
Como fazer um escritório de advocacia ser altamente lucrativo 

  

  

  

  

  

Não consegue aumentar a lucratividade do seu escritório? 

Depois de investir tempo, dinheiro, esforço e muito trabalho para abrir o seu próprio 

escritório e perceber que ele não rende o que você esperava é algo realmente 

frustrante, não é? 

Infelizmente, esta é a realidade de inúmeros advogados em todo o país, que 

perdem noites de sono em busca de alternativas para tornar o seu escritório mais 

lucrativo. 

Contudo, o que poucos advogados sabem é que existem formas altamente eficazes 

e simples de alavancar os lucros do escritório. 

Sim! 

Você pode realizar o seu sonho de ter um escritório de advocacia de sucesso. 

Tudo que precisa fazer é aplicar algumas técnicas para colocar as finanças em dias 

e aumentar os lucros do seu negócio. 

Continue lendo este post e saiba como fazer isso de uma maneira simples, prática e 

eficaz. Aprenda mais sobre: 

  

1. Como calcular a lucratividade do seu escritório 

2. Técnicas para impulsionar os lucros do seu negócio 

  

Fique atento nas dicas abaixo, pois iremos apresentar métodos que realmente irão 

fazer toda a diferença nos lucros do seu escritório. Ao terminar a leitura, você ainda 

poderá descobrir uma forma de melhorar ainda mais as finanças do seu escritório. 

  

1. Como calcular a lucratividade do seu escritório 

  



Um erro comum, cometido por vários advogados no momento de analisar as 

finanças do escritório é simplificar o cálculo da lucratividade. 

Afinal, para descobrir se o escritório está tendo lucro é necessário apenas subtrair 

as despesas das receitas mensais não é? 

Errado! Por quê? 

Esses dados refletem informações superficiais que não revelam quais são os 

serviços que mais geram lucro ou até mesmo quais estão gerando prejuízo. 

Acredite, sem essas informações você está gerenciando as finanças do seu 

escritório às cegas. 

Para que você consiga medir a lucratividade com exatidão é necessário que você 

considere outros fatores financeiros. 

Quer saber mais? Continue lendo o post para descobrir quais são esses 

indicadores: 

  

Calcule as margens de lucro 

Você sabe por que é importante calcular as margens de lucro do seu escritório? 

Fazer o cálculo das margens de lucro do escritório de advocacia é fundamental para 

que você descubra em que ponto a sua empresa está perdendo dinheiro e onde 

precisa cortar os gastos. 

Ao obter essa informação, você ainda poderá descobrir de que maneira pode 

aumentar os lucros e qual a melhor maneira de precificar os seus serviços. 

Mas para fazer esse cálculo, é preciso que você leve em consideração a relação 

entre o lucro líquido e bruto. Cada um revela um aspecto sobre os lucros do seu 

escritório. 

  

Margem de lucro bruta 

A margem de lucro bruta é um indicador financeiro que revela a lucratividade que 

você obtém com cada serviço que presta. 

Contudo, para encontrar a porcentagem dessa margem é necessário calcular o 

valor do lucro bruto. Mas, calma é bem simples! 

O lucro bruto é aquele resultado da diferença entre a receita total e as despesas 

variáveis. 

https://blog.contaazul.com/glossario/margem-de-lucro/


Por exemplo, se o seu escritório obteve uma receita bruta de R$ 15.000,00 e as 

despesas são de R$6.000,00. Então, o lucro bruto seria de R$9.000,00. 

Agora, você poderá calcular a margem de lucro bruta do seu escritório. Veja bem, 

essa margem nada mais é do que um percentual do lucro bruto e da receita total, 

multiplicado sempre por 100. 

  

Margem de lucro bruta = lucro bruto/receitas totais x 100. 

  

Na prática, teríamos: R$9.000,00 (lucro bruto)/ R$15.000,00 (receita total) x 100, 

totalizando uma margem de lucro bruta de 40%. 

  

Margem de lucro líquida 

A margem de lucro líquida é a melhor para exemplificar a lucratividade do seu 

escritório. 

Veja bem, ela revela quanto o seu negócio lucra a cada um real de receita, 

deduzindo todas as despesas e impostos. 

Assim, se você descobrir que a sua margem é de 10%, isso significa que a cada 

R$100,00 de receita o escritório tem um lucro de R$10,00. 

Incrível não acha? Bom, para descobrir a margem de lucro líquida é necessário 

realizar o seguinte cálculo. 

  

Margem Líquida = Lucro Líquido/ Receita Total x 100 

  

Considerando o lucro líquido de R$4.000,00 e uma Receita Total de R$15.000,00. 

Teremos uma margem líquida de R$4.000,00 (Lucro Líquido)/ R$15.000,00 (Receita 

Total) x 100 = 26% 

Ou seja, a cada R$100,00 reais que o seu escritório fatura, apenas R$26,00 é de 

lucro. 

  

Faça análise comparativa das despesas 



Esse tipo de análise permite que você consiga avaliar quais são as principais 

despesas operacionais do seu negócio, ou seja, quais são os gastos destinados a 

materiais de escritório, salários, dentre outros. 

Com isso, você não corre o risco de perceber o aumento das despesas operacionais 

e não saber o motivo. 

Ao comparar estes gastos com os dos anos anteriores, você irá verificar o que está 

incrementando os custos e tomar medidas para diminuí-los e preservar os lucros. 

Mas como fazer esse tipo de análise? 

É simples, tudo que você precisa fazer é utilizar um software jurídico ou um fluxo de 

caixa para inserir as informações das despesas de dois anos atrás e obter relatórios 

despesas. 

Isso facilita não só a visualização dos seus gastos, como também a avaliação dos 

mesmos. 

  

Faça análise dos lucros por segmento 

Esse tipo de análise é ideal para os escritórios de advocacia especializados em 

diversas áreas do direito. 

Através dela é possível verificar os custos e as receitas de cada área, o que permite 

que sejam realizados ajustes para aumentar a lucratividade. 

Para tanto é importante manter todas essas informações financeiras atualizadas. 

Além de analisar as despesas e receitas, é necessário analisar os custos de acordo 

com a produtividade de cada área. 

Sem dúvidas, analisar a lucratividade através dessas métricas é a maneira mais 

segura de analisar as finanças do escritório. 

Apenas assim, é possível elaborar estratégias capazes de otimizar os resultados. 

  

  

2.    Técnicas para impulsionar os lucros do seu negócio 

Calculou os lucros do seu escritório e percebeu que ele não é tão rentável quanto 

você gostaria? 

Então, esse é o momento de por em prática algumas técnicas para impulsionar a 

lucratividade do seu negócio. 

https://fatorlucrativo.com/blog/fluxo-de-caixa-para-escritorios-de-advocacia/
https://www.industriahoje.com.br/como-calcular-produtividade-da-sua-empresa


O grande problema enfrentado pelos advogados é que a faculdade não os prepara 

para gerenciar um negócio como um escritório rentável. 

Por isso, é importante obter informações gerenciais que te auxiliem a tomar melhor 

decisões e gerenciar melhor o seu escritório. 

Assim, você poderá superar todas as dificuldades enfrentadas pelos escritórios de 

advocacia que desejam ficar bem posicionados no mercado. 

Veja abaixo quais são as melhores técnicas para alavancar a lucratividade do seu 

negócio: 

  

Elabore um planejamento financeiro 

Elaborar um planejamento financeiro é algo crucial para que o seu escritório consiga 

potencializar a lucratividade. 

Contudo, esse é um aspecto que muitas vezes é colocado em segundo plano, ou 

realizado de maneira pouco efetiva, o que prejudica o sucesso do negócio. 

Quer saber como elaborar o seu planejamento financeiro?  

O primeiro passo é adotar um sistema de gerenciamento financeiro, capaz de 

registrar todas as entradas e saídas do escritório. 

Ao manter, as contas na ponta do lápis você será capaz de elaborar metas e 

objetivos financeiros de curto, médio e longo prazo. 

Assim, você conseguirá avaliar os lucros do seu escritório. 

  

Fique atento as suas finanças 

Um dos maiores erros que se pode cometer ao administrar um escritório de 

advocacia é negligenciar a área financeira. 

Por isso, o ideal é ficar atento às finanças do seu escritório. 

Isto é, se você quiser que ele não feche as portas ou fique estagnado. 

Ao dedicar tempo e atenção a esse aspecto do negócio, você garante o aumento da 

lucratividade do seu negócio e o seu crescimento no mercado. 

Uma dica é investir na contratação de profissionais e serviços especializados, que 

possam auxiliá-lo com a área financeira. 

Investir em métodos de organização financeira é fundamental, para que você 

consiga ter  um escritório bem-sucedido e altamente lucrativo. 

https://fatorlucrativo.com/blog/gesto-financeira-para-advogados/


  

Acompanhe os indicadores de lucratividade 

Coloque os conhecimentos em prática e calcule as margens de lucratividade do seu 

escritório. 

Com base nos resultados obtidos, você poderá estabelecer as metas de lucro e 

acompanhá-las mensalmente. 

Uma excelente estratégia para melhorar a lucratividade do seu escritório é adotar 

uma tripla ação: 

  

●     Aumentar a produtividade do seu escritório 

●     Precificar corretamente os seus honorários 

●     Redução de despesas 

  

Ao adotar medidas financeiras assim, você conseguirá ver uma redução das suas 

despesas e aumento substancial dos lucros. 

Mas, lembre-se de analisar com cuidado a viabilidade de cada ação dessas. Inclua 

elas no seu planejamento financeiro. 

  

Precifique corretamente seus honorários 

Os honorários do seu serviço podem ser os principais responsáveis pelo seu 

escritório não estar conseguindo aumentar os lucros. 

É um erro comum precificar os honorários, apenas colocando uma porcentagem de 

lucro em cima do valor pré-fixado pela tabela da OAB. 

Esquecendo de incluir no valor dos honorários a porcentagem das despesas do 

escritório no preço final. 

Ao levar esses aspectos em consideração, você consegue praticar um preço que 

consiga cobrir todos os gastos e ainda gerar um lucro para ser reinvestido no 

escritório. 

Por isso, é de suma importância que você mantenha todas as informações 

financeiras do seu escritório atualizadas. 

  

https://fatorlucrativo.com/blog/produtividade-no-trabalho/


Invista no marketing jurídico 

Sim! Investir em uma boa estratégia de marketing jurídico é uma excelente maneira 

de aumentar a lucratividade do seu escritório de advocacia. 

Por quê? É simples! 

Por meio desse tipo de recurso, você pode aumentar a visibilidade da marca do seu 

escritório e obter destaque entre seus concorrentes sem ferir o Código de Ética e 

Disciplina da OAB. 

Além disso, esse tipo de recurso ainda pode ser útil para captar clientes, que podem 

entrar em contato com a empresa por meio de sites e redes sociais. 

É por esses e inúmeros outros motivos que é imprescindível investir em estratégias 

de Marketing para advogados. 

Com elas, a lucratividade do seu escritório poderá alavancar e com um investimento 

mínimo. 

  

  

Torne o seu escritório de advocacia altamente lucrativo 

Depois de conhecer e colocar em prática as técnicas para aumentar os lucros do 

seu escritório de advocacia que você aprendeu ao longo deste post, você poderá 

assegurar a lucratividade do seu negócio. 

E ainda terá encontrado a chave para o sucesso financeiro da sua empresa. 

Afinal, você não irá cometer os erros que fazem com que inúmeros escritórios 

fechem as portas. 

Com isso, você não terá mais nenhum problema com a rentabilidade do seu 

escritório e não perderá mais noites de sono pensando em como aumentar os 

lucros. 

  

  

  

 

https://www.oab.org.br/visualizador/19/codigo-de-etica-e-disciplina
https://fatorlucrativo.com/blog/estrategias-de-marketing-para-advogados/

