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Introdução / Objetivos Resultados / Discussões

Algumas empresas, em função de características peculiares, 

necessitam de ferramentas específicas para a análise dos dados. No 

ramo  advocatício  existe  uma  gama  muito  grande  de  processos  que 

apresentam uma dificuldade natural de se apurar a receita e formar o 

preço  de  venda,  pois  apresentam  grande  variabilidade,  em  termos 

temporais,  da  entrada  e  registro  de  suas  receitas  em  razão  dos 

processos  serem  na  maioria  das  vezes  morosos  e  com  término 

indefinido de sua resolução. 

A advocacia,  sob  definição,  não  é  considerada  atividade 

mercantil.  Objetivos  e  controles  financeiros  geralmente  são 

estabelecidos de forma empírica e intuitiva. O escritório analisado possui 

profissionais atuantes nas áreas do direito empresarial, tributário, cível, 

direito  da  família  e  trabalhista.  A  expectativa  do  trabalho,  é  que, 

utilizando  métodos  científicos  para  a  análise  dos  dados  colhidos  na 

empresa,  se  consiga  fazer  levantamento  minucioso  dos  custos  e 

oferecer,  com confiabilidade, um modelo de precificação dos serviços 

prestados.

   

Para  desenvolver  o  presente  trabalho  foi  efetuado 

levantamento de todas as despesas ocorridas em determinado período 

e estes valores foram divididos pelo número de meses decorridos. Com 

esta  amostra  temporal  tivemos  um  retrato  real  dos  gastos  que  o 

escritório  tem  mensalmente.  Para  chegar  a  um  valor  que  sirva  de 

referencial para a formação do preço de venda dos serviços efetuamos 

alguns levantamentos fundamentais do tempo que o advogado gasta em 

algumas de suas atividades, os custos indiretos, salários, entre outros. 

Ainda  sobre  este  valor  acrescentamos  os  tributos  incidentes  nesta 

atividade. Este valor foi  considerado como o valor de referência para 

elaboração de orçamentos que tiveram como base o tempo de trabalho 

multiplicado pelo valor da hora. Efetuamos também algumas estimativas 

de  valor  para  cobrança  a  custo  fixo  mensal  através  da  projeção  do 

tempo  dispendido  a  determinado  cliente  conforme  o  volume  de 

demandas  deste.  Além  do  que,  foi  proposto  um  método  de  custeio 

baseado  em  eventos,  onde  cada  processo  possuiria  uma  ordem  de 

serviço onde nela se registraria cada evento ocorrido.

Metodologia Referências

Quanto aos meios, o presente trabalho tem por base uma pes-

quisa de campo, exploratória, além de um estudo de caso. É de campo 

por utilizar o método de entrevista semi estruturada. É também explora-

tória, objetivando relacionar-se com os métodos de custeio disponíveis 

com a finalidade de descobrir os que se empregariam na gestão de cus-

tos da empresa em análise. A base lógica de investigação foi o método 

dedutivo  que  promove  a  familiarização  com  o  problema  escolhido. 

Propõe-se testar a aplicabilidade de um ou mais métodos de custeio 

com o objetivo de estabelecer opções na forma de custeio para a em-

presa. A pesquisa foi realizada “in loco”, sendo a análise onde, quando e 

como os fatos ocorrem, coletando informações de forma sistematizada e 

organizada  e  registrando-as  para  serem  analisadas.  A abordagem  é 

qualitativa com o propósito de análise e avaliação de forma profunda e 

exaustiva dos fenômenos e compreensão dos dados coletados.

Busca-se com isso, conhecimento profundo sobre os custos in-

corridos na empresa analisada e, por conseguinte, chegar a um valor 

que sirva como base para a formação do preço de venda dos serviços 

oferecidos no escritório.
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