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PREPARANDO-SE PARA O FUTURO

O exercício da advocacia é um nobre ofício, reconhecido com tarefa essencial para 

a administração da Justiça pela Constituição (artigo 133). A responsabilidade pro-

fissional é grande, afinal a missão do bacharel em Direito é fazer bom uso da ordem 

jurídica e cumpre ao advogado representar os interesses das partes em questões que 

envolvem a liberdade, a propriedade, o sucesso, o fracasso. Em outras palavras, a 

nobre missão de tutelar interesse da sociedade e buscar a solução de conflitos não 

é nada fácil.

Por decisões políticas equivocadas, decidiu-se popularizar o ensino jurídico e ofer-

tar cursos com baixa ou nenhuma qualidade. Esse fenômeno lançou no mercado 

profissionais com pouca qualificação que acabaram por bagunçar o mercado jurí-

dico. No entanto, o mais cruel é criar a expectativa no estudante que o diploma de 

bacharel asseguraria o acesso a essa nobre função. Ledo engano.

O ingresso na advocacia não é uma mera formalidade. Não se torna advogado a 

partir da conclusão do curso de Direito. Que a OAB me perdoe, mas o Exame de 

Ordem não torna ninguém advogado. A decisão de se tornar advogado envolve 

uma série de atitudes, compromissos e atribuições que a maioria dos cursos de Di-

reito não ensina. Este foi o mote de escrever este manual.

Não fosse suficiente o desafio de vencer a concorrência acirrada num mercado sa-

turado, eis que o Século XXI oferece mais dificuldades. A chamada nova economia 

ou economia 4.0 (fruto da 4ª revolução industrial) traz um novo desafio aos profis-

sionais do Direito. O desenvolvimento tecnológico tem sido tão intenso e rápido 

que muitas profissões estão sendo colocadas em xeque. Tarefas singelas e repeti-

tivas já são facilmente substituídas por robôs que as executam com mais rapidez, 

menor probabilidade de erro e com custo muito mais baixo. Inúmeras profissões e 

atividades estão sendo totalmente substituídas pelo uso da tecnologia. A título de 
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curiosidade, um site oferece um prognóstico sobre a probabilidade da sua profissão 

vir a ser substituída por um robô (https://willrobotstakemyjob.com/). Nesse con-

texto, a IBM desenvolveu o Watson e outras companhias estão oferecendo robôs 

capazes de desempenhar atividades repetitivas da advocacia.

Qual então será o futuro da advocacia? Ouso dizer que não há risco algum da ad-

vocacia ser extinta ou substituída por robôs. Como função essencial para a Admi-

nistração da Justiça, como depositário dos segredos mais importantes na vida do 

cliente, como profissional capaz de solucionar problemas complexos, este tipo de 

advocacia jamais será extinta. É para esse tipo de atividade e para ajudar a formar 

este tipo de profissional que decidi escrever este texto.

Por outro lado, se o seu interesse é simplesmente ganhar dinheiro fácil, desempe-

nhar um ofício simples e ter uma boa remuneração, lamento informar que a advo-

cacia que acolhia este tipo de profissional efetivamente está com os dias contados. 

Este guia não é para você. Não irá encontrar nada útil nas próximas páginas.

Por outro lado, se você está se formando em Direito ou já se formou e tem muita 

vontade de exercer a advocacia de forma digna e alcançar o sucesso, eu tenho a 

ousadia de oferecer algumas dicas, diretrizes e conselhos que acredito ser muito 

úteis.

Este guia é um roteiro de tudo que eu gostaria de ter aprendido durante a minha 

formação mas infelizmente não foi ensinado. Digo mais, a grande maioria dos 

cursos de Direito do Brasil forma “operadores do Direito”, para usar um jargão 

famoso, mas não forma advogados.

É pensando nos desafios que o século XXI oferece que eu tenho a pretensão de 

presentear-lhe com este guia de sobrevivência para as dificuldades que irá enfren-

tar!

Boa leitura!
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É curioso afirmar que sempre pensei em ser advogado ainda que não tivesse ne-

nhuma referência familiar ou próximo do círculo de amizade. Nasci em uma fa-

mília de servidores públicos que com muito esforço me proporcionaram o ensino 

universitário. 

Desde o ensino médio, nunca tive dúvidas sobre o curso que deveria escolher, nem 

a carreira que deveria seguir. Confesso que esta convicção não tem explicação al-

guma. Para aqueles que creem em algo místico, poderia se encontrar uma explica-

ção melhor.

Curioso que no final da graduação tive a oportunidade de estagiar num grande 

escritório de advocacia convivendo com estrelas do Direito e excepcionais advoga-

dos. Quis o destino que eu viesse a ser estagiário do Ex-Procurador-Geral de Jus-

tiça, Professor e advogado, Sérgio Gilberto Porto. Esta oportunidade foi abraçada 

por mim como a chance de uma vida. A final da copa do mundo! Tive o privilégio 

de aprender a advocacia com verdadeiros mestres, pois praticamente todos no es-

critório eram, além de advogados, professores universitários. Essa formação des-

pertou a paixão pela docência e também permitiu uma formação mais qualifica-

da. Fui efetivado no escritório, tornei-me sócio e continuo aprendendo com aquele 

time de feras.

Em paralelo ao desenvolvimento como advogado, jamais parei de buscar aperfei-

çoamento profissional. Tornei-me mestre e doutor pela Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul. Fiz estágio pós-doutoral na Universidade da Califórnia, na 

tradicional Berkeley Law. Nesses mais de doze anos de docência, tive contato com 

inúmeros acadêmicos que hoje são colegas e pensando no sucesso deles, tentei 

transmitir um pouco das ideias que estão aqui no convívio em sala de aula. Ao in-

gressar no programa de pós-graduação da Universidade do Vale do Rio do Sinos 

SOBRE O AUTOR
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(Unisinos) como professor do Mestrado Profissional em Direito da Empresa e dos 

Negócios, recebi o desafio de lecionar a cadeira de Gestão Jurídica. Este foi um dos 

desafios mais instigantes da carreira, pois me proporcionou formular boa parte das 

ideias aqui sumariadas. 

O gosto pela escrita e o impulso a começar a escrever devem ser creditados a dois 

grandes mestres e queridos amigos: Desembargador José Carlos Teixeira Giorgis 

e Daniel Ustárroz. Pelo incentivo e exemplo deles, tomei coragem para escrever o 

meu primeiro livro: Manual da Execução Fiscal. Foi surpreendente ver uma obra 

escrita por um jovem advogado se esgotar rapidamente e hoje já está na sua ter-

ceira edição. A carreira profissional moldou um advogado vocacionado a solucio-

nar as dúvidas das empresas, aliado ao gosto pelo empreendedorismo e somado 

à experiência em Berkeley foram os ingredientes para o lançamento do “Manual 

Jurídico das Startups. A primeira edição esgotou em pouco tempo e já estamos na 

segunda edição. Recentemente, a experiência em lecionar na Ambra University no 

curso de Compliance propiciou o lançamento do meu mais novo livro: Complian-

ce e Governança Corporativa (https://www.edporto.com.br/) Este relato tem a 

pretensão de encorajar você, assim como os meus mestres me encorajaram a pro-

dução de conteúdo. 

Atualmente, tenho desenvolvido conteúdo para as plataformas digitais (Instagram, 

Facebook e Linkedin) e oferecendo cursos e palestras (informações também dispo-

níveis em meu site), projetos que estão me gerando uma tremenda satisfação.

Espero que esta trilha tenha contribuído para ajudar você, querido(a) leitor(a).
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Capítulo 1:

ADVOCACIA É UM NEGÓCIO?

Por que o Código de Ética da Advocacia fala em mercantilização?

Dentre tantos equívocos cometidos na formação dos advogados no Brasil está a 

anacrônica afirmação de que a advocacia não é um negócio. Esta noção é tão forte 

e tão polêmica que inclusive consta no artigo 5° do Código de Ética e Disciplina 

da OAB a vedação à mercantilização.

Este pensamento compromete o crescimento e o sucesso dos profissionais, notada-

mente os mais jovens. Afinal, se não é possível encarar a advocacia como negócio, 

como conseguirei atrair meus primeiros clientes? Como os advogados obtém clien-

tes? 

Parece óbvio que a vedação de qualquer estratégia de captação de cliente e tornar 

qualquer iniciativa como falta ética só tem a beneficiar os profissionais mais anti-

gos e já estabelecidos. 

Esta orientação compromete o futuro dos novos profissionais que terão extrema 

dificuldade para ingressar no mercado e prejudica a sociedade que fica privada de 

ter acesso a novos advogados tanta qualidade ou ainda melhores que os profissio-

nais já estabelecidos. Por essas e outras razões é que se pretende defender exata-

mente o contrário do pregado pela OAB.

Mercantilizar não é sinônimo de anti-ético

O principal argumento para inserir a vedação à mercantilização e as práticas que 

possam caracterizar é que este tipo de abordagem abriria espaço para um advo-

cacia sem qualquer preceito ético. Em outras palavras, tornar a advocacia como 
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negócio abriria espaço para que os profissionais do Direito adotassem condutas 

incompatíveis com a dignidade da profissão aceitando qualquer condição por di-

nheiro.

Primeiramente, é preciso dizer que comportamento anti-ético deve ser combatido 

na advocacia e em qualquer atividade profissional. O ordenamento jurídico serve 

justamente para coibir comportamentos que atentem contra os padrões éticos vi-

gentes na sociedade. 

Todos concordam que vender leite é uma atividade mercantil. É esperado que esta 

atividade mercantil seja anti-ética? Espera-se que o produtor de leite coloque for-

mol na sua produção para alcançar mais lucro? É evidente que não!

Do mesmo modo, não se pode esperar que o profissional do Direito ofereça serviço 

que não seja possível concluir ou que prometa resultado que não é capaz de asse-

gurar. Não se admite que o advogado preste serviços que não guardam nenhum 

resquício de probidade e ética. Condutas ímprobas e anti-éticas devem ser comba-

tidas pela sociedade e pelos órgãos de fiscalização, porém isso não tem nada a ver 

com o reconhecimento de que a advocacia é um negócio.

A advocacia é um negócio

Superada a questão ética que jamais se pode transigir, é possível afirmar que a ad-

vocacia é um negócio.

Pensar de forma diferente é o caminho para o fracasso.

A decisão de advogar deve ser compreendida como a decisão de empreender, mon-

tar um negócio. Se o profissional compreender esta premissa, já estará numa con-

dição muito superior que a maioria dos seus concorrentes. Isso porque alguns acre-

ditam na confusão criada pelo Código de Ética da OAB e outros simplesmente 

desconhecem o que é necessário para iniciar um negócio.
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A ideia aqui é ajudar a estruturar este negócio com algumas dicas.

O escritório existe para gerar lucro?

Como se alcança o lucro?

Superado o pré-conceito criado há décadas na advocacia brasileira. É chegada a 

hora de confrontar com a primeira grande premissa: a firma existe para produzir 

lucro para seus sócios.

Se uma empresa não é capaz de gerar lucro, não há qualquer razão para continuar 

em atividade.

O advogado que não conseguir produzir resultado, que não for capaz de tornar 

sua atividade lucrativa, terá uma enorme frustração profissional porque terá que 

fechar as portas!

Por não conhecer essa premissa ou não admitir trabalhar com ela é que observo 

inúmeros profissionais talentosos abdicarem da advocacia porque seu escritório 

não foi capaz de gerar o retorno necessário para pagar as contas.

Portanto, o escritório (assim como toda e qualquer organização humana) deve 

ser concebida para produzir e gerar lucro. A decisão sobre o destino do resultado 

positivo é uma escolha de cada profissional, mas não é possível imaginar que um 

escritório de advocacia se mantenha com as contas em dia e não gere qualquer fa-

turamento. Compreendida essa premissa, é possível avançar.

Como toda e qualquer prestação de serviço, o grande ativo de um escritório de 

advocacia é o profissional que irá desempenhar a atividade contratada. Não há 

segredo: o lucro é obtido do trabalho desenvolvido pelo profissional que deve ser 
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remunerado de modo compatível com as peculiaridades do serviço contratado e 

em consonância com as condições do mercado.

Ocorre que o profissional só pode oferecer um número limitado de horas por dia. 

Logo, cada profissional, por mais talentoso e competente que seja somente é capaz 

de entregar um número limitado de horas e estas horas reverterão na receita da-

quele escritório.

Aqui surge a primeira pista para o sucesso na advocacia: prestar atenção no in-

sumo escasso chamado tempo. No capítulo próprio será explicada a importância 

desse fator no exercício da advocacia.
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Capítulo 2:

NOÇÕES FUNDAMENTAIS PARA A ADVOCACIA

Pontos chave para o exercício da advocacia

Este capítulo pretende apresentar aquilo que é fundamental saber para o exercício 

da advocacia. No entanto, não espere encontrar nenhuma lição jurídica. Esta for-

mação você está obtendo na sua graduação ou já a alcançou nos seus estudos.

Este texto pretende sinalizar aquilo que é fundamental para que o exercício da ati-

vidade-fim seja desempenhado com eficiência e lucratividade. Como tenho dito, 

tudo que você não costuma ouvir por aí.

É evidente que a excelência do serviço é um ponto fundamental para o sucesso na 

advocacia. Bons advogados prestam serviços de qualidade e este ciclo comunica 

com o mercado cativando os clientes com a qualidade dos serviços.

A qualidade passa pelo cuidado com duas questões importantíssimas: sólida for-

mação e atenção ao cliente. O primeiro requisito muitas escolas de Direito são ca-

pazes de oferecer, já o segundo, possivelmente você só encontrará aqui.

Qualidade do serviço prestado

Formação e capacitação
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Ter uma boa formação jurídica é essencial. Seria o equivalente ao pintor não pos-

suir as tintas ou ao cozinheiro não possuir os ingredientes. Sem uma sólida forma-

ção não há como exercer adequadamente a profissão. Para quem não obteve uma 



O profissional do Direito foi educado para interpretar o ordenamento jurídico e 

resolver conflitos, jamais recebeu qualquer orientação sobre como atender e satis-

fazer seu cliente.

Este é um ponto fundamental para qualquer negócio e como já disse, a advocacia 

é um negócio.

Você já teve a experiência de ir a alguma loja e receber um péssimo tratamento? 

E o inverso? Recorda-se de quando ficou impressionado com um atendimento de 

qualidade? Por que você acha que a advocacia seria diferente? 

Alguns profissionais ficam tão focados na excelência da prestação de serviço e es-

quecem que o atendimento ao cliente é tão ou mais importante que a atividade-fim 

em determinadas situações.

Você acha que o exemplo da loja não se aplica? Então compare com outros pro-

Atenção ao cliente: o segredo do encantamento
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formação de qualidade, é preciso ter sabedoria e humildade para buscar a capaci-

tação e complementação necessária.

Outrossim, mesmo aqueles que obtiveram uma sólida formação, não se pode ima-

ginar que os conteúdos ministrados na graduação serão suficientes para o resto da 

vida. O profissional de sucesso no século XXI será aquele que jamais se contentará 

ou se acomodará na busca pelo conhecimento. Em outras palavras, o profissional 

bem-sucedido é aquele que está em constante atualização. Portanto, não se pode 

jamais parar de estudar!

Atualmente, há uma gama enorme de cursos ofertados na internet. Muitos cursos 

possuem um preço baixo ou até mesmo são gratuitos. Significa dizer que a busca 

pelo conhecimento não está mais limitada a capacidade financeira. Basta ter orga-

nização e dedicação que se pode ter acesso a informação e conteúdo de qualidade.



fissionais liberais. Tente lembrar de uma consulta médica que lhe impressionou 

positivamente e uma que tenha lhe deixado uma má impressão. 

O que foi diferente em cada uma das situações? Arrisco dizer que a diferença está 

no fator humano. Aquele profissional capaz de gerar maior empatia é capaz de tor-

nar o contato profissional mais humano e assim criar uma atmosfera de confiança, 

fundamental na relação com o cliente.

Porém, ser humano e empático não é suficiente. O passo seguinte é buscar o en-

cantamento! Isso faz toda a diferença. Pense num relato de um cliente hipotético: 

“o meu advogado não está preocupado apenas com o meu processo, ele se preocu-

pa com a minha empresa, comigo”. Outro cliente poderia dizer: “meu advogado 

foi contratado para resolver um problema contratual e me oportunizou resolver 

outros problemas que me trouxeram vantagem ainda maior”. 

Estes relatos hipotéticos contam o atendimento de um profissional que buscou en-

cantar o cliente. Tentou sair da ordinariedade da rotina. São esses os profissionais 

que se tornam requisitados e alcançam o sucesso.
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Capítulo 3:

GESTÃO JURÍDICA

Advogado deve ser administrador?

Este capítulo busca alertar para algumas habilidades e competências que precisam 

ser desenvolvidas num profissional liberal e que seguramente não foram ensinadas 

na sua graduação. É fundamental que o advogado tenha noções básicas de gestão.

A depender da consultoria ou empresa de gestão contratada, o nome poderá mu-

dar. De qualquer forma, seja “gestão jurídica” ou “administração legal” consiste 

basicamente na profissionalização da gestão do escritório de advocacia, entenden-

do que como qualquer outro negócio, preciso ser bem administrado.

Uma definição bem interessante e reiteramente repetida é trazida por Ana Luiza 

Boranga:

“A Administração legal, servindo-se de modernas técnicas de gerenciamento, auxilia os advo-

gados não apenas na solução de problemas específicos, como também fornece subsídios à toma-

da de decisões estratégicas no que diz respeito ao futuro de suas atividades.”

O importante é destacar que os grandes escritórios de advocacia já se utilizam de 

técnicas e métodos de gestão profissional há muitos anos. Se você está começando 

é indispensável conhecer e entender algumas ferramentas para poder usufruir de 

todo esse ferramental sobre o assunto.

O que é gestão jurídica ou administração legal?
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A frase pode ser repetitiva, mas é importante fixar: escritório de advocacia é um 

negócio e você precisa saber que todos os negócios são estruturados em um mode-

lo. Uma definição muito utilizada em Administração é : “Um Modelo de Negócios 

descreve a lógica de criação, entrega e captura de valor por parte de uma organi-

zação”.

Todo o negócio precisa ter uma proposta de valor. Aquilo que consegue precisar 

a essência do produto ou serviço que será entregue ao cliente e será percebido por 

ele como diferencial. Pois bem, qual a sua proposta de valor para a advocacia? Di-

zer que irá exercer a advocacia na área “x” ou “y” não diz nada sobre o seu negó-

cio. Você precisa criar a sua proposta de valor a partir de um modelo de negócios 

e para isso há diversas formas e técnicas de construir disponíveis no mercado.

Uma dica para identificar a sua proposta é mirar em um exemplo. Você pode tentar 

identificar o tipo de advocacia que pretende exercer a partir de um “benchmark” 

ou referência. Olhando o posicionamento daquele profissional e rastreando o ca-

minho que ele trilhou, é possível ter uma boa ideia de uma proposta de valor que 

já foi testada no mercado.

Um alerta: copiar o que os outros já fizeram não lhe assegurará um futuro de su-

cesso pelo simples fato de você estar começando depois. Logo, a outra dica é uti-

lizar uma referência mas buscar inovar, aprimorar a referência. Aí você poderá se 

posicionar num nicho de mercado ainda não explorado a assim alcançar um su-

cesso maior.

Modelo de Negócio: qual é o seu?
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Capítulo 4:

PRECIFICAÇÃO NA ADVOCACIA

Como colocar preço no serviço prestado

Uma das maiores dificuldades do advogado iniciante é conseguir precificar o seu 

serviço. Novamente a ausência de orientação sobre este assunto cobra um preço 

caro do jovem profissional. Saber cobrar pelo serviço prestado é essencial para de-

terminar o sucesso ou fracasso de um negócio. Aqui você encontra algumas dicas.

Dentre as inúmeras discordâncias que tenho das diretrizes da OAB está a tabela 

de honorários. Como quem define o preço é o mercado, tabelar honorários só tem 

utilidade para assegurar que os advogados consolidados e estabelecidos possam 

atuar. Afinal, se o jovem advogado tiver que cobrar o mesmo valor de trabalho 

que o advogado experiente, tente adivinhar qual o profissional será escolhido pelo 

cliente? É evidente que a utilização da tabela da OAB como requisito para contra-

tação e inclusive considerar o descumprimento dos valores como falta ética carac-

teriza medida anticoncorrencial e abusiva.

É possível utilizar a tabela da OAB como uma referência ou indicador? É possível 

sim. No entanto, é preciso ter em mente que a tabela é uma referência e o mais im-

portante é não se afastar do modelo de negócio que você montou e a proposta de 

valor que você pretende entregar. A depender destes critérios, os valores indicados 

na tabela podem estar abaixo ou acima da sua estratégia e isso pode condenar o 

seu negócio.

Em resumo, a dica é não focar na tabela da OAB e sim no modelo de negócio que 

Esqueça a tabela da OAB!
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você cuidadosamente estruturou.

As duas palavras parecem dizer a mesma coisa para quem não está familiarizado 

com noções básicas de economia. No entanto, compreender estes termos é impor-

tante para compreender o fenômeno estudado em economia, chamando teoria 

dos preços.

Como a ideia não é teorizar, nem perder o foco do caráter das orientações aqui ofe-

recidas, adoto a objetividade como critério para definir os termos, recomendando 

que se busque aprofundar no estudo para melhor compreender o fenômeno.

A economia nos ensina que os indivíduos são agentes racionais e buscam maxi-

mizar a sua satisfação (utilidade), levando em consideração a sua capacidade de 

compra (restrição orçamentária). Assim, a utilidade do serviço advocatício a ser 

contratado é limitada pela escassez orçamentária do cliente. A decisão do cliente 

estará pautada naquilo que ele estará disposto a abrir mão para contratar os seus 

serviços, o que em economia se chama custo de oportunidade. Logo, compreender 

o limite que o cliente está disposto a gastar ou, em outras palavras, deixar de utili-

zar o seu dinheiro em outra finalidade para contratar os serviços advocatícios é o 

segredo para encontrar o ponto correto da precificação.

Uma conhecida frase de Warren Buffet diz: “preço é o que você paga, valor é o 

que você leva”. Aqui fica claro que a proposta de valor pode autorizar você a esta-

belecer um preço maior que aquele praticado pelo mercado, caso o cliente consi-

ga perceber que ele irá “levar para casa” um serviço mais valioso. A definição da 

proposta de valor leva em consideração fatores como o serviço que será oferecido, 

o posicionamento no mercado, a promoção que se pretende fazer e finalmente o 

preço que se irá praticar.

Preço & valor
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É importante, portanto, definir a proposta de valor e conseguir identificar a sinali-

zação de preços do mercado para que consigas encontrar o ponto ideal de precifi-

cação dos serviços.

Há inúmeras técnicas de formação de preço. Há quem defina o preço a partir do 

custo. Há aqueles que medem apenas a capacidade do consumidor em adquirir o 

bem ou serviço e há aqueles que se orientam pelo preço praticado pelos concor-

rentes.

Seja qual for a técnica, um fator que não poderá ser negligenciado é o tempo. Este 

é o fator que é igual para todos os advogados e ninguém pode alterar. Todos os 

profissionais dispõem de 24 horas no dia e cada hora possui 60 minutos para todos 

os advogados. Logo, a escassez reside nesta limitação da lei da física. 

Um profissional é capaz de entregar um número limitado de horas, de modo que 

o crescimento do negócio só poderá ocorrer de duas formas: ou se contrata mais 

profissionais para aumentar a receita ou se aumenta o valor da hora do profissio-

nal. Esta equação é tão importante que dedicaremos um tópico a seguir para falar 

da importância do tempo.

Interessa aqui compreender a racionalidade da escassez e conseguir planilhar o 

volume de horas disponíveis e cotejar com as metas de receita que aquele negócio 

almeja alcançar. Essa equação será uma útil ferramenta na hora de estabelecer o 

valor dos honorários e assim alcançar mais eficiência na contratação.

Preço & Tempo
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Entendendo que o tempo é o bem mais escasso de um profissional e sabendo que 

o custo de oportunidade da contratação é medido por aquela hora alocada num 

cliente que paga mal e poderia ser alocada em um cliente que paga melhor, logo 

se percebe o risco da contratação.

É natural que o advogado iniciante aceite assumir qualquer trabalho, pois a lógica 

é “não tenho nenhum compromisso, logo meu custo de oportunidade é zero”. No 

entanto, é preciso ter em mente que o custo de oportunidade deve levar em con-

sideração uma gestão eficiente do tempo, organizando a vida profissional, a for-

mação e capacitação, assim como a vida pessoal. Em outras palavras, assumir um 

trabalho que não reconhece o seu valor e absorve o seu precioso tempo que pode-

ria ser melhor alocado em outra atividade pode ser um prejuízo pensando numa 

alocação ótima das horas do profissional.

O grande dilema na contratação é saber quantas horas efetivamente serão dedi-

cadas para cuidar daquele caso apresentado pelo cliente. Por vezes, uma avaliação 

equivocada mal dimensiona as horas que serão alocadas e subestima o tempo de 

dedicação. Resultado: você cobrou menos do que o tempo dedicado. Na média, 

terá um valor de hora de trabalho baixo ou até mesmo negativo. Em outras situa-

ções, você pode superestimar a complexidade e imaginar muitas horas dedicadas e 

cobrar um valor tão alto que afugente o cliente. Este é o maior dilema na contra-

tação.

Profissionais experientes são capazes de estimar melhor o tempo que será dedica-

do e assim errar menos na hora de elaborar a proposta de honorários. O caminho 

menos arriscado para ambas as partes é a contratação por hora. Neste modelo, o 

cliente só pagará as horas trabalhadas e você não correrá o risco de trabalhar de 

graça. Ocorre que no Brasil este modelo é pouco utilizado, muito pelo fator cultu-

Qual o risco na precificação?
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ral do brasileiro. Fora do eixo Rio-São Paulo, os clientes desconfiam que o advo-

gado possa estar cobrando horas que não foram efetivamente trabalhadas, o que 

pode repercutir mal na relação.
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Capítulo 4:

GESTÃO DO TEMPO

Como usar o relógio a seu favor?

Já foi possível perceber a importância do tempo, pois este é o fator da equação igual 

para todos os advogados. Logo, aquele que melhor aproveita o seu tempo, tende a 

ser o advogado mais bem sucedido.

Como o aproveitamento do tempo não significa apenas a remuneração estabele-

cida no contrato de honorários, aqui vão algumas dicas para melhor explorar o 

tempo.

A economia possui a chamada “Teoria da Escolha Racional”, que pressupõe que 

o ser humano é um agente racional e irá decidir de forma racional buscando ma-

ximizar a sua satisfação. A busca pela melhor escolha possível envolve um dilema, 

chamado pelos economistas de “trade-off”. 

Como nosso tempo é escasso, precisamos escolher como melhor alocá-lo, elegen-

do uma atividade e abdicando de outra. Esse trade-off é feito diariamente por nós. 

Hoje vou almoçar com os colegas do escritório ou irei encontrar os amigos da fa-

culdade? Na maior parte do tempo, quando fazemos escolhas livres, imaginamos 

ter encontrado a melhor alocação do tempo possível. O problema é que tomamos 

decisões, às vezes, sem levar em consideração outras possibilidades e por vezes ab-

dicamos de outras por absolutamente desconhecê-las.

Em suma, a alocação ótima do tempo é aquela que leva em consideração tudo 

aquilo que é valioso para aquele profissional (incluindo honorários, esporte, famí-

O tempo e seus dilemas
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lia, amigos, formação, etc) e consegue distribuir da forma a extrair a máxima uti-

lidade dessa escolha.

É muito normal que os primeiros anos do profissional sejam dedicados exclusiva-

mente ao exercício da advocacia, o que na compreensão do novo advogado é mer-

gulhar nos processos. 

Este raciocínio é tão tóxico que pode levar a ruína do negócio ou à exaustão do 

profissional sem que ele tenha chegado perto do sucesso ou satisfação profissional.

Por isso trouxemos o brocardo latino que reconhece que a virtudade ou a “boa 

vida” está no equilíbrio. Significa dizer que é preciso equilibrar o tempo (escasso) 

com a rotina profissional, com a formação constante como já defendi e especial-

mente com as atividades e relações pessoais. É o equilíbrio que garante ao profis-

sional a estabilidade emocional necessária, o estado mental sadio e não se pode 

descurar do cuidado com o corpo.

A organização do tempo para encontrar uma boa alocação e tentar, ao máximo, 

evitar o desperdício deste bem tão precioso é uma tarefa extremamente importan-

te.

Todo mundo conhece a famosa obra de Domenico de Masi, intitulada “O ócio 

criativo”. Ela é popularmente resumida com a frase: “quem muito trabalha não 

tem tempo para ganhar dinheiro”. 

“Virtus in medio est”: a virtudade está no equilíbrio

O ócio é criativo?
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A mensagem que se pretende passar é que advogar não é apenas peticionar. 

É preciso ter equilíbrio entre diversas habilidades aqui já referidas: conhecer o 

Direito é o básico e acredita-se que todos os profissionais habilitados pela OAB 

disponham desse requisito. No entanto, é preciso conhecer e dominar outras habi-

lidades e competências que raramente são ensinadas na faculdade de Direito. Fa-

lamos aqui de noções de economia, administração, marketing, além de psicologia 

e estratégia.

Esse conhecimento precisa ser apreendido pelo profissional porque lhe tornará 

mais capacitado a competir com os melhores advogados do mercado. No entanto, 

para adquirir o conhecimento é preciso tempo.

A lição de Domenico de Masi revela um conceito de trabalho fruto da conjunção 

de três elementos “vendas”, “faculdade” e “raciocínio lógico”. Chamo atenção 

para os dois últimos elementos que geralmente são negligenciados pelos jovens 

profissionais.

Em suma, é preciso fazer bom uso do tempo, reservando um espaço para que seja 

possível pensar e repensar na sua atividade a ponto de poder agregar mais valor a 

sua hora profissional e assim possa alcançar maior rentabilidade em menos tempo 

ou aumentar o lucro com o mesmo tempo.
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Capítulo 6:

MARKETING JURÍDICO

Como posso me apresentar ao mercado?

O marketing é, por definição, todo o conjunto de atividades voltadas para concre-

tizar as trocas voluntárias. O cultuado autor Philipe Kotler define marketing como 

“o processo de planejamento e execução desde a concepção, preço, promoção e 

distribuição de ideias, mercadorias e serviços para criar trocas que satisfaçam os 

objetivos individuais e organizacionais”.

Você acha que esse conceito não se aplica ao mercado da advocacia? Se a sua res-

posta for negativa, saiba que está redondamente enganado!

A contratação do seu serviço por qualquer consumidor é fruto de um trabalho de 

planejamento, posicionamento e execução que deve necessariamente ter a capaci-

dade de comunicar com as pessoas.

Esta edição do e-book traz algumas reflexões sobre o marketing jurídico que espe-

ro possa ajudar você.

Pense na percepção que você tem sobre marcas conhecidas. Tente identificar a 

mensagem que a marca passa, qual a lembrança que a campanha publicitária lhe 

remete e logo entenderá que todos os negócios possuem um trabalho muito dili-

gente e cuidadoso em torno da construção de uma marca para que mais pessoas se 

interessem.

Como já disse, a advocacia é um negócio e como qualquer outro, submete-se as 

A construção da imagem do profissional perante o mercado
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leis do mercado com livre competição, de modo que o mercado consumidor pode 

escolher o seu serviço ou o serviço prestado pelos outros 999.999 advogados ins-

critos na OAB. Como se diferenciar? Como apresentar sua proposta de valor? No 

que o seu trabalho se difere dos demais?

Este é o precioso trabalho de construção da imagem do profissional que demanda 

muita atenção e cuidado. É recomendável sempre que possível contratar auxílio de 

profissionais da área, especializados em marketing. Se o seu caso ainda não permi-

te a contratação de um profissional de marketing, algumas dicas podem te ajudar.

Em primeiro lugar, identifique qual a sua área. É sabido que o direito possui inú-

meras áreas de especialização e nichos de atuação, mesmo que o início da advoca-

cia não permita ser tão especializado e seletivo, este exercício serve para identificar 

o seu mercado de atuação e identificar quais são os profissionais que você admira 

e respeita. Esses profissionais podem ser o que se chama de “benchmark”, isto é, o 

seu modelo, referência. Compare o que este profissional faz e o que você tem feito. 

Aqui podem ser extraídas boas lições para você iniciar um trabalho de construção 

da imagem com poucos recursos.

Não custa lembrar que o produto final da advocacia é um serviço pessoal execu-

tado por você, logo a sua imagem é, ao fim e ao cabo, a imagem do negócio. Aqui 

vai mais uma reflexão que costumo fazer aos meus alunos de graduação: Qual a 

imagem que vocês estão criando perante os seus colegas? As reações são um misto 

de incredulidade e indiferença. Sim. É na graduação que começa a construção da 

imagem do futuro profissional e, para o bem ou para mal, aquela imagem pode 

acompanhá-lo por muito tempo. 

Outra mensagem que precisa ser passada é que a construção da imagem leva tem-

po. A criação da credibilidade leva tempo e consome muita energia (física e finan-

ceira), mas a deterioração da imagem pode ser instantânea. Portanto, cuide muito 

da sua imagem!



Uma questão polêmica é a definição dos limites para o marketing jurídico, haja 

vista que a legislação profissional impõe uma série de restrições. Vale reproduzir os 

dispositivos mais relevantes:

Código de Ética da Advocacia

Art. 2º O advogado, indispensável à administração da Justiça, é defensor do Estado democrá-

tico de direito, da cidadania, da moralidade pública, da Justiça e da paz social, subordinando 

a atividade do seu Ministério Privado à elevada função pública que exerce.

Parágrafo único. São deveres do advogado:

I – preservar, em sua conduta, a honra, a nobreza e a dignidade da profissão, zelando pelo seu 

caráter de essencialidade e indispensabilidade;

II – atuar com destemor, independência, honestidade, decoro, veracidade, lealdade, dignidade 

e boa-fé;

III – velar por sua reputação pessoal e profissional;

IV – empenhar-se, permanentemente, em seu aperfeiçoamento pessoal e profissional;

(…)

Art. 28. O advogado pode anunciar os seus serviços profissionais, individual ou coletivamente, 

com discrição e moderação, para finalidade exclusivamente informativa, vedada a divulgação 

em conjunto com outra atividade.

Art. 29. O anúncio deve mencionar o nome completo do advogado e o número da inscrição 

na OAB, podendo fazer referência a títulos ou qualificações profissionais, especialização téc-

nico-científica e associações culturais e científicas, endereços, horário do expediente e meios de 

comunicação, vedadas a sua veiculação pelo rádio e televisão e a denominação de fantasia.

§ 1º Títulos ou qualificações profissionais são os relativos à profissão de advogado, conferidos 

A prospecção e os limites impostos pela legislação

27



por universidades ou instituições de ensino superior, reconhecidas.

§ 2º Especialidades são os ramos do Direito, assim entendidos pelos doutrinadores ou legal-

mente reconhecidos.

§ 3º Correspondências, comunicados e publicações, versando sobre constituição, colaboração, 

composição e qualificação de componentes de escritório e especificação de especialidades pro-

fissionais, bem como boletins informativos e comentários sobre legislação, somente podem ser 

fornecidos a colegas, clientes, ou pessoas que os solicitem ou os autorizem previamente.

§ 4º O anúncio de advogado não deve mencionar, direta ou indiretamente, qualquer cargo, fun-

ção pública ou relação de emprego e patrocínio que tenha exercido, passível de captar clientela. 

§ 5º O uso das expressões “escritório de advocacia” ou “sociedade de advogados” deve estar 

acompanhado da indicação de número de registro na OAB ou do nome e do número de inscri-

ção dos advogados que o integrem.

§ 6º O anúncio, no Brasil, deve adotar o idioma português, e, quando em idioma estrangeiro, 

deve estar acompanhado da respectiva tradução.

Art. 30. O anúncio sob a forma de placas, na sede profissional ou na residência do advogado, 

deve observar discrição quanto ao conteúdo, forma e dimensões, sem qualquer aspecto mercan-

tilista, vedada a utilização de outdoor ou equivalente.

Art. 31. O anúncio não deve conter fotografias, ilustrações, cores, figuras, desenhos, logotipos, 

marcas ou símbolos incompatíveis com a sobriedade da advocacia, sendo proibido o uso dos 

símbolos oficiais e dos que sejam utilizados pela Ordem dos

Advogados do Brasil.

§ 1º São vedadas referências a valores dos serviços, tabelas, gratuidade ou forma de paga-

mento, termos ou expressões que possam iludir ou confundir o público, informações de serviços 

jurídicos suscetíveis de implicar, direta ou indiretamente, captação de causa ou clientes, bem 

como menção ao tamanho, qualidade e estrutura da sede profissional.

§ 2º Considera-se imoderado o anúncio profissional do advogado mediante remessa de corres-

pondência a uma coletividade, salvo para comunicar a clientes e colegas a instalação ou mu-

dança de endereço, a indicação expressa do seu nome e escritório em partes externas de veículo, 
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ou a inserção de seu nome em anúncio relativo a outras atividades não advocatícias, faça delas 

parte ou não.

Art. 32. O advogado que eventualmente participar de programa de televisão ou de rádio, de 

entrevista na imprensa, de reportagem televisionada ou de qualquer outro meio, para manifes-

tação profissional, deve visar a objetivos exclusivamente ilustrativos, educacionais e instrutivos, 

sem propósito de promoção pessoal ou profissional, vedados pronunciamentos sobre métodos de 

trabalho usados por seus colegas de profissão.

Parágrafo único. Quando convidado para manifestação pública, por qualquer modo e forma, 

visando ao esclarecimento de tema jurídico de interesse geral, deve o advogado evitar insinua-

ções a promoção pessoal ou profissional, bem como o debate de caráter sensacionalista.

Art. 33. O advogado deve abster-se de:

I – responder com habitualidade consulta sobre matéria jurídica, nos meios de comunicação 

social, com intuito de promover-se profissionalmente;

II – debater, em qualquer veículo de divulgação, causa sob seu patrocínio ou patrocínio de co-

lega;

III – abordar tema de modo a comprometer a dignidade da profissão e da instituição que o 

congrega;

IV – divulgar ou deixar que seja divulgada a lista de clientes e demandas;

V – insinuar-se para reportagens e declarações públicas.
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Como já pude me manifestar sobre a regulamentação da profissional desempenha-

da pela OAB, encaro tais normas com muita inconformidade, pois as restrições 

impostas só possuem um efeito prático: prejudicar a concorrência. É evidente que 

não se deve confundir publicidade com propaganda enganosa, agressiva e sobre-

tudo ilícita. Não há razão para impedir que o advogado publicize o seu trabalho 

de forma honesta e íntegra que não seja a perpetuação do status quo, tolhendo o 

acesso de novos profissionais. 



De qualquer modo, este livro não tem o propósito de mudar a legislação da OAB e 

sim ajudar quem está começando. E a mensagem que precisa ser deixada é que o 

marketing jurídico é sim lícito, como se pode observar do artigo 28 do Código de 

Ética. Em que pese as restrições é possível sim divulgar o seu trabalho, observando 

as normas acima transcritas.

O foco na divulgação deve envolver aquele ciclo mais próximo de você: amigos, 

parentes, colegas, enfim sua rede de contatos. Aqui mais um destaque: valorize a 

sua rede de contatos e cultive-a! Criar uma boa “network” é fundamental para a 

advocacia é nela que deve dedicar a sua atenção inicial.

A etapa seguinte é trabalho o seu cliente, fidelizando-o, encantando-o. Há um tra-

balho enorme para conquistar o cliente e ele pode ser perdido rapidamente, seja 

porque a concorrência é grande e agressiva, seja porque você não fez o dever de 

casa. Então a dica é manter um canal de comunicação constante com o seu clien-

te para que ele continue tendo o seu serviço como referência e você o mantenha 

fidelizado.

Uma última etapa é a captação de novos clientes. Há uma série de técnicas e abor-

dagens que não atentam contra a legislação antes referida. É importante traçar o 

seu perfil, nicho de atuação para estabelecer a melhor abordagem para divulga-

ção do seu trabalho. A dica é ter parcimônia: não é possível fazer uma abordagem 

agressiva porque há vedação no Código de Ética e também não se pode adotar a 

total discrição a ponto de ninguém saber que você é advogado. Então, como dito 

a ponderação é um bom parâmetro.
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O paradigma de estratégia de marketing está mudando radicalmente. Houve um 

tempo em que as grandes campanhas publicitárias concentravam o foco e os re-

Marketing digital



cursos em espaços publicitários nos jornais, revistas e televisão. Um anúncio nestes 

veículos sempre custou muito caro.

A advocacia não pode veicular anúncio nestes veículos tradicionais, o que na mi-

nha modesta opinião é anacrônico.

De todo modo, a notícia importante é que cada vez mais as empresas estão miran-

do suas estratégias de marketing para as mídias digitais: site, blog, podcast, redes 

sociais e buscadores de pesquisa na internet.

Pense por um segundo: quando você pretende escolher um restaurante, qual o 

mecanismo que você utiliza para encontrá-lo? Se respondeu o Google, você está 

comprovando que a maior tendência do consumidor é buscar produtos e serviços 

no Google. Então, por que você acha que o seu cliente não faria o mesmo? 

O uso do marketing digital, como é muito democrático, pois qualquer um pode 

anunciar com poucos recursos, pode ser também muito frustrante se não for estru-

turado com profissionalismo. De novo, é a sua imagem que está em jogo.

A dica é, mais uma vez, buscar assessoria profissional para auxiliar a utilizar com 

maior eficiência a estratégia de marketing digital adequada para o seu caso. No 

entanto, se você não está em condições de assumir essa despesa, a dica anterior é 

novamente válida: identifique o seu “benchmark” e explore as estratégias que ele 

está usando, pensando em como se valer das ferramentas disponíveis atualmente.
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Capítulo 7:

EM RESUMO: PROJETO

A síntese de todas as dicas está no planejamento

Este e-book foi feito de forma despretensiosa como uma espécie de aconselhamen-

to para amigos, alunos e ex-alunos. Dada a receptividade, foi necessário aperfeiço-

á-lo e fazer um fechamento de tudo.

Pensando nisso, esta edição do e-book traz a ideia de orientar o começo da sua ad-

vocacia ou a renovação dela a partir de um projeto. Neste capítulo, pretendo sin-

tetizar as ideias e apresentar uma sugestão de projeto.

A imagem reproduzida acima foi extraída da obra “Alice no país das maravilhas” 

de Lewis Carroll. No trecho, Alice encontra o gato e pergunta qual o caminho de-

A construção da imagem do profissional perante o mercado
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veria seguir. Eis que o gato responde: “Se você não sabe onde quer chegar, qualquer 

caminho serve”. 

Essa história serve perfeitamente para ilustrar a importância de um projeto a ser 

pensado e construído com estratégia bem definida. Aqui é possível encontrar a sín-

tese de tudo que foi dito e a concentração de todas as ideias: partindo o pressuposto 

que a sua carreira na advocacia deve ser encarada como um negócio, você precisa-

rá elaborar um projeto para desenvolver.

Então a dica é organize todas as suas ideias, todas as dicas que recebeu aqui e em 

outras fontes que pode ter acesso facilmente pela rede mundial de computadores e 

estruture o seu projeto.

Como falei no início, a experiência no aconselhamento de empresas serviu de base 

para atuar no universo das Startups. Essa experiência propiciou a criação do livro 

“Manual Jurídico da Startup” e  o desenvolvimento de cursos para atuar com Star-

tups (mais informações em meu site https://www.edporto.com.br/).

Embora Startup não seja o tema deste texto, é possível extrair do estilo “Startup” 

lições valiosas para a advocacia, especialmente para os jovens advogados.

A dica aqui é explorar o modelo de projeto comumente utilizado por Startups que 

é o canvas. De uma forma simples e objetiva, é possível visualizar todas as partes 

essenciais do seu negócio e conseguir explorar aspectos que merecem ser desenvol-

vidos. É possível pegar templates de canvas de forma gratuita na internet ou você 

pode acessar o site do SEBRAE e efetuar cadastro para utilizar o canvas on-line: 

https://www.sebraecanvas.com/.

Você gostou das dicas? Então indique este e-book para um amigo compartilhando 

este link. E fique de olho em meus lançamentos na próxima página.

O estilo “Startup” e o modelo canvas
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