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“O dinheiro é um mestre terrível,
mas um excelente servo”

- P. T. Barnum
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INTRODUÇÃO

Ninguém forma sabendo.
Muitos advogados indicam o
quanto faz falta uma noção,
mesmo que básica, sobre gestão
empresarial e/ou financeira no
curso de bacharelado em direito.
No entanto, estas disciplinas
ainda não fazem parte da grade
curricular obrigatória.
O advogado já se forma um
empreendedor, mesmo que não
saiba disso ainda ou que não
tenha sido preparado para esta
jornada e, infelizmente, ao se
depararem
com
a
rotina
administrativa
e
financeira
necessárias para a gestão do seu
escritório,
muitos
acabam
trocando os pés pelas mãos e
não conseguem conquistar os
seus objetivos.

Este material que você está lendo
hoje, nasceu justamente dessa
percepção de que profissionais,
muitas vezes extremamente
capacitados
para
advogar,
precisam
absorver
noções
básicas
de
gestão
para
conseguirem controlar o seu
escritório de forma próspera e
não o fazem por não terem
aprendido em sua jornada, onde
adquirir este conhecimento e
qual a parte que lhes cabe
executar e qual a parte que lhes
cabe delegar para outros
fornecedores.
Nosso objetivo é te apresentar
tudo isso de forma simples, direta
e eficaz. Vamos trazer, "na real",
todos os passos para que você
possa exercer a sua profissão
com os pés no chão e com a
certeza de que está trilhando por
uma estrada segura.
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Antes de seguir na leitura, é
importante que compreenda
qual o seu objetivo e o seu
compromisso com o saber neste
cenário.
Saber o que precisa ser feito,
não significa precisar fazer.
Queremos contribuir para que
você tenha uma ótima noção
sobre gestão e contabilidade em
um escritório de advocacia, mas
queremos que você compreenda
(e vamos tratar deste assunto
mais profundamente no capítulo
6 deste e-book) que o seu tempo
é extremamente valioso e que
você contribui mais com o seu
negócio e com as causas de
seus clientes quando foca a
maior parte do seu tempo na
sua área, terceirizando de forma
consciente tudo o que puder
para que profissionais e
empresas competentes, possam
atuar como seus parceiros e
aliados rumo ao alcance de seu
objetivo futuro.

Compreendemos que cada
escritório possui um perfil, porte
e objetivos diferentes uns dos
outros,
por
isso,
nos
preocupamos em trazer aqui um
conteúdo que agregue para
qualquer que seja a sua
realidade financeira ou projeção
da mesma.
Parece interessante para você?
Então vamos embarcar nesta
aventura do conhecimento.
Boa leitura.

Não foi à toa que não te
ensinaram isso na faculdade.
Não é esperado de você que você
ATUE NA ÁREA CONTÁBIL. Mas é
esperado que você tenha
conhecimento para definir as
suas estratégias e possa gerir
bem os seus fornecedores.

III.
SEPARAR
O
DINHEIRO
DO
ESCRITÓRIO DO PARTICULAR

“Cuidado com as pequenas despesas.
Um pequeno vazamento
afundará um grande navio”.
Benjamin Franklin
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Na real?

Tenha sempre os pés no chão.
Quando se formaliza um negócio,
principalmente quando ele ainda
é pequeno, sabemos que é muito
comum haver a pressuposição de
que conseguirá administrar bem
as contas sem a separação real da
conta jurídica da conta pessoal,
porém, na prática, esta é uma das
ações que mais complicam as
empresas e os empresários
atualmente.
Exatamente por isso, trouxemos
este tema para abrir a leva de
conteúdos deste e-book. Acredite,
apesar de parecer complicado
administrar duas contas, é muito
mais fácil e rápido passar por este
trâmite burocrático do que gerir
ambas as fontes de renda e fluxo
monetário em um mesmo local
sem cair nas garras do leão
(Receita Federal).

Não se preocupe.
Vamos explicar de uma forma
bem rápida como e porque fazer
tudo certinho em 10 passos e, por
meio deles, você perceberá como
a adoção desta medida te
conduzirá a um caminho bem
mais lucrativo.
Mas antes, pense em uma receita
de bolo.
Quando os ingredientes estão
separados, você sabe exatamente
onde está a farinha, os ovos, a
manteiga, o chocolate, o fermento
e o açúcar, correto?
Consegue
visualizar
se
a
qualidade de cada um está boa,
se a quantidade está correta, se
faltou algum ingrediente que não
está na sua bancada, dentre
outras coisas.

08

SEPARAR O DINHEIRO DO ESCRITÓRIO DO PARTICULAR

Agora, traga esta mesma forma
de análise para a sua conta.
Se optamos por misturar as
coisas,
não
conseguiremos
enxergar, de fato, o quanto o
escritório está sendo lucrativo e
como podemos atuar para
ampliar a sua lucratividade.
Ou seja, mesmo que você atue
sozinho, é necessário sim separar
as suas contas para que você
possa
enxergar
todos
os
ingredientes de forma clara e
rápida, propiciando uma visão
analítica e estratégica para evitar
dívidas e entrar em um
movimento de ascensão.
Um erro comum que nos relatam
é compreender que o dinheiro da
empresa é o “salário” que você
recebe enquanto pessoa física.
Porém, neste cenário, tudo o que
entra no seu escritório, acabaria
indo para fins pessoais como o

seu cartão de crédito, boletos,
condomínio,
alimentação,
aluguel, dentre outras despesas
pessoais.
O seu escritório fica, desta
forma, sem reserva financeira
nenhuma para ser usada como
capital de giro ou em algum
investimento necessário.
Além disso, por mais que se
tente reservar parte para esta
finalidade, é muito mais difícil
prever quanto exatamente se
pode destinar para quais
fundos de reserva do seu
escritório quando todos os
ingredientes do bolo estão
misturados, principalmente na
realidade da advocacia, na qual
as entradas são normalmente
flutuantes.
E quem já fez um bolo sabe
bem que, se você perde o
controle em algum momento,
não importa o quanto todos os
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outros fatores estejam perfeitos,
ele vai desandar e o produto
final vai ficar com uma aparência
nada desejada.
Outro ponto importante que não
é muito considerado ao se abrir
um escritório sem a separação
das contas, são os empréstimos.
Se você solicita um empréstimo
para ser usado no seu escritório
e usa seus cartões de pessoa
física, você pode acabar tendo
algum problema de crédito
pessoal.
Por isso, além de ser saudável
para o seu negócio, é importante
que exista essa separação para
você enquanto pessoa física
também.

“Seja extremamente
organizado.
Esta é a melhor
forma de separar
você de sua empresa”
Reinaldo Messias, consultor do
Sebrae
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10 passos para realizar esta separação:
Vamos indicar aqui uma sugestão com um passo a passo para
realizar a separação do dinheiro da empresa do pessoal.

1

2

3

4

Abra uma conta bancária com personalidade jurídica
separada da sua Pessoa Física.
Registre todos os controles em um software ou planilha.
Sempre compare os dados desta planilha/software com os
extratos bancários (conciliação bancária). A Pejota possui
uma plataforma que facilita essa conciliação. Adote uma
periodicidade frequente para esta atividade e siga com ela
à risca. Sempre que os valores baterem, você terá certeza
do saldo real de seu escritório.
O famoso caixinha também deverá ser escriturado, mas
aconselhamos que não sejam valores muito expressivos.
Apenas o suficiente para pequenas despesas emergenciais
como algum lanche com o seu cliente, ou cópias de
documentos para uma audiência, por exemplo.
Estabeleça um pró-labore para você e para os sócios (caso
os tenha) e mantenha as contas da sociedade de
advogados e dos sócios separadas. É importante definir o
pró-labore com base na função que você exerce e não
conforme a sua necessidade enquanto pessoa física, ao
mesmo tempo que ele não comprometa as demais
obrigações da sua empresa.
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10 passos para realizar esta separação:
Continuação.

5

6

7

8

Planeje e estabeleça critérios definidos a respeito da
periodicidade da retirada de lucros. Estes critérios deverão
estar condizentes com o seu contrato social. Lembrando
sempre de definir qual parte deste lucro será reinvestido
no seu negócio.
Se organize. Muitos advogados acabam pagando contas
pessoais com o cartão da empresa devido ao limite ou por
ser o cartão que possuem em mãos no momento da
compra, mas isto pode ser o início do seu descontrole
financeiro. Evite ao máximo.
Faça adesão aos planos corporativos para o seu escritório.
Além de possuirem condições bem interessantes, você
consegue separar melhor suas finanças desta forma.
(Celular, telefone, internet, aluguel de carro, etc).
Estabeleça reservas mensais para você enquanto pessoa
física e para a sua empresa. Desta forma, você evita a
tentação de usar um recurso indevido em casos de
emergências.
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10 passos para realizar esta separação:
Continuação.

9

10

Conte com softwares ou planilhas para fazer a gestão
eficiente desta separação. Sistemas podem lhe oferecer
relatórios dinâmicos e ajudar na tomada de decisão de
forma mais assertiva.
Saiba de todas as suas opções para cumprir, com
tranquilidade, todos estes passos. Neste cenário, é
fundamental estar bem informado e contar com a Pejota: a
sua contabilidade especializada e sua melhor amiga na
identificação de oportunidades.

Por fim, mas não menos importante, reforçamos que esta separação
pode parecer burocrática e desnecessária em uma análise primária,
mas ela tem impactos na sua gestão.

Dicas finais do capítulo:
Se você paga as despesas pessoais dos sócios com a sua conta pessoa
jurídica – Cuidado!
Há um entendimento de que esses valores podem vir a ser
considerados como “pró-labore”, o que incide em recolhimento de
impostos.
Distribua o lucro corretamente e Consulte seu contador na Pejota.
Se você ainda não tem um CNPJ e conta bancária jurídica: Atenção!
Receber e movimentar alvarás de valores significativos (dinheiro do
cliente) em sua conta bancária pessoa física, pode chamar atenção
do fisco, mesmo que seja apenas um repasse a terceiros.
Previna problemas! Fique atento aos procedimentos corretos para
levantamento de alvarás, precatórios e RPVs.

NA REAL? CONTE SEMPRE
COM A PEJOTA CONTABILIDADE.

IV. ORGANIZE SEU FLUXO DE CAIXA

“Se você almeja ser rico, pense
em poupar assim como você
pensa em ganhar dinheiro”.
- Benjamin Franklin
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A falta de organização e de
monitoramento de despesas e
receitas é um dos principais
problemas que enxergamos nos
escritórios, no que se refere à
gestão financeira. Embora possa
parecer uma tarefa simples,
devido à complexidade dinâmica
da rotina advocatícia, essas
demanda pode se tornar bastante
desafiadora.

E por que fazer um fluxo de caixa?
Ele possibilita o acesso à uma
visão macro e completa da sua
movimentação financeira, uma
vez que, em sua essência, é por
meio dele que você passa a
monitorar receitas e despesas do
seu escritório.
No seu fluxo de caixa, você
incluirá e acompanhará gastos
operacionais, custas processuais,
recebimento de honorários,
precatórios, RPVs, emissão de
notas fiscais, despesas com

aluguel, estacionamentos, cópias
de processos,
e outras
movimentações sejam de entrada
ou de saída, fixas ou variáveis.
Ao planilhar e organizar as suas
informações financeiras, você
viabiliza uma análise estratégica
sobre quais são as despesas que
mais comprometem o seu saldo e
se é possível e/ou necessário
realizar negociações de custos
fixos/variáveis.
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Ou seja, ao obter uma visão
macro do seu fluxo, você percebe
claramente onde residem seus
gastos supérfluos, secundários e
primordiais e consegue otimizar
sua rotina para evitar ou reduzir
os mesmos ao longo do ano.

seus objetivos e suas metas, é
fundamental que você tenha
compromisso com a transparência
das informações.

METAS E OBJETIVOS

Passo a passo para fazer um bom
fluxo de caixa:

Sim, você vai se cansar de ler
isso por aqui.
Para que qualquer estratégia de
controle financeiro obtenha
eficácia, você precisa saber para
onde está caminhando.
Quais são suas metas? Seus
objetivos?

Primeiro, de maneira bem intuitiva
mesmo, comece a anotar tudo que
te traz gastos. (Aluguel, café,
lavanderia, salário de secretária,
internet, telefone, etc).

Pode parecer trabalhoso e é
muito provável que você tenha
uma vontade verdadeiramente
enorme
de
desconsiderar
despesas
simples,
focando
apenas nas mais complexas ou
representativas ao desenhar o
seu fluxo, mas para o alcance de

Diga não à autossabotagem!

Neste exercício, por mais que
você tenha uma grande noção de
quais são seus custos, você
provavelmente irá perceber que
lembrará de outros gastos ao
longo do dia ou da semana.
Os custos, principalmente os
variáveis para se operar um
escritório de advocacia, costumam
passar despercebidos e
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é justamente aí que se encontra a
oportunidade inicial de fechar
esse ralo e conter seus recursos
para otimizar seus investimentos.

Lembre-se da transparência e
elimine a sua tendência à
autossabotagem.
Uma estrutura super importante a
ser conferida ao seu registro são
as categorias entre custos,
despesas e receitas.
Vamos entender a diferença de
cada conceito?

Custos
São referentes aos gastos na
atividade essencial do negócio.
São considerados como itens
fundamentais pois, sem eles, não
é possível prestar o seu serviço.

Alguns exemplos de custos:
Salário dos funcionários;
Telefone;
Energia;
Internet.

Despesas
Já as despesas são os gastos
necessários para a obtenção de
receitas no escritório.
Aquele gasto que você realiza
para administrar ou manter o seu
negócio, mas que não é vital para
a operação do seu escritório.
Por mais importantes que sejam (e
sim, são importantes), não são
essenciais para que você consiga
dar sequência ao seu trabalho,
como veremos nos exemplos a
seguir.
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Alguns exemplos de despesas:
Aluguel do escritório (Você
pode fazer home office, por
exemplo);
Investimento em publicidade;
Pró-labore;
Material de escritório;
Hospedagem do seu site;
Impostos;
Tarifas de boleto.
Ambos, podem (e devem) ser
desdobrados em custos fixos e
variáveis e despesas fixas e
variáveis.

1 - Custos e despesas fixas
São os gastos que não variam de
acordo com o volume de
contratos fechados.

2 - Custos e despesas variáveis
São os gastos que variam
conforme o fluxo de serviços a
serem prestados.

Receitas
Todo dinheiro que entra na
empresa é considerado uma
fonte de receita. Seja por serviço
prestado, venda de ativos (como
uma cadeira que não precisa
mais no escritório, por exemplo)
ou até mesmo por juros
recebidos em cima daquele
pagamento que ficou atrasado
por alguns meses, dentre outras
tantas possibilidades.
Compreendidos os conceitos, é
hora de colocar a mão na massa
para montar o fluxo de caixa e
acompanhar,
de
perto
e
constantemente,
todas
as
movimentações de entrada, saída
e saldo final.
Isso vai te conduzir a uma gestão
clara e eficiente, para garantir
que tenha um capital de giro
(falaremos dele no próximo
capítulo).
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Importante:
Não é puxando a sardinha pro
nosso
lado
não,
mas
a
contabilidade é um grande fator
de sobrevivência de qualquer
empresa.
Se bem feita, a empresa amplia
suas possibilidades de sucesso, se
mal feita, a empresa está fadada
ao fracasso.
Entender como organizar o
financeiro do seu escritório é
essencial para o futuro do seu
escritório e, pode parecer simples,
mas é um assunto que envolve
muitas possibilidades que geram
dúvidas
na
maioria
dos
empreendedores.
O nosso objetivo com este
material é trazer, de forma um
pouco mais detalhada, nossas
experiências e também o nosso
conhecimento para compartilhar
com você.

Mas é muito importante colocar
em prática tais ensinamentos e
aplicar cada um destes conceitos.
Conte conosco em caso de
dúvidas!
Entendeu porque nós não temos
medo de passar para você ou até
mesmo para nossos concorrentes
o nosso conhecimento?
Nós não vendemos aqui o
conhecimento puro e simples.
Vendemos um serviço completo
de
contabilidade
consultiva
baseada na soma de nossos
conhecimentos,
experiências,
softwares,
agilidade,
prática,
relacionamento/networking,
tecnologia, confiança e todo o
pacote criativo que, assim como
no direito, também envolve a
rotina contábil para conquistar
soluções corretas (dentro da lei) e
lucrativas para cada um de nossos
clientes.
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Por isso, afirmamos: Aprofunde
sim seus conhecimentos e conte
sempre com a Pejota.
Vamos continuar?
Sem segredos e sem mistérios?
Bom, no seu fluxo de caixa, você
terá a inclusão de todos os dados
não apenas do mês atual, mas da
projeção para os meses futuros
também.
É possível que você tenha um
cenário otimista ao realizar essa
projeção, mas em muitos casos,
principalmente pela natureza da
renda advocatícia ser flutuante, a
expectativa é que você perceba
que suas receitas não cobrirão
seus custos e despesas em algum
momento.

Se for o seu caso, este é o
momento de realizar uma análise
sobre onde podemos apertar esse
cinto e dar início ao planejamento
de prospecção ou novas formas
de remuneração nas negociações,
por exemplo.
Dependendo das suas metas, é
possível até mesmo avaliar qual
seria o melhor momento para se
pedir um empréstimo para
investir na captação de clientes,
publicidade e marketing* ou,
investir em tecnologia, a fim de
otimizar processos e garantir a
qualidade na prestação de
serviços.
Nós, da sua contabilidade,
podemos te ajudar muito nesta
análise de momento ideal para se
investir ou colocar o pé no freio
também, tudo bem?

*Temos um e-book sobre marketing digital no Instagram. Acesse o mesmo aqui.
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Precisamos falar sobre Pró-labore.
Vamos entender que o pró-labore,
ou "pelo trabalho", pela lei
trabalhista é diferente de um
salário que o advogado retira
para
si
todo
mês
pois,
resumidamente, não considera
férias, décimo terceiro, FGTS, etc.
Ele orienta qual será o custo da
empresa
com
relação
à
remuneração dos sócios.
Logo de cara, já percebemos que
esta ação gera um controle maior
do fluxo de retiradas do escritório
e possibilita uma análise melhor e
mais assertiva do seu fluxo de
caixa.
Nesta situação, você evita o risco
de
um
"deslumbramento
momentâneo",
por
exemplo,
quando recebe um valor alto por
algum processo.

A tendência é sempre acharmos
que podemos retirar mais quando
isso acontece, mas se você fez o
para casa direitinho, já sabe que
tudo deve ser escrito no seu fluxo
de caixa, para que tenha o
conhecimento geral do futuro do
seu escritório e compreenda
como será melhor aplicada esta
verba extra que entrou, por
exemplo.
De forma que, dentre outros
motivos tributários que não se
fazem necessários aprofundarmos
neste momento, sugerimos que,
para o melhor controle, seja
estabelecido um valor de prólabore como despesa operacional
do seu escritório.
Ressaltando aqui neste momento
apenas que incidem sobre ele
impostos que variam conforme o
valor estabelecido como retirada
de pró-labore.
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Não havendo pagamento de prólabore
(havendo
apenas
distribuição de lucros e o sócio
presta serviços à sociedade) haverá
um risco de tributação sobre o
valor integral distribuído como se
fosse pagamento de pró-labore.

achamos importante aqui trazer
alguns pontos de atenção
relacionados ao assunto que nenhuma
contabilidade te contou antes:
Sócio aposentado que presta
serviço e tem remuneração
também será considerado como
contribuinte
obrigatório
da
Previdência Social.
Se há um CNPJ (pessoa jurídica)
que arque com as despesas
pessoais
dos
sócios,
o
entendimento da Receita Federal
é de que esses valores podem
ser considerados como prólabore, ou seja, deve haver
tributação.
Não há atualmente uma vedação
legal no que se refere à
distribuição desproporcional de
lucros quando o contrato social

for claro ao dispor de tal
distribuição.
Havendo contabilidade que
cumpre com as formalidades
não há que se falar em
tributação
dos
valores
distribuídos como lucro.
A legislação previdenciária não
considera o lucro regular como
base
de
incidência
de
contribuições previdenciárias.
É importante apurar o resultado
do exercício e determinar de
forma precisa qual é o lucro
efetivo do período.
Caso não seja possível, é
preciso considerar o percentual
de presunção de 32%.
E, diante do lucro apurado é
importante confirmar os valores
de distribuição aos sócios e
verificar a necessidade de se
realizar ajustes.
Os sócios não podem receber
dividendos
superiores
aos
lucros apurados pela sociedade.

Dicas finais do capítulo:
Um contas receber “alto” não pagará suas despesas na data de
hoje. Você precisa de liquidez. Ter um volume elevado de precatórios
e processos sem previsão sequer de serem julgados, não significa
ter caixa para honrar seus compromissos no mês.
Organize seu fluxo de caixa e evite surpresas!
Saldo positivo na conta bancária é muito diferente de Lucro.
Se você ainda não entendeu essa diferença, volte algumas páginas
deste e-book e releia pois é muito importante ter essa compreensão
de forma bem clara.

NA REAL? CONTE SEMPRE
COM A PEJOTA CONTABILIDADE.

“Investir em conhecimento
rende sempre os melhores
juros”
- Benjamin Franklin

V. CAPITAL DE GIRO
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A grande maioria dos escritórios
de advocacias que conhecemos,
nasceram muito pequenos e, aos
poucos, consolidaram o seu
nome, conquistaram espaço, se
modernizaram
e,
como
consequência, cresceram.
Esperamos que, caso seja este o
seu cenário, você adote um
crescimento
saudável
financeiramente
falando
e
estamos aqui hoje justamente
para te apresentar ótimas formas
(ou passos) para garantir que isto
aconteça.

além do investimento constante e
crescente em uma reserva que
chamamos de Capital de Giro.
Somos empreendedores também
e sabemos que este momento de
investir gera uma dualidade de
sentimentos.
Por um lado, temos uma euforia
satisfação pela evidenciação do
nosso crescimento, mas por outro,
temos
uma
angustiante
insegurança
se
estamos
apostando as fichas no lugar e
momento correto.

O que é importante saber é que
sim, o risco existe, mas ele é
amplamente intensificado quando
qualquer investimento é realizado
sem que haja um cuidadoso
Não confunda. Ele pressupõe sim planejamento para este momento.
a realização de investimentos em
equipamento, infraestrutura ou
equipe (seja uma secretária,
copeira ou até mesmo colegas
advogados para ampliar o time),
O crescimento saudável não
significa reter o máximo de
dinheiro como uma reserva para
futuras crises.
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E é por isso que estamos te
falando sobre isso hoje.
Primeiramente, é importante
conhecer
profundamente
a
realidade do seu escritório.
Para isto, sugerimos a realização
da matriz SWOT*.
Compreendemos esta atitude
como importante porque agir sem
compreender seu cenário e suas
oportunidades é, muitas vezes,
mais
arriscado
do
que
simplesmente não agir.
Você corre o risco, por exemplo,
de comprometer o seu capital de
giro (a reserva de recursos que
você deve ter para garantir a
sobrevivência do seu escritório),
em uma ação na qual você não
está convencido de que seja
importante neste momento do
seu crescimento.

Se você se perguntou: Que capital
de giro?
Então temos um problema que
precisa
ser
resolvido
imediatamente e vamos explicar
agora!

Como estimar o seu capital de
giro?
É muito importante ter um fundo
de reserva para ser revertido em
investimentos ou utilizado em
situações emergenciais.
O seu fundo de reserva deve,
obrigatoriamente, crescer junto
com a sua sociedade ou, em uma
situação de crise, ele não será
suficiente para viabilizar a
sustentabilidade do seu escritório,
concorda?

*Temos um conteúdo em nosso blog sobre este assunto. Acesse aqui.
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Quando posso usar meu
capital de giro?

"não posso fazer isso, mas quero
fazer essa loucura", então
sugerimos que repense, coloque
os pés no chão e preserve o seu
capital de giro.
Este não é o momento para
mexer nele.

Para isto, é importante que você
realize uma gestão financeira do
seu negócio. Antes de realmente
optar por um investimento, você
analisa o seu cenário, suas
projeções futuras, seus números e
A importância de preservar o
suas possibilidades para ter mais
segurança sobre o retorno sobre capital de giro
o investimento a ser realizado.
Neste momento da sua leitura,
(ROI).
vamos assumir que você já tenha
Se, ao analisar tudo isso, você compreendido a importância de
compreender
que
sim,
é adotar um capital de giro
importante investir em uma crescente para o seu escritório e
modernização do seu software, saiba que, além indicar a saúde
por exemplo, neste momento da das contas, ele te fornece a
sua trajetória de ascensão possibilidade de investir em
mercadológica e que você tem melhorias, atribuir uma margem
condições de reserva seguras de negociação com clientes
conferir
a
para realizar este aporte, então é estratégicos,
de
oferecer
correto utilizar o seu capital de possibilidade
diferenciais no pagamento dos
giro.
Porém, se em algum momento honorários.
você pensou:
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Mas atenção!

algum desconforto para o seu
planejamento e sua estabilidade.

À medida que crescem os
negócios e a cartela de clientes
da banca, e principalmente os
custos da empresa, o capital de
giro também deve aumentar. Do
contrário, você fica sem essas
garantias e com grandes chances
de acabar comprometendo seu
negócio.
Isso
significa
instabilidade.

a

Prepare-se
para
instabilidades na sua
financeira

Assim como qualquer outra
empresa, os advogados precisam
estar preparados para a montanha
russa da gestão:

Os momentos de alta sem se
deslumbrar com o positivismo da
vista e os momentos de baixa,
sem se desesperar que a
temida brincadeira estaria terminando.
Este movimento cíclico é comum
na área jurídica, principalmente se
as falamos de fontes de renda, que
gestão normalmente se comportam de
maneira flutuante mesmo.

Por isso, acreditamos que vocês
Uma boa gestão financeira deve
entendam perfeitamente o que
prever lidar com cenários de
estamos falando aqui.
extrema incertezas como crises
econômicas, por exemplo, sejam
elas advindas de fatores internos
ou externos ou alguma mudança
no mercado jurídico que gere
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Por meio da realização do
controle financeiro, aliado à uma
análise tanto interna quanto
mercadológica, é possível se
manter preparado para as
situações de rotina e também
para as situações instáveis.

Na real?
Os processos conduzidos por um
escritório de advocacia podem
demorar muito para gerarem
algum retorno financeiro.

Você dedica horas, pesquisa,
Será que chegou o momento de combustível, infraestrutura e, em
usar linhas de crédito? Negociar muitos casos, demora meses para
prazos
com
fornecedores? receber o retorno de tanto
Conferir descontos para fechar esforço.
uma contratação de causa?
Negociar uma dívida para evitar O capital de giro será suficiente
que ela cresça? Contratar? para sustentar o negócio neste
Demitir?
período sem esgotar seus
Só conhecemos uma forma de
obter essas respostas: Estabelecer
uma boa gestão financeira para o
escritório de advocacia, tenha ele
o porte de uma sala na sua casa
ou um prédio na Avenida Paulista.

recursos
se
você
souber
administrá-lo de forma inteligente.
Por isso, nunca se esqueça de
reservar uma fatia do seu bolo
para curto, médio e longo prazo e
monitorar o progresso dos seus
objetivos e metas traçadas no seu
plano financeiro.
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E como FAÇO o CÁLCULO DO Capital de Giro Líquido (CGL)?
Existe uma fórmula bem simples que consiste em somar os Ativos
Circulantes (AC) que são os investimentos e reduzir os Passivos
Circulantes (PC) que são os recursos. Logo, temos:

CGL = AC–PC
Conte sempre com a Pejota para estes cálculos que compõem seus
ativos ou passivos circulantes e que viabilizam o cálculo do Capital
de Giro.

KPI's
Os KPIs (indicadores de desempenho) que aconselhamos são:
Rentabilidade,
Lucratividade e
Liquidez.
Se achar necessário, revise e ajuste o seu planejamento a qualquer
momento e conte conosco para fazer isso junto a você.

Dicas finais do capítulo:
Dinheiro não aceita desaforo. Muito Cuidado com investimentos
arriscados! Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade
futura. Seja estratégico.
Você depende dos prazos da Justiça Brasileira para julgar seus
processos? Mitigue os riscos de um possível endividamento.
Administre bem seu capital de giro e fluxo de caixa e evite
perrengues financeiros.

NA REAL? CONTE SEMPRE
COM A PEJOTA CONTABILIDADE.

“Pessoas influenciam pessoas.
Nada influencia mais a decisão
de compra que a recomendação
de um amigo confiável.”
– Mark Zuckerberg

VI. QUANTO VALE O SEU TRABALHO?
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Formar o seu preço é, sem
dúvidas,
um
dos
mais
desafiadores estágios da vida
empresarial.
Há muitos elementos em jogo
sejam internos ou externos à nós
que influenciam, direta ou
indiretamente, na composição do
nosso valor/hora de serviço.
Precificar um serviço talvez seja
mais difícil do que um produto. O
que vendemos é algo intangível e
sem a possibilidade de troca.
Vamos sair da área jurídica para
exemplificar de uma forma mais
prática:
Se vou cortar o cabelo e encontro
salões que cobram de R$10,00 a
até R$200,00 pelo que eu pedi;
como eu, enquanto consumidor
não especialista em cortes,
saberei avaliar qual será o melhor
local para o corte do meu cabelo?

O que eu sei enquanto cliente:
Eu tenho uma expectativa que
todos os concorrentes prometem
atender.
Nenhum dos concorrentes pode me
oferecer um teste de corte para que
eu escolha depois qual eu achei
que combinou mais.
Eu não tenho como trocar ou
devolver o serviço após o mesmo
ter sido realizado (Se eu não gostar,
terei de esperar crescer para poder
cortar novamente)
Mesmo que eu não goste do
serviço, eu terei de pagar o preço
acordado por ele.
Todos
os
salões
possuem
depoimentos convincentes de seus
clientes de que ele é o melhor
salão da cidade.
Todos
os
salões
possuem
diferenciais, sejam eles similares ou
diferentes uns dos outros.
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Perceba que, assim como é
complicado definir o preço do
seu serviço, é complicado para o
cliente compreender também
porque você cobra um valor
enquanto o seu concorrente
cobra outro, às vezes muito
díspares.
Por isso, a primeira dica que
queremos passar hoje é que,
antes mesmo de definir qual é o
seu preço, você precisa ter muito
claro para você qual é o valor da
sua hora de serviço.
O cliente não terá sensibilidade
ao preço, desde que ele perceba
valor no serviço prestado.
No exemplo do salão, o cliente
poderia ter optado pelo salão
mais barato por compreender
que, se há uma clientela que ama
aquele serviço, ele deve ser bom.
Ao mesmo tempo que poderia ter
optado pelo salão mais caro por
achar que, se cobram caro, devem

entregar um serviço melhor.
Porém, o que normalmente o
consumidor faz é avaliar se os
diferenciais
daquele
local
corroboram
com
suas
expectativas de valor em um
serviço, avalia se o custo é justo
dentro da proposta de entrega e,
só então, decide se vale a pena
pagar os R$200,00, R$100,00 ou
R$10,00 pelo que procura.
Ainda está confuso?
Agora ficará bem simples de
compreender.
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Situação 1
O cliente quer raspar a cabeça,
Neste caso, tanto faz se o cabeleireiro é formado em Milão e
cortou o cabelo da Gisele Bündchen por 10 anos.
O conhecimento técnico dele não mudará em nada a
entrega de resultado para o de um salão cujo cabeleireiro
tem 18 anos e aprendeu a cortar no youtube.
Neste cenário, ele estará propenso a pagar o menor preço
dentro de seus critérios de valor. Isso quer dizer que ele
tenderia a pagar os R$10,00, mas isso não é uma certeza.
Ou seja, ele poderia pagar o salão de R$10,00. Mas se ele
descobre que este salão não cumpre com as leis trabalhistas
para os funcionários, e que o dono retém as gorjetas no
caixa sem repassar para a equipe, por exemplo, e isso vai
contra seus valores e princípios, ele pode preferir pagar
R$30,00 em um salão próximo dali que possui um ambiente
mais condizente com sua proposta de vida.
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Situação 2
Já no caso do cliente querer cortar o cabelo com um corte
super moderno que as estrelas de Hollywood estão
adotando e que ninguém que ele viu cortando em sua
cidade, obteve um bom resultado conforme as suas
expectativas, ele tenderia a não se importar com o valor
cobrado, desde que ele fosse convencido de que, dentre as
opções, ele estaria nas melhores mãos para realizar o corte
do jeito que ele espera.
Se o salão então diz que o valor é R$200,00 com a equipe,
mas se quiser fazer com o dono do salão que é aquele que
cortou o cabelo de celebridades por mais de 10 anos, formou
em Milão e fez cursos em Paris, ele cobraria R$1.000,00.
A tendência, é que ele pague os mil reais para cortar o seu
cabelo.
Neste caso, a sensação de segurança por um resultado
positivo é mais importante do que o custo que isso lhe trará.
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Ficou claro?
Então vamos deixar os salões de lado e focar novamente no ambiente
jurídico.
Para precificar, você precisa ter parâmetros. Alguns deles são:

1

Tabela de honorários da OAB

2

Identificação do perfil do seu cliente

É uma tabela que torna justa a competição entre colegas.
Ela atua como um referencial de qual o valor mínimo a
ser cobrado em cada caso a ser contratado.

Você vai fazer uma proposta para uma empresa? De que
porte? Para uma pessoa física? De qual classe social?
Não importa como você enxerga o valor do seu serviço,
mas sim como o seu cliente o percebe. A melhor forma
de conhecer sobre o seu público realizando uma
pesquisa de mercado, por meio da qual, além de analisar
os concorrentes, te traga possibilidades de
diferenciações para reduzir a sensibilidade ao preço do
seu serviço.
Conheça o perfil do seu cliente, do seu mercado e as
práticas de seus concorrentes para, então, ter uma ótima
ideia de como atuar para cobrar de forma justa e
lucrativa.
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3

Despesas com o processo

4

Escopo do serviço contratado.

Com a experiência, esta estimativa tende a ficar mais
assertiva, mas é importante sempre estimar todos os
gastos que terá para realizar o serviço desde uma cópia
do processo até o estacionamento próximo ao fórum, por
exemplo.
Se porventura houver a possibilidade de gastos extras ao
longo do processo que não possam ser estimados agora,
deixe claro no contrato que os valores serão cobrados do
cliente e orçados diante da demanda.

É muito comum que, após realizado o contrato, o cliente
acredite que tudo que ele precisar, ele pode demandar
dentro daquele valor de honorário a ser pago.
Para evitar isso, é necessário redigir um escopo de
serviços contratados de forma que o cliente não pague
por algum serviço que não foi prestado e que você
também não precise prestar um serviço gratuitamente
por uma falha na comunicação de vocês.
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horas de serviço
Estime a quantidade de horas de trabalho serão
necessárias para a prestação de serviço daquele cliente.
Lembre-se de incluir horas com reuniões, calls, whatsapp,
etc.
É comum ouvirmos muitas reclamações de advogados
relatando que seus clientes ficam "na sua cola" para
saberem de seus processos e muitas vezes são
inconvenientes mandando mensagens de madrugada ou
fim de semana.
Veja bem, se você estipular em contrato um volume
máximo de ligações, mensagens e reuniões "dentro do
valor" e, caso ultrapassem este limite, eles tenham de te
pagar um adicional de contrato por hora extra trabalhada
na demanda, será que não seria mais justo e claro para
ambas as partes?
Avalie essa possibilidade caso compreenda que o perfil
do cliente é ansioso e que te tomaria mais tempo do que
o contratado.
Nestes casos, coloque também sempre uma "gordura"
contratual de horas, para que não fique injusto para
você.
Se ele não usar, você pode até optar por devolver esta
gordura em forma de desconto, posteriormente.
O que acha?
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Lucro (receita - despesas)
É importante na precificação saber exatamente qual o
percentual (ou margem) de lucro que você deseja.
Como faremos isso? Vamos explicar:
Na gestão financeira existem alguns tipos de relatórios
gerenciais, dentre eles, o Demonstrativo de Resultado do
Exercício (DRE) e o Fluxo de Caixa. Já falamos sobre o
fluxo de caixa neste e-book, então vou abordá-lo de
forma mais superficial neste momento, tudo bem?
Caso não tenha lido ainda este capítulo, sugiro que volte
nele antes de dar sequência pois, sem ele, não há como
ter a mínima noção da saúde financeira do escritório de
advocacia então ele é fundamental para a sua
precificação.
O DRE é uma ferramenta contábil que nós aqui da Pejota
estamos super habituados, mas que pode parecer um
bicho de sete cabeças para você, que ainda não acredita
que contabilidade é algo delicioso de se
fazer. Resumidamente, é um relatório com o resumo do
resultado financeiro do escritório em determinado
período (normalmente doze meses), com o objetivo de
demonstrar claramente seu lucro ou prejuízo.
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Lucro (receita - despesas) - continuação
Apesar de acharem que apenas grandes empresas precisam
destes demonstrativos, eles auxiliam muito na sua
precificação, gestão e pode até te trazer benefícios como
redução de valores de impostos e a análise da DRE com o
auxílio de uma contabilidade especializada, pode até lhe
ajudar na tomada de decisão e planejamento tributário, mais
eficiente.
Mas isso é um longo assunto para outro momento.

7

Valor dos seus estudos.
Vale a pena pagar uma mensalidade de R$8.000,00 por 5
anos para formar e receber uma média de R$3.000,00 ao
mês?
Claro que este exemplo é irreal, mas é para deixar claro que
todo o estudo ao qual você se dedicou ao longo da sua
trajetória, seja na faculdade, nas leituras, nos webinars, nas
reuniões ou até mesmo em algum seriado ou filme que te
indicaram para compreender melhor alguma possibilidade
para um processo, deve ser valorizado por você mesmo no
momento de precificar o seu honorário.
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Valor dos seus estudos. - continuação
O reconhecimento virá, mas ele nasce também de você
valorizar o profissional que você é. Isso não significa sair
por aí anunciando ser o melhor no que faz.
Pelo contrário.
O maior diferencial de um serviço é a qualidade e a
confiança que ele gera.
Se você se preparou para ser o melhor, não precisará contar
isso para o mundo.
Faça o seu trabalho com afinco que os seus clientes irão se
encarregar de espalhar essa notícia para o mercado.
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Amor à causa não paga as contas
Se você "comprou" a causa e acha que vale a pena mexer
no seu honorário para conduzir a mesma junto ao cliente,
talvez seja o caso de sim, analisar o seu plano financeiro
e verificar se tem condições de conferir um desconto
para conseguir atender aquele cliente com um valor
abaixo do que você tenderia a cobrar de um cliente com
poder aquisitivo maior.
Não é porque é seu amigo ou é uma causa que você
pagaria para defender. O seu negócio precisa ser
rentável. Tenha sempre os pés no chão ao aplicar
descontos, parcelamentos ou até mesmo bonificações.
Seu plano de gestão financeira é o seu melhor amigo e
conselheiro.
Confie nele.

Importante!
Lembre-se de seguir a referência da OAB e também
conferir se você pode adotar essa forma de precificação
sem prejudicar o seu escritório ao dedicar horas em uma
causa menos rentável do que outras. Tudo bem?
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9 Êxito ou Recorrência?
Muitas vezes pode parecer vantajoso cobrar por êxito em
um processo, mas se o cliente está disposto a pagar por
recorrência um valor que deixará o seu fluxo de caixa
mais saudável, talvez seja interessante abrir mão de uma
possibilidade distante futura para garantir uma receita
recorrente.
Já diz o ditado popular né? "Onde pinga, não seca".
Mas então não posso receber por êxito?
Pode! Claro que pode. E deve.
Mas é importante considerar a saúde do seu negócio.
Pense em um trabalho de consultoria jurídica no qual você
estima que dedicará cerca de duas mil horas e que ele irá
durar três anos.
Você pode mesmo dedicar tanto tempo (que poderia estar
dedicando à outras causas) para receber em três anos ou
mais?
Por isso é importante sempre ponderar se é o momento e
o processo certo para propor o honorário por êxito. Uma
dica muito legal para que o cliente perceba valor nas suas
horas principalmente em consultorias ou processos mais
dispendiosos, é expor abertamente o jogo.
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Êxito ou Recorrência? - continuação
Não tenha medo de expor o seu serviço.
Assim como os clientes aqui da contabilidade
normalmente não entendem o amplo volume de trabalho
que temos, nem mesmo os trâmites burocráticos que
precisamos lidar dia após dia, para realizar as vezes uma
entrega percebida por eles como um "simples balancete",
na advocacia, o seu cliente também não faz a menor
ideia do tanto que você de fato trabalha para que ele
tenha êxito nas causas.
Explique para ele as horas dedicadas em cada ação, como
por exemplo:
Previsão de Petições, cálculos, visitas cartoriais, reuniões,
averbação, trânsito, suporte após averbação, telefonemas,
redação de defesa, viagens, etc.
Assim, ele compreenderá que você não está atuando na
causa dele, apenas nos momentos nos quais vocês
possuem uma interface direta e tenderá a valorizar mais
o seu trabalho.

Dicas finais do capítulo:
Parabéns!
Você tem o poder para definir até mesmo valores altos como prólabore. A má notícia é que consequências também são sua
responsabilidade. calcule o valor do pró-labore dos seus sócios de
acordo com a capacidade financeira da sua empresa.
Respeite seu dinheiro e respeite seu trabalho.
A dívida mais importante do seu escritório é você.
Se pague e não se esqueça de investir seu dinheiro para gastar
depois.

NA REAL? CONTE SEMPRE
COM A PEJOTA CONTABILIDADE.

“Risco vem de você não
saber o que está fazendo.”
– Warren Buffett

VII. DEFINA METAS E OBJETIVOS
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Pare e pense:
Onde você se vê daqui a dez anos?

possui ambição sim (o que é bom),
mas que você não possui uma
boa visão de planejamento,
Esta análise que já se tornou análise de probabilidades e que,
quase uma clichê em processos provavelmente, em dois anos
seletivos de emprego, possui uma estará frustrado ao perceber que o
razão muito importante de ser.
seu sonho está muito, muito
distante ainda.
A pergunta, que pode parecer
simples e esperar por uma Agora, se você nos apresenta a
resposta ambiciosa, na verdade, mesma resposta, mas indica que,
mede muito mais que isso.
por
exemplo,
vendeu
seu
apartamento e está com uma
Como a sua capacidade de ótima aplicação em ações que
planejamento, autoconhecimento, estão
rendendo
bastante,
dedicação e criatividade para aproveitando a ausência de CPMF
saber como chegar lá.
para poder realizar manobras
ágeis nestes investimentos e que
Se você responder, por exemplo, conseguiu recuperar o prejuízo
que quer em 10 anos ser mais que a pandemia te trouxe e já
rico que o Jeff Bezos e que hoje conquistou quase o dobro do
você possui um apartamento aporte inicial, nós tendemos a
financiado em 30 meses, nenhum acreditar que você possui metas,
capital inicial e nenhum super objetivos, estratégias e ousadia
diferencial seja no campo para conquistar o seu sonho, por
imaginário, seja na prática, maior e mais distante que ele
tendemos a acreditar que você
pareça.
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Provavelmente, em cinco anos,
você perceba que falta muito para
ser o homem mais rico do mundo
ou, por ter uma visão tão
empreendedora e abrangente,
você pode já ter identificado um
mercado inexplorado dentro da
advocacia e estar atuando como
palestrante
internacional
extremamente bem remunerado
pela brilhante análise e percepção
de uma carência do mercado que
ninguém tinha percebido antes.
Quem sabe?
O exemplo acima é bem
extremista, é claro, mas é apenas
para expor a importância real de
se ter metas e mantê-las em sua
mente, sempre com os pés no
chão, para que o seu caminho
todo de ascensão, seja norteado
com foco, clareza e otimização de
investimentos para o alcance de
seus objetivos.
Vamos deixar essa bola de cristal
de lado e vamos voltar para o
momento atual.

Sugerimos que você analise a
matriz SWOT que desenvolveu
para o seu escritório, seu fluxo de
caixa, suas probabilidades e, com
base nisso tudo, defina quais
serão seus objetivos em curto,
médio e longo prazo.
Fatiar o objetivo em curto, médio
e longo prazo é bem legal para
que você tenha parâmetros de
análise e avaliação da evolução de
suas estratégias para o alcance do
seu objetivo final.
Se o objetivo de curto prazo não
foi alcançado, é momento de
parar, refletir onde está o gargalo
e realizar as correções para dar
sequência. Algumas vezes, se fará
necessário adequar o seu
planejamento, adiando um pouco
mais
algumas
etapas
ou
ampliando esforços em outras.
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Então vamos colocar em exemplo
para ficar mais fácil?

O que você quer?
Expandir sua área de atuação?
Lucrar mais?
Reduzir custos fixos?
Reduzir o volume de taxas?
Aumentar honorários sem
perder clientes?

Mas por que não são todos que
conseguem?
Isto se deve ao fato de que a
grande maioria dos empresários
não
estabelecerem
um
planejamento com metas, prazos e
formas de mensurar a eficácia de
seus esforços.

Se você se sente muito ocupado
trabalhando para analisar o
mercado e perceber novas
oportunidades, seu objetivo pode
demorar muito a ser conquistado
e gerar tanto desgaste que no
final, talvez nem tenha valido a
pena o esforço.
Estabeleça metas realistas e
mensuráveis.
Quer ampliar o faturamento anual
em 20%? Como vai investir?
Ampliar a equipe?
Contratar sistemas?
Redecorar o escritório?
Mídia no Google?
As possibilidades são muitas.
Por isso é importante verificar
tanto a sua matriz SWOT, quanto
o fluxo de caixa e o mercado
antes de tomar qualquer decisão.
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O planejamento financeiro para escritórios de advocacia demanda pé
no chão sim, mas não confunda pé no chão com medo.
Só tenha medo, de nunca mudar.
Todo empreendedor corre algum tipo de risco, mas que ele seja
sempre calculado.
Há quem diga que a catedral de Brasília, idealizada pelo Arquiteto
Oscar Niemeyer, tinha um projeto de construção circular composta
de 16 vigas curvas concêntricas voltadas para o céu, como que se
estivessem apontando e rezando para o firmamento, intercaladas por
vitrais coloridos da Artista Plástica Marianne Perreti e circundada por
um espelho d'água no nível térreo, acima, portando, do nível
subterrâneo da nave, que era tão inovador que foram necessários
meses e meses de cálculos para que essas vigas sustentassem todo o
peso do concreto da construção. Não localizamos uma referência
deste acontecido na internet, mas moradores de Brasilia na época da
inauguração da catedral, afirmam que o próprio arquiteto teve de
ficar lá dentro, no centro da mesma, no momento no qual foram
retiradas as sustentações das vigas, pois todos desconfiavam que a
catedral iria desabar. Só com este ato de coragem, confiaram que ela
ficaria em pé.
Um projeto para ser marcante, ousado e eternizado, corre riscos sim.
Mas sempre devem ser extremamente bem calculados e adaptados
para serem seguros, como foi este caso da catedral.

Dicas finais do capítulo:
Defina o tipo de expansão que você deseja alcançar no seu
escritório. Pense e sonhe grande.
Mas, execute proporcionalmente.
Pare de dar desculpas para si mesmo.
Comece a dar resultados!

NA REAL? CONTE SEMPRE
COM A PEJOTA CONTABILIDADE.

“Fazer promessas e cumpri-las é
uma ótima maneira de construir
uma marca.” – Seth Godin

VIII. TECNOLOGIA, PRA QUÊ TE QUERO?
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Principalmente após a chegada da
pandemia da COVID-19, as
lawtechs
(ou
legaltechs)
ganharam mais notoriedade e
espaço seja na rotina ou seja nas
conversas dos advogados e
advogadas de todo o mundo.
LawTechs nada mais são do que
startups que possuem o foco no
desenvolvimento de serviços,
soluções ou produtos para
atender o setor jurídico, como,
por exemplo, softwares utilizados
para facilitar e agilizar a rotina
exclusivamente dos advogados.
Não há dúvidas de que há espaço
para estas startups no Brasil e
também, de que as soluções que
estão trazendo, podem facilitar
muito a rotina do advogado.

QUAIS SÃO AS VANTAGENS?
A tecnologia não está aqui para
roubar o emprego do advogado,
pelo contrário.

Ela atua em conjunto com o
mesmo essencialmente para
tornar a sua rotina profissional
mais eficiente e produtiva.
Uma vantagem que precisa ser
ressaltada é que ela confere
extrema agilidade, aumenta a
produtividade, possibilita novas e
atuais frentes de networking, e,
mesmo as que contam com um
custo de aquisição (como um
software, por exemplo) tendem a
conferir uma redução significativa
dos custos operacionais dos
escritórios.
Hoje, o Brasil ainda está tímido na
adoção de tecnologias no ramo
jurídico se comparado à outros
países que já apostam em
inteligência artificial, por exemplo,
que, dentre muitas mudanças, já
culminaram até mesmo no
julgamento digital de processos.
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Segundo
Bruno
Feigelson,
fundador e membro do conselho
de administração do nosso
parceiro AB2L, os profissionais do
direito precisam acompanhar as
tendências tecnológicas, mesmo
aqueles que não trabalhem ou
pensam em um curto prazo,
trabalharem diretamente com
elas.

dentre outras ações e você
precisará
se
adaptar
para
conseguir trabalhar com a
atualização deles.
Como fluxo de inicialização da
implementação de tecnologia no
seu escritório, sugerimos que seja
ideal começar com plataformas
que
resolvem
pequenos
problemas.

Isso se deve ao fato de que as
tendências
tecnológicas
já
existem e fazem parte da rotina
de todas as áreas, inclusive a área
jurídica.

A medida que as soluções destas
plataformas
começarem
a
apresentar
resultados
(como
economia do tempo gasto nos
serviços, disparo automático de emails de cobrança, revisão de
texto do seu processo e até
mesmo uma consequência em
redução dos custos, por exemplo),
naturalmente, você se dará conta
que estará pesquisando sobre
novas
possibilidades
para
modernizar ainda mais o seu
escritório.

Por isso, mesmo que atualmente
não exista em você uma intenção
em modernizar a sua forma de
trabalhar, é importante estar
ciente de que alguns órgãos já o
estão fazendo com a adoção do
trabalho remoto, processos que
começaram a ser digitalizados,
audiências que passaram a ser
online

56

TECNOLOGIA, PRA QUÊ TE QUERO?

Vamos elencar algumas outras
vantagens que percebemos na
adoção
da
tecnologia
de
softwares jurídicos para que você
pondere melhor:
Economia de tempo
Organização
das
informações, facilidade de
acesso à elas e melhor gestão
em todos os âmbitos do seu
negócio.
Maior assertividade, agilidade
no acesso e confiabilidade
nas informações que você
precisa.
Menos
problemas
com
clientes por atrasos, falhas de
comunicação, esquecimentos,
gerando
uma
maior
satisfação do mesmo com
relação ao seu trabalho.
Discrição nas demandas mais
delicadas. Você pode, por
exemplo, programar um
disparo automático de

e-mails de cobranças, evitando a
necessidade
da
realização
presencial ou por meio de
telefonema, o que poupa ambas as
partes
de
possíveis
constrangimentos.
Um outro parceiro aqui da Pejota o Buscajur - já possui uma vasta
lista de startups que podem te
auxiliar
no
processo
de
modernização do seu escritório.
Se estiver inclinado(a) a dar início
à este movimento e ainda não
souber muito bem em quem
confiar, sugerimos que conte com
essa inovadora e funcional
plataforma.

Dicas finais do capítulo:
Tecnologia não é apenas para escritórios de advocacia de grande
porte. Conheça a Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs
(AB2L) e otimize seus processos.
Tecnologia e água mineral, podem à vontade!

NA REAL? CONTE SEMPRE
COM A PEJOTA CONTABILIDADE.

“Seus clientes mais insatisfeitos são
sua maior fonte de aprendizado”
– Bill Gates

IX. CARTEIRA DE CLIENTES
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Uma
coisa
que
ficou
extremamente
evidenciada
durante a pandemia do novo
coronavírus foi que não podemos
nos relacionar com clientes ou
possíveis clientes exclusivamente
pelo cara a cara ou aperto de
mão.
É muito importante que se
construa uma ótima reputação
online pois atualmente, seja em
distanciamento social ou não, o
meio para se pedir referências,
indicações ou até mesmo buscar
por profissionais de forma direta
migrou para o online.
Quando falamos online, é porque
estamos abrangendo todas as
possibilidades que este ambiente
oferece, seja com um bom
posicionamento orgânico (não
pago) em sites de busca como o
Google, ou até mesmo em redes
sociais como o Instagram,
LinkedIn, Telegram ou Whatsapp
Business.

Ou seja, é importante estar
presente nas plataformas digitais
que os clientes da sua área da
advocacia
costumam
mais
acessar.
Você pode, inclusive, incluir suas
redes como instagram e linkedIn
no seu cartão de visita, mas
lembre-se: apenas faça isso se for
alimentar estas plataformas com
conteúdo interessante que fale
por você, e que faça isso muito
bem.
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Isto é importante pois, se estamos
falando
sobre
gerar
uma
apresentação sua no ambiente
online, tudo que o cliente
procurar, deve depor a seu favor.
Há muitos anos estar presente no
ambiente online se tornou
importante. Aos poucos, as
pessoas começaram a confiar
mais em profissionais que tinham
site do que os que não o tinham.
Depois, com o avanço das redes
sociais, esta confiança psicológica
passou para este ambiente online
mais informal.
Um profissional que possui
muitos
seguidores,
bons
comentários,
se
posiciona,
questiona, é atuante de alguma
forma, tende a conquistar mais
rapidamente a confiança do que
os
profissionais
que
são
encontrados ainda apenas pela
lista telefônica ou indicação.

O judiciário possui o estereótipo
de serem acumuladores de
impressos.
Muitas pastas, com muitos
processos, com muitos papéis
para os documentos, com muitas
cópias dos mesmos.
Os escritórios perceberam que
um software é uma forma
poderosa para organizar os
processos e contribuir para o
crescimento da empresa.
Ter um sistema de CRM pode ser
o grande pulo do gato para que
você consiga cumprir com as
tarefas de relacionamento com o
seu cliente e poder organizá-las
de forma prática e produtiva.
Trabalhar com a comodidade de
não ter de se preocupar com
lembrar algo ou achar onde está
aquele papelzinho no qual anotou
algo importante do seu cliente
evita que você perca prazos
importantes, e possibilita que
você surpreenda seu cliente
informando sobre o andamento
dos processos periodicamente.
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Ter a tecnologia a seu favor é
imprescindível.
Ela
pode
aperfeiçoar a sua capacidade de
relacionamento e simplificar o
processo.

processo. Este pode até ser um
bom serviço, mas não chega nem
perto de um serviço incrível.

Um serviço incrível começa antes
mesmo da contratação. Como o
seu cliente chegou até você (ou
A tecnologia assusta?
você chegou até ele?) Você
Então repense.
manteve contato? Se preocupou
Ela veio para somar e para ficar.
com suas dores? Durante o
período de contrato, você o
Se você leu o capítulo anterior, já
manteve informado sobre sua
sabe que até consegue manter
situação durante os trâmites
um pouco do seu fluxo
burocráticos?
tradicional em algumas situações,
mas não tem como crescer e se
Muitas vezes um: "Oi tudo bem?
destacar sem abraçar a tecnologia
Estou passando apenas para
em algum momento.
informar que não tivemos ainda
nenhuma evolução com relação
Pós-Venda
ao protocolo do processo, mas
estou acompanhando e darei
Se queremos que os nossos informações tão logo as tenha,
clientes
nos
indiquem, tudo bem? Se precisar de algo,
precisamos prestar um serviço estou à disposição" vale muito
realmente incrível para ele.
mais do que uma causa ganha
O que muita gente pensa é que o para o cliente.
serviço incrível se restringe do
momento da contratação ao
momento de conclusão do
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Você precisa se relacionar com o
seu cliente.
Saiba mais sobre ele.
Do que ele gosta?
Quais locais frequenta?
Seus parentes estão bem?
Possui filhos?

ter sensibilidade para acolher
aquela
causa,
ser
sincero,
demonstrar credibilidade e não
fazer falsas promessas.

Talvez você não tenha percebido
ainda, mas tudo o que leu acima
são, na verdade, dicas de como
conquistar e reter novos clientes
Conhecer o perfil dos clientes é para o seu escritório.
importante
para
saber
exatamente quais os tipos de Não acredita?
conteúdo você precisa entregar
para atender aos perfis corretos Então, na real, vamos revisar com
de quem te contrata, por exemplo. a gente, aproveitando este
momento para exemplificar um
Além disso, mostra que você o pouco mais alguns pontos?
atende como um ser humano
único. Todo mundo gosta de ser
único, exclusivo. Contratar um
advogado exige confiança.
Diríamos que na grande maioria
das vezes, quem precisa contratar
um advogado está passando por
um momento um pouco incerto
na vida e, por isso, é importante
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DICA 1

Demonstre conhecimento e autoridade no assunto
Mostre para o mercado a sua capacidade técnica,
bem como as de seus sócios, por meio de sua
comunicação desde o início do contato com seu
possível cliente até o pós-venda e em todas as
frentes de comunicação possíveis.

DICA 2

Amplie suas possibilidades de contrato
Você está sendo indicado para uma área de forma
muito rotineira? Divulgue suas especialidades no
seu LinkedIn, fale sobre elas em alguma live na
qual possa participar, torne-se conhecido em outras
frentes de atuação também.

DICA 3

Relacione-se
Envie e-mails, ofereça conteúdo relevante
conforme o perfil do seu cliente, trate cada cliente
como único, se mostre disponível, posicione o
cliente sobre o andamento do seu processo,
mostrando a ele que você está dedicado e
preocupado com o resultado desta causa tanto ou
mais que ele.
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DICA 4

Invista em tecnologia
Diminua o custo e a informalidade com a
automatização dos processos. Esta ação é
primordial e influencia direta e positivamente na
prestação do serviço jurídico que passa a ter maior
agilidade, confiabilidade e qualidade.

DICA 5

Construa a sua imagem virtual
Construa uma imagem positiva do escritório no
ambiente digital. Fale bem, com propriedade, seja
coerente e estimule que outras pessoas falem de
você para o mercado seja por enquetes ou
depoimentos.

DICA 6

Busque se diferenciar da concorrência
Em um mercado no qual mais de 1 milhão de
advogados atuam apenas no Brasil, como o cliente,
que não tem conhecimento técnico algum, irá
escolher por você?
É muito importante ter diferenciais claros nos
serviços prestados pelo seu escritório.
Seja o que for, explore este diferencial e divulgue
ele para que o seu cliente em potencial o perceba.
Lembre-se de analisar a matriz SWOT do seu
escritório para definir, com os pés no chão, qual
será o diferencial a ser explorado. Não corra o risco
de prometer algo que não consegue cumprir.
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DICA 7

SEJA REFERÊNCIA para o seu mercado
Quanto mais conteúdo de qualidade você lançar,
maiores as chances de você ser notado pelos
clientes mesmo que inconscientemente (já ouvi
falar este nome em algum lugar...) quanto pelos
seus colegas, que podem começar a buscar
inspirações em você.
Para isso, é importante que você amplie suas frentes
de atuação. Comece a ministrar palestras para as
associações ou subseções da OAB de outros
estados, publique artigos periodicamente, participe
de lives e webinars, lecione algum curso online
gratuito, enfim, há diversas formas de se produzir e
entregar conteúdo de qualidade. Escolha quais
combinam com você (sem ferir o código de ética da
OAB) e vá em frente.

DICA 8

abrace a imprensa
É interessante o envio freqüente de releases para a
imprensa com algum assunto que esteja em voga e
no qual você emita dicas, opiniões ou comente
alguma MP, por exemplo, para que o seu nome
comece a ficar conhecido a cada notícia que
"emplacar". Ter um artigo publicado em jornal ou
revista ainda é sinônimo de alta credibilidade.

Dicas finais do capítulo:
Faça a diferença conhecendo bem seu cliente.
Gaste mais tempo com a “escutatória” do que com uma bela oratória.
Ofereça uma advocacia "Gourmet" - personalizada e feita a mão!
Conquiste seus clientes.
Indicação é tudo!

NA REAL? CONTE SEMPRE
COM A PEJOTA CONTABILIDADE.

"Quando alguém apontar a arma
na sua cabeça, a questão não é
se render ou ser morto. Você
ainda tem mais 146 formas de
sair desta situação." - Harvey
Specter (Suits)

X. REGIME TRIBUTÁRIO
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O nosso país apresenta altíssimas
cargas tributárias e o menor
Índice de Retorno de Bem-Estar à
Sociedade segundo o Instituto
Brasileiro
de
Planejamento
Tributário - IBPT* .

Mas se você ainda não fez uma
opção por regime tributário,
vamos explicar melhor do que
estamos falando. Atualmente, a
grande maioria dos escritórios
que estão nascendo, estão sendo
enquadrados no Simples Nacional.
Neste cenário, imagino que Mas existem outras possibilidades
concorde
conosco
que
é sendo, as mais comuns:
desafiadora
a
tarefa
de
desenvolver um planejamento de
Lucro real
um escritório que se torne
Lucro Presumido
lucrativo a curto, médio ou longo
Simples nacional
prazo.
Pois acredite: Nós, da Pejota
adoramos este tipo de desafio e
abraçamos ele de frente e, com
base em revisões tributárias
periódicas, conseguimos explorar
sempre
as
melhores
oportunidades
para
nossos
clientes.

*Leia aqui a matéria.

Lucro Real:
O Lucro Real é o Regime
obrigatório para empresas que
faturam até R$78 milhões por ano
ou devido o tipo de atividade
exercida. Baseia-se nos resultados
ocorridos anualmente.
Considera-se lucro real, todo o
lucro, após os descontos dos
gastos.
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Uma
de
suas
principais O imposto é apurado de forma
características é a incidência dos trimestral sendo possível apurar
tributos sobre os lucros.
anualmente, nesse último caso, o
imposto
será
recolhido
Nele, há a incidência do Imposto mensalmente por estimativa.
de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ)
de 15% e Contribuição Social Lucro Presumido
sobre Lucro Líquido (CSLL) de 9%.
Além do PIS que é de 1,65% e
COFINS de 7,6% da receita, não
sendo cumulativos.
A parcela do Lucro Real que
exceder o valor resultante da
multiplicação vinte mil reais pelo
número de meses do respectivo
período de apuração, estará
sujeita à incidência de adicional
de imposto, com alíquota no valor
de 10% (esse adicional não exclui
o pagamento de imposto geral,
correspondente à alíquota de
15%).

O Lucro Presumido é um tipo de
Regime Tributário, baseado em
uma aproximação fiscal do lucro,
sem que precise corresponder ao
lucro real da empresa.
Quem optar por este regime,
atribui um Lucro tributável com
base no percentual de presunção
sobre seu faturamento.
A Receita Federal presume e
deduz quanto sua empresa obteve
de lucro de acordo com a
atividade exercida. Para a empresa
se enquadrar no Lucro Presumido
precisa ter um
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faturamento menor que R$78 O Simples Nacional
milhões anuais e maior que R$4
milhões, dentre outras restrições O Simples Nacional é um regime
de atuação.
tributário diferenciado, voltado às
micro e pequenas empresas.
Esse Regime de Tributação é mais
vantajoso para empresas que O advogado que atende aos
possuam margens de lucro requisitos da Lei Complementar
superiores às presumidas pelo nº 123/2006, pode optar pelo
enquadramento e com custos Simples Nacional, ressaltando que
operacionais baixos.
deve ser solicitado:
Vamos explicar de forma mais
detalhada abaixo, sobre o Simples
Nacional por ser o regime mais
adotado pelos nossos clientes e
também pela grande maioria dos
escritórios que estão nascendo.
Mas, se quiser aprofundar
também nos outros regimes,
pedimos que nos mande um email
para
que
possamos
conversar melhor.

Em até 180 dias, a partir da
data de constituição junta à
OAB;
Até 30 dias da liberação do
cadastro junto à Prefeitura em
que
o
escritório
está
localizado;
A opção pelo Simples
Nacional pode acontecer a
qualquer
momento
na
abertura de empresas ou em
janeiro, para empresas já
existentes e que desejam
optar por ele.
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Estas
são
observações
importantes pois, caso você perca
algum prazo, terá custos e
burocracia para dar início ao
processo novamente.Por que é
um regime tão abraçado pelos
advogados?
Como pessoa física (autônomo) o
advogado possui a seguinte
tributação:

ISS

+ IRPF + INSS

(está sujeito à contribuição ao
INSS
como
contribuinte
individual, seguindo os valores
dos salários de contribuição)
Enquanto pessoa jurídica (CNPJ), o
advogado possui o seguinte
cenário tributário:

IR, ISS, PIS, CONFIS, CSLL + INSS*
*20% patronal + 11% pró-labore

Os lucros distribuídos aos sócios
são isentos de tributação.
Para saber qual seria a carga
tributária do seu escritório dentro
do Simples Nacional, seria
necessária a realização de um
cálculo.

a carga tributária, para a grande
maioria dos clientes da Pejota, foi
reduzida em até 75% em relação à
modalidade de atuação como
autônomo.
Como é feito o cálculo?
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Por se tratar de um cálculo
complexo,
criamos
um
simulador de impostos* que
facilita o planejamento tributário
e potencializa a economia em
relação ao recolhimento de
impostos. Tudo sem ferir a lei.
O Simples Nacional, é calculado,
tendo como base uma tabela
com alíquotas progressivas que
consideram o faturamento bruto
da empresa nos últimos 12
meses.
Ao considerar, por exemplo, um
advogado
que
efetue
mensalmente R$20.000,00, a
alíquota será de 5,63% segundo
os cálculos do Anexo IV do
Simples Nacional 2020.
Existe uma fórmula para se
calcular a sua alíquota que é
representada da seguinte forma:

(RBT12 X Alíquota – PD) / RBT12

*Acesse aqui o Simulador de Impostos da Pejota.

RBT12: Receita Bruta dos últimos 12
meses
Alíquota: Alíquota da tabela
PD: Parcela dedutível indicada na
tabela
Vamos colocar valores para
exemplificar:

RBT12: R$ 240.000,00
Alíquota Anexo III: 4,5%
Dedução: R$8.100,00
Memória de Cálculo:
240.000,00 X 9%
/240.000,00 = %

–

8.100

Através da fórmula, encontramos a
alíquota efetiva que deverá ser
aplicada sobre a renda do mês
atual, que será de 5,63%.
Considerando a renda mensal de
R$ 20.000,00 o valor do Simples
Nacional a pagar seria de apenas
R$1.125,00
O cálculo é simples, veja:
R$ 20.000,00 x 5,63% = R$ 1.125,00
Desta forma, você ao invés de
pagar R$4.630,64 a título de Imposto
de Renda Pessoa Física (27,5%),
passaria a contribuir com R$ 1125,00
por meio do Simples Nacional.
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IMPORTANTE:
O ISS devido ao município, está
incluso no valor do Simples
Nacional, sendo assim você não
precisará pagar este tributo
separadamente, reduzindo ainda
mais a sua carga tributária.

QUAIS IMPOSTOS QUE EU PAGO NO
SIMPLES NACIONAL?
Dentro deste regime você passará
a recolher todos os tributos
indicados em uma única guia,
também conhecida como DAS –
Documento de Arrecadação do
Simples Nacional.
PIS – Programa de Integração
Social
COFINS – Contribuição para o
Financiamento da Seguridade
Social
IRPJ – Imposto de Renda Pessoa
Jurídica
CSLL – Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido
ISS – Imposto sobre Serviços
Além do INSS.

O SIMPLES NACIONAL É SIMPLES MESMO
OU TEREI MUITA BUROCRACIA?
Ao advogado que faz a opção pelo
Simples Nacional, vamos conduzir
com os seguintes registros e
controles, através de:
Livros Caixa: escrituração de
toda a sua movimentação
financeira e bancária; (faz-se
uma ressalva no parágrafo 3º,
pois é dispensada a sua
apresentação,
caso
se
apresente a escrituração
contábil, em especial o Livro
Diário e o Livro da Razão.)
Livro Registro dos Serviços
Prestados: com registro dos
documentos fiscais relativos
aos
serviços
prestados
sujeitos ao ISS, caso seja
contribuinte do ISS;
Livro Registro de Serviços
Tomados: com registro dos
documentos fiscais relativos
aos serviços tomados sujeitos
ao ISS.
Os documentos precisam ser
guardados por longos períodos.
Consulte qual o período para cada
caso e obtenha uma organização
maior do volume de dados
armazenados.
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PRECISO DE UM CONTADOR?
Pra quê complicar a sua vida?
Os contadores facilitam na hora
de analisar os cálculos de
contabilidade, verificam equívocos
ou dados mais rapidamente,
analisam e são capazes de realizar
planejamentos
tributários,
economizam o seu tão valioso
tempo
que
poderia
estar
dedicando, por exemplo, à sua
rotina de prazos processuais além
de que, em alguns casos, há
algumas particularidades que só
podem ser legalmente realizadas
por um contador, como o livro de
caixa.
Mas não queremos que você nos
contrate por uma obrigatoriedade
burocrática.
Queremos verdadeiramente atuar
como seus parceiros para que,
quando você conquistar seus
objetivos que traçaremos juntos,
você se orgulhe da sua escolha no
time de contabilidade que te
apoiou a crescer de forma
lucrativa.

Acreditamos que uma assessoria
consultiva
para
a
sua
contabilidade gerando confiança
e
100%
adequada
às
necessidades do seu escritório,
pode ser um grande diferencial
sim para o seu crescimento.
Nós vamos auxiliar você na
escolha do seu regime tributário,
atuar sempre de acordo com a
legislação mais atual, pois
estamos constantemente ligados
em suas atualizações, atuar na
gestão da sua rotina tributária e
fiscal, dedicar periodicamente às
obrigações
como
balanços,
relatórios, escriturações, impostos
e mensurar o seu crescimento
sustentável,
garantir
o
cumprimento dos prazos e estar
presente de forma ágil para que
você
tenha
segurança
e
tranquilidade com esta área tão
importante do seu negócio.
Para fechar este capítulo, um
último esclarecimento:
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Advogados podem se enquadrar
mesmo no Simples Nacional?
Essa é uma dúvida muito
recorrente pois, segundo o artigo
15 do Estatuto da Advocacia e da
OAB, “os advogados podem
reunir-se em sociedade simples
de prestação de serviços de
advocacia ou constituir sociedade
unipessoal de advocacia”.
Contudo, o artigo 3º da Lei
Complementar nº 123/2006 não
traz essa especificidade, citando
"microempresas ou empresas de
pequeno porte, a sociedade
empresária, a sociedade simples, a
empresa
individual
de
responsabilidade limitada e o
empresário que se refere o art.
966 da lei no 10.406, de 10 de
janeiro de 2002 (Código Civil),
devidamente
registrados
no
Registro de Empresas Mercantis
ou no Registro Civil de Pessoas
Jurídicas".
Porém, segundo o artigo 2º da
Resolução CGSN nº 140/2018, as
sociedades de advogados

também se enquadram nos
conceitos de microempresas e
empresas de pequeno porte para
fins do Simples Nacional. Art. 2º
Para fins desta Resolução,
considera-se: microempresa (ME)
ou empresa de pequeno porte
(EPP) a sociedade empresária, a
sociedade simples, a empresa
individual de responsabilidade
limitada ou o empresário a que se
refere o art. 966 da Lei nº 10.406,
de 10 de janeiro de 2002 – Código
Civil, devidamente registrados no
Registro de Empresas Mercantis
ou no Registro Civil de Pessoas
Jurídicas, conforme o caso, e a
sociedade
de
advogados
registrada na forma prevista no
art. 15 da Lei nº 8.906, de 4 de
julho de 1994, desde que: (Lei
Complementar nº 123, de 2006,
art. 3º, caput; art. 18, § 5º-C, VII).

Dicas finais do capítulo:
Simples nacional nem sempre é a melhor opção.
É necessário fazer cálculos e prever recebimentos para chegar a
conclusão sobre qual o melhor regime tributário para seu negócio.
Utilize a lei a seu favor e pague impostos de forma estratégica!
Conte com um contador especializado para lhe auxiliar nesta
tarefa!

NA REAL? CONTE SEMPRE
COM A PEJOTA CONTABILIDADE.

“Investir deve ser mais como ver a
tinta secar ou assistir a grama crescer.
Se você quer adrenalina, pegue $800
e vá para Las Vegas.”
– Paul Samuelson

XI. CONCLUSÃO
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É isso.
Talvez você, assim como muitos
que adquiriram este material,
tenha começado a leitura um
pouco cético por ter pensado que
lidar com um planejamento
financeiro seria algo simples para
você que lida com complexos
processos jurídicos, que te
demandam
experiência,
criatividade,
conhecimento,
gestão, organização e muito jogo
de cintura no dia a dia.
Porém, se este foi o seu caso,
acreditamos que tenha concluído
a leitura com outra visão.
Planejar suas finanças de forma
inteligente e com foco em um
objetivo futuro não é tão simples
como dois e dois são quatro, mas
isso não significa também que
seja um bicho de sete cabeças,
como mostramos neste e-book,
há muitas formas de se alcançar o
sucesso.

Agora você já conheceu um
pouco melhor sobre a gestão
financeira e pode começar a
aplicar os conceitos na rotina do
seu escritório.

Separe um momento para planejar
como será a implementação
destas dicas e sugerimos que não
tente fazer tudo ao mesmo tempo,
ou você poderá acabar se
confundindo ou até mesmo não
conferindo a devida atenção à
alguma demanda que exige sua
total dedicação.
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Planeje os passos desta ação para o seu negócio e comece a colher
os frutos de uma gestão planejada, organizada, fundamentada e (o
melhor), lucrativa.
Muito obrigada pelo interesse em nosso material. Esperamos que ele
faça a diferença para a sua ascensão profissional.
Quer ficar sempre por dentro das novidades sobre gestão financeira
em escritórios de advocacia ou de algum outro assunto no qual
podemos contribuir?
Mande a sua sugestão
contato@pejota.com.br
Obrigada.

para

nós

por

meio

do

e-mail

Na Real?
Não há receita de bolo e nem segredos.

É trabalho duro mesmo!
Conte sempre com a Pejota.

(31) 3378-0701 | contato@pejota.com.br
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