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Gerenciar um escritório de advocacia não é uma tarefa fácil. Isso acontece, muitas vezes, porque as Instituições de Ensino Superior de Direito

não preparam os seus profissionais para assumirem cargos de gestão e nem para lidar com os desafios desse mercado que é altamente

competitivo. Muitas, sem ter um conhecimento de gestão sólido, acabamos nos entregando a situações rotineira e operacionais do nosso dia-dia

e esquecemos do mais importante, que é o foco na estratégia do negócio.

Esse material tem como objetivo principal auxiliar você a focar na estratégia do seu escritório, oferecendo ferramentas e dicas para contornar

essa rotina tumultuada, que é a de um gestor de um escritório. Esperamos que você goste.

Equipe DOC9
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Mapeie seus processos

Com a alta competitividade do mercado, conhecer os processos do seu negócio e, mais que isso, ter eles definidos e mapeados não é mais um

diferencial, ele é um fator essencial para você enxergar as suas falhas e encontrar soluções para o seu negócio. Por meio do mapeamento, o

gestor consegue identificar os gargalos que atingem a organização, quais são os pontos fortes e fracos dos seus processos, além de

encontrar pontos de retrabalho e de falhas.

Quando o escritório não se preocupa em conhecer as suas falhas, ou seja, quais são os seus pontos fracos, a tendência é que ocorra a

desorganização, falta de produtividade, desmotivação dos colaboradores, retrabalho das tarefas e perda de tempo e de dinheiro. Mapear os seus

processos nada mais é do que descrever o passo a passo de como os processos funcionam para verificar, posteriormente, se eles cumprem

com os seus objetivos.

Pensando nisso, separamos para você 08 etapas para mapeamento de processos passo a passo, para que ele seja feito com cuidado e precisão,

trazendo os melhores resultados para os seus negócios.

SOLICITAR CONTATO
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Mapear processos exige que você siga um passo a passo. Por isso, separamos para você em 8 passos distintos para lhe auxiliar nessa tarefa!
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Passo 1: Determine seus objetivos
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Dentro de cada missão de uma organização ou de um escritório, cada processo precisa ter um objetivo específico, ou seja o que se espera quando

ele for realizado. Esse objetivo específico, quando analisado junto as demais atividades do negócio, precisa colaborar com o objetivo final do

negócio.

Primeiramente, você precisa entender qual é o papel desse processo analisando os seguintes pontos:

a) Por que ele existe?

b) O que o processo tem que realizar?

c) O quão crítico ele é para o negócio?

d) Quais riscos estão envolvidos nesse processo?



Passo 2: Identifique quais são saídas do processo
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Saídas são as entregas advindas da execução de cada processo. Elas são construídas ao longo do processo e vão agregando valor ao longo de

todos os processos existentes no negócio até culminarem no serviço prestado.

Muitos gestores se confundem ao acreditar que essas saídas precisam ser necessariamente algo físico e palpável, como no processamento de um

produto em uma indústria. Mas não, Na verdade, as saídas possuem diversas naturezas, elas podem ser tomadas de decisão, aprovações, peças

processuais, consultas processuais, protocolação de documentos, orientações de processos e muitas outras.



Passo 3: Identifique os clientes do processo
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Essa etapa é bem importante e frequentemente é deixada de lado. Você precisa identificar quem são os clientes do seu processo, ou seja, para

quem esse processo é realizado. Não se esqueça de dar atenção para aqueles “momentos da verdade”, que são aquelas interações com o seu

cliente que acabam por gerar uma percepção de valor.

Por isso, você precisa responder essas perguntas:

1. Quem é o cliente do seu processo?

2. Qual é a expectativa do cliente com o processo?

3. Quantas vezes o cliente é envolvido no processo?



Passo 4: Identifique as entradas do processo
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Passo 5: Identifique os componentes do processo

Entradas do processo são todos os elementos que são modificados no decorrer de um processo ou de uma tarefa. Uma entrada pode ser por

exemplo o recebimento de um documento que precisa ser protocolado em um processo trabalhista, por exemplo.

Componentes são todos os recursos utilizados em um processo que colaboram na transformação das entradas em um produto ou em um

serviço final. Podem ser materiais, recursos humanos, tecnologias entre outros.



Passo 6: Documente os processos atuais
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Para o mapeamento de processos acontecer de forma efetiva, você precisará desenhar e documentar os seus processos.

Para o desenho você pode usar o modelo de fluxograma, onde serão desenhados o início e o fim dos processos, além de todas as etapas que
vierem a acontecer durante o processo.

O fluxograma é uma boa ferramenta para você enxergar os processos de uma visão ampla e pode ser muito útil para entender o processo por
completo.

Outra ferramenta que você pode usar para detalhar os seus processos é através de Instruções de trabalho, onde você terá que documentar o
passo a passo de uma atividade de uma maneira bem mais detalhada.



Passo 7: Identifique as melhorias que o processo 
necessita
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O grande benefício do mapeamento de processos é, na verdade, a otimização. Afinal, do que vale investir tanto tempo para mapear processos se
ele irá permanecer com as mesmas falhas?

Agora você precisa olhar o seu processo criticamente, identificando quais pontos podem ser aprimorados.

Alguma etapa pode sermais rápida? Alguma tarefa pode ser eliminada? Há alguma forma de economizar tempo ou dinheiro?

Responda essas perguntas juntamente com a sua equipe para que vocês pensem juntos em melhores soluções para os problemas encontrados.
Deve-se dar prioridade para aquelas etapas do processo que possuem contato direto com o cliente, para garantir a melhor experiência possível.



Passo 8: Pense em automatizar os seus processos
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Mapear os seus processos é de fato algo muito importante, é um momento que nos dedicamos para analisarmos a forma como o nosso escritório
trabalha. Após isso, podemos iniciar uma série de ações que irão promover excelência no seu modo de gestão.

Infelizmente o mapeamento de processos é apenas o início. É preciso ir adiante e garantir que as ideias levantadas pela equipe sejam
implementadas e executadas com disciplina por todos os envolvidos.

Umpasso a frente amelhoria de processos nadamais é que a automatização dos processos. Para um processo ser automatizado ele: não pode
ter interação humana, precisa ser feito para uma tarefa repetitiva e recorrente e precisa ser confiável.

Com processos automatizados, os seus funcionários poderão dedicar mais tempo a gestão de processos estratégicos do que perder tempo com
atividades rotineiras que não agregam tanto valor.



Monitore os seus resultados

SOLICITAR CONTATO
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Com os processos bem definidos e padronizados, podemos partir para o controle dos nossos resultados. Para isso, utilizamos os indicadores de
desempenho, os famosos KPIs. Para você definir indicadores de desempenho para o seu negócio, você precisa ter um planejamento estratégico
bem definido, com objetivos claros.

A partir de objetivos claros podemos elaborar e gerir os nossos indicadores. Existem quatro tipos de indicadores:

• Indicadores de produtividade: relacionados a produtividade de um funcionário, ou de uma máquina. Ou seja, que diz respeito a capacidade
de um recurso de entregar um resultado

• Indicadores de qualidade: relacionados a qualquer desvio ou não conformidade existente em um processo. Um indicador de qualidade pode
ser número de erros em processos, por exemplo.

• Indicadores de capacidade: relacionados a capacidade de resposta de um processo, como o exemplo de um limite de prazos que podem ser
realizados por um estagiário por dia.

• Indicadores estratégicos: relacionados aos resultados da empresa como lucro líquido, faturamento líquido, despesas de pessoal, entre
outros
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Indicadores mais utilizados
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Independente da categoria que esses indicadores se encontram, eles são igualmente importantes, já que eles fornecem informações importantes

para a empresa. Separamos alguns indicadores mais comuns nas grandes empresas e que você pode aplicar no seu escritório:

Indicador de Lucratividade
Muitos gestores se preocupam somente com o faturamento e esquecem de acompanhar o resultado da empresa de fato, ou seja, se no final do
período o resultado foi negativo ou se foi positivo.
O cálculo do percentual de lucro obtido sobre o faturamento auxilia o gestor a entender qual é o melhor caminho a ser seguido e auxilia na
proposição de novas ações.

Valor de ticket médio
Esse indicador auxilia o gestor a entender como funciona o resultado por cliente, podemos ver por exemplo, qual é o faturamento médio por
cliente e por dia, ou então qual é o faturamento médio por dia do escritório.

Qualidade de entrega
Outro resultado importante de ser mensurado é o índice de satisfação dos seus clientes, que pode ser verificado por pesquisas de satisfação, ou
por feedbacks quantitativos.



Repasse suas Diligências Jurídicas
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Outra saída para otimizar os seus processos é no repasse de diligências jurídicas para a DOC9, Trabalhamos há mais de 9 anos no mercado de

logística forense, abrangemos todo o território nacional e somos a maior empresa de logística forense do mercado.

Trabalhamos atualmente atendendo os serviços de audiências, cálculos judiciais, protocolos, retiradas, cópias forenses e outras diligências. Todos

os nossos fluxos são desenhados para entregar ao cliente a qualidade que ele necessita.

Grandes empresas de telefonia, seguradoras, indústrias e varejistas, usualmente acabam por estruturar um setor jurídico próprio, responsável

pelo controle e condução de seus processos e suas diligências. Nesse fluxo, que acaba por se assemelhar muito a um fluxo industrial, inúmeras

diligências acabam sendo resolvidas e atendidas por advogados da própria empresa e outras demandas acabam sendo repassadas para outros

escritórios de advocacia ou para um advogado correspondente.

SOLICITAR CONTATO
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Por que a DOC9
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SOLICITAR CONTATO

O que muitas empresas não sabem, é que podem repassar a demanda do seu setor jurídico diretamente para a DOC9, minimizando as chances de

perdas de informações que acontecem nesse fluxo, diminuindo, inclusive, os gastos desse repasse de serviço a cada etapa da cadeia produtiva.

Nossa empresa, nesses 9 anos de mercado, se tornou referência na realização de audiências, assembleia de credores, sustentação oral, cópias,

protocolos, retiradas e outras diligências, facilitando assim o dia-a-dia tanto de escritórios quanto de setores jurídicos de grandes empresas.

Segurança, Qualidade e Tecnologia
Para quem busca segurança ao repassar as suas diligências, a organização trabalha com o que há de mais moderno em termos de tecnologia, como, por
exemplo, o controle via aplicativo mobile para monitoramento de parceiros audiencistas, além de possuir um equipe treinada, possuidora de amplo
conhecimento jurídico, sempre pronta a estruturar da melhor forma os serviços que solicitados.

Gerenciamento da Rede de Parceiros
Não perca tempo gerenciando a sua rede de parceiros, a DOC9 já faz isso para você. A empresa possui uma equipe totalmente dedicada ao gerenciamento de
correspondentes, realizando seleção via comprovação de experiência, realizando treinamentos periódicos e de reciclagem, via conferência, e avaliando
constantemente os parceiros correspondentes através de ranqueamento por desempenho, entre outras atividades.
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SOLICITAR CONTATO

Todas as suas diligências
em um só lugar.

É a facilidade que você precisa.
É DOC9.
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