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Outsourcing na gestão jurídica

“Dividir o trabalho feito anteriormente por uma pessoa 
em partes mais especializadas, feitos por várias pessoas. 
Essa separação geralmente leva a melhorias de qualidade, 
velocidade e custo”. 

Até aqui, nenhuma novidade; temos 
a descrição clássica do que é e  do 
por que realizar o  outsourcing 

(terceirização). Mas esse trecho não é de 
um artigo do começo do século passado, 
mas de um dessa década, publicado na 
conceituada Harvard Business Review. Sua 
importância não está no ponto de parti-
da, mas em sua conclusão: “Assim como 
trabalhadores manuais no passado, traba-
lhadores intelectuais realizam atividades 
periféricas que poderiam ser feitas por 
outros de forma melhor e mais barata[1] ”.

Inicialmente escrito tendo em mente 
a área de tecnologia, o conceito de out-
sourcing detalhado nesse artigo de Har-
vard pode ser diretamente aplicado ao 
mundo da gestão jurídica: trata-se de uma 
área de grande exigência intelectual, tanto 
nos temas afins ao mundo do direito como 
nos aspectos de gestão. Solução que outras 
áreas das grandes empresas já adotam há 
décadas, o outsourcing começa só agora a 
ficar mais intenso nos departamentos ju-

rídicos. No entanto, nossa experiência em 
clientes tem mostrado que a adoção do 
outsourcing pelos gestores jurídicos nem 
sempre é fácil e, geralmente, enfrenta re-
sistência interna e cometem-se equívocos 
na implementação.

Para as atividades de suporte dos 
departamentos jurídicos – como cadas-
tramento de processos, busca de infor-
mações nos sistemas internos das com-
panhias, acompanhamento automático 
de movimentação processual e realização 
de cálculos – os benefícios são evidentes: 
menos problemas para a média e alta ge-
rência, adaptação mais rápida a alterações 
de volume, métricas mais claras de desem-
penho e qualidade, além de, claro, menor 
custo financeiro. Em resumo, menos “dor 
de cabeça para os gestores” a um custo 
menor. Mas, por problemas de implemen-
tação e por visão “antiga” de alguns, parte 
desses benefícios não são considerados na 
prática.

1 MALONE, Thomas; Laubacher, Robert; JOHNs, Tammy. The Age of Hyperspecialization. Harvard Busi-
ness Review Jul-Aug 2011. Em https://hbr.org/2011/07/the-big-idea-the-age-of-hyperspecialization
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A miopia dos custos

Tivemos nos últimos anos diver-
sas experiências com clientes que tercei-
rizaram diferentes atividades de suporte 
ao departamento jurídico. Quando se 
discute a realização das atividades inter-
namente na empresa (“in-house”, na ter-
minologia internacional) ou de forma ter-
ceirizada (“outsourcing”), o primeiro tema 
a ser levantado é a questão dos custos. En-
tende-se aqui como “custo” o dispêndio fi-
nanceiro incorrido ao realizar a atividade. 
O principal ponto de discussão, em todos 
os casos em que atuamos, é definir bem 
quais custos serão considerados para a 
comparação, o que chamamos “perímetro 
de comparação”.

Custo Direto   
De modo geral, de acordo com nos-

sa experiência, a comparação inicial feita 
pelo gestor jurídico é: custo de mão-de-
obra em realizar a atividade in-house, ver-
sus o custo a ser incorrido com o serviço 
terceirizado. Ainda que se considere no 
custo da mão-de-obra os encargos tra-
balhistas (um fator de 0,847[2]  sobre o 
salário-base, aproximadamente), trata-se 
de uma simplificação que possui duas fa-
lhas estruturais graves: 1) não considera 
os custos indiretos relativos àquelas ati-
vidades e 2) traz de forma implícita uma 
variável de extrema importância, a pro-
dutividade dessa mão-de-obra. Ambos fa-
tores fazem com que o custo considerado 
para a operação in-house seja subestimado 
e não claramente percebido.

Custo Indireto 
A não consideração dos custos indi-

retos é um equívoco comum em diversas 
avaliações de custos feitas de forma pre-
liminar e simplificada, não apenas para a 
decisão in-house vs. outsourcing. Já vimos 
empresas quebrarem ao crescerem, pois 
na precificação de seus serviços ignora-
vam os custos indiretos. Quando temos 
um empregado na empresa, ele ocupa em 
espaço físico que implica imediatamente 
custos de disponibilidade de área (aluguel, 
condomínio, etc.), água, energia, serviços 
prediais (limpeza, segurança, etc.), comu-
nicação, mobiliário, tecnologia (equipa-
mentos e licenças de software). Há ainda 
os custos de gestão de pessoal – com itens 
como recrutamento, treinamento e capa-
citação – e os custos de supervisão – a ne-
cessidades de coordenadores a cada grupo 
de empregados, e o tempo de gerentes e 
diretores. São os custos chamados generi-
camente de overhead: o peso que cada 
novo funcionário dá à estrutura geral da 
empresa.

Esses custos são geralmente negligen-
ciados pois unitariamente podem pare-
cer pequenos (como o consumo de água 
de uma pessoa) ou são difíceis de medir 
(como o tempo que um gerente gasta para 
supervisionar o trabalho de um grupo 
e resolver problemas de relacionamen-
to). Porém, em conjunto são relevantes e 
têm impacto significativo no custo total. 
Tomemos como exemplo um trabalhador 
com salário bruto mensal de R$ 2.500,00. 
Teríamos a seguinte estrutura de custos:

2 Fator considera 13o salário e adicional de férias distribuídos nos 12 meses civis, FGTS, INSS patronal, adicional de 
RAT (Risco de Acidente de Trabalho), Salário Educação, auxílio-creche  e outras contribuições (como ao “Sistema S”)
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Ou seja, para um trabalhador com 
salário mensal de R$ 2.500, teríamos 
um custo total mensal de R$ 10.111 – 
um fator de 4,04. Note que simplifica-
mos o cálculo de diversos elementos, 
mas todos foram considerados – o mais 

relevante não é precisar em centavos 
cada um, mas não deixar de lado os ele-
mentos que compõe o custo total. Mes-
mo assim, os custos indiretos compuse-
ram mais de 40% do custo total – uma 
proporção impossível de ser ignorada.

Fator 4,04
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Produtividade
O segundo elemento geralmente 

subestimado é a produtividade: o quan-
to o trabalhador executará determinada 
tarefa, resultando no produto esperado. 
Tem impacto direto no custo final pois 
é o elemento que determinará quantas 
pessoas serão necessárias para atender 
a um determinado volume de trabalho. 
Quanto maior a produtividade, menor 
o custo unitário e vice-versa. Nos casos 
que observamos, era comum os ges-
tores dos departamentos jurídicos su-
perestimarem a produtividade de sua 
equipe. Isso se dava porque os gesto-
res subestimavam a complexidade do 
trabalho, não consideravam pausas e 

interrupções do trabalho e tomavam o 
tempo para executar um caso simples 
como a média para todos os demais 
casos. Com a produtividade superesti-
mada, o custo unitário esperado caía – 
mas apenas na planilha do gestor, sen-
do o custo real mais alto.

O custo unitário final é mui-
to sensível a essa produtividade. Por 
exemplo, apenas o fato de não consider-
ar algo como 6 minutos de interrupções 
a cada hora (para ir ao banheiro, levan-
tar-se, conversar com outros emprega-
dos, participar de reuniões, etc.), a pro-
dutividade já aumentaria em 11% e o 
custo, por conseguinte, cairia 10%.

Os custos e benefícios que só são percebidos tarde demais

Além dos custos atribuíveis à exe-
cução da atividade objeto da avaliação 
de terceirizar ou não, há outros custos 
e benefícios a serem considerados na 
decisão de terceirizar ou internalizar 
uma atividade que geralmente não são 
observados: a qualidade dos serviços, a 
flexibilidade para acomodar variações 
de volume e o redirecionamento do 
foco das equipes. De fato, só são per-
cebidos quando surgem, não sendo 
antecipados: o custo de uma revelia, 
um pico de demanda que gera erros e 
atrasos, o tempo dos gerentes discutin-
do atividades que não são o core do seu 
trabalho.

Geralmente, aceitamos melhor 
nossos erros do que os erros dos ou-

tros; somos mais condescendentes 
com o que acontece dentro de casa. No 
que se refere à qualidade dos serviços 
prestados, observamos com clareza 
essa situação: o mesmo patamar de erro 
que uma empresa aceita internamente 
torna-se inaceitável quando há um pro-
vedor externo. É justo que assim seja. 
Em especial pelo fato que em um con-
trato de terceirização bem feito ter os 
patamares de qualidade estabelecidos 
e medidos com clareza[3] , o que geral-
mente não ocorre quando a atividade é 
feita in-house.

Qualidade
Especificamente na terceirização 

de atividades de suporte ao jurídico tra-
balhista, a falta de qualidade em alguns 
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processos pode gerar prejuízo signifi-
cativo: a revelia. Uma falha de cadas-
tro, por exemplo, pode levar a perda de 
uma audiência e, pelas regras próprias 
dos processos trabalhistas, o autor ter 
seus fatos tidos como verdadeiros, ele-
vando sensivelmente a probabilidade 
de perda da causa pela empresa. Uma 
só ocorrência desse evento pode levar a 
empresa a pagar o equivalente a meses 
de serviço de terceirizado. Não obstan-
te, esse risco não costuma ser levado 
em consideração na avaliação de tra-
zer uma atividade para dentro de casa. 
Tivemos um cliente com o qual redu-
zimos o índice de erro dos assustado-
res 22% para 0,014%, patamar substan-
cialmente inferior ao que encontramos 
quando esse cliente fazia ele próprio 
o cadastramento dos processos. Após 
alguns anos de contrato, a nova gestão 
da empresa decidiu voltar a realizar o 
cadastramento in-house. Na avaliação 
pelos gestores, não foi considerada 
nenhuma alteração no nível de quali-
dade dos serviços e os eles ficaram sur-
presos com a rápida elevação dos níveis 
de erro – e dos custos a isso associados.

Flexibilidade
Outro ponto comumente subes-

timado – quando não ignorado – é o 
tema da flexibilidade. É comum que 
o volume de trabalho das atividades 
de suporte ao jurídico tenha volumes 
muito variáveis, dado que, em geral, 
tem forte correlação com o núme-
ro de processos. Períodos de recesso 
forense, alterações de regras proces-
suais, lançamento de um novo produto 
ou fechamento de uma unidade fabril 

são eventos que podem gerar grande 
instabilidade no volume de atividades. 
Uma estrutura interna tende a ser mais 
rígida do que a de uma terceirizada, isto 
é, tem maior dificuldade para crescer – 
no caso de picos – ou para ser reduzida 
– no caso dos vales de demanda. Ob-
servando casos concretos, geralmente 
não se altera o tamanho das equipes 
internas, por isso aumentos repentinos 
de trabalho se refletem quase imedi-
atamente em mais erros (e horas-ex-
tras, stress do time, etc.) e a queda de 
demanda em ociosidade crescente. Um 
terceiro, caso seja feito um bom con-
trato, tem maior flexibilidade para aco-
modar pequenas variações. Mesmo em 
grandes variações de volume, em geral 
a resposta é mais rápida, dado os com-
promissos de nível de serviço e preocu-
pação com a relação de longo prazo 
com o cliente. 

Foco
Por fim, o terceiro elemento comu-

mente negligenciado é foco das equi-
pes internas de trabalho nos aspectos 
mais importantes e estratégicos para o 
negócio da empresa. Problemas rou-
bam tempo. No caso de atividades de 
suporte, problemas de temas secundá-
rios roubam tempo precioso da primei-
ra linha de gestão. Claro que a empresa 
contratada para executar os serviços 
devem ser acompanhadas – um custo 
que deve ser considerado nas avaliações 
in-house vs. outsourcing. Não obstante, 
o acompanhamento de um parceiro 
costuma ser feito de forma mais clara e 
simples do que acompanhar toda uma 
equipe interna; enquanto naquele caso 

3 É comum referir-se ao patamar de qualidade contratado como “SLA” (Service Level Agreement, 
ou acordo sobre o nível de serviço)
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No final das contas

Nas grandes empresas, decisões 
de realizar atividades internamente ou 
com parceiros (decisão in-house vs. 
outsourcing) é algo comum em diversos 
setores – da operação ao atendimen-
to ao cliente. Nem por isso deixam de 
ser decisões complexas, que envolvem 
a avaliação de diversos elementos que 
não apenas o custo direto. Além dos ele-
mentos operacionais que exploramos 
nesse artigo (custos diretos, custos in-
diretos e impactos na qualidade/erro, 
flexibilidade e foco das equipes), há o 
aspecto estratégico, como a questão de 
dependência de fornecedores e a avali-
ação de riscos. Não obstante, os depar-

tamentos jurídicos têm tratado como 
novidade o outsourcing de parte das ati-
vidades que hoje executa.

A rigor, a contratação de escritó-
rios externos para conduzir os proces-
sos judiciais é um outsourcing: trata-se 
da contratação de terceiros para execu-
tar atividades da empresa. No entanto, 
o foco desse tipo de contratação sempre 
foi mais direcionado a aspectos qualita-
tivos, sendo o aspecto quantitativo – o 
custo – apenas um fator classificatório. 
A terceirização de atividades de suporte 
aos departamentos jurídicos, por sua 
vez, tem na questão de custos e eficiên-

se controlem sobretudo os resultados, 
nesse deve-se controlar todo o fluxo e 
organização das atividades.

O custo de perda de foco é difícil 
de ser objetivamente medido, mas pode 
ser facilmente percebido ao se acom-
panhar o dia-a-dia dos gestores, que, 
não raro, gastam 80% de seu tempo 
em temas secundários. Essa perda de 
foco desacelera a tomada de decisões 
estratégicas, limita o tempo dedicado 
à melhoria efetiva dos processos e im-
pede que inovações mais significativas 
sejam feitas no departamento. Em ge-
ral, esses problemas só são percebidos 
quando atingem um patamar já eleva-
do – o caos só é percebido quando já 
instalado.

Figura 1: Elementos de avaliação para 
decisão in-house vs. outsourcing

Custos 
diretos

Custos 
indiretos

Qualidade

Foco

Flexibilidade
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cia seu aspecto central. Dessa forma, a 
novidade aqui não está em decidir en-
tre realizar as atividades in-house ou 
com parceiros, mas sim em como é o 
framework analítico para essa tomada 
de decisão (ou seja, em como abordar 
a questão e estruturar a tomada de de-
cisão).

Na migração do foco do qualitati-
vo para o quantitativo, o principal ris-
co é a simplificação excessiva dos ele-

mentos considerados. Esse risco é mais 
evidente na mensuração dos custos 
internos, uma vez que diversos compo-
nentes ficam diluídos na organização, 
ocultos pelo dia-a-dia do departamen-
to, imprecisos pela dificuldade de medir 
resultados. Não que não haja custos 
geralmente ignorados na avaliação de 
enviar a atividade para um parceiro: 
os custos contratação/alteração de par-
ceiro e o custo de gerir o parceiro são 
bons exemplos. Mas, na quantificação 
dos custos internos, observamos que é 
frequente que não se considerem todas 
as dimensões pertinentes na avaliação. 
O custo dessas atividades vai além do 
custo de mão-de-obra, no caso de sua 
execução in-house, ou o custo pago ao 
parceiro, no caso do outsourcing. Bus-
camos aqui trazer um par de lentes que 
ajude a melhor identificar esses custos, 
a fim de evitar (ou ao menos reduzir) as 
surpresas na implementação da decisão 
tomada.

“Os custos internos ficam 
diluídos na organização, 
ocultos pelo dia-a-dia, 

imprecisos pela dificuldade 
de medi-los”
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