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Webinar 1 - Revisão

Lançamento de horas é um desafio – a procrastinação ainda
prevalece

Compreender o que é uma “boa prática de lançamento de
horas” requer uma métrica para avaliação.

“Demora para Capturar” é esta métrica

Verdade # 6

Qualidade = Confiança



Webinar 1 - Revisão

A motivação tem se apoiado no “chicote”; escritórios progressistas
estão

buscando a “cenoura”

Uma “métrica” simples e objetiva ( como “passos” está para a saúde )
tem um papel chave na motivação pela “cenoura”

Verdade # 3



Webinar 1 - Revisão

Verdade # 2

• Tecnologia de Timesheet “Da Melhor Qualidade” tem um papel
chave na motivação pela “cenoura”

• A disponibilidade da ferramenta certa para o trabalho certo
funciona como um MOTIVATOR

• Acessível

• Pessoal

• Fácil

Não se preocupe com
funcionalidades até que
estes 3 estejam resolvidos



Fim da Hora Faturável – Verdade #1

Histórico

• Pré 1960 – Faturamento por Honorários Fixos para tabelas de preços
padronizadas reguladas

• 1960’s – introdução do Modelo de Faturamento por Hora

• 1990- 2000 – Introdução do Acordo Alternativo de Honorários (AFA –
Honorários Fixos)

• 1995 – Faturamento eletrônico (e-Billing) & introdução da codificação
UTBMS (Uniform Task Based Management System) >>>>> 50 % Mais
Trabalho na captura de horas

1960

Hoje

Rastrear /
Registrar

Complexidade



Fim da Hora Faturável – Verdade #1

• Era da Hora Faturável: Lançamento de Horas é o processo associado com a

emissão do faturamento para clientes >>> Motivação de Receita

• Era AFA: Lançamento de Horas é o processo associado com a compreensão

do custo de produção dos serviços >>>> Motivação de Custo

• O Lançamento de Horas não só não vai sumir, MAS está se tornando mais
estratégico!!!



… mas a transformação de seu papel

Hora Faturável Hora

Dados !

Capture todas as horas para criar uma fonte rica
de dados para faturamento, precificação, custos
e rentabilidade!!!

Fim da Hora Faturável – Verdade #1



Compliance vs. Receita – Verdade # 8

• Extensão da narrativa (nível de detalhe)

• Restrições para Narrativas

• Valor para Min / max horas

• Atrasos / Tempo Futuro

Internos – Determinado pelo
Escritório

• Incremento Min. De Horas (.1, .25 etc..)

• Advogados Aprovados (níveis de
experiencia)

• Extensão da narrativa (nível de detalhe)

• Restrições para Narrativas

• Códigos Fase / Tarefa

• Faturamento de Lançamentos em Bloco

Externos – Determinados pelo
Cliente



Compliance Aplicada Estrategicamente

Faturamento

Cliente

Erros identificados no
timesheet podem levar
apenas alguns minutos para
serem corrigidos

Contudo, um recurso pode
precisar de horas de trabalho
de várias pessoas

Custos de Corrigir Erros Aumentam com o Tempo



Captura

• Registros de trabalho
em formato
eletrônico

• Capturar o Evento /
Oport. de Receita

• Utilizável / Acessível /
Fácil

Validação / Compliance

• Codificação

• Temos um lançamento
válido

• Temos um lançamento
compatível
(nível de timesheet)

Compliance /
Faturamento

• Temos um
lançamento com
compliance de 99,5%
(nível de
faturamento)

Sistema de Timesheet Sistema de
Faturamento

Verdade # 2
É importante separar Captura e Compliance

para maximizar o valor de cada uma

Compliance Aplicada Estrategicamente



Captura vs. Compliance

Isto é Captura– acessível, pessoal, fácil



Captura vs. Compliance

Isto é Compliance

!

Consciência



Captura vs. Compliance

Isto é Compliance

!

Consciência Reconhecimento

I agree having read the above



Captura vs. Compliance

Isto é Compliance

Consciência Reconhecimento Validação



Resumo e Conclusões

- A hora faturável não está morta

- Seu papel foi transformado simplesmente em “hora”, e os
escritórios de advocacia estão rastreando todas as horas para
atender à MOTIVAÇÃO DE CUSTO

- Dados de horas são chave para a competitividade do escritório

- O processo de Compliance inclui consciência, reconhecimento e
validação

- Os escritórios estão passando a compliance do faturamento
para o lançamento de horas (custo menor)

- Separe a compliance da captura de tempo para otimizar a
receita



Obrigado
PERGUNTAS???

Próximo Webinar –
17 de setembro

Tecnologia Moderna de Timesheet – removendo a dor
do lançamento de horas

 Lançamento Passivo de Horas... Ainda a pílula mágica?!
(verdade #4)

 O papel de IA no lançamento de horas: Saiba seu papel
(verdade #5)

 Timesheet Mobile: Reflexo or não? (verdade #7)
 Tecnologia para o Consumidor mais timesheet inteligente –

um golpe um-dois! (verdade #10)


