida em que aparecem com maior
frequência, evidenciando-se, assim, a relação entre a prática de Planejamento
Estratégico e conceito de serviços, que integrava o quarto objetivo específico.
Extraindo-se

as

características

específicas

do

universo

que

adota

planejamento estratégico na gestão do escritório de advocacia, foi possível constatar
a maioria masculina, concentrada na faixa etária de 30 a 45 anos, sendo a maior parte
da Região Nordeste do país, com escritório composto por 2 a 5 sócios, 2 a 5
advogados, tendo entre 1 e 20 anos de funcionamento, com profissionais formados
entre 11 a 20 anos, com a base de especialistas, designação de escritório de
advocacia, tendo um sócio (advogado) na condição de gestor e que fizeram
planejamento estratégico nos últimos dois anos, cujo documento continha até 25
páginas, restando atingido, assim, o quarto objetivo específico.
A pesquisa apresentou implicações gerenciais, na medida em que, tanto o
roteiro elaborado, como os resultados podem servir para despertar o interesse dos
profissionais da área jurídica na utilização de técnicas de planejamento estratégico e
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gestão, tornando a atividade cada vez mais profissional, afastando assim a ideia de
gestão intuitiva dos escritórios de advocacia.
Dada a limitação de estudos em torno do planejamento estratégico voltado à
área jurídica, percebe-se que a presente pesquisa também servirá para preencher
parte da lacuna existente, servindo de estímulo para futuras pesquisas direcionadas
à gestão dos escritórios de advocacia.
Como contribuição acadêmica, a pesquisa poderá servir para instaurar o
debate a respeito da necessidade de se inserir na grade curricular do curso de direito
temas voltados à área de planejamento estratégico e gestão de serviços,
proporcionando aos futuros profissionais e prestadores de serviços noções básicas
para a gestão de um escritório de advocacia, afastando-se assim da postura intuitiva
de gerir, para sintonizar com o mercado cada vez mais profissional e em crescimento.
Considerando-se que a pesquisa teve como objetivo avaliar a prática de
planejamento estratégico e diante da constatação de que é ainda é pequeno o número
de escritórios de advocacia que fazem uso da técnica, percebeu-se uma limitação no
universo pesquisado, trazendo-se como consequência certo grau de desinteresse dos
profissionais em fornecer respostas ao questionário.
Diante da pesquisa realizada e baseado nos resultados extraídos, torna-se
possível apresentar como sugestão de futuras pesquisas: a medição dos resultados
daqueles escritórios de advocacia que vêm realizado planejamento estratégico,
tornando possível transmitir aos advogados a importância da utilização das referidas
técnicas; a busca de motivos para justificar o pequeno número de escritórios de
advocacia praticando planejamento estratégico; e a verificação de quais os elementos
servirão para estimular a prática de planejamento estratégico nos escritórios de
advocacia.
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APÊNDICE
INSTRUMENTO DE PESQUISA (PRÉ-TESTE)
Planejamento Estratégico em escritórios de advocacia
A presente pesquisa tem como finalidade avaliar até que ponto as empresas
prestadoras de serviços jurídicos praticam PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO. Os
resultados da pesquisa servirão de base para uma Dissertação do Mestrado
Profissional em Administração da Universidade Potiguar - UnP. Embora tenhamos a
certeza de que a nomenclatura do tipo de organização estudado tem sofrido
alterações, em respeito ao conceito mais usado no dia a dia da atividade jurídica,
optaremos por utilizar a expressão "escritório" para facilitar a compreensão. As suas
respostas serão muito importantes e contribuirão para a evolução da pesquisa e,
naturalmente, trará resultados úteis para a advocacia.
Informações pessoais
Qual o seu sexo?
( ) Masculino
( ) Feminino
Qual a sua idade?
( ) Até 20 anos
( ) De 21 a 30 anos
( ) De 31 a 40 anos
( ) De 41 a 50 anos
( ) De 51 a 60 anos
( ) Acima de 61 anos
Em qual estado da federação está localizada a sede do seu escritório?
( ) Acre – AC
( ) Alagoas – AL
( ) Amapá – AP
( ) Amazonas- AM
( ) Bahia – BA
( ) Ceará – CE
( ) Distrito Federal – DF
( ) Espírito Santo – ES
( ) Goiás – GO
( ) Maranhão - MA
( ) Mato Grosso – MT
( ) Mato Grosso do Sul – MS
( ) Minas Gerais – MG
( ) Pará – PA
( ) Paraíba – PB
( ) Paraná - PR
( ) Pernambuco – PE
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(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

) Piauí – PI
) Rio de Janeiro – RJ
) Rio Grande do Norte – RN
) Rio Grande do Sul – RS
) Rondônia – RO
) Roraima – RR
) Santa Catarina – SC
) São Paulo – SP
) Sergipe – SE
) Tocantins – TO

O seu escritório é composto por quantos sócios?
( )1
( ) entre 2 e 5
( ) entre 6 e 10
( ) entre 11 e 20
( ) entre 21 e 40
( ) acima de 40
Qual a quantidade de advogados que trabalham no seu escritório, excluídos os
sócios?
( )1
( ) entre 2 e 5
( ) entre 6 e 10
( ) entre 11 e 20
( ) entre 21 e 40
( ) acima de 40
Qual o tempo de funcionamento do seu escritório?
( ) Menos de 1 ano
( ) Mais de 1 ano a 5 anos
( ) Mais de 5 anos a 10 anos
( ) Mais de 10 anos a 20 anos
( ) Mais de 20 anos
Qual a sua principal formação?
( ) Doutor
( ) Mestre
( ) Especialista em direito
( ) Graduado em direito
Além da formação jurídica, que outra área você possui conhecimento?
( ) Administração
( ) Economia
( ) Contabilidade
( ) Área biomédica
( ) outras áreas
( ) Não possuo outra formação
Qual a melhor conceituação para o seu escritório?
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(
(
(
(
(

) Banca de advogados
) Escritórios de advocacia
) Sociedade de advogados
) Sociedade unipessoal de advocacia
) Empresa prestadora de serviços jurídicos

A gestão do seu escritório é desempenhada por qual tipo de profissional?
( ) Sócio
( ) Não sócio com formação jurídica
( ) Não sócio sem formação jurídica
Caso tenha interesse em receber o resultado da pesquisa, insira o e-mail a
seguir.
__________________________________________________________________

Prática de Planejamento Estratégico
O meu escritório faz ou já fez Planejamento Estratégico?
( ) Sim
( ) Não
OBS: caso a resposta anterior seja negativa, não se faz necessário continuar a
responder. Agradecemos sua participação. Por favor, vá até o final de página e clique
no botão PRÓXIMA. Em seguida, clique em ENVIAR.
O planejamento teve a participação de:
( ) Apenas sócios
( ) Sócios e equipe de apoio administrativo
( ) Sócios e demais advogados que trabalham no escritório
( ) Sócios, equipe de apoio administrativo e demais advogados que trabalham no
escritório
Quando foi a última fez que foi elaborado Planejamento Estratégico?
( ) 2016
( ) 2015
( ) 2014
( ) 2013
( ) 2012
( ) Antes de 2012
Etapas do planejamento
Por favor, indique o grau de concordância ou discordância em relação a cada
sentença, utilizando a escala de 1 (não concordo) a 7 (concordar plenamente). Podem
ser marcados quaisquer valor intermediários. Não existem respostas corretas ou
incorretas. Estamos interessados no grau que melhor exprime a sua opinião sobre a
prática de planejamento estratégico no seu escritório.
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Item
1
2
3
4
5
6
7
Item
8
9
10
11
12
Item
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Item

Etapa 1 – Diagnóstico
Fases
O meu (nosso) escritório faz AVALIAÇÃO INTERNA,
identificando os pontos fortes.
O meu (nosso) escritório faz AVALIAÇÃO INTERNA,
identificando os pontos fracos.
O meu (nosso) escritório faz AVALIAÇÃO EXTERNA,
identificando as oportunidades.
O meu (nosso) escritório faz AVALIAÇÃO EXTERNA,
identificando as ameaças.
O meu (nosso) escritório tem definida claramente a MISSÃO
(razão de existência da empresa) claramente definida.
O meu (nosso) escritório tem definida claramente a VISÃO
DE FUTURO (objetivo de longo prazo) claramente definida.
O meu (nosso) escritório tem os VALORES (credo, princípios
e crenças que orientam a conduta) claramente definidos.
Etapa 2 – Criação
Fases
O meu (nosso) escritório faz análise integrada de pontos
fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças, para o
estabelecimento das estratégias e ações para o negócio.
O meu (nosso) escritório tem clareza sobre as
ESTRATÉGIAS formuladas para atuação.
O meu (nosso) escritório possui OBJETIVOS definidos com
clareza, formalizados e compartilhados entre os gestores.
O meu (nosso) escritório possui METAS (valor a ser
alcançados, com prazo definido).
O meu (nosso) escritório tem buscado ampliar área de
atuação, oferecendo novos serviços.
Etapa 3 – Implementação
Fases
O meu (nosso) escritório elabora planos de ação para
implantação das estratégicas.
O meu (nosso) escritório compartilha as estratégias
formuladas com os envolvidos em sua execução.
O meu (nosso) escritório elabora um orçamento anual (com
receitas e despesas).
O meu (nosso) escritório estabelece metas financeiras.
O meu (nosso) escritório dispõe de organograma
formalizado e atualizado.
O meu (nosso) escritório tem clareza sobre a maneira de
implementação das estratégias.
O meu (nosso) escritório costuma cumprir integralmente os
planos de ação elaborados.
O meu (nosso) escritório costuma alcançar plenamente os
objetivos definidos.
O meu (nosso) escritório costuma alcançar plenamente as
metas estabelecidas.
O meu (nosso) escritório costuma cumprir o orçamento
definido.
Etapa 4 – Acompanhamento
Fases

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7
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23
24
25

Item
26

O meu (nosso) escritório tem um cronograma de reuniões
para avaliação do cumprimento do Planejamento
Estratégico.
O meu (nosso) escritório cumpre um cronograma de
acompanhamento do Planejamento Estratégico.
O meu (nosso) escritório intervém para cumprir os planos de
ação estabelecidos, quando algo está diferente do
planejado.
Etapa 5 – Atualização
Fases
1
O meu (nosso) escritório promove constantes atualizações
no plano estratégico.

2

3

4

5

6

7

6

7

A frequência com que meu (nosso) escritório atualiza o plano estratégico é:
( ) Semestral
( ) Anual
( ) A cada 2 anos
( ) Entre 3 e 4 anos
( ) A cada 5 anos ou período superior
( ) Não promove
Gestão de serviços
ITEM
Promessa de serviço
28
O meu (nosso) escritório sabe identificar com clareza todos
os serviços prestados aos clientes.
29
O meu (nosso) escritório consegue identificar de maneira
clara o benefício de cada serviço prestado aos clientes.

1

2

3

4

5

Contato
Caso deseje receber o resultado da pesquisa, insira o e-mail a seguir.
___________________________________________________________________
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INSTRUMENTO DE PESQUISA
Planejamento Estratégico em escritórios de advocacia
A presente pesquisa tem como finalidade avaliar até que ponto as empresas
prestadoras de serviços jurídicos praticam PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO. Os
resultados da pesquisa servirão de base para uma Dissertação do Mestrado
Profissional em Administração da Universidade Potiguar - UnP. Embora tenhamos a
certeza de que a nomenclatura do tipo de organização estudado tem sofrido
alterações, em respeito ao conceito mais usado no dia a dia da atividade jurídica,
optaremos por utilizar a expressão "escritório" para facilitar a compreensão. As suas
respostas serão muito importantes e contribuirão para a evolução da pesquisa e,
naturalmente, trará resultados úteis para a advocacia.
Informações pessoais
Qual o seu sexo?
( ) Masculino
( ) Feminino
Qual a sua idade?
( ) Até 20 anos
( ) De 21 a 30 anos
( ) De 31 a 40 anos
( ) De 41 a 50 anos
( ) De 51 a 60 anos
( ) Acima de 61 anos
Em qual estado da federação está localizada a sede do seu escritório?
( ) Acre – AC
( ) Alagoas – AL
( ) Amapá – AP
( ) Amazonas- AM
( ) Bahia – BA
( ) Ceará – CE
( ) Distrito Federal – DF
( ) Espírito Santo – ES
( ) Goiás – GO
( ) Maranhão - MA
( ) Mato Grosso – MT
( ) Mato Grosso do Sul – MS
( ) Minas Gerais – MG
( ) Pará – PA
( ) Paraíba – PB
( ) Paraná - PR
( ) Pernambuco – PE
( ) Piauí – PI
( ) Rio de Janeiro – RJ
( ) Rio Grande do Norte – RN
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(
(
(
(
(
(
(

) Rio Grande do Sul – RS
) Rondônia – RO
) Roraima – RR
) Santa Catarina – SC
) São Paulo – SP
) Sergipe – SE
) Tocantins – TO

O seu escritório é composto por quantos sócios?
( )1
( ) entre 2 e 5
( ) entre 6 e 10
( ) entre 11 e 20
( ) entre 21 e 40
( ) acima de 40
Qual a quantidade de advogados que trabalham no seu escritório, excluídos os
sócios?
( )1
( ) entre 2 e 5
( ) entre 6 e 10
( ) entre 11 e 20
( ) entre 21 e 40
( ) acima de 40
Qual o tempo de funcionamento do seu escritório?
( ) Menos de 1 ano
( ) Mais de 1 ano a 5 anos
( ) Mais de 5 anos a 10 anos
( ) Mais de 10 anos a 20 anos
( ) Mais de 20 anos
Qual a sua principal formação?
( ) Doutor
( ) Mestre
( ) Especialista em direito
( ) Graduado em direito
Além da formação jurídica, que outra área você possui conhecimento?
( ) Administração
( ) Economia
( ) Contabilidade
( ) Área biomédica
( ) outras áreas
( ) Não possuo outra formação
Qual a melhor conceituação para o seu escritório?
( ) Banca de advogados
( ) Escritórios de advocacia
( ) Sociedade de advogados
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( ) Sociedade unipessoal de advocacia
( ) Empresa prestadora de serviços jurídicos
A gestão do seu escritório é desempenhada por qual tipo de profissional?
( ) Sócio
( ) Não sócio com formação jurídica
( ) Não sócio sem formação jurídica
Caso tenha interesse em receber o resultado da pesquisa, insira o e-mail a
seguir.
__________________________________________________________________

Prática de Planejamento Estratégico
O meu escritório faz ou já fez Planejamento Estratégico?
( ) Sim
( ) Não
OBS: caso a resposta anterior seja negativa, não se faz necessário continuar a
responder. Agradecemos sua participação. Por favor, vá até o final de página e clique
no botão PRÓXIMA. Em seguida, clique em ENVIAR.
O planejamento teve a participação de:
( ) Apenas sócios
( ) Sócios e equipe de apoio administrativo
( ) Sócios e demais advogados que trabalham no escritório
( ) Sócios, equipe de apoio administrativo e demais advogados que trabalham no
escritório
Quando foi a última fez que foi elaborado Planejamento Estratégico?
( ) 2016
( ) 2015
( ) 2014
( ) 2013
( ) 2012
( ) Antes de 2012
O documento final do último Planejamento Estratégico contém:
( ) Até 25 páginas
( ) De 26 a 50 páginas
( ) De 51 a 75 páginas
( ) De 76 a 100 páginas
( ) Acima de 100 páginas
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Etapas do planejamento
Por favor, indique o grau de concordância ou discordância em relação a cada
sentença, utilizando a escala de 1 (não concordo) a 7 (concordar plenamente). Podem
ser marcados quaisquer valor intermediários. Não existem respostas corretas ou
incorretas. Estamos interessados no grau que melhor exprime a sua opinião sobre a
prática de planejamento estratégico no seu escritório.
Item
1
2
3
4
5
6
7

Item
8
9
10
11
12
Item
13
14
15
16
17

Etapa 1 – Diagnóstico
Fases
1
O meu (nosso) escritório faz AVALIAÇÃO INTERNA,
identificando os pontos fortes.
O meu (nosso) escritório faz AVALIAÇÃO INTERNA,
identificando os pontos fracos.
O meu (nosso) escritório faz AVALIAÇÃO EXTERNA,
identificando as oportunidades.
O meu (nosso) escritório faz AVALIAÇÃO EXTERNA,
identificando as ameaças.
O meu (nosso) escritório tem definida claramente a
MISSÃO (razão de existência da empresa) claramente
definida.
O meu (nosso) escritório tem definida claramente a VISÃO
DE FUTURO (objetivo de longo prazo) claramente
definida.
O meu (nosso) escritório tem os VALORES (credo,
princípios e crenças que orientam a conduta) claramente
definidos.
Etapa 2 – Criação
Fases
1
O meu (nosso) escritório faz análise integrada de pontos
fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças, para o
estabelecimento das estratégias e ações para o negócio.
O meu (nosso) escritório tem clareza sobre as
ESTRATÉGIAS formuladas para atuação.
O meu (nosso) escritório possui OBJETIVOS definidos
com clareza, formalizados e compartilhados entre os
gestores.
O meu (nosso) escritório possui METAS (valor a ser
alcançados, com prazo definido).
O meu (nosso) escritório tem buscado ampliar área de
atuação, oferecendo novos serviços.
Etapa 3 – Implementação
Fases
1
O meu (nosso) escritório elabora planos de ação para
implantação das estratégicas.
O meu (nosso) escritório compartilha as estratégias
formuladas com os envolvidos em sua execução.
O meu (nosso) escritório elabora um orçamento anual
(com receitas e despesas).
O meu (nosso) escritório estabelece metas financeiras.
O meu (nosso) escritório dispõe de organograma
formalizado e atualizado.

2

3

4

5

6

7

2

3

4

5

6

7

2

3

4

5

6

7
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18
19
20
21
22
Item
23
24
25

Item
26

O meu (nosso) escritório tem clareza sobre a maneira de
implementação das estratégias.
O meu (nosso) escritório costuma cumprir integralmente
os planos de ação elaborados.
O meu (nosso) escritório costuma alcançar plenamente os
objetivos definidos.
O meu (nosso) escritório costuma alcançar plenamente as
metas estabelecidas.
O meu (nosso) escritório costuma cumprir o orçamento
definido.
Etapa 4 – Acompanhamento
Fases
1
O meu (nosso) escritório tem um cronograma de reuniões
para avaliação do cumprimento do Planejamento
Estratégico.
O meu (nosso) escritório cumpre um cronograma de
acompanhamento do Planejamento Estratégico.
O meu (nosso) escritório intervém para cumprir os planos
de ação estabelecidos, quando algo está diferente do
planejado.
Etapa 5 – Atualização
Fases
1
O meu (nosso) escritório promove constantes atualizações
no plano estratégico.

2

3

4

5

6

7

2

3

4

5

6

7

A frequência com que meu (nosso) escritório atualiza o plano estratégico é:
( ) Semestral
( ) Anual
( ) A cada 2 anos
( ) Entre 3 e 4 anos
( ) A cada 5 anos ou período superior
( ) Não promove
Gestão de serviços
ITEM
Promessa de serviço
28
O meu (nosso) escritório sabe identificar com clareza todos
os serviços prestados aos clientes.
29
O meu (nosso) escritório consegue identificar de maneira
clara o benefício de cada serviço prestado aos clientes.

1

2

3

4

5 6 7

Contato
Caso deseje receber o resultado da pesquisa, insira o e-mail a seguir.
___________________________________________________________________
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Anexos – Tabelas complementares
Tabela 11: Comparação dos itens no grau de concordância por sexo
Masculino
Feminino
Dimensão
Média
Desvio padrão
Média
Desvio padrão
1
4,75
1,47
5,19
1,64
2
4,88
1,66
5,12
1,68
3
5,43
1,44
5,66
1,72
4
5,79
1,13
5,95
1,68

Fonte: Pesquisa 2017

0,249
0,564
0,541
0,611

*Valor - p < 0,05

Tabela 12: Comparação dos itens no grau de concordância por idade
Até 40 anos
Acima de 40 anos
Dimensão
Média
Desvio padrão
Média
Desvio padrão
1
4,92
1,45
4,78
1,63
2
5,16
1,67
4,61
1,61
3
5,62
1,42
5,29
1,63
4
5,89
1,27
5,74
1,31

Fonte: Pesquisa 2017

Valor-p

Valor-p
0,678
0,130
0,322
0,593

*Valor - p < 0,05

Tabela 13: Comparação dos itens no grau de concordância por número de sócios
Até 5
Acima de 5
Dimensão
Valor-p
Média
Desvio padrão
Média
Desvio padrão
1
4,83
1,42
4,99
1,88
0,687
2
5,00
1,63
4,70
1,81
0,494
3
5,48
1,42
5,53
1,84
0,902
4
5,82
1,24
5,89
1,49
0,838

Fonte: Pesquisa 2017

*Valor - p < 0,05

Tabela 14: Comparação dos itens no grau de concordância por número de advogados
Até 5
Acima de 5
Dimensão
Média
Desvio padrão
Média
Desvio padrão
1
4,67
1,55
5,20
1,42
2
4,84
1,75
5,11
1,51
3
5,39
1,55
5,66
1,44
4
5,86
1,29
5,78
1,29
Fonte: Pesquisa 2017

Valor-p
0,116
0,480
0,410
0,775

*Valor - p < 0,05

Tabela 15: Comparação dos itens no grau de concordância por tempo de funcionamento
Até 10 anos
Acima de 10 anos
Dimensão
Valor-p
Média
Desvio padrão
Média
Desvio padrão
1
4,99
1,34
4,71
1,71
0,410
2
5,13
1,64
4,72
1,67
0,245
3
5,65
1,28
5,29
1,73
0,268
4
5,89
1,28
5,76
1,30
0,638

Fonte: Pesquisa 2017

*Valor - p < 0,05
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Tabela 16: Comparação dos itens no grau de concordância por tempo de formação
Até 10 anos
Acima de 10 anos
Dimensão
Média
Desvio padrão
Média
Desvio padrão
1
4,94
1,42
4,80
1,61
2
5,12
1,66
4,78
1,66
3
5,57
1,37
5,42
1,63
4
5,95
1,35
5,73
1,23

Fonte: Pesquisa 2017

0,664
0,351
0,648
0,422

*Valor - p < 0,05

Tabela 17: Comparação dos itens no grau de concordância por nível de estudo
Graduação com pós
Somente graduação
Itens
Média
Desvio padrão
Média graduação
Desvio padrão
Q1
5,33
1,88
5,23
1,84
Q2
5,44
1,72
5,19
1,86
Q3
4,50
2,18
4,78
2,09
Q4
4,61
2,33
4,36
2,09
Q5
5,28
1,99
5,64
1,83
Q6
5,28
1,99
5,49
1,65
Q7
5,44
1,95
5,84
1,67
Q8
5,00
1,88
5,09
1,84
Q9
4,78
1,93
5,23
1,64
Q10
5,06
1,83
5,22
1,68
Q11
5,17
2,01
5,13
1,80
Q12
4,33
2,43
5,22
1,66
Q13
4,44
1,98
5,03
1,87
Q14
5,17
1,89
5,33
1,63
Q15
4,33
2,20
5,03
2,18
Q16
4,39
2,23
5,17
1,90
Q17
3,61
2,30
4,78
2,21
Q18
4,39
1,97
4,83
1,79
Q19
4,78
1,90
4,80
1,62
Q20
4,56
2,04
4,88
1,52
Q21
4,67
1,88
4,86
1,65
Q22
4,33
2,06
5,06
1,81
Q23
4,33
2,28
4,72
2,04
Q24
3,94
2,04
4,59
1,75
Q25
4,50
1,89
4,74
1,80
Q26
5,56
1,69
6,03
1,16
Q27
5,33
1,97
5,84
1,24

Fonte: Pesquisa 2017

Valor-p

Valor-p
0,836
0,599
0,614
0,662
0,468
0,639
0,389
0,859
0,315
0,722
0,941
0,159
0,246
0,710
0,231
0,136
0,050
0,369
0,965
0,529
0,678
0,146
0,482
0,179
0,620
0,168
0,181

*Valor - p < 0,05

Tabela 18: Comparação dos itens no grau de concordância por nível de formação
Graduação com pós
Somente graduação
Dimensão
Valor-p
Média
Desvio padrão
Média graduação
Desvio padrão
1
4,48
1,61
4,96
1,49
0,234
2
4,98
1,80
4,93
1,64
0,915
3
5,26
1,59
5,55
1,49
0,480
4
5,44
1,66
5,93
1,16
0,150

Fonte: Pesquisa 2017

*Valor - p < 0,05

Tabela 19: Comparação dos itens no grau de concordância por existência de formação em outra área
Sim
Não
Itens
Valor-p
Média
Desvio padrão
Média
Desvio padrão
Q1
5,07
1,98
5,35
1,77
0,496
Q2
5,27
1,87
5,23
1,81
0,926
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Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10
Q11
Q12
Q13
Q14
Q15
Q16
Q17
Q18
Q19
Q20
Q21
Q22
Q23
Q24
Q25
Q26
Q27

Fonte: Pesquisa 2017

4,47
4,50
5,57
5,60
5,93
5,20
5,43
5,37
5,30
5,30
5,00
5,63
5,13
5,23
4,83
4,90
5,20
5,13
5,00
5,07
5,10
4,80
5,20
5,97
5,87

2,03
2,11
1,96
1,71
1,68
1,83
1,61
1,71
1,73
1,70
1,74
1,50
2,05
1,89
2,20
1,81
1,45
1,46
1,55
1,86
1,84
1,65
1,45
1,35
1,41

4,86
4,37
5,56
5,37
5,67
5,00
4,98
5,09
5,05
4,89
4,86
5,12
4,75
4,89
4,39
4,65
4,58
4,65
4,72
4,82
4,40
4,28
4,42
5,91
5,67

2,14
2,16
1,82
1,73
1,76
1,85
1,74
1,70
1,89
1,94
1,99
1,75
2,26
2,04
2,30
1,85
1,75
1,71
1,76
1,90
2,18
1,90
1,93
1,27
1,44

0,410
0,786
0,990
0,553
0,496
0,632
0,242
0,471
0,552
0,338
0,745
0,179
0,445
0,453
0,385
0,546
0,100
0,190
0,464
0,571
0,140
0,208
0,037
0,853
0,537

*Valor - p < 0,05

Tabela 20: Comparação dos itens no grau de concordância por existência de formação em outra área
Sim
Não
Dimensão
Valor-p
Média
Desvio padrão
Média
Desvio padrão
1
5,14
1,44
4,72
1,55
0,217
2
4,90
1,67
4,96
1,67
0,871
3
5,62
1,58
5,42
1,47
0,567
4
5,92
1,32
5,79
1,27
0,663

Fonte: Pesquisa 2017

*Valor - p < 0,05

Tabela 21: Estatística descritiva dos itens analisados
Itens

Mínimo

Máximo

25%

Mediana

75%

Média

DP

CV

Q1

1,00

7,00

4,00

6,00

7,00

5,25

1,84

34,98

Q2

1,00

7,00

4,00

6,00

7,00

5,24

1,82

34,79

Q3

1,00

7,00

3,00

5,00

7,00

4,72

2,10

44,46

Q4

1,00

7,00

2,00

5,00

6,00

4,41

2,13

48,32

Q5

1,00

7,00

4,00

7,00

7,00

5,56

1,86

33,43

Q6

1,00

7,00

4,00

6,00

7,00

5,45

1,72

31,51

Q7

1,00

7,00

5,00

7,00

7,00

5,76

1,73

29,96

Q8

1,00

7,00

4,00

5,00

7,00

5,07

1,84

36,20

Q9

1,00

7,00

4,00

5,00

7,00

5,14

1,70

33,07

Q10

1,00

7,00

4,00

5,00

7,00

5,18

1,70

32,83

Q11

1,00

7,00

4,00

5,00

7,00

5,14

1,83

35,64

Q12

1,00

7,00

4,00

5,00

7,00

5,03

1,86

37,03

Q13

1,00

7,00

4,00

5,00

7,00

4,91

1,90

38,64

Q14

1,00

7,00

4,00

6,00

7,00

5,30

1,68

31,67
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Q15

1,00

7,00

3,00

5,00

7,00

4,89

2,19

44,74

Q16

1,00

7,00

4,00

5,00

7,00

5,01

1,99

39,62

Q17

1,00

7,00

3,00

5,00

7,00

4,54

2,27

49,91

Q18

1,00

7,00

4,00

5,00

6,00

4,74

1,83

38,57

Q19

1,00

7,00

4,00

5,00

6,00

4,79

1,67

34,87

Q20

1,00

7,00

4,00

5,00

6,00

4,82

1,63

33,89

Q21

1,00

7,00

4,00

5,00

6,00

4,82

1,69

35,05

Q22

1,00

7,00

4,00

5,00

7,00

4,91

1,88

38,26

Q23

1,00

7,00

3,00

5,00

7,00

4,64

2,09

44,91

Q24

1,00

7,00

3,00

5,00

6,00

4,46

1,82

40,86

Q25

1,00

7,00

3,00

5,00

6,00

4,69

1,81

38,52

Q26

1,00

7,00

5,00

6,00

7,00

5,93

1,29

21,79

Q27

1,00

7,00

5,00

6,00

7,00

5,74

1,43

24,87

Fonte: Pesquisa 2017

Itens
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10
Q11
Q12
Q13
Q14
Q15
Q16
Q17
Q18
Q19
Q20
Q21
Q22
Q23
Q24
Q25
Q26
Q27

Fonte: Pesquisa 2017

Itens
Q1
Q2

Tabela 9: Comparação dos itens no grau de concordância por sexo
Masculino
Feminino
Média
Desvio padrão
Média
Desvio padrão
5,15
1,78
5,55
2,02
5,18
1,81
5,41
1,89
4,82
2,01
4,45
2,36
4,28
2,14
4,82
2,11
5,46
1,85
5,86
1,88
5,38
1,67
5,64
1,87
5,75
1,65
5,77
1,97
4,97
1,85
5,36
1,79
4,92
1,63
5,77
1,77
5,12
1,64
5,36
1,89
5,05
1,83
5,41
1,84
5,09
1,76
4,86
2,19
4,63
1,81
5,73
1,96
5,20
1,64
5,59
1,79
4,86
2,06
4,95
2,57
4,88
2,00
5,41
1,94
4,35
2,32
5,09
2,04
4,51
1,80
5,41
1,76
4,75
1,71
4,91
1,60
4,71
1,61
5,14
1,70
4,71
1,67
5,14
1,75
4,80
1,86
5,23
1,93
4,58
2,01
4,82
2,32
4,42
1,77
4,59
2,02
4,60
1,68
4,95
2,17
5,95
1,12
5,86
1,73
5,63
1,34
6,05
1,65

Valor-p
0,391
0,621
0,489
0,306
0,384
0,555
0,965
0,387
0,042*
0,570
0,425
0,622
0,027*
0,348
0,864
0,280
0,189
0,045
0,709
0,290
0,306
0,359
0,652
0,699
0,429
0,779
0,241

*Valor - p < 0,05

Tabela 10: Comparação dos itens no grau de concordância por idade
Até 40 anos
Acima de 40 anos
Média
Desvio padrão
Média
Desvio padrão
5,44
1,72
4,97
1,99
5,27
1,81
5,20
1,88

Valor-p
0,243
0,863

118

Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10
Q11
Q12
Q13
Q14
Q15
Q16
Q17
Q18
Q19
Q20
Q21
Q22
Q23
Q24
Q25
Q26
Q27

Fonte: Pesquisa 2017

5,17
4,67
5,65
5,52
5,94
5,25
5,15
5,37
5,52
5,10
4,96
5,40
4,88
5,21
4,62
4,79
4,69
4,79
4,81
5,02
4,65
4,52
4,60
6,02
5,77

1,95
2,01
1,88
1,75
1,66
1,87
1,70
1,58
1,67
1,82
1,92
1,66
2,25
1,90
2,29
1,73
1,70
1,73
1,75
1,95
2,11
1,77
1,88
1,26
1,48

4,06
4,03
5,43
5,34
5,49
4,80
5,11
4,91
4,57
4,94
4,83
5,14
4,89
4,71
4,43
4,66
4,94
4,86
4,83
4,74
4,63
4,37
4,83
5,80
5,69

2,17
2,28
1,85
1,68
1,80
1,78
1,73
1,85
1,93
1,95
1,89
1,72
2,13
2,09
2,27
1,98
1,64
1,50
1,62
1,79
2,07
1,93
1,71
1,35
1,37

0,014*
0,168
0,583
0,641
0,228
0,264
0,916
0,227
0,017
0,709
0,750
0,480
0,998
0,254
0,708
0,744
0,496
0,849
0,955
0,504
0,956
0,713
0,559
0,441
0,791

*Valor - p < 0,05

Tabela 11: Comparação dos itens no grau de concordância por número de advogados
Até 5
Acima de 5
Itens
Valor-p
Média
Desvio padrão
Média
Desvio padrão
Q1
5,13
1,93
5,47
1,67
0,406
Q2
5,15
1,86
5,41
1,78
0,523
Q3
4,67
2,13
4,81
2,09
0,767
Q4
4,31
2,23
4,59
1,98
0,551
Q5
5,45
1,96
5,75
1,68
0,478
Q6
5,24
1,82
5,81
1,49
0,132
Q7
5,93
1,56
5,47
1,97
0,234
Q8
4,96
1,89
5,25
1,76
0,486
Q9
5,02
1,79
5,34
1,54
0,392
Q10
4,93
1,79
5,63
1,45
0,065
Q11
5,02
1,98
5,34
1,56
0,427
Q12
4,75
1,96
5,53
1,59
0,058
Q13
4,67
1,93
5,31
1,80
0,130
Q14
5,29
1,76
5,31
1,55
0,954
Q15
4,69
2,23
5,22
2,11
0,280
Q16
4,91
2,04
5,19
1,91
0,531
Q17
4,18
2,38
5,16
1,94
0,053
Q18
4,55
1,93
5,06
1,61
0,205
Q19
4,64
1,73
5,06
1,56
0,254
Q20
4,60
1,72
5,19
1,42
0,106
Q21
4,60
1,74
5,19
1,55
0,118
Q22
4,76
1,96
5,16
1,72
0,350
Q23
4,35
2,12
5,16
1,95
0,080
Q24
4,16
1,78
4,97
1,80
0,046*
Q25
4,51
1,81
5,00
1,78
0,224
Q26
5,95
1,30
5,91
1,30
0,892
Q27
5,78
1,34
5,66
1,58
0,695

Fonte: Pesquisa 2017

*Valor - p < 0,05
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Tabela 12: Comparação dos itens no grau de concordância por tempo de funcionamento
Até 10 anos
Acima de 10 anos
Itens
Valor-p
Média
Desvio padrão
Média
Desvio padrão
Q1
5,40
1,77
5,08
1,93
0,408
Q2
5,23
1,87
5,25
1,79
0,968
Q3
5,19
1,91
4,18
2,21
0,024*
Q4
4,68
2,04
4,10
2,22
0,207
Q5
5,77
1,67
5,33
2,06
0,273
Q6
5,51
1,59
5,38
1,88
0,716
Q7
6,00
1,43
5,48
2,00
0,170
Q8
5,15
1,79
4,98
1,90
0,662
Q9
5,28
1,60
4,98
1,82
0,413
Q10
5,34
1,59
5,00
1,83
0,355
Q11
5,43
1,63
4,80
2,02
0,113
Q12
5,19
1,78
4,85
1,97
0,398
Q13
5,06
1,76
4,73
2,05
0,409
Q14
5,62
1,47
4,93
1,85
0,055
Q15
4,91
2,27
4,85
2,11
0,891
Q16
5,32
1,79
4,65
2,15
0,118
Q17
4,51
2,36
4,58
2,18
0,896
Q18
4,85
1,73
4,60
1,95
0,526
Q19
4,87
1,51
4,70
1,86
0,634
Q20
4,94
1,54
4,68
1,75
0,460
Q21
4,98
1,54
4,63
1,85
0,333
Q22
5,13
1,79
4,65
1,97
0,239
Q23
4,57
1,99
4,73
2,22
0,739
Q24
4,49
1,61
4,43
2,06
0,871
Q25
4,70
1,78
4,68
1,86
0,945
Q26
5,98
1,26
5,88
1,34
0,711
Q27
5,81
1,35
5,65
1,53
0,608

Fonte: Pesquisa 2017

*Valor - p < 0,05

Tabela 13: Comparação dos itens no grau de concordância por tempo de formação
Até 10 anos
Acima de 10 anos
Itens
Média
Desvio padrão
Média
Desvio padrão
Q1
5,44
1,82
5,09
1,86
Q2
5,20
1,90
5,28
1,77
Q3
5,17
1,88
4,33
2,22
Q4
4,66
1,96
4,20
2,28
Q5
5,63
1,87
5,50
1,87
Q6
5,46
1,63
5,43
1,81
Q7
6,00
1,60
5,54
1,82
Q8
5,12
1,78
5,02
1,90
Q9
5,15
1,67
5,13
1,75
Q10
5,17
1,64
5,20
1,77
Q11
5,54
1,63
4,78
1,94
Q12
5,00
1,88
5,07
1,87
Q13
5,05
1,90
4,78
1,91
Q14
5,71
1,50
4,93
1,76
Q15
4,80
2,32
4,96
2,09
Q16
5,34
1,76
4,72
2,15
Q17
4,29
2,30
4,76
2,23
Q18
4,85
1,74
4,63
1,91
Q19
4,76
1,67
4,83
1,69
Q20
4,93
1,78
4,72
1,50
Q21
4,85
1,75
4,78
1,65

Valor-p
0,375
0,825
0,061
0,315
0,739
0,939
0,220
0,801
0,966
0,946
0,055
0,872
0,517
0,031*
0,749
0,140
0,339
0,572
0,847
0,553
0,846
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Q22
Q23
Q24
Q25
Q26
Q27

Fonte: Pesquisa 2017

4,93
4,54
4,54
4,76
6,02
5,88

1,94
2,12
1,73
1,85
1,33
1,42

4,89
4,74
4,39
4,63
5,85
5,61

1,84
2,07
1,91
1,78
1,26
1,44

0,930
0,654
0,713
0,748
0,528
0,382

*Valor - p < 0,05

