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INTRODUÇÃO
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Saber usar os recursos do seu escritório corretamente 
e ter uma boa gestão é fundamental para que você 
garanta a continuidade do seu empreendimento.

Porém, nem sempre essa é uma tarefa fácil, não é 
mesmo?

Isso porque você, que é advogado, já possui uma 
rotina bastante corrida: tem que comparecer à 
audiências, fazer ou revisar peças, atender clientes…

Elas são importantes, na verdade, essenciais… afinal, 
foi para isso que você abriu seu escritório jurídico.

Mas eu preciso te dizer que, para que você tenha um 
escritório jurídico de alto desempenho, garantir a 
continuidade, sustentabilidade e tornar o seu negócio 
mais lucrativo, existem outros aspectos que você 
precisa se atentar, e será sobre eles que a gente vai 
conversar nas próximas linhas.
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Faça um mapeamento 
e controle dos seus 
processos internos
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Para que as atividades do seu escritório fluam, é 
importante saber quais sãos as tarefas existentes, 
prioridades em que devem ser realizadas, como, por 
quem e por que devem ser feitas.

Já pensou perder prazos por conta dos membros da 
sua equipe estarem um esperando pelo outro para 
fazerem o acompanhamento ou redigirem uma 
ação judicial?

Se isso não é bom para você, imagina para o seu 
cliente.

Ou melhor, imagine que seu certificado tenha ven-
cido e você descobriu isso bem na hora de propor o 
embargo de terceiros após já ter saído a adjudica-
ção… seria desesperador, não é mesmo? Principal-
mente por saber do prazo processual para esse tipo 
de ação.

Ter um mapeamento e controle dos seus processos 
internos te ajuda a evitar situações como essas.
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Mantenha sua 
equipe altamente 
treinada quanto às 
rotinas e atualizada 
sobre as informações 
do seu escritório
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Bem, não basta ter tudo definido apenas no papel, 
é importante que sua equipe conheça o funciona-
mento de todos os processos de seu escritório jurídi-
co, e mais ainda suas atribuições.

Isso permite, além do cumprimento de suas tarefas, 
identificar falhas com mais facilidade, dar respostas 
mais ágeis a você, que é gestor, e aos seus clientes, 
além de favorecer a comunicação entre os setores.

Quando você tem uma equipe que possui uma 
visão holística da sua empresa, as atividades são 
desenvolvidas de forma a facilitar todo o fluxo da 
operação, pois se entende como cada procedimen-
to realizado poderá repercutir nas atividades poste-
riormente, e isso contribui para impedir que os seus 
processos internos travem.

Essa é uma prática comum em nosso escritório de 
contabilidade...

Por exemplo, nossos colaboradores do setor fiscal 
sabem como as informações que estão sendo gera-
das por eles vão ser usadas pelo setor contábil, e isso 
já permite que o trabalho seja feito da forma correta 
logo no primeiro momento.
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O que você acha de incluir essa ideia também 
no seu escritório jurídico?

E se você precisar de uma empresa que te aju-
de no treinamento dos seus colaboradores, 
pode contar com a gente, da HS Contábil.

É o nosso setor de “Assessoria Empresarial” que 
cuida dessa área, além de palestras, também 
disponibilizamos informativos e outros recur-
sos que possam contribuir para o crescimento 
da sua empresa.
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Tenha controle e 
acompanhe as suas 
finanças
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Então, agora começamos a falar de um assunto que 
a gente vai poder te ajudar especificamente.

Ter um bom controle das finanças é essencial para 
qualquer tipo de empresa.

Para ilustrar melhor, a gente pode idealizar a situ-
ação em que, chegando no dia de pagamento de 
seus funcionários, você simplesmente não tenha 
recursos suficientes para pagá-los.

Muitos gestores, com o objetivo de resolver de for-
ma rápida situações como essas, acabam caindo no 
cheque especial ou tomando empréstimos para ca-
pital de giro, ambos costumam ter juros altos e cur-
tos prazos para pagamentos, fazendo com que seu 
negócio entre em um verdadeiro ciclo de pagamen-
to de juros...

Saber para onde vai e de onde vem o dinheiro da 
sua empresa impede que situações como essa acon-
teçam.

E, nesse contexto, uma das formas que podemos te 
ajudar é na elaboração de um controle de fluxo de 
caixa do seu escritório.
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Estabeleça um 
controle gerencial 
adequado do seu 
escritório
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Além disso, para que você tenha um escritório jurídico 

de alto desempenho, é fundamental ter acesso rápido 

a informações concretas sobre tudo que acontece em 

sua empresa.

Dessa forma, ter um bom sistema de controle geren-

cial é a forma de alcançar esse objetivo de maneira 

adequada.

Seu principal objetivo é fornecer dados que possam 

ser usados na sua tomada de decisão, e isso contribui 

para que você use os recursos disponíveis em seu em-

preendimento de maneira consciente.

Por meio dele você sabe, por exemplo, quanto está 

gastando com insumos, valores gastos com abasteci-

mento e manutenção dos seus veículos, gastos com 

deslocamentos de sua equipe e o que está sendo gas-

to com treinamentos.

Quer um exemplo prático de como essa informação 

pode ser útil?
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Ter uma equipe atualizada sobre as principais mu-

danças legislativas é essencial para seu escritório ju-

rídico, por conta disso, é comum investir em cursos 

e treinamentos.

Ao ter acesso às suas informações gerenciais, você 

poderá identificar que, com o valor gasto no perío-

do, seria mais vantajoso contratar uma empresa de 

treinamento, que além de cobrar mais barato, pode-

ria alinhar os assuntos discutidos à realidade do seu 

negócio.

Ou seja, você sairia ganhando duas vezes: na redu-

ção do valor e em uma abordagem mais efetiva do 

conteúdo tratado.
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Enxugue gastos 
através do 
planejamento 
tributário
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A gente sabe que um dos seus principais objetivos é 

maximizar os seus lucros, não é verdade?

E o planejamento tributário é outra opção que você 

tem para alcançar esse objetivo.

Através dele, seu escritório busca formas que repre-

sentem menor desembolso de recursos no que diz 

respeito ao pagamento de tributos, isso de acordo 

com as exigências da legislação tributária.

Nós, da HS Contábil, podemos te ajudar nessa mis-

são, e, além de identificar o melhor enquadramento, 

verificamos a existência de benefícios fiscais que 

seu escritório jurídico possa se beneficiar.

Lembre-se sempre: o planejamento tributário é uma 

forma de tornar seu negócio mais lucrativo, organi-

zar seus processos no que diz respeito a apuração 

de impostos e também buscar meios, legais, de sim-

plificar a burocracia para sua empresa nessa área.
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Conte com os nossos serviços, 
da HS Contábil, para que sua 
empresa fique em dia com 
suas obrigações 
fiscais, contábeis, trabalhistas, 
previdenciárias e 
paralegais!
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E sabe o que é melhor? Nós, da HS Contábil, além 

de te ajudar nesses pontos que trouxemos até aqui, 

ainda prestamos o apoio necessário para que sua 

empresa se mantenha em dia com suas obrigações 

contábeis, fiscais, trabalhistas, previdenciárias e pa-

ralegais.

Contar com apoio especializado nessas áreas e in-

cluir nas rotinas do seu escritório de advocacia os 

pontos que trouxemos aqui, é uma forma de você 

ficar livre para se dedicar a prestar um serviço de 

qualidade junto aos seus clientes e permitir que o 

seu escritório jurídico tenha alto desempenho.

Então, agora eu te pergunto, o que ainda está faltan-

do para você entrar em contato conosco, da HS Con-

tábil?

Nós existimos para facilitar que empresas como a 

sua alcancem o desenvolvimento e o sucesso.

Entre agora em contato com um de nossos especia-

listas e entenda como isso é possível em seu escritó-

rio jurídico.
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11 4479-6500

comercial@hscontabil.com.br

Rua Iugoslávia, 125 – Parque das Nações - Santo André/SP


