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Os grandes Escritórios de Advocacia deixaram, nos 

últimos anos, de ser organizações quase familiares 

que cuidam por anos a fio de interesses de um 

grupo fechado de clientes, ou boutiques altamente 

especializadas com baixa competividade em seus 

serviços. Hoje a realidade destas empresas se en-

contra em um mercado altamente competitivo 

onde precisam se estruturar para consolidar sua 

participação de mercado e manter suas margens 

de lucro. Pelo histórico do segmento, muitos escri-

tórios ainda sentem a não profissionalização de sua 

área financeira e, com isto, se colocam em condi-

ções desiguais com seus concorrentes. 

A transição para um modelo essencialmente cor-

porativo despertou nos gestores de Escritórios e de 

outras empresas de Serviços Profissionais a urgên-

cia para que, sem que haja detrimento da quali-

dade do trabalho jurídico, equalize-se o overhead 

tendo um alinhamento firme - a tecnologia. 

My Law é uma solução tecnológica completa e per-

sonalizada que oferece suporte, treinamento e 

consultoria técnica, além de possuir os acelerado-

res de implementação que se destacam pelo dicio-

nário de atividades próprio do setor com todos os 

processos e relatórios fundamentais para análise 

granular dos custos e rentabilidade do negócio. 

Para que serve 
Uma solução de custos por atividades, com identi-

ficação dos direcionadores destes custos, que re-

presenta um aprofundamento de análise impossí-

vel de se obter nos sistemas de gestão disponíveis 

no mercado para o setor, onde se limitam a distri-

buir overhead entre diferentes células ou centros 

de custos, sem qualquer ponderação relativa à in-

tensidade de uso das estruturas administrativas 

por certas práticas e clientes.  

 

Para quem se destina 
My Law é uma solução que pode ser rapidamente 

customizada e adaptada em empresas de serviços 

profissionais, como Escritórios de Advocacia, Em-

presas de Consultoria, e, em particular, àqueles 

que desejam apurar suas informações nos seguin-

tes níveis: 

• Detalhamento do overhead e comparação 
com valores orçados; 

• Custo por célula e Prática;  
• Rentabilidade por cliente; 
• Cálculo de eficiência do colabora-

dor/associado; 
• Impactos da ociosidade (ou baixo ín-

dice de utilização). 
 

“Tenho trabalhado com os profissionais da 

MyABCM desde 1996 em mais de 20 projetos com 

100% dos clientes satisfeitos. Posso dizer que é a 

melhor e mais séria relação profissional que tive 

nos últimos 19 anos dedicados ao trabalho de con-

sultoria. Considero MyABCM como meu melhor 

parceiro de negócios”  

Freddy Araque 

Ebitda Group 

Equador 

 

Alguns Benefícios 

• Diagnosticar focos de ineficiência de custos, sejam eles administrativos ou nas áreas de prestação de 
serviços, para que sejam promovidos os ajustes de forma direcionada, que atinjam as áreas em que 
eles sejam materiais e promovam real impacto positivo na lucratividade, sem perda da eficiência e 
qualidade do serviço; 

• Direcionar as estratégias do escritório com base em indicadores objetivos, com identificação dos seg-
mentos de clientes que proporcionam as melhores margens, e qual o investimento necessário – e se 
ele faz sentido – para prestar serviços em segmentos com menor lucratividade. 
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Processo 
A solução My Law isola e evidencia os custos mais relevantes, demonstra como eles se distribuem entre as 

práticas do escritório, precifica a ociosidade e outros custos ocultos em ineficiências e permite um cálculo 

muito mais preciso da real contribuição de cada cliente, segmento, atividade, célula e, até mesmo, por cada 

colaborador/associado. 

Aumenta a eficiência e produtividade da prestação do serviço, automatiza as funções administrativas e for-

nece aos gestores a informação e inteligência necessárias para moldarem e ajustarem suas estratégias. 

 

Desafios 
Para um sistema eficiente de análise de custos através do modelo My Law, os Escritórios e empresas de ser-

viços profissionais devem antes se preparar para conseguir: a) gerar informações nos níveis de detalhes ne-

cessários, que em geral são extraídos de um sistema contábil e de apontamento de horas já implementado e 

em uso pela empresa, e b) adaptar processos e estruturas tais como centros de custos e alocação de despesas, 

que garantam a qualidade e detalhamento dos dados mantidos em sistema. 

No entanto, o maior desafio é preparar o usuário para entender a importância dos indicadores, gerá-los con-

sistentemente para a criação de séries históricas e alinhamento para utilizá-los na tomada de decisões.  
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Para saber mais, fale conosco: www.myabcm.com/pt-br/contato/ 
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Custos por Processos, Clientes e 

sua Origem 

Tarefas Dinâmicas que 

Otimizam a Gestão 


