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O QUE É SUCESSO 
PARA VOCÊ?
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O sucesso é uma consequência e não um objetivo!
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E AÍ, O QUE É SUCESSO PARA VOCÊ?

QUAIS SÃO AS SUAS DIFICULDADES?

QUAIS SÃO OS SEUS MEDOS E 
FRAQUEZAS?
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- Dilema entre advogar ou prestar concursos
-Dificuldade em escolher seu nicho de atuação
-Incertezas sobre o futuro da advocacia
-Dificuldade na captação ética de clientes
-Dificuldade em cobrar honorários
-Dificuldade na gestão do seu escritório
-Desconhecimento de marketing jurídico 
-Incerteza na escolha de localização do escritório
-Medo de começar / Por onde começar
-Dificuldade em planejar o modelo de advocacia
-Insegurança no lidar com os magistrados
-Insegurança em seguir com causas mais difíceis
-Passar insegurança para o cliente

-Nunca achar que está preparado
-Medo de falir seu escritório
-Dificuldades com tecnologia
-Conquista e fidelização de clientes
-Insegurança na redação de peças
-Medo de falar em público
-Medo na condução de audiências
-Medo de não conseguir promoções
-Lidar e motivar times
-Medo da não promoção / Baixos salários
-Medo de não conseguir boa colocação
-Insegurança pós reforma trabalhista
-Não conseguir pagar as contas
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Quais são seus pontos fortes?

Em que você é bom?

Quem sou eu?

Como cheguei até aqui?
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Use a sua história a seu favor... 



EU ESCOLHI SER UM 
ADVOGADO DE SUCESSO

E o que você está fazendo a do que os outros para conseguir?
Sabia que somente 20% dos advogados alcançam o sucesso?
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E VOCÊ?



O CENÁRIO ATUAL DA ADVOCACIA
O País com faculdades de direito do !
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A ADVOCACIA NO SÉCULO XXI

ØMercado bastante competitivo e escasso – Não seja um!
ØMuitos advogados desistem, trocam de carreira ou optam por concursos – Persista!
ØÉ preciso ir além, desenvolva conhecimentos e habilidades – Conheça-se !
ØSer o melhor – Sim você pode!
ØSer diferente – Tenha diferenciais! Encontre seus diferencias!
ØInovar – Pense diferente dos outros!
ØSer mais do que meus concorrentes – Deseje isso!
ØTer o foco do cliente e não no cliente - Empatia
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ATENDA AS EXPECTATIVAS DE SEU CLIENTE!
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NÃO SEJA MORNO! 
SAIA DA MÉDIA!

ØUse sua história a seu favor!
ØSeja apaixonado pela advocacia!
ØAcredite em seu potencial!
ØSeja otimista! 
ØInove e saia fora da caixa!
ØSeja você mesmo! Tire a armadura!
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Seja quente ou frio! 
Nunca morno!

Seja quente ou frio! 
Nunca morno!



ADVOGADO PODE
SER TRADICIONAL,
MAS NADA IMPEDE
DE INOVAR, DE SER
DIFERENTE.
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SEJA           VOCÊ! E está tudo bem!



Mudança de MINDSET

MUDANÇA DE MENTALIDADE  / UMA FORMA DE PENSAR DIFERENTE

ØLimpar a mente
ØEliminar pensamentos negativos
ØAcabar com a auto-sabotagem
ØAcreditar que consegue
ØAcreditar ser merecedor do que deseja
ØSair do papel de vítima em momentos difíceis
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Vai com medo mesmo!
DEU MEDO?DEU MEDO?

... E quem foi com medo ...



Todo grande escritório foi 
um pequeno escritório que 

fez a coisa certa!
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Em 1942, José Pinheiro Neto abria seu 1º escritório
no centro de São Paulo, contando apenas com
secretária e um office-boy. Em 2012 chegou a 800
integrantes e 6000 clientes.

Em 1942, José Pinheiro Neto abria seu 1º escritório
no centro de São Paulo, contando apenas com
secretária e um office-boy. Em 2012 chegou a 800
integrantes e 6000 clientes.

SÃO PAULO
RIO DE JANEIRO
BRASÍLIA



E COMO CHEGAR “LÁ” ?

Onde seria “lá”
para você?
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O COACHING JURÍDICO é um dos caminhos!
ØAliado do advogado para buscar 

qualificação profissional.
ØEficiente metodologia de 

desenvolvimento e capacitação.
ØMudanças significativas e 

permanentes na carreira e na vida 
pessoal.
ØAlcance rápido a grandes resultados.
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COM E SEM COACHING JURÍDICO

Alcançar SEU OBJETIVO!



BENEFÍCIOS DO COACHING JURÍDICO
ØAutoconhecimento, auto-estima, autoconfiança e qualidade de vida
ØPlanejamento estratégico e foco em resultados
ØDesenvolvimento de habilidades essenciais (comunicação, persuasão, liderança)
ØCompreender e lidar com pessoas e técnicas de atendimento a clientes
ØAdministração do tempo, aumento de produtividade e rentabilidade
ØLidar com pressão, desafios e mudanças do mercado
ØDefinição de metas e objetivos claros
ØInteligência emocional para lidar com diferentes tipo de clientes e pessoas
ØTransformar-se em um advogado empreendedor

19



PILARES 
DO EMPREENDEDORISMO JURÍDICO

Ø Visão

Ø Coragem

Ø Competência
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Pensar no futuro... Ter visão sistêmica



VISÃO DE FUTURO PARA A ADVOCACIA

CRIPTOMOEDAS      BITCOIN             BLOCKCHAIN            DIREITO

Blockchain Tecnologia que possibilita transações envolvendo ativos econômicos digitais em ambiente seguro.

STARTUPS DILEMA Criar e crescer rápido, sem deixar de
lado  normas  jurídicas  específicas para  os negócios  que  operam.

PREPARADO? Veja oportunidades! Pense fora da caixa! 
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___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Objetivo: Ligar todos os pontos com as 4 linhas sem tirar a caneta do papel

EXERCITANDO A CRIATIVIDADE E O PENSAMENTO FORA DA CAIXA





Comprometimento Criatividade

Empreendedorismo

Liderança

Foco em 
Resultados

Inteligência
Emocional

Não ProcrastinaçãoMarketing Jurídico

Ações 
Direcionadas e 
Constantes

Gestão Estratégica

Ética

Conquista
de clientela

QUAL A 
SUA 
NOTA?



OBJETIVO E METAS CLARAS!
META
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Quanto mais longe eu penso, mais longe eu vou...
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DEFININDO ESTRATÉGIAS 
PERGUNTAS IMPORTANTES:

Ø Qual o seu propósito com a Advocacia?
Ø Como o seu escritório irá ajudar seus clientes?
Ø Quem são seus clientes?
Ø Quais problemas seus clientes enfrentam?
Ø Quais soluções você pode apresentar/ seus produtos?
Ø Quanto eles estão dispostos a pagar por suas soluções?
Ø Quais serão seus diferenciais para superar a concorrência?
Ø Quais serão as ESTRATÉGIAS ADEQUADAS para o modelo de escritório?

E a pergunta mais importante ...
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POR QUE O CLIENTE DEVE CONTRATAR 
O SEU ESCRITÓRIO?
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ØÉ preciso saber se a ideia do escritório é viável. 
ØÉ necessário materializar o projeto. 
ØMas afinal, o que é preciso pensar na hora de planejar?

JUS CANVAS 
Ferramenta extraordinária de coaching jurídico

COMO PLANEJAR seu ESCRITÓRIO para o sucesso? 
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11 9.5000.36.09
EU QUERO!

11 9.5000.36.09
EU QUERO!
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VOCÊ TEM O 
TRABALHO
DOS SONHOS?
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FAZER        DO QUE É ESPERADO!
• Pense no que aconteceria se você fizesse um pouco mais do que o esperado.
• Você já faz o que as pessoas esperam. Com um pouco de esforço, você
poderá fazer além do que elas esperam de você.
• Apesar do esforço adicional ser mínimo, gera resultados impressionantes.
• Você deixa de ser “ UM” e passa a ser “UM DOS QUE VÃO ALÉM”.
• Não é preciso grande esforço para passar de “comum” para “extraordinário”.
• Seja quente ou frio, mas nunca morno! Saia da média!
• Apenas faça o que você faria normalmente e um pouco além.

32



DEDIQUE-SE
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FAÇA        DO QUE É ESPERADO!

FAÇA         DO QUE O QUE ESTÁ NO CONTRATO

FIDELIZE         CLIENTES
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PROCRASTINAÇÃO - Adiamento de ações!
Dicas para acabar com ela de uma vez!

1- CONHEÇA SUA PERSONALIDADE

2- ENUMERE SUAS  TAREFAS

3- DEFINA PRAZOS

4- FAÇA IMEDIATAMENTE
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SOMENTE 20% DOS ADVOGADOS 
ALCANÇAM O SUCESSO PLENO!
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CONHEÇA SEUS SABOTADORES !
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VENÇA SEUS SABOTADORES !

A mente é a melhor amiga do advogado,
mas também sua pior inimiga.



SUPERANDO CRENÇAS LIMITANTES!

ØLibere-se de crenças do passado.
ØAltere a maneira de ver as coisas.
ØLiberte RESISTÊNCIAS que causam isso!
ØEstar disposto e a ser aberto.
ØAssim, superamos nossas crenças limitantes.

QUAIS SÃO SUAS CRENÇAS?
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PARE COM ISSO! 
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Você sabe o preço ?

Quer ter uma barriga tanquinho?

A PERSISTÊNCIA É O CAMINHO DO ÊXITO!
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SUCESSO NA ADVOCACIA = BARRIGA TANQUINHO
ØMuitos querem! Poucos fazem!
ØO típico é não fazer! O sucesso é para não típicos!
ØMas não basta querer! É preciso agir!
ØUm bom método e acompanhamento podem ajudar.
ØMas só vai funcionar se você for extraordinário!
ØO que separa o homem do menino é a preparação!
ØCom preparação, ação e vontade anormal, o sucesso surge do nada!
ØÉ mais fácil o peixe pronto do que aprender a pescar, não é?

FÓRMULA MÁGICA ? ! ?



VOCÊ ESTÁ ESPERANDO O QUÊ?
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AÇÃO



ACREDITAR! SONHAR! MAS COM AÇÃO!
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Jurídico
O que diferencia os advogados não são as ideias que eles têm,
mas sim o quão rápido e eficiente eles executam essas ideias.

Afonso Paciléo



BONUS : RODA DA SUA VIDA
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FAÇA O BEM! 
O bem nunca para!
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