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Resumo 

 

As mudanças globais, as novas tecnologias e o aumento das expectativas 

dos clientes geram uma necessidade, cada vez maior, de um planejamento 

estruturado e coerente com a realidade. Diante disso, este estudo de caso se propôs 

a criar um planejamento estratégico e Balanced Scorecard para a Morais & Machado 

Advogados, bem como indicadores e fórmulas de cálculo, tendo como base a 

bibliografia pesquisada. A partir das informações coletadas nas entrevistas com os 

sócios, no levantamento de arquivos e na observação direta foi realizada uma 

análise de conteúdo e em seguida a categorização dos dados, a fim de determinar 

as forças e fraquezas do negócio. Essas serviram de base para determinar os 

objetivos estratégicos dentro das quatro perspectivas do BSC e depois os 

indicadores, tendo como destaque aumentar o faturamento, aumentar o número de 

clientes, criar um banco de dados de clientes e investir em novas técnicas de 

marketing jurídico.   

 Palavras-chave : Planejamento Estratégico, Balanced Scorecard (BSC)  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, a organização necessita de uma administração moderna que 

proporcione sustentação para o executivo atuar a frente ou pelo menos em “tempo 

real” diante das mutações e das interações com o ambiente e essa moderna 

administração, por sua vez, não deve ser embasada por dirigentes “chutadores” 

(OLIVEIRA, 1997). 

Para tanto, é necessário um planejamento estratégico, o qual se caracteriza 

como um processo gerencial de desenvolver e manter uma adequação razoável 

entre os objetivos e recursos da Empresa e as mudanças e oportunidades de 

mercado (KOTLER, 1992). O objetivo do Planejamento Estratégico é orientar e 

reorientar os negócios e produtos da Empresa de modo que gere lucros e 

crescimento satisfatórios. 

Ademais, a partir da década de 80, Kaplan e Norton advertem a necessidade 

da criação de um sistema de indicadores, chamado Balanced Scorecard, que traduz 

a visão e a estratégia da empresa num conjunto coerente de medidas de 

desempenho. Este sistema alerta para importância de medir não só a saúde 

financeira da empresa, mas também o quanto ela está preparada para o futuro. 

Todo esse contexto acaba por exigir que os escritórios de advocacia se 

preocupem em ter um planejamento estratégico, bem como, um posicionamento de 

mercado para que possam manter-se competitivos. Os escritórios de advocacia 

estão mudando a forma de planejar seu negócio. A conduta e abordagem 

tradicionais não mais garantem sucesso e sobrevivência, sendo fundamental a 

adoção de uma forte orientação ao cliente e o conhecimento da concorrência para o 

sucesso nos dias atuais (GONÇALVES, 2007). 

Ante tudo isso, este estudo se propõe a criar um planejamento estratégico e 

um BCS para a Morais & Machado Advogados, uma sociedade de advogados que 

entrou no mercado em Junho do corrente ano e almeja conquistar de forma 

diferenciada seu espaço, bem como, um crescimento sustentável. 
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2 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 

A evolução da tecnologia e o aumento da concorrência acirrada entre os 

mercados geraram uma necessidade de diferenciação, autoconhecimento e 

posicionamento de mercado por parte das empresas, sejam elas grandes ou 

pequenas. O ambiente modifica-se rapidamente e o empreendedor precisa estar 

atento a essas variações a fim de desenvolver um bom planejamento estratégico e, 

assim, manter-se competitivo. 

Nos dias de hoje presenciamos a facilidade de abrir uma empresa. No 

entanto, permanecer no mercado ao longo do tempo e ao mesmo tempo apresentar 

um crescimento sustentável têm se mostrado tarefa difícil para os administradores. 

Segundo pesquisa realizada pelo Sebrae, no Brasil, 22% das micro e pequenas 

empresas criadas em 2005 fecharam nos dois primeiros anos e 35,9%  não 

passaram do quarto ano de funcionamento. Isso demonstra uma falta de 

conhecimento do negócio o qual está inserido, bem como, a falta de sucesso com as 

estratégias organizacionais adotadas. 

A causa do fracasso das estratégias não é a má estratégia e, sim, a má 

execução (KAPLAN E NORTON, 2004). Ao analisarmos os objetivos dentro das 

diferentes perspectivas da empresa, percebemos, muitas vezes, uma falta de 

monitoramento para saber se os objetivos estão ou não sendo atingidos, o que 

acaba por levar a resultados inferiores ao proposto. 

Outra questão é a dificuldade de quantificar o que, a princípio, não pode ser 

medido. Os ativos intangíveis de uma empresa representam 75% de seu valor de 

mercado, demonstrando que o processo de criação de “valor” para o cliente é algo 

que necessita ser monitorado e estrategicamente pensado (KAPLAN E NORTON, 

2004) 

Diante deste contexto, percebe-se que os desafios de uma sociedade de 

advogados ao começar um negócio são muitos. Portanto, algumas indagações são 

levantadas: “quais seriam as primeiras ações de um escritório de advocacia que 

recém entrou no mercado deveria adotar?”; “quais melhores práticas para monitorar 

seus negócios e o retorno do investimento inicial, a fim de alcançar os resultados 

almejados usufruindo dos recursos existentes?” 
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3 JUSTIFICATIVA 

 

Na atual conjuntura, para uma sociedade manter-se no mercado é necessário 

planejar suas ações para que possa tomar a melhor decisão diante dos diferentes 

cenários que possa vir a enfrentar. O planejamento estratégico deve aparecer no 

início do processo da administração estratégica porque o executivo não tem o que 

organizar, dirigir e controlar, tão pouco como cuidar do seu desenvolvimento se ele 

não houver planejado o assunto anteriormente (OLIVEIRA, 1997) 

Nesse contexto, a Morais e Machado Advogados é um novo escritório de 

advocacia que está entrando num mercado competitivo e necessita de um 

planejamento estratégico coerente com seus objetivos e com a realidade que irá 

enfrentar para que possa ter um diferencial perante seus concorrentes. 

Para tanto, este estudo se propõe a estruturar um planejamento estratégico, 

bem como, sua implementação em uma ferramenta para mensuração de 

desempenho denominada Balanced Scorecard. Essa ferramenta possibilita aos 

empresários e executivos identificarem em quais atividades estão gerando valor 

para os acionistas, clientes, fornecedores, colaboradores e comunidade. (OLIVEIRA, 

1997)  

Planejamento Estratégico é definido como o processo gerencial de 

desenvolver e manter uma adequação razoável entre os objetivos e recursos da 

Empresa e as mudanças e oportunidades de mercado (KOTLER, 1992, p.63). O 

objetivo do Planejamento Estratégico é orientar e reorientar os negócios e produtos 

da Empresa de modo que gere lucros e crescimento satisfatórios. 

Diante disso, percebe-se que o planejamento estratégico pode ser uma 

excelente ferramenta gerencial para o negócio, permitindo que metas e objetivos 

estejam alinhados para obtenção resultados dentro do previsto. Esse procedimento 

não deve ser utilizado apenas por grandes empresas, mas por pequenos negócios 

também, visto que, são procedimento não tão complexos de serem adotados e que 

podem trazer resultados bastante significativos. 
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo principal deste trabalho é realizar um Planejamento Estratégico e 

um Balanced Scorecard para o Escritório de Advocacia Morais & Machado 

Advogados. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Para auxiliar no atingimento do objetivo principal, temos os seguintes 

objetivos específicos:  

• Efetuar um levantamento bibliográfico das melhores práticas de Planejamento 

Estratégico e do modelo de Balanced Scorecard; 

• Construir um Planejamento Estratégico com os membros da sociedade 

Morais & Machado Advogados; 

• Compor um Balanced Scorecard para a sociedade Morais & Machado 

Advogados; 

• Montar os indicadores e as fórmulas de cálculo para medir cada objetivo ao 

longo da implementação do Balanced Scorecard. 
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5 REFERÊNCIAL TEÓRICO 

 

5.1 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

O conceito de estratégia é bastante amplo tendo sido abordado por vários 

estudiosos do assunto. 

Segundo Herrero (2005), o significado de estratégia tem evoluído ao longo da 

história e a responsabilidade pela formulação da estratégia deixou de ser 

responsabilidade do principal executivo para se tornar responsabilidade de todos na 

organização. Na era do conhecimento, todos os colaboradores de uma empresa são 

considerados novos estrategistas. 

Para Oliveira (1997), estratégia é definida como um caminho, ou maneira, ou 

ação estabelecida e adequada para alcançar os resultados da empresa, 

representados por seus objetivos, desafios e metas. Para ele também, a estratégia é 

uma situação que exige uma interligação entre os fatores externos e internos da 

organização. Como exemplo, é citado a estratégia para lançamento de um novo 

produto. Questões como análise de ambiente – segmentação de mercado, análise 

dos concorrentes, estrutura de preços – são fatores externos, enquanto os fatores 

internos seriam capacidade instalada, estrutura de custos entre outros.  

Entretanto, para Drucker (1998) o conceito de estratégia diretamente 

relacionado com o futuro e o envolvimento com riscos, conforme descrição de 

planejamento estratégico: 

É o processo contínuo de, sistematicamente e com o maior conhecimento 
possível do futuro contido, tomar decisões atuais que envolvam riscos; 
organizar sistematicamente as atividades necessárias à execução dessas 
decisões; e, através de uma retroalimentação organizada e sistemática, 
medir o resultado dessas decisões em confronto com as expectativas 
alimentadas. 

 

Ademais, Drucker (1998) faz uma crítica apontando a importância dos 

dirigentes conhecerem o que não é planejamento estratégico. Ele ressalta que 

planejamento estratégico não é uma caixa de mágicas, nem um amontoado de 

técnicas e, sim, aplicar o raciocínio, a análise, a imaginação e o julgamento, ou seja, 

é responsabilidade e não técnica. Ressalta que o planejamento estratégico não é 
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previsão e que esse se faz necessário exatamente porque não temos capacidade de 

prever. Para ele também, o planejamento estratégico não opera com decisões 

futuras e, sim, opera com o que há de futuro nas decisões atuais. E, por fim, 

planejamento estratégico não é uma tentativa de eliminar o risco, tampouco reduzir o 

risco ao mínimo, bem pelo contrário, para ele o resultado de uma estratégia bem 

sucedida tem que ser a capacidade de assumir riscos maiores, pois esse é o único 

meio de melhorar o desempenho do empreendedor.   

Para Mintzberg (2006), conceito de estratégia assume definições múltiplas. 

Essas definições mostram-se como plano, pretexto, padrão, posição e perspectiva, 

as quais podem assumir inter-relações. 

a) A estratégia como um plano é visto como um tipo de curso de ação 

conscientemente pretendido, ou seja, conjunto de passos a ser seguidos em 

prol de um objetivo, podendo ser um plano de guerra, um plano de jogo ou 

plano de administração. 

b) A estratégia como pretexto seria uma “manobra” para tentar superar 

(enganar) o oponente ou concorrente. 

c) A estratégia padrão, por sua vez, é mais especificamente um padrão em 

uma corrente de ações. Nesse caso, estratégia seria uma consistência no 

comportamento, podendo ser pretendida ou não. Uma abordagem bem-

sucedida em uma empresa a qual transforma-se em um modelo de ação, 

exemplifica uma um caso de estratégia como padrão e não como plano. 

d) A estratégia como posição já é considerada um meio de localizar uma 

organização no “ambiente” o qual está inserida, uma combinação entre o 

contexto interno e externo. 

e) A estratégia como perspectiva, por fim, não é apenas uma posição 

escolhida, mas a maneira fixa de olhar o mundo. Nesse contexto, a estratégia 

é algo abstrato (nunca ninguém viu), sendo para a organização o que a 

personalidade é para o indivíduo. Na verdade entra na esfera de mente 

coletiva, a qual tem pessoas unidas por pensamento e/ou comportamento. 
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5.2 FORMAÇÃO DA ESTRATÉGIA 

 

Para Mintzberg (2006) a formação da estratégia é bastante emergente, não 

necessitando ser elaborada somente utilizando modelos pré-formados ou análise 

racionais e lógicas. Ele considera a criatividade como uma poderosa ferramenta na 

criação da estratégia. 

Mintzberg (2006) também sugere que os gerentes devem moldar suas 

estratégias do mesmo modo que os artesãos moldam a argila. Na sua metáfora, 

gerentes são artesãos e estratégia é argila. Como o artesão, eles ficam entre o 

passado das capacidades corporativas e o futuro das oportunidades de mercado e, 

trarão para seu trabalho um conhecimento igualmente íntimo dos materiais que têm 

em mãos.  

Para ele moldar evoca habilidade tradicional, dedicação e perfeição por meio 

do domínio dos detalhes. Ao desenvolver sua tese, baseia-se em experiências de 

um único artesão, um oleiro, e as compara com estratégias de diversas 

organizações. 

Nessa teoria estratégias são planos para o futuro, mas ao mesmo tempo 

modelos do passado. Utiliza-se a palavra “estratégia” tanto para explicar ações 

passadas que levaram a bons resultados, por exemplos táticos adotados em uma 

guerra, como para descrever um comportamento pretendido, conjunto de medidas 

que uma organização adotará para atingir determinado objetivo. 

O autor critica a literatura, pois tudo que já foi escrito a respeito de elaboração 

de estratégia descreve-a como processo deliberativo, o qual necessita ser 

primeiramente pensado para depois colocado em práticas. Uma idéia pode levar à 

outra, até que um novo padrão se forme. 
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5.2.1 Estratégias Genéricas 

 

Para Mintzberg (2006), há cinco grupos genéricos de estratégias que podem 

ser adotados pelo diversos segmentos de mercado, conforma abaixo. 

a) Localizar o negócio principal da empresa: consiste em descrever as 

estratégias conforme o estágio da empresa dentro dos estágios de 

operação – primário (extração e conversão), secundário (produção) ou 

terciário (entrega ou outro serviço). Neste contexto, há três tipos de 

estratégias, estratégia empresarial ascendente, estratégia empresarial 

intermediária e estratégia empresarial final. A estratégia ascendente é 

característica de empresas que atuam próximas à matéria-prima as quais 

valorizam mais tecnologia e capital do que pessoas e tendem a buscar 

vantagem por meio de baixos custos e não por altas margens, 

favorecendo, assim o aumento das vendas. A estratégia empresarial 

intermediária, por sua vez, atua “despejando” uma variedade de matérias-

primas em um único processo de produção de onde saem produtos para 

uma variedade de usuários. Por outro lado, a estratégia empresarial final, 

consiste em uma ampla variedade de matérias-primas que convergem 

para um funil estreito, como por exemplo, os vários produtos vendidos por 

uma loja de departamento. 

b) Diferenciar o negócio principal da empresa: consiste na etapa após a 

identificação do negócio principal. Nessa etapa, o negócio é aberto para 

identificar as características que permitem à organização obter vantagem 

competitiva e sobreviver em seu próprio contexto. Um conjunto completo 

de estratégias em várias áreas funcionais pode ser criado, incluindo 

estratégia de “fonte” de materiais, estratégia de “processamento” de 

matérias–primas e estratégias de “entrega” de resultados, todas 

amparadas por um conjunto de estratégias de “suporte”. 

c) Elaborar o negócio principal da empresa: a empresa pode elaborar seus 

negócios de várias formas, dentre as quais o autor destaca as estratégias 

de penetração, estratégias de desenvolvimento de mercado, estratégias 

de expansão geográfica e estratégias de desenvolvimento de produtos. A 
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estratégia de penetração atua a partir de uma base de produtos e 

mercados já existentes, almejando a participação da empresa nesse 

segmento. Já nas estratégias de desenvolvimento de mercado, predomina 

a elaboração de mercado, ou seja, promover produtos existentes em 

novos mercados. As estratégias de expansão geográfica, por sua vez, 

levam a oferta de produtos existentes para novas áreas geográficas, 

enquanto que as estratégias de desenvolvimento de produto consistem em 

oferecer produtos novos ou modificados na mesma área de negócios. 

d) Ampliar o negócio principal da empresa: essa etapa leva a organização 

para além de seu negócio principal, podendo ser adotada nas formas 

“verticais” e “horizontais”. A “vertical” significa para trás ou para frente na 

cadeia de produções, enquanto que, a “horizontal” refere-se à 

incorporação, dentro da organização, de outra empresa paralela, não da 

mesma cadeia de operações. 

e) Reconceber o negócio principal da empresa: envolve uma reconcepção da 

empresa. Depois que o negócio principal é identificado, diferenciado, 

elaborado e ampliado há necessidade de não apenas de consolidá-lo, mas 

também de defini-lo e configurá-lo. 

 

5.3 FORÇAS COMPETITIVAS DE PORTER 

 

Porter (2004) determina 5 forças que moldam as Estratégias de uma 

competição entre Empresas. A intensidade dessas forças determina o potencial de 

lucro final de uma Empresa. Sendo assim, é meta do estrategista encontrar um 

posicionamento onde sua Empresa possa se defender melhor dessas forças ou 

influenciá-las ao seu favor. 

 

Ameaça de Entrada 

 

Consiste na entrada de empresas novas no mercado com o objetivo de 

conquistá-lo por inteiro ou parcialmente. Como resultado, os preços podem cair ou 
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os custos dos participantes podem ser influenciados, reduzindo a rentabilidade. Esta 

ameaça depende das barreiras de entrada existentes e da reação que o novo 

concorrente pode esperar da parte dos concorrentes já existentes. 

Porter (2006) determina seis barreiras de entrada que podem contribuir para a 

diminuição das ameaças de entrada: 

• economia de Escala; 

• diferenciação do produto; 

• necessidade de capital; 

• custos de mudança; 

• acesso aos canais de distribuição; 

• desvantagens de custos independentes de escala. 

 

Poder de Negociação dos Fornecedores 

 

Os fornecedores podem exercer poder de negociação sobre o negócio, uma 

vez que, podem elevar os preços ou reduzir a qualidade dos bens e serviços 

fornecidos. Também podem determinar as regras de negociação quando seus 

produtos possuem algum diferencial ou se a indústria é detentora de alguma 

tecnologia única.  

Um grupo fornecedor pode se tornar poderoso quando: 

• é dominado por poucas companhias; 

• não está obrigado a lutar com outros produtos substitutos na venda para a 

indústria; 

• a indústria não é um cliente importante para o grupo fornecedor; 

• o produto dos fornecedores é um insumo importante para o negócio do 

comprador;  

• os produtos do grupo fornecedor são diferentes ou o grupo desenvolveu 

custos de mudança; 
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• o grupo de fornecedores é uma ameaça concreta de integração para a 

frente. 

 

Poder de negociação dos Compradores 

 

Os compradores influenciam, visto que podem forçar os preços para baixo, 

barganhando por melhor qualidade ou mais serviços e jogando os concorrentes uns 

contra os outros. O poder de cada grupo depende de certas características quanto á 

sua situação no mercado e da importância relativa de suas compras em relação aos 

seus negócios totais. 

 

Ameaça de Substitutos 

 

Em setores onde há possibilidades de substitutos a disputa por certa parte do 

mercado é ainda mais acirrada. O consumidor tende a preferir um substituto mais 

barato ao original com um preço/qualidade indesejada. A migração para substitutos 

tende a custar pouco o que reforça a possibilidade dessa troca. Empresas devem 

então trabalhar em criar um diferencial de forma que os possíveis substitutos não 

sejam validos. 

 

Rivalidade entre Concorrentes  

 

Essa rivalidade pode assumir várias formas. Dentre as mais praticadas está o 

desconto, o lançamento de novos produtos, as campanhas publicitárias e a melhoria 

do serviço. Essas práticas tendem a aumentar custos e/ou diminuir margens de lucro 

o que acaba por enfraquecer o setor como um todo, pois todos acabam de certa 

forma perdendo. A “luta” entre concorrentes é geralmente respondida de forma 

rápida e com um só intuito, o de conquistar a parcela do mercado do outro. 
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5.4 DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO E DO AMBIENTE 

 

Uma importante etapa do processo estratégico é a análise do ambiente, a 

qual a organização está condicionada. Cenários demográfico, econômico, natural, 

tecnológico, político-legal e sociocultural devem ser considerados para realização de 

um bom planejamento. 

A análise de ambiente permite avaliar se a organização possui os recursos e 

as competências necessárias para ser bem sucedida em relação às tendências 

futuras (HERREO, 2005). 

Neste estudo, serão abordas três técnicas de análise no âmbito 

organizacional – matriz BCG, análise Swot e modelo 7S. 

 

5.4.1 Matriz BCG 

 

Segundo Kotler (2008), o modelo criado pela Boston Consulting Group (BCG) 

permite classificar as unidades estratégicas do negócio de acordo com a taxa de 

crescimento do mercado e a participação de mercado relativa. No eixo vertical, a 

taxa de crescimento apresenta uma medida da atratividade do mercado, enquanto 

que no eixo horizontal a participação relativa mensura o poder da empresa no 

mercado. Este modelo de matriz define quatro unidades estratégicas de negócio, 

conforme abaixo: 

a) Estrelas: são negócios ou produtos de alto crescimento e grande 

participação. Geralmente necessitam de altos investimentos para financiar 

seu rápido crescimento e, quando em um dado momento o crescimento 

desacelera, transformam-se em vacas leiteiras. 

b) Vacas leiteiras: são negócios ou produtos com alta participação de 

mercado, porém de pequeno crescimento. Essas, quando estabelecidas e 

bem sucedidas, necessitam de investimentos menores para manter sua 

posição, tornam-se uma fonte de recursos para empresa arcar com suas 

despesas e investir em outras unidades que necessitam de apoio. 
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c) Ponto de Interrogação: são negócios ou produtos de pequena  

participação em mercados de grande crescimento. Requerem altos 

investimentos para manter sua participar e um volume maior ainda para 

aumentá-la. Cabe aos dirigentes decidirem quais tentarão transformar em 

estrelas e quais irão ser descartados. 

d) Abacaxi: são negócios ou produtos de pequena participação e pequeno 

crescimento, que podem gerar condições de se manterem, porém, não 

asseguram grandes fontes de recursos. 

 

 

Figura 1 – Matriz BCG 
Fonte: Kotler (2008) 

5.4.2 Análise Swot 

 

A análise swot foi proposta inicialmente por Andrews em 1971 e tornou-se a 

mais conhecida técnica de análise de ambiente. Por meio da definição dos pontos 

fortes e fracos, a empresa define seu ambiente interno e por meio das oportunidades 

e ameaças determina o cenário externo cenário o qual está inserida. 
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Segundo Herrero (2005) a gestão estratégica baseado no Balanced 

Scorecard utiliza o modelo swot para avaliar os impactos das forças setoriais nas 

perspectivas de valor. 

Para montar uma Análise SWOT normalmente utiliza-se uma simples planilha 

dividida em quatro grande áreas: 

  

• (S) Strengths (Pontos Fortes, de origem interna)  

• (W) Weaknesses (Pontos Fracos, de origem interna)  

• (O) Opportunities (Oportunidades, de origem externa)  

• (T) Threats (Ameaças, de origem externa)  

Para montar uma Análise SWOT normalmente utiliza-se uma simples 

planilha dividida em quatro grandes áreas. 
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Quadro 1 - Análise Swot 
Fonte: Kotler (1995) 
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5.4.3 Modelo 7S 

 

O modelo dos 7S é uma técnica que analisa 7 fatores. Estes fatores, juntos, 

determinam a maneira como a organização opera, conforme abaixo. 

• Valores compartilhados (shared values): está no centro, interconectando os 

demais fatores. Representam os princípios éticos que norteiam todas as suas 

ações.  

• Estratégia (strategy). 

• Estrutura (structure). 

• Sistemas (systems): procedimentos, processos e rotinas que caracterizam 

como o trabalho deve ser feito. 

• Equipe de Funcionários (staff): número e tipo de pessoal. 

• Estilo (style): Cultura Organizacional, estilos de gerência. 

• Habilidades (skills): Core competence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 02 – 7D 
Fonte: Gonçalves (1995. p. 62). 
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5.4.4 Formulação e Implementação da Estratégia 

 

Após a formação da estratégia e análise do ambiente, é necessário o 

desenvolvimento e implementação da estratégia escolhida. Para tanto Oliveira 

(1997), sugere cinco grandes itens que compõem o modelo geral de 

desenvolvimento e implementação da administração estratégica, os quais são 

interdependentes e interagentes com a abordagem sistêmica e com a unidade de 

tratamento. 

a) Planejamento Estratégico: deve considerar a organização como um todo e 

não em partes isoladas, sendo desenvolvido na organização por meio de 

quatro fases – diagnóstico estratégico, missão da empresa, instrumentos 

prescritos e quantitativos e controle e avaliação. 

b) Organização da Estratégia: é a otimizada alocação dos recursos existentes na 

empresa para interagir com os diferentes cenários e realidades ambientais. 

Esse item deve considerar os níveis de influência, níveis de abrangência, 

fatores condicionantes e componentes da organização. 

c) Direção Estratégica: é a supervisão dos recursos alocados com otimização do 

processo decisório, de maneira interativa com os fatores ambientais e com a 

otimização das relações interpessoais. Baseado nesse conceito, Oliveira 

(1997) considera que os principais componentes da direção estratégica são 

supervisão, liderança, motivação, treinamento, comunicação, participação e 

comprometimento. 

d) Controle Estratégico: considerado como acompanhamento e avaliação em 

tempo hábil dos resultados do planejamento estratégico, esta etapa 

acompanha o desenvolvimento do sistema, baseado em questões alcançadas 

e questões previstas, a fim de alcançar os padrões pré-estabelecidos. 

e) Desenvolvimento Estratégico: é o ponto de sustentação para toda a 

administração estratégica, o qual se caracteriza como a mudança planejada 

que possui engajamento e adequação da cultura organizacional. Esta fase é 

um processo de mudança contínua dentro da organização que visa maximizar 

os resultados empresariais de forma que sua principal força motriz seja 

humana de modo que haja um processo que identifique talentos. 
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5.5 MODELO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

Luce e Rossi (2003) abordam uma proposição de um planejamento 

estratégico baseado em suas experiências em diversas organizações, sendo duas 

delas escritórios de advocacia. 

O modelo menciona a importância de haver executivos da linha de frente 

participando ativamente do planejamento.  

O modelo proposto por Luce e Rossi (2003) compreende três grandes 

momentos que ocorrem seqüencialmente: momento filosófico, momento analítico e 

momento das decisões e das ações. 

 

Momento Filosófico 

 

De início no momento filosófico, há a definição do negócio, o qual representa 

a explicitação do âmbito da atuação da organização. A definição pode ser 

compreendida de duas formas, ou seja, na ótica de mercados atendidos/servidos ou 

numa perspectiva centrada nos produtos e serviços ofertados. Philip Kotler (1980) 

denominou a primeira como uma definição de negócios centrada nos benefícios 

ofertados ao cliente e a segunda uma definição de negócio míope em uma alusão às 

proposições de Levitt (1960). 

Em seguida neste momento, temos a elaboração da missão que representa o 

papel desempenhado pela organização em seu negócio. A missão procura 

responder perguntas básicas como quem somos e/ou que fazemos, como 

desempenhamos o papel e para quem. A missão deve ser singular, exclusiva, de 

modo que cada participante da organização sinta-se engajado nos propósitos 

fundamentais dessa. 

Os princípios, por sua vez, também denominados credos ou valores, são 

orientadores para o processo decisório e para o comportamento da organização no 

cumprimento de sua missão. Os princípios, isoladamente, não fazem sentido, 

portanto vinculação com a missão é indispensável, pois juntos podem ser 

denominados de a Constituição da organização. 
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O último elemento do momento filosófico é a intenção estratégica que deve 

representar um desafio, para os próximos 10 anos, que esteja muito além dos 

recursos e capacidades atuais da empresa. Uma opção à intenção estratégica 

poderia ter sido, a utilização da visão que transmite a ideologia da empresa e o seu 

alvo com relação ao futuro. 

 

Momento Analítico 

 

O momento analítico é de total importância, pois fornece toda sustentação 

para o conjunto de decisões estratégicas subseqüentes. Este compreende os 

seguintes itens: 

• o planejamento de cenários; 

• a análise SWOT, com oportunidades, ameaças, pontos fortes e pontos fracos; 

• a Matriz da SWOT, que sintetiza o extenso material produzido na análise 

SWOT e aponta as principais questões estratégicas e as prioridades para as 

ações.  

O planejamento de cenários representa um entendimento tomado pela 

empresa sobre algumas variáveis externas. Nesta etapa, a organização necessita 

colher materiais, efetuar análises e promover entendimentos sobre os elementos 

externos que podem afetar o desenvolvimento de suas atividades. 

A análise SWOT é a combinação da análise do ambiente (externa) e da 

análise interna. 

Os autores Luce e Rossi (2003) caracterizam os quatro pontos da análise 

swot da seguinte forma: 

Oportunidade  é uma situação externa que dá à empresa a possibilidade de 

facilitar o atingimento dos objetivos ou de melhorar sua posição competitiva e/ou sua 

rentabilidade. 

Ameaça  é uma situação externa que coloca a empresa diante de dificuldades 

para o atingimento dos objetivos ou de perda de mercado e/ou redução de 

rentabilidade. 
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Ponto Forte  é uma característica interna ou um ativo que dá à empresa uma 

vantagem competitiva sobre seus concorrentes ou uma facilidade para o alcance 

dos objetivos (que podem incluir rentabilidade). 

Ponto Fraco é uma característica interna ou uma limitação em um ativo que 

coloca a empresa em situação de desvantagem em relação com seus concorrentes 

ou de dificuldade para o alcance dos objetivos (que podem incluir rentabilidade). 

Com a Matriz da SWOT, procura-se aproveitar as oportunidades, precaver-se 

das ameaças, capitalizar nos pontos fortes e corrigir os pontos fracos, por meio de 

ponderação adequada. Assim sendo, as alternativas derivadas da matriz da SWOT 

podem ser: 

a) Pontos fortes combinados com oportunidades para o bom proveito das 

capacidades. 

b) Pontos fracos combinados com oportunidades buscando a minimização das 

limitações. 

c) Pontos fracos combinados com ameaças para a conversão das 

desvantagens. 

Se a análise SWOT for desenvolvida de forma correta e a Matriz da SWOT 

identificar precisamente as diferentes possibilidades de combinações entre os 

elementos da SWOT, tem-se um conjunto de questões estratégicas que conduzem 

às possíveis estratégias e ações que incluem: Projetos (ou Planos de Ação ou 

Planos Táticos) e Decisões (LUCI E ROSSI, 2003). 

 

Momento das decisões e das ações 

 

O momento das decisões e das ações, por sua vez, inclui os pontos listados 

abaixo.  

a) Encaminhamento das questões estratégicas por meio de decisões advindas 

do GPE (Grupo de Planejamento Estratégico) e de Projetos (ou Planos de 

Ação ou Planos Táticos) do plano estratégico: essas decisões originadas do 

plano estratégico são questões nas quais a estratégica é resolvida e/ou 
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encaminhada por uma decisão, enquanto que projetos do plano estratégico 

são situações em que em uma questão estratégica, para ser resolvida ou 

encaminhada, necessita de um plano de ação específico. 

b) Núcleo de objetivos estratégicos: constitui o conjunto de objetivos 

relacionados ao plano estratégico. 

c) Princípio da estratégia: deve ser uma frase inesquecível e desencadeadora 

de ações que extrai da estratégia da organização sua essência, 

comunicando-a para toda a organização. Trata-se de uma síntese ao final de 

todo o processo de elaboração do plano estratégico para consolidar a 

estratégia da organização. 

 

5.6 BALANCED SCORECARD 

 

Segundo Kaplan e Norton (1997), o Balanced Scorecard (BSC) é uma 

importante ferramenta de gestão que traduz a missão e a estratégia das empresas 

num conjunto abrangente de medidas de desempenho, as quais servem de base 

para um sistema de medição e gestão estratégica. O BSC permite que as empresas 

acompanhem o desempenho financeiro, monitorando, ao mesmo tempo, o avanço 

na construção de capacidades e na aquisição de ativos intangíveis.  

Essa ferramenta vem sendo utilizada pelas empresas como um sistema de 

gestão estratégica para administrar a estratégica em longo prazo, almejando 

viabilizar os processos críticos, como: 

a) Esclarecer e traduzir a visão da empresa. 

b)  Comunicar e associar objetivos e medidas estratégicas. 

c) Planejar, estabelecer metas, alinhar estratégias. 

d) Melhorar o feedback e o aprendizado estratégico. 

Os objetivos e medidas do Balanced Scorecard tem como foco quatro 

perspectivas para medir o desempenho organizacional: perspectiva financeira, 

perspectiva dos clientes, perspectivas dos processos internos da empresa e 

perspectiva do aprendizado e crescimento. 



30 
 

 

Figura 03 – Perspectivas de Valor 
Fonte: Kaplan e Norton (1997) 

 
 

5.6.1 Perspectiva Financeira 

 

A perspectiva financeira indica se a estratégia e sua implementação e 

execução estão contribuindo para a melhoria dos resultados financeiros. Os 

objetivos e medidas financeiras necessitam definir o desempenho financeiro 

esperado da estratégia e servir de meta principal para os objetivos e medidas de 

todas as outras perspectivas do Balanced Scorecard. 

Os objetivos financeiros irão variar de acordo com a fase do ciclo de vida da 

empresa. Para simplificar, Kaplan e Norton (1997) identificaram três estágios: 

crescimento, sustentação e colheita. 

Na fase de crescimento, encontra-se o início do ciclo de vida do negócio, 

apresentado produtos e serviços com potencial de crescimento. A fim de aproveitar 

esse crescimento, pode-se investir consideravelmente em instalações, aperfeiçoar 

novos serviços e produtos, investir em sistemas, investir em marketing, desenvolver 

o relacionamento com cliente, entre outros. Nessa etapa, a empresa poderá operar 

com fluxo de caixa negativo, bem como, baixo retorno sobre o capital investido. 



31 
 

Na fase de sustentação, por sua vez, as unidades de negócio conseguem 

atrair investimentos e reinvestimentos, porém são forçadas a obter excelentes 

retornos sobre o capital investido (KAPLAN E NORTON, 1997). A maioria dos 

negócios, nesta fase, estabelece objetivos relacionados à lucratividade, as quais 

podem ser expressos por meio de medidas relacionadas às receitas contábeis, 

como receita operacional e margem bruta. 

Por fim, na fase de maturidade do ciclo de vida da empresa, deseja-se colher 

os investimentos feitos nas duas fases anteriores, não necessitando mais de 

investimentos significativos, apenas o suficiente para manter a estrutura já 

conquistada. Os objetivos aconselhados seria maximizar o fluxo de caixa em 

benefício da empresa e diminuir a necessidade de capital de giro. 

Estas três fases da empresa apresentam alternância entre necessidades e 

prioridades, no entanto, há três temas que norteiam a estratégia adotada em todas 

as fases: 

a) crescimento e mix de receita; 

b) redução de custos / melhoria de produtividade; 

c) utilização de ativos / estratégia de investimento; 

 

5.6.2 Perspectiva do Cliente 

 

A perspectiva do cliente identifica os segmentos de clientes e mercados nos 

quais a unidade de negócio competirá e as respectivas medidas de desempenho da 

unidade nesses segmentos-alvo. Deve haver uma clara identificação e avaliação das 

propostas de valor dirigidas a esses seguimentos, permitindo uma clara identificação 

e avaliação das propostas de valor. 

O grupo de medidas essenciais de resultados dos clientes inclui os seguintes 

indicadores: 

a) participação de mercado; 

b) retenção de clientes; 

c) captação de clientes; 
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d) satisfação de clientes; 

e) lucratividade de clientes. 

 

5.6.3 Perspectivas dos Processos Internos 

 

Perspectiva dos Processos Internos da Empresa identifica os processos 

internos críticos nos quais a empresa deve alcançar a excelência, uma vez que, 

permite que a organização ofereça as propostas de valor capazes de atrair e reter 

clientes em segmentos-alvo e, ao mesmo tempo, satisfaça as expectativas que os 

acionistas têm de excelentes retornos financeiros.  

Cada empresa determina o conjunto de processos que compõem a sua 

cadeia de valor. No entanto, são sugeridos três processos para uma cadeia de valor 

genérica a fim de servir de modelo: 

a) inovação; 

b) operações; 

c) serviços pós-venda. 

 

5.6.4 Perspectiva do Aprendizado e Crescimento 

 

A perspectiva do aprendizado e crescimento identifica a infra-estrutura que a 

empresa deve construir para gerar crescimento e melhoria a longo prazo a fim de 

viabilizar as três perspectivas anteriores. As constantes mudanças do ambiente e 

aumento da competição exigem que a empresa aperfeiçoe cada vez mais sua 

capacidade de oferecer valor a clientes e acionistas. Esta última perspectiva provém 

de três fontes principais que são pessoas, sistemas e procedimentos 

organizacionais, necessitando, portanto, de investimento na reciclagem de 

funcionários, no aperfeiçoamento da tecnologia da informação e dos sistemas e de 

alinhamento dos procedimentos e rotinas da empresa. 
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5.7 MAPA ESTRATÉGICO 

 

O mapa estratégico é uma importante ferramenta que auxilia na identificação 

de causa e efeito entre os objetivos nas quatro perspectivas do Balanced Scorecard. 

Segundo Kaplan e Norton (2004), o mapa estratégico fornece uma maneira uniforme 

e consistente de descrever a estratégia elaborada, facilitando o gerenciamento dos 

objetivos e indicadores a fim de servir de elo entre a formulação e execução da 

estratégia.  

Conforme figura 4, o mapa estratégico apresenta como a organização pode 

criar valor para seus clientes trabalhando com as quatro perspectivas do BSC. 

 

 Figura 4 – Mapa Estratégico 
Fonte: Kaplan e Norton (2004) 
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5.8 INDICADORES DE DESEMPENHO 

 

Os indicadores de desempenho permitem avaliar o quanto das atividades e 

ações que foram estabelecidas no planejamento, foi atingido, quanto não foi atingido 

e o quanto a meta pré-estabelecida está progredindo ou regredindo. 

Segundo Kaplan e Norton (1997), para comunicar as necessidades de 

mudança, os executivos devem estabelecer metas para os indicadores, num período 

de três a cinco anos à frente, que quando atingidas mudarão o ritmo da empresa. 

As metas, por sua vez, permitem avaliar ao longo do tempo a evolução da 

organização, em suas diferentes áreas, aos objetivos estratégicos definidos dentro 

das quatro perspectivas de valor do BCS. Essas podem ser expressas por meio de 

fórmulas, textos que retratem análise qualitativa, julgamento, percepções ou insights 

dos membros da organização (HERRERO, 2005). 

O BSC é uma poderosa ferramenta para induzir metas agressivas, uma vez 

que esclarece as relações de causa e efeito que serão utilizadas para alcançar um 

desempenho excepcional em indicadores integrados e não apenas para melhorar o 

desempenho em indicadores isolados. Isso contribui para o fim de um dos maiores 

problemas no estabelecimento de metas que se caracteriza por serem processos 

fragmentados que estabelecem metas ambiciosas para iniciativas isoladas. 

(KAPLAN E NORTON, 1997). 

As iniciativas, por fim, são uma representação das ações que a empresa 

deverá realizar nas quatro perspectivas do BSC, para alcançar os objetivos 

estratégicos (HERRERO, 2005). 
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Quadro 2: Exemplos de Medidas, Metas e Iniciativas para as perspectivas do BSC 

Fonte: Herrero (2005) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perspectivas Medidas Metas Iniciativas

* Retorno sobre o 
Investimento

* ROE de 18%
* Melhor utilização de 
ativos

* Produtividade * Aumento de 5% ao ano * Introduzir Seis Sigma

* Aumento da Satisfação 
do Cliente

* 90% de clientes 
satisfeitos

* Realizar pesquisa de 
satisfação

* Captação de Novos 
Clientes

* 15% dos propects
* Fortalecer imagem da 
marca

* Redução do Ciclo de 
Tempo das Atividades

* De 4 para 3 semanas * Redesenho de processo

* Inovação de Produtos
* Primeiro a lançar no 
mercado

* Criar equipe 
multidisciplinar em P&D

*Motivação da Equipe de 
Colaboradores

* Melhoria no Clima 
Organizacional

* Introduzir política de 
participação nos lucros

* Geração de Novos 
Conhecimentos

* Criação de uma cultura 
de compartilhamento do 
conhecimento

Criar Universidade 
Corporativa

Financeira

do Cliente

dos Processos 
Internos

da Renovação e 
Aprendizagem
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6 METODOLOGIA 

 

A estratégia escolhida para desenvolvimento desse estudo foi realizá-lo por 

meio do método de estudo de caso, uma vez que, um estudo de caso é uma 

investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu 

contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o 

contexto não estão claramente definidos (YIN, 2001).  

A investigação de estudo de caso lida com mais variáveis de decisão do que 

pontos de dados, baseando em várias fontes de evidências que necessitam 

convergir para um único resultado (YIN, 2001). 

 

6.1 ETAPAS DA PESQUISA 

 

• Primeira Etapa: busca de um referencial teórico que proporcionasse um 

modelo de investigação. Neste caso foi detalhado o Planejamento estratégico 

e o Balanced Scorecard. De acordo com a análise teórica, foi elaborado um 

conjunto de perguntas aos sócios da empresas que serviram de base para o 

desenvolvimento do trabalho. 

• Segunda Etapa: investigação por meio da aplicação do questionário de 

perguntas em reuniões individuais e coletivas com os sócios. 

• Terceira Etapa: análise dos dados das entrevistas e criação do modelo de 

Planejamento Estratégico e BSC. 
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6.2 SELEÇÃO DA EMPRESA E DOS ENTREVISTADOS 

 

A proposta deste estudo, criar um planejamento estratégico e um BSC para a 

Morais & Machado Advogados, teve como critério a escolha por conveniência (YIN, 

2001). Os sócios da empresas são pessoas muito próximas e acessíveis ao 

pesquisar, o que facilita a coleta e análise dos dados, bem como a implantação 

prática das soluções propostas por este. Além disso, o escritório não possui nenhum 

tipo de planejamento, o que comprova a necessidade deste estudo. 

Os entrevistados foram os dois sócios fundadores do negócio. O mais velho 

deles possui trinta anos e trabalhou anteriormente num escritório renomado da 

cidade. O mais novo possui vinte e nove anos e trabalha há um ano como assessor 

parlamentar de um vereador popular da cidade, desempenhando também tarefas de 

assessoria jurídica o que lhe conferiu certa experiência na área.  

Ambos possuem pouco tempo de formação acadêmica. O mais novo um ano 

de formado e o mais velho é recém formado pela Universidade Luterana do Brasil 

(ULBRA).  

 

6.3 INSTRUMENTO DE PESQUISA 

 

Para levantamento de informações nas entrevistas realizadas, foi elaborado 

um formulário de perguntas (Anexo A), o qual teve como embasamento os pontos 

levantados no referencial teórico. 

Neste questionamento foram realizadas as seguintes perguntas: 

a) “O escritório possui algum tipo de planejamento est ratégico? Defina-o” : 

nesta primeira questão buscou-se identificar se já havia algum tipo de 

planejamento, bem como quais as suas características.  

b) “Qual o objetivo no longo prazo do negócio?” : esta pergunta tem como 

objetivo identificar a visão do negócio, ou seja, o que seus sócios almejam 

com relação ao futuro do escritório. 
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c) “Quais são as maiores dificuldades enfrentadas no d ecorrer das 

atividades?” e “Há algum diferencial em relação à c oncorrência? Qual? : 

com estes dois questionamentos, procurou-se fazer um análise do ambiente 

interno, levantando seus pontos fracos e fortes. 

d) “Com relação ao ambiente externo, quais são as opor tunidades na área 

e quais são maiores ameaças a sobrevivência do negó cio?” : depois dos 

questionamentos a respeito do ambiente interno, foi feito este questionamento 

para análise do ambiente externo, a fim de realizar a análise swot do negócio. 

e) “Qual o perfil do cliente que o escritório atende?”  e “Quais as práticas 

pretendidas para divulgação do negócio?” : estas duas questões já estão 

voltadas à perspectiva do cliente do BSC. A primeira pergunta refere-se às 

principais características do cliente e a segunda a maneira como o escritório 

pretende atrair novos clientes.  

f) “Como é realizado o controle das atividades? Há alg um software de 

apoio a gestão?” : esta questão está voltada à perspectiva de processos 

internos, a qual visa identificar as principais formas de controle, bem como as 

tecnologias utilizadas. 

g) “De qual forma é feito o controle financeiro do neg ócio?” e “Qual área 

apresenta maior retorno financeiro e qual apresenta  menor retorno?” :  

Estas duas questão estão voltadas a perspectiva financeira. Almeja-se 

Identificar como é realizado o controle financeiro, bem como, a principal fonte 

de recurso do escritório. 

h) “Quanto ao processo de capacitação e aprendizagem d os advogados, 

como é realizado?” : esta pergunta, por fim, fecha as quatro perspectivas do 

BSC. Ela identifica quais são os métodos de aprendizagem e crescimento que 

estão sendo adotados. 

 

6.4 PROCEDIMENTO DE COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

 

Para a coleta de dados deste estudo foram adotados alguns procedimentos 

operacionais, os quais visaram buscar fontes de evidências para o bom 
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desenvolvimento desta pesquisa (YIN, 2001). Esses procedimentos seguem 

elencados em ordem de ocorrência. 

a) Entrevistas em profundidade: foram realizadas com os sócios da empresa 

a fim de conhecer as necessidades do negócio, bem como, as dificuldades 

enfrentadas. Essas entrevistas foram, em sua maioria, de forma 

espontânea, uma vez que os respondentes fossem questionados e ao 

mesmo tempo dessem suas opiniões. Ao todo, foram uma entrevista 

individual com cada sócio, questionando as onze perguntas já citadas, 

com duração de aproximadamente uma hora e três entrevistas 

espontâneas de aproximadamente trinta minutos.  

b) Registros em arquivos: foram analisados fontes de armazenamento de 

informações que pudessem ser relevantes para o negócio, tais como 

dados pessoais dos clientes constantes nos arquivos do escritório, 

características socioculturais da população alvo presente em relatórios no 

site da prefeitura local e procedimentos adotados pelos concorrentes 

presentes nos meios de divulgação.  

c) Observação direta: visitas de campo ao negócio escolhido para estudo, 

buscando criar oportunidades de fazer observações diretas. 

Para análise dos dados coletados foi utilizada a técnica de análise de 

conteúdo, a qual pode ser caracterizada com o uma técnica de pesquisa para tornar 

replicáveis e validar inferências de dados de um contexto que envolve 

procedimentos especializados para processamento de dados de forma científica 

(FREITAS E JANISSEK, 2000). A seguir, os resultados desta análise inicial foram 

categorizados. Esta etapa consiste em determinar as dimensões que serão 

analisadas e servirão de teia para a grande análise (FREITAS E JANISSEK, 2000). 

Para que os dados levantados fossem analisados mais profundamente, foi criada 

uma base de dados, onde as informações obtidas ao longo do estudo de caso foram 

sendo inseridas, permitindo um relacionamento das características levantadas. 

 

 

 



40 
 

7 ESTUDO DE CASO 

 

Este estudo de caso tem como resultado a criação de um planejamento 

estratégico para a Morais & Machado Advogados, utilizando como base o modelo 

proposto por Luce e Rossi (2003) o qual já foi aplicado em dois escritórios de 

advocacia, bem como a elaboração de um Balanced Scorecard juntamente com o 

mapa estratégico proposto por Kaplan e Norton (1997). Para medir os objetivos 

propostos, serão criados indicadores segundo Herrero (2005) e determinados os 

critérios necessários para a criação de uma web site e os requisitos que deverá 

conter o software de gestão. 

 

7.1 DESCRIÇÃO DA EMPRESA 

 

A Morais & Machado Advogados é um pequeno escritório de advogados na 

cidade de Gravataí/RS. Entrou no mercado em Junho do ano corrente e foi originada 

da iniciativa de dois jovens recém formados do curso de Bacharel em Direito da 

Universidade Luterana do Brasil (ULBRA).  

A sociedade atua em quatro áreas do direito - civil, família, previdenciário e 

trabalhista - sendo o direito do trabalho a principal área de atuação. Durante o 

atendimento no escritório, busca-se agregar valor aos serviços por meio de um 

atendimento diferenciado em relação à concorrência, tratando seus clientes de 

forma cordial e demonstrando significativo interesse pela causa assumida. 

Os sócios possuem conhecimento e motivação para atuar na área, porém 

desconhecem recursos da administração estratégica que permitam definir seu 

planejamento e alcançar seus objetivos. Com o crescimento do escritório, os 

advogados irão enfrentar dificuldades em manter o controle do negócio e um 

diferencial, caso não tenham um bom planejamento. 

A concorrência na região é bem pequena e há uma carência na área de 

profissionais qualificados que ofereçam uma boa estrutura para atender seus 

clientes. 
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Diante de tudo isso, a Morais e Machado pretende unir os conhecimentos da 

área da direito com investimentos em recursos estratégicos da administração a fim 

de garantir a satisfação de seus clientes. 

 

7.2 SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO 

 

O escritório atualmente não possui nenhum tipo de planejamento estratégico 

estruturado, porém seus sócios estão cientes da necessidade de um. Diante disso 

pretendem aplicar os frutos deste estudo na prática. 

O escritório definiu como seu público alvo os moradores do bairro onde estão 

instalados e bairros vizinhos. Almeja-se investir em marketing para divulgação na 

região, no entanto ainda não definiram quais serão as ferramentas utilizadas. 

Os principais controles necessários, como situação de processos e datas de 

audiências são realizados em planilhas do Excel criadas pelos próprios sócios, as 

quais já comportam um número considerado de dados. No entanto, as informações 

estão um tanto desordenadas o que acaba por dificultar a eficiência de suas 

atividades e a utilização das informações em relatórios gerenciais.  

Em relação ao cadastro de clientes, não há nenhum tipo de cadastro 

informatizado, apenas documentos físicos em arquivos o que facilita o extravio de 

informações. Com aumento da demanda, este processo tende a se tornar inviável, 

uma vez que, dificulta a manipulação e alteração de dados. 

Quanto às questões financeiras, há a elaboração de um fluxo de caixa muito 

simples, o qual é lançado entradas e saídas de caixa, porém esses lançamentos são 

feitos de forma muito genérica o que acaba confundindo a distinção em relação à 

origem e destino dos recursos. 

 

7.3 PROCESSO DE PLANEJAMENTO UTILIZADO 

 

Nesse capítulo, será detalhado o processo de planejamento estratégico 

proposto, o qual, conforme citado anteriormente, terá como principal referência o 
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modelo proposto por Luce e Rossi (2003) em três momentos: filosófico, analítico e 

decisões e ações. 

No primeiro momento será identificado o negócio, missão, princípios e visão 

para a empresa. Em seguida, teremos a análise swot, ou seja, análise do ambiente 

interno e externo que resultará na determinação do posicionamento estratégico. Por 

fim, há a criação de objetivos, os quais serão esmiuçados em ações, indicadores e 

metas no Balanced Scorecard. 

 

7.3.1 Definição do negócio 

 

A definição do negócio da Morais & Machado tem como base a ótica de 

mercado que pretende atender. A finalidade é prestar serviços jurídicos aos seus 

clientes por meios legais. No entanto, para o sucesso do negócio e fidelidade dos 

clientes é necessário oferecer serviços de forma diferenciada, ou seja, agregar valor 

a esses por meio da solução eficaz das causas assumidas. Diante disso, o negócio 

pode ser definido como:  

“Soluções em Serviços Jurídicos” 

 

7.3.2 Definição da Missão 

 

A missão busca determinar a razão de existir do negócio, demonstrando o 

papel que pretende desempenhar. Ante isso, a missão da Morais & Machado 

destaca o seu negócio, serviços jurídicos, bem como a forma diferenciada que 

pretende desempenhá-los para conquistar a finalidade de seus clientes. Ao contratar 

os serviços da Morais & Machado, o cliente terá um serviço desempenhado com 

ética, responsabilidade e eficiência, a fim de obter sua satisfação. 

Portanto, a missão foi definida, assim: 

“Defender os direitos da população por meios jurídi cos, com ética, 

responsabilidade e eficiência, almejando a satisfaç ão dos clientes para 

conquistar sua fidelidade”. 
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7.3.3 Valores do negócio 

 

Os valores adotados para orientar o processo decisório e o comportamento 

da Morais & Machado fazem parte da cultura que se pretende desenvolver a fim de 

alcançar a estratégia estabelecida. 

Por ser uma estrutura pequena, há uma facilidade maior em desenvolver 

esses princípios adotados, proporcionando um atendimento diferenciado. Este bom 

atendimento, por sua vez, conquistará a fidelidade dos clientes, a qual já foi 

destacada na missão como determinante para a existência do negócio.  

• Cliente Satisfeito : este princípio já foi destacado em diversos pontos desse 

trabalho, pois a base para o sucesso da estratégia adotada é deixar o cliente 

satisfeito, a fim de que esse divulgue o escritório para os demais amigos, 

parentes, colegas, enfim, o famoso “marketing de boca em boca”. O cliente 

deve ter todas as suas necessidades supridas, de forma que transpareça o 

empenho dos advogados da Morais & Machado em solucioná-las, deixando-o 

deslumbrado. 

• Eficiência nos Serviços Prestados : os serviços prestados devem ser 

realizados de forma ágil e com qualidade. Os prazos devem ser cumpridos, 

conforme as datas estabelecidas, e o cliente deve, sempre que possível, estar 

a par do andamento do processo e das possíveis conseqüências que possa 

vir a sofrer.  

• Respeito e seriedade na defesa do Direito : os serviços prestados pelo 

escritório estão sempre de acordo com normas jurídicas que regem o país. 

Todo o embasamento para o desenvolvimento dos processos está previsto 

em lei e não há nenhum uso de meios ilegais para obtenção de vantagem.  

• Constante aprimoramento: os advogados, assim como a estrutura de 

serviços oferecidos devem estar em constante aprimoramento para o 

desenvolvimento das atividades. Os profissionais necessitam buscar a 

atualização constante da legislação bem como o aprofundamento em áreas 

jurídicas por meio de cursos de capacitação. Quanto à estrutura, almeja-se 
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processos cada vez mais modernos e informatizados que agreguem valor aos 

serviços. 

 

7.3.4 Definição da Visão 

 

Para a definição da visão da Morais & Machado, buscou-se traduzir a 

intenção estratégica em longo prazo, ou seja, um desafio para os próximos dez anos 

de atividade. Hoje, o escritório é pequeno e conta apenas com os dois sócio 

fundadores e uma advogada que presta serviços esporádicos. No entanto, com o 

atendimento diferenciado que pretendem oferecer, utilizando os valores citados 

anteriormente, e os investimentos em informatização e qualificação profissional que 

pretendem fazer, almeja-se tornar a Morais & Machado o maior e melhor escritório 

de advocacia da região onde atua, ou seja, no bairro onde está localizado e nos dois 

bairros vizinhos. Este reconhecimento como líder é esperando tanto da concorrência 

como dos clientes que, por meio do serviço de qualidade, irão ter esta percepção. 

Quanto à sociedade em geral, a Morais & Machado com respeito e seriedade na 

defesa do Direito, pretende contribuir para que a justiça seja exercida, gerando bem-

estar à população. Portanto, segue a visão determinada: 

“Ser reconhecida por clientes e segmento onde atua como sociedade de 

Advogados líder, dotada de excelência em serviços j urídicos que contribui 

para o bem-estar social.” 

 

7.3.5 Análise Swot 

 

Com esta análise Swot da Morais & Machado, será realizado uma análise do 

ambiente interno e externo do negócio, definindo dentro do ambiente interno seus 

pontos fracos e fortes e no ambiente externo suas oportunidades e ameaças. Toda 

está análise será de fundamental importância para determinação dos objetivos que 

serão estabelecidos. 
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Pontos Fracos 

 

Falta de informatização das atividades:  o escritório atualmente não 

apresenta nenhum software para auxiliar na gestão. Os cadastros de clientes estão 

todos em papéis e arquivados em pastas suspensas. Os dados não estão 

organizados por categoria, o que dificulta a criação de indicadores para avaliação de 

desempenho. 

Poucos recursos financeiros: como o negócio é novo no mercado ainda há 

uma falta de capital financeiro para cobrir as despesas e também novos 

investimentos. O capital social do escritório é muito pequeno e, por isso não foi 

possível fazer consideráveis investimentos em infraestutura. 

Número pequeno de clientes: como já foi citado anteriormente o escritório 

está no início de suas atividades e ainda não possui uma carteira de cliente 

satisfatória. Devido a algumas restrições legais em relação ao marketing jurídico, a 

principal forma de captar novos clientes tem sido por meio do atendimento 

diferenciado que levará o cliente a indicar para outros o serviço e isto tudo leva 

algum tempo para se concretizar. 

Deficiências de Infraestrutura: como não dispõe de muitos recursos 

financeiros para investimento em imobilizado, o escritório ainda apresenta algumas 

deficiências de infraestrutura, como falta de uma recepção para os clientes. 

Preço elevado para alguns clientes: a região onde está situado a Morais & 

Machado é uma região de classe média baixa e, devido a isso, o preço de alguns 

serviços se torna elevado para alguns clientes. 

Grande quantidade de processos com retorno financei ro em longo 

prazo: a área de direito do trabalho é a principal área de atuação do escritório e 

também a que traz maior retorno financeiro por processo. No entanto, estes 

processos demandam maior tempo para serem julgados, levando anos para 

apresentar retorno financeiro. 

Pouca experiência dos profissionais na área: os profissionais apresentam 

pouco tempo de experiência no ramo, visto que, um deles possui um ano de 

formado e outro é recém formado. 



46 
 

Pontos Fortes 

 

Atendimento de qualidade: o atendimento a que se propõe é baseado na 

busca da satisfação do cliente. Os profissionais procuram esclarecer as dúvidas, 

bem como agilizar os processos sempre que possível. Há uma preocupação em 

deixar os clientes a par do andamento dos processos, informando-os sempre das 

sentenças, assim, que são divulgadas.  

Motivação dos profissionais : os profissionais são jovens e apresentam 

verdadeiro encanto pela área. Estão dispostos a realizar o trabalho da melhor forma 

possível e utilizar um planejamento estratégico para conquistarem seu espaço no 

mercado. 

Ponto bem localizado: o local onde o escritório está localizado é uma 

avenida que concentra a maioria do comércio da região, como bancos, lotéricas e 

lojas. Os moradores se dirigem diariamente à área para as mais diversas atividades, 

tornando a região com grande fluxo de pessoas. O prédio onde estão instalados é o 

maior e mais moderno do bairro, com diversos outros comércios instalados o que 

aumenta o movimento no local. A população da região foco do escritório - Morada do 

Vale I, Morada do Vale II, e Morada do Vale III - possuem juntas mais de 40 mil 

habitantes e são chamadas por muitos como “cidade especial” de Gravataí devido 

ao seu tamanho e crescimento. 

 

Ameaças 

 

Inadimplência: há um grande número de casos de inadimplência nos 

serviços prestados, principalmente nos que são pagos após o término do processo. 

Como, muitas vezes, o depósito da causa é feito diretamente na conta do cliente 

pela outra parte, muitos acabam por não pagar os honorários dos advogados 

quando recebem sua indenização. 

Restrições legais referente ao marketing jurídico : os padrões de 

divulgação e promoção de serviços jurídicos são determinados pela Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB). O código de ética emitido por ela apresenta duas regras 
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fundamentais, as quais mencionam que o exercício da advocacia é incompatível 

com qualquer procedimento de mercantilização e também que é vedado o 

oferecimento de serviços profissionais que impliquem, direta ou indiretamente, 

inculcação ou captação de clientela. 

 O código de ética emitido também proíbe os advogados de anunciar na 

televisão, rádio e “outdoors”. No entanto, promoções como inserções na mídia de 

cunho informativo ou educacional, anúncios em revistas e internet são permitidos 

desde que discretos e moderados.  

 

Oportunidades 

 

Tendência dos escritórios de advocacia a adotar med idas 

empreendedoras: condutas tradicionais não garantem mais o sucesso dos 

escritórios de advocacia. Os mais modernos estão apresentando comportamento 

equiparado a empresas, ou seja, estão adotando táticas de planejamento, fazendo 

análise do perfil do cliente e buscando competir de novas maneiras. 

Aumento das expectativas dos clientes:  com número crescente de serviços 

na área, o cliente tem uma possibilidade maior de escolha quando procurar por 

serviços jurídicos. O cliente procura um escritório que resolva seus problemas, bem 

como propicie um bom atendimento. 

Escritórios convencionais na região: a região a qual a Morais & Machado 

pretende atuar possui apenas escritórios de advocacia pequenos e tradicionais, ou 

seja, que não adotam medidas inovadoras de competitividade e, portanto, não 

utilizam técnicas para fidelização dos clientes e processos de informatização para 

auxiliar nos processos. 

Informatização de processos judiciais: a justiça, principalmente a federal, 

vem adotando a informatização de processos. A tendência é não haver mais 

processos em papel como é o habitual. Esta transformação da justiça exigirá 

também uma mudança por parte dos advogados, visto que serão obrigados a 

digitalizar seus processos e acompanhar o tramite pela internet. A tendência é que 

profissionais mais convencionais apresentem resistências à mudança. O escritório 
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que já possui um sistema informatizado, por sua vez, terá uma vantagem em ralação 

ao demais. 

 

7.3.6 Fatores Críticos de Sucesso 

 

Após a análise do ambiente interno e externo da empresa pode-se determinar 

seus fatores críticos de sucesso, os quais auxiliarão na determinação dos objetivos 

do planejamento. 

A Morais & Machado Advogados necessita aumentar rapidamente sua 

carteira de clientes, uma vez, apresenta deficiências financeiras que impactam no 

crescimento de sua estrutura como investimentos em instalações, aperfeiçoamento 

dos profissionais e divulgação do escritório. Para tanto, é necessário investir ainda 

mais num atendimento de qualidade que garanta a satisfação dos clientes atuais e 

atraia os novos. Os profissionais devem buscar um atendimento diferenciado em 

relação ao mercado, valendo-se ferramentas modernas que agreguem valor aos 

serviços prestados. 

Outra questão importante para o sucesso do negócio é o preço dos serviços 

prestados. Como a região é predominante de moradores de classe média baixa, é 

necessário tornar os serviços acessíveis as condições financeiras do público, pois 

não há sentido em oferecer um bom serviço se não há quem possa adquiri-lo. Para 

tanto, não é interessante apenas reduzir os preços e, sim, facilitar as condições de 

pagamento, como por exemplo, aumento do prazo de pagamento. 

Estes dois fatores críticos de sucesso, qualidade e preço, serão a base para o 

sucesso do planejamento e guia para os próximos objetivos que serão 

estabelecidos, uma vez que, visão minimizar os pontos fracos e ameaças e valorizar 

os pontos fortes e oportunidades apresentados anteriormente. 
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7.3.7 Diagnóstico de páginas na internet 

 

A Morais & Machado contará com criação de um web site para divulgação de 

seus serviços, bem como, promoção de sua marca no mercado. 

Para tal criação, foi feita uma análise dos sites dos principais escritórios de 

advocacia da região metropolitana e de alguns outros estados. O objetivo foi 

levantar quais os principais pontos abordados e quais as facilidades proporcionadas 

aos clientes. 

A maioria dos sites pesquisados apresentava uma descrição geral do negócio 

e a descrição dos serviços oferecidos, uns de forma objetiva e outros de forma mais 

dissertativa. Itens do planejamento estratégico como visão, missão e valores 

também aparecem com freqüência, dando um ar de seriedade aos serviços 

prestados. 

Outra questão interessante que alguns sites apresentam é a presença dos 

principais “links” da justiça para consulta de processos. O cliente, tendo o número do 

processo, poderá entrar no site do escritório e ser redirecionado ao site da justiça 

para consulta de seu processo a qualquer hora, sem necessidade do auxílio de um 

advogado. 

Com base nos sites pesquisados, pode-se verificar que a principal finalidade 

da criação de uma página na internet para um escritório de advocacia é torná-la um 

“cartão de apresentação” para o negócio, devendo constar as informações básicas 

como áreas de atuação, profissionais, missão, visão, valores e localização. 

Informações referentes a leis e suas mudanças e artigos jurídicos, não são tão 

interessantes, quando o público alvo do site são “pessoas comuns”, ou seja, 

pessoas que não são dotadas de saber jurídico.  

Diante disso, o site da Morais & Machado Advogados contará com os 

seguintes tópicos: “Home”, “Áreas de Atuação”, “Missão, Visão e Valores”, 

“Profissionais”, e “Contato”. 

A “Home” é a página inicial do site onde constam um breve texto de 

apresentação e três links de acesso aos sites da justiça para consulta de processos. 

O cliente, com este serviço, poderá consultar a situação de seu processo a qualquer 
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hora, sem a necessidade do auxílio de um advogado. Esta página também dá 

destaque à área de direito previdenciário e do trabalho, as quais são áreas de 

grande demanda. 

O slogan “Seu Direito, Nosso Dever”, visa demonstrar o comprometimento 

dos profissionais com causa assumida de forma eficiente e séria, conforme os 

valores propostos.  

 

 

 

Figura 5 – Link Home 
Fonte: Site Morais & Machado 

A segunda página, “Áreas de Atuação”, dá destaque as principais áreas de 

atuação em tópicos, a fim de proporcionar uma visualização de forma clara e 

objetiva. 

Estão em destaque as áreas de direito do trabalho, direito de família, direito 

previdenciário e direito civil. Outras áreas também podem ser tratadas no escritório, 

porém, não são o foco da atividade. 
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Figura 6 – Link Áreas de Atuação 
Fonte: Site Morais & Machado 

 

A terceira página, “Missão, Visão e Valores”, traz alguns itens do 

planejamento estratégico elaborados ao longo do trabalho. Estes pontos são 

importantes para demonstrar ao cliente o posicionamento do negócio, seus valores e 

o que se almeja conquistar com o serviço prestado. Além do mais, transmite 

seriedade e credibilidade à imagem do escritório perante seus clientes, contribuindo 

para aumento de sua satisfação. 
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Figura 7 – Link Missão, Visão e Valores 
Fonte: Site Morais & Machado 

 

A página “Profissionais”, por sua vez, está voltada à apresentação dos 

advogados que prestam serviços no escritório. Dois deles são os sócios fundadores 

já mencionados e o terceiro é uma advogada que presta serviços esporádicos, de 

acordo com a demanda do negócio. Esta é chamada, principalmente, quando há 

mais de uma audiência a ser feita no mesmo dia. 
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Figuras 8 – Link Profissionais 
Fonte: Site Morais & Machado 

 

Por fim, a página “Contato” traz informações a respeito da localização e 

horários de atendimento. Como um dos objetivos é aumentar o número de clientes, 

o escritório abrirá aos sábados, na parte da manhã, para atendimento.  

Outro destaque desta página é o campo “Fale Conosco” que, além de suprir 

possíveis dúvidas e agendar horários, almeja criar uma comunicação mais ágil entre 

os advogados e os clientes, visto que, a mensagem é direcionada a um e-mail que 

todos profissionais têm acesso. 
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Figura 9 – Link Contato 
Fonte: Site Morais & Machado 

 

7.3.8 Estratégia e Objetivos Adotados 

 

A Morais & Machado, por ser uma escritório novo no mercado jurídico, 

necessita conquistar seu espaço diante da concorrência, bem como aumentar 

consideravelmente sua carteira de clientes novos para fortalecer-se no âmbito 

financeiro. Ainda há a predominância de pontos fracos, portanto a estratégia 

adotada será de crescimento. 

Os objetivos elencados abaixo foram criados voltados para essa esta 

estratégia e serão classificados de acordo com as quatro perspectivas do BSC. 

Perspectiva Financeira 

• Aumentar o faturamento 
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• Diminuir a inadimplência 

Perspectiva do Cliente 

• Aumentar o número de Clientes  

• Aumentar o nível de satisfação dos clientes 

Perspectiva dos Processos Internos 

• Melhorar a Infraestrutura 

• Desenvolver um banco de dados de clientes  

Perspectiva de Renovação e Aprendizagem 

• Investir na capacitação dos Advogados 

• Investir em novas técnicas de marketing jurídico 

 

7.4 O BALANCED SCORECARD 

 

Após todo levantamento dos itens do planejamento estratégico do capítulo 

anterior, este capítulo tem como finalidade traçar as quatro perspectivas do BSC – 

financeira, do cliente, dos processos internos e aprendizagem e crescimento, de 

acordo com cada objetivo estabelecido. 

 

7.4.1 Perspectiva Financeira 

 

Os objetivos da perspectiva financeira determinarão o desempenho financeiro 

esperado da estratégia e são o para os objetivos das outras perspectivas.  

Os dois objetivos determinados, aumentar o faturamento e diminuir a 

inadimplência estão voltados para o desenvolvimento do negócio e seguem 

justificados abaixo. 

Aumentar o faturamento : o faturamento mensal do escritório ainda é muito 

baixo. As entradas basicamente cobrem os custos fixos, como água, luz, telefone e 
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aluguel, sobrando poucos recursos para investimento em infraestrutura e marketing. 

Os sócios fazem as retiradas mensais, porém o valor ainda esta muito distante do 

almejado para os profissionais da área.  

Para medir se este objetivo está sendo alcançado, o indicador será o 

faturamento semestral do escritório que passará a ser computado pelo software. 

Todo o dinheiro decorrente das ações deverá ser lançado e haverá além do 

fechamento mensal do caixa todo mês um fechamento semestral. A meta será de 

aumentar este faturamento em 50%, visto que a região onde se localiza o negócio é 

grande e há grande número de clientes potenciais que ainda desconhecem o 

escritório, devido à ausência de uma divulgação intensiva. 

 

Objetivo

Indicador

Meta

Fórmula de 
Cálculo

Freqüência 

Fonte de 
dados

Iniciativa

Perspectiva 
Financeira

Aumentar o Faturamento

Faturamento Semestral

Aumentar  50% em relação ao último semestre

(Semestre X2/X1)*100-100

Semestral

Relatório financeiro gerado pelo software 

Investir na captação de novos clientes  

Quadro 3: Objetivo Aumentar o Faturamento 
Fonte: elaborado pela autora  

 

Diminuir a inadimplência : a inadimplência, apesar do pouco tempo de vida 

do negócio, já pode ser considerada um ponto fraco. A maioria dos moradores da 

região é de classe média baixa e alguns apresentam dificuldades financeiras em 

honrar seus compromissos. O escritório não possui nenhum controle quanto ao 

número de clientes e, portanto, necessita começar a computar estes dados. 

Para tanto, como indicador será utilizado o percentual de clientes 

inadimplentes mensalmente. Como iniciativa para diminuir a inadimplência, o 

escritório irá diversificar as formas de pagamento, aumentar o prazo e cobrar com 

mais freqüência os devedores. Atualmente a maioria dos pagamentos é realizada 
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por cheque ou dinheiro, o que dificulta, pois caso a pessoa não possua cheque não 

terá como parcelar os honorários.  

 

Objetivo

Indicador

Meta

Fórmula de 
Cálculo

Freqüência 

Fonte de 
dados

Iniciativa

Perspectiva 
Financeira

Diminuir a Inandimplência

númerro de clientes inadimplentes
Manter um indíce igual ou menor  que 5% de 
inadimplência

(1 - (Receita/ Previsão de Receita)) *100 

Mensal

Relatório financeiro gerado pelo software 
Diversificar as formas de pagamentos; aumentar os 
prazos para pagamento; cobrar mensalmente os 
inadimplentes

 

Quadro 4: Objetivo Diminuir a Inadimplência 
Fonte: elaborado pela autora  

 

7.4.2 Perspectiva do Cliente 

 

A Morais & Machado terá como foco, dentro desta perspectiva a captação de 

novos clientes, bem como, a retenção desses junto ao escritório. Fatores 

determinados nos valores da empresa e missão são determinantes para a conquista 

destes objetivos, os quais estão discriminados a seguir. 

Aumentar o número de Clientes: este objetivo visa aumentar o número de 

clientes, assim como o faturamento em 50% em relação ao último semestre, visto 

que o escritório não está operando nem com a metade sua capacidade. O indicador 

será o número total de clientes cadastrados no novo sistema. As iniciativas para 

alcançar esta meta estão focadas no investimento estratégico em marketing jurídico 

na região, no atendimento de qualidade e diferenciado para que os clientes indiquem 

o escritório para os demais, e na criação do web site que divulgará o escritório na 

internet. Com relação aos dias e horários de atendimento, o escritório abrirá aos 
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sábados pela manhã, visando atender aqueles que não dispõem de horários durante 

a semana. 

Objetivo

Indicador

Meta

Fórmula de 
Cálculo

Freqüência 

Fonte de 
dados

Iniciativa

Perspectiva do 
Cliente

Aumentar o número de Clientes

Número de clientes cadastrados no sistema

Aumentar  50% em relação ao último semestre
(Somatório de clientes cadastrados X2/Somátorio de 
clientes cadastrados X1)*100-100

Semestral

Cadastro de clientes no software
Investir em marketing; proporcionar atendimento de 
qualidade e diferenciado; criar um web site; abrir ao 
sábados

 

Quadro 5: Objetivo Aumentar o Número de Clientes 
Fonte: elaborado pela autora  

 

Aumentar a Satisfação dos Clientes: este objetivo tem como finalidade, 

além de conquistar novos clientes, manter os já existentes, por meio de um 

atendimento de qualidade que procura suprir as necessidades dos clientes. Atitudes 

como pontualidade em relação aos compromissos assumidos, retorno com relação 

às mudanças e resultados dos processos, bem como, conhecimento das 

características peculiares de cada caso farão a diferença. Para tanto, o indicador 

será o número de clientes satisfeitos e muito satisfeitos, os quais serão levantados 

por meio de uma pesquisa de opinião (Anexo B). A meta é manter um índice de 95% 

de satisfação. Esse fator será avaliado mensalmente por meio das respostas da 

pesquisa de opinião, a qual será efetuada pelo cliente após o término de cada 

serviço prestado. 
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Objetivo

Indicador

Meta

Fórmula de 
Cálculo

Freqüência 

Fonte de 
dados

Iniciativa

Perspectiva do 
Cliente

Aumentar o nível de satisfação do cliente

Percentual de Clientes Satisfeitos e Muito satisfeitos

Atingir 95% de clientes satisfeitos
(Nº de Clientes Satisfeitos e Muito Satisfeitos/Nº total de 
respondentes)*100

Mensal

Pesquisa de Opinião
Pontualidade nos compromissos assumidos; retorno 
constante; conhecimento peculiar de cada caso

 
 Quadro 6: Objetivo Aumentar o Nível de Satisfação do Cliente 

Fonte: elaborado pela autora  

 

7.4.3 Perspectiva dos Processos Internos 

 

Esta perspectiva está voltada para melhoria dos processos internos do 

escritório, tanto na em relação à estrutura física como em relação à informatização 

de processos. Os dois objetivos, melhorar a infraestrutura e criar um banco de dados 

de clientes, buscam atacar os pontos fracos já identificados do negócio e assim 

alcançar o crescimento desejado, conforme explicados a seguir. 

Melhorar a infraestrutura : como já citado o escritório ainda não possui uma 

recepção para atender os clientes, nem alguns equipamentos que auxiliam no 

desenvolvimento de atividades como aparelho de fax e impressora multifuncional. 

Diante disso, este objetivo visa suprir todas estas carências, bem como, 

proporcionar um conforto diferenciado com móveis ergonômicos no escritório. Para 

tanto, será utilizado como indicador o valor do ativo imobilizado. A meta será atingir 

um ativo imobilizado 200% maior do que o atual no próximo um ano de 

funcionamento do escritório. 
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Objetivo

Indicador

Meta

Fórmula de 
Cálculo

Freqüência 

Fonte de 
dados

Iniciativa

Perspectiva 
dos Processos 

Internos

Melhorar a Infraestrutura

Valor do imobilizado

Aumentar em 200%

(Valor Imobilizado X2/Valor do ImobilizadoX1)*100-100

Anual

Balanço Patrimonial do escritório

Investir na compra de imobilizado
 

Quadro 7: Objetivo Melhorar a Infraestrutura 
Fonte: elaborado pela autora  

 

Desenvolver um Banco de Dados de Clientes: até então o escritório não 

possui um banco de dados dos clientes com suas principais característica, apenas 

cadastros com alguns dados em papéis. Isto vem dificultando a sua classificação e 

tornando inviável a análise mais aprofundada do perfil do cliente atendido, além da 

questão de segurança da informação que é baixíssima. 

Para tanto, será criado um Banco de Dados, o qual será cadastrado todos os 

dados de clientes constantes em arquivos, bem como os dados de clientes novos. A 

meta é ter 100% dos clientes cadastrados, o que permitirá que o advogado, ao 

atender o cliente, tenha diante de si de forma ágil, todas as informações necessárias 

para proporcionar um atendimento de qualidade. 



61 
 

Objetivo

Indicador

Meta

Fórmula de 
Cálculo

Freqüência 

Fonte de 
dados

Iniciativa

Perspectiva 
dos Processos 

Internos

Desenvolver um Banco de Dados de Clientes

Número de Clientes Cadastrados

100% dos clientes cadastrados

Somatório de Clientes Cadastrados

Mensal

Cadastro de Clientes no Software
Cadastrar obrigatoriamente todos os clientes no 
software

 

Quadro 8: Objetivo Desenvolver um Banco de Dados de  Clientes 
Fonte: elaborado pela autora 

 

7.4.4 Perspectiva de Aprendizagem e Crescimento 

 

Esta é a última perspectiva abordada no BSC e visa criar condições em longo 

prazo para as três perspectivas anteriores. Diante das constantes modificações e 

crescimento do mercado, o escritório precisar estar pronto para competir de forma 

diferenciada e a frente de seus concorrentes. 

Para tanto, foram definidos dois objetivos, que procuram contribuir para a 

capacitação individual de cada profissional do escritório, bem como novas técnicas 

de marketing jurídico a fim de conquistar e fidelizar clientes. 

Investir na capacitação dos Advogados: neste objetivo os advogados irão 

destinar tempo para investir na sua capacitação. Diante das constantes mudanças 

na lei, os profissionais irão fazer cursos de atualização e/ou comprar novos livros 

para proceder de forma correta em seus processos. Outra questão de destaque é 

realização de cursos de pós-graduação na área de direito do trabalho, pois esta 

representa maior número de clientes e o maior retorno financeiro também. 
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Objetivo

Indicador

Meta

Fórmula de 
Cálculo

Freqüência 

Fonte de 
dados

Iniciativa

Perspectiva do 
Aprendizado e 
Crescimento

Investir na Capacitação dos advogados
Número de participações em Cursos e Número de livros 
adquiridos

1 curso/ano por advogado e compra dois livros/ano
Somatório de cursos realizados e somatório de livros 
comprados 

Anual
Certifivados de conclusão do curso; nota fiscal de 
compra
Verificar constantemente em sites jurídicos as últimas 
atualizações; cadastrar-se em instituições da área para 
receber informações de cursos disponíveis

 

Quadro 9: Objetivo Investir na Capacitação dos Advo gados 
Fonte: elaborado pela autora  

 

Investir em novas técnicas de marketing jurídico: este objetivo almeja 

aumentar a publicidade do escritório no meio onde atua. Para tanto, as técnicas de 

marketing que serão usadas terão como base o estudo realizado por Gonçalves 

(2007) o qual constatou, numa pesquisa realizada com os maiores escritórios de 

advocacia latino-americanos que 76% possuem um site institucional e 59% 

distribuem informativos. Outros em destaque são investimentos em ferramentas de 

imagem presença, como por exemplo, desenvolvimento de relacionamentos 

(“networking”) em associações profissionais e câmaras de comércio (69%) ou em 

eventos nacionais e internacionais (64%) e promoção de eventos como seminários e 

jantares (54%). Diante disso, a Morais & Machado além da criação de um site de 

apresentação, como já citado, investirá na distribuição de informativos sobre os 

serviços prestados, além da participação em uma coluna a respeito de temas 

jurídicos, na principal revista da região. Outra medida adotada será a participação e 

patrocínio em eventos da comunidade, como festas religiosas, campanhas de sócio-

educativas, jantares entre outros.   
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Objetivo

Indicador

Meta

Fórmula de 
Cálculo

Freqüência 

Fonte de 
dados

Iniciativa

Perspectiva do 
Aprendizado e 
Crescimento

Investir em Marketing Jurídico

Número de canais de marketing investidos
Investir em pelo menos dois canais de marketing por 
mês

Somatório de canais de marketing investidos

Mensal

Plano de Marketing do escritório.
Distribuição de informativos; participação e patrocínio de 
eventos da comunidade; participação em uma coluna 
jurídica.

 

Quadro 10: Objetivo Investir em Marketing Jurídico 
Fonte: elaborado pela autora  

 

7.5 MAPA ESTRATÉGICO 

 

Após a determinação das quatro perspectivas do BSC, é necessário a criação 

do mapa estratégico demonstrando como elas estão relacionadas. 

Os dois objetivos da perspectiva de aprendizagem e crescimento são a base 

para o desenvolvimento das demais. Investir da capacitação dos advogados 

contribui para o oferecimento de um serviço de qualidade, e investir em novas 

técnicas de marketing visa criar um relacionamento com os clientes. Ambos 

impactam diretamente na perspectiva do cliente, ou seja, aumentar seu nível de 

satisfação e também o seu número. 

A segunda perspectiva de processos internos também influencia na 

perspectiva dos clientes. Melhorar as condições de infraestrutura proporciona um 

ambiente mais agradável e com mais recursos. Criar um banco de dados dos 

clientes contribui para uma boa gestão da carteira, permitindo um acesso fácil a 

todas as informações por qualquer dos advogados, além de permitir o 

gerenciamento de um número maior de cadastros, pois facilita o mecanismo de 

busca de informações. Estes dois objetivos favorecem o aumento do número de 
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clientes e de sua satisfação, uma vez que, melhoram as condições de atendimento e 

o processo de gerenciamento de dados.   

A perspectiva do cliente, por sua vez, tem seus objetivos relacionados entre si 

e com a perspectiva financeira. Aumentando o nível de satisfação dos clientes, 

esses passam a recomendá-lo para os demais, o que acarreta num número maior 

de novos clientes e conseqüentemente num aumento do faturamento. O aumento da 

satisfação também contribui para a diminuição da inadimplência, uma vez que, 

clientes realmente satisfeitos com os serviços oferecidos têm uma probabilidade 

menor de não pagar pelo serviço recebido. 

Na perspectiva financeira, por fim, a diminuição da inadimplência aumenta a 

entrada de recursos financeiros, contribuindo para o aumento do faturamento, o qual 

é o principal objetivo estabelecido.  

 

 

Figura 10 - Mapa estratégico da Morais & Machado Ad vogados 
Fonte: elaborado pela autora 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo principal deste estudo, o qual era criar um planejamento 

estratégico e um Balanced Scorecard para a Morais & Machado Advogados, foi 

atingido. 

Como a empresa ainda não tinha nenhum tipo de planejamento estruturado, 

foi realizado um levantamento bibliográfico das melhores práticas de planejamento e 

desenvolvidos os principais itens do planejamento como missão, visão e valores. Em 

seguida, foi realizada uma análise do ambiente interno que serviram de base na 

elaboração dos objetivos do planejamento estratégico dentro das quatro 

perspectivas do BSC. A partir dos objetivos, foram determinados os indicadores, 

metas e iniciativas, a fim de demonstrar como seriam alcançados e medidos na 

prática. Desta forma, todos os objetivos específicos, a princípio estabelecidos, foram 

atingidos também. 

Todas estas etapas foram acompanhadas pelos sócios fundadores do 

negócio, os quais puderam trazer uma visão mais completa do negócio e verificar se 

as medidas adotadas eram plausíveis ou não. 

Uma das principais limitações deste trabalho, entretanto, foi o fato do 

planejamento estratégico desenvolvido ser muito específico do negócio estudado, 

tornando-se importante sua aplicação em outros escritórios, também pequenos, para 

validação do modelo proposto. Outra limitação foi o tempo para realização do 

trabalho, que acabou por não permitir o desenvolvimento do balanço patrimonial e 

do plano de marketing, ficando então a sugestão para estudos futuros. 

Por fim, pode-se concluir que este trabalho agregou valor tanto para o 

pesquisador como para o negócio fruto do estudo.  

Ao pesquisador proporcionou a experiência de aplicar o conhecimento teórico 

da administração estratégica na prática, verificando o quão importante é relacionar e 

mensurar os itens dentro de um planejamento para saber o rumo do negócio. 

À Morais & Machado Advogados proporcionou uma visão estratégica do 

negócio, a qual será decisiva para o sucesso do escritório. Ademais, contribuiu para 

o desenvolvimento do site de acordo com estratégia adotada, bem como, com o 



66 
 

levantamento dos principais requisitos para construção do software de gestão que 

servirá como principal fonte de dados para medir as metas estabelecidas. 
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ANEXO A – FORMULÁRIO DE PERGUNTAS 

Trabalho de Conclusão de Curso – Aluna Daniele Mora is Motta 

 

Nome: 

Idade: 

Tempo de experiência no ramo: 

 

1) O escritório possui algum tipo de planejamento estratégico? Defina-o 

  

  

2) Qual o objetivo no longo prazo do negócio? 

  

  

3) Quais as maiores dificuldades enfrentadas no decorrer das atividades? 

  

  

4) Há algum diferencial em relação à concorrência? Qual? 

  

  

5) Com relação ao ambiente externo, quais são as oportunidades na área e 

quais são maiores ameaças a sobrevivência do negócio? 
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6) Qual o perfil de cliente que o escritório atende? 

  

  

7) Quais as práticas pretendidas para divulgação do negócio? 

  

  

8) Como é realizado o controle das atividades? Há algum software de apoio a 

gestão? 

  

  

9) De qual forma é feito o controle financeiro do negócio? 

  

  

10) Qual área apresenta maior retorno financeiro e qual apresenta menor retorno? 

  

 

11)  Quanto ao processo de capacitação e aprendizagem dos advogados, como é 

realizado? 

  

  

 

Obrigada! 
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ANEXO B – Pesquisa de Opinião 

Sua opinião é muito importante para nós. Favor, responder as questões abaixo para 

melhorarmos ainda mais os serviços prestados.  

Advogado que prestou o serviço:      (  ) Anderson Machado           (  )Marcio Morais         

   

1. Qual a sua avaliação em 

relação ao tempo  de atendimento? 

( ) Insatisfeito 

( ) Satisfeito 

( ) Muito Satisfeito 

2. Qual a sua avaliação em 

relação ao atendimento do advogado ? 

( ) Insatisfeito 

( ) Satisfeito 

( ) Muito Satisfeito 

 

3. Qual a sua avaliação em 

relação à qualidade  do serviço prestado? 

( ) Insatisfeito 

( ) Satisfeito 

( ) Muito Satisfeito 

4. Qual a sua avaliação geral  do 

serviço prestado? 

( ) Insatisfeito 

( ) Satisfeito 

( ) Muito Satisfeito 

Obrigado!                                                                                                

Sua opinião é muito importante para nós. Favor, responder as questões abaixo para 

melhorarmos ainda mais os serviços prestados.  

Advogado que prestou o serviço:      (  ) Anderson Machado           (  )Marcio Morais         

 

1. Qual a sua avaliação em relação ao 

tempo  de atendimento? 

( ) Insatisfeito 

( ) Satisfeito 

( ) Muito Satisfeito 

2. Qual a sua avaliação em 

relação ao atendimento do advogado ? 

( ) Insatisfeito 

( ) Satisfeito 

( ) Muito Satisfeito 

3. Qual a sua avaliação em 

relação à qualidade  do serviço prestado? 

( ) Insatisfeito 

( ) Satisfeito 

( ) Muito Satisfeito 

4. Qual a sua avaliação geral  do 

serviço prestado? 

( ) Insatisfeito 

( ) Satisfeito 

( ) Muito Satisfeito 

Obrigado! 
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ANEXO C – TELAS DO PROJETO DE SOFTWARE PARA A MORAI S & 

MACHADO 

 

 

 



73 
 

 


