
Infográfico
Redução de Custos

para Escritórios de Advocacia

A redução de custos é um objetivo presente na vida de praticamente todos gestores. No meio

jurídico não poderia ser diferente, ter uma gestão de Escritório de Advocacia voltada para a

Redução de Custos e essencial para a sobrevivência do negócio, separamos 5 passos para ajudar

você nesse desafio!

1
Conheça as 
suas despesas

passo

Tenha conhecimento sobre as entradas e as saídas do seu escritório, a atualize essa informação

regularmente! Somente com essa informação você poderá decidir quais investimentos cortar e

quais manter. Além disso, separe essas despesas entre fixas e variáveis e também em grupos de

classificação, para ficar mais fácil de analisar posteriormente.

2
passoEquipe voltada para 

Redução de Custos

Ter uma equipe envolvida nesse projeto é muito importante, troque ideias com os seus

colaboradores para pensarem em soluções de como vocês podem economizar em atividades

rotineiras!

Reduza gastos com
materiais de escritório

Avalie os gastos do seu escritório com materiais do dia a dia como xerox, impressões, materiais

descartáveis, etc. Essas contas quando analisadas individualmente acabam não sendo muito

representativas, mas olhando no final do mês, elas podem ter um alto impacto juntas.

3
passo

4
passoConsidere espaços de 

trabalho alternativos

Uma boa opção para economizar dinheiro com o espaço de trabalho é trabalhar em espaços de

coworking, que são ambientes compartilhados por diferentes empresas e que estão se tornando

cada vez mais comuns pelas inúmeras vantagens que eles apresentam. Todas as despesas como

água, luz, internet e aluguel são divididas e além disso, muitas vezes outros serviços como

secretária, serviços de limpeza e serviços administrativos também podem ser compartilhados.

Repasse suas diligências 
jurídicas

Outra opção para a redução dos gastos do seu escritório de advocacia é no repasse das suas

diligências para advogados correspondentes. Essa opção é vantajosa porque além de trazer

vantagens financeiras, ela acaba por desonerar a sua equipe e permitir com que eles trabalhem

em atividades mais estratégicas e que geram maiores resultados.

5
passo

Todas as suas diligências
em um só lugar.

É a facilidade que você precisa.
É DOC9.
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