
COMEÇAREMOS EM INSTANTES...



2ª AULA
DICAS 
MATADORAS 
PARA INICIAR A 
ADVOCACIA

✓Desenvolver autoridade

✓Geração de valor

✓ Prospecção de clientes

✓ Contratação

✓ Estratégias de honorários



Não se esqueça! Para obtenção de 
certificado...

✓Assinar o canal

✓Habilitar a conta do Google para poder inserir comentário

✓Inserir comentário com nome e e-mail 

✓Faça perguntas e questionamentos pelo chat

✓No whatsapp teremos discussões e materiais extras não abondone
antes do término do curso!



DESENVOLVER AUTORIDADE





Boca a boca



Buzz Marketing

• Entrega de valor

• Surpreenda / encantamento

• Criatividade

• Storytelling

• Referência

• Transparência

• Engajamento dos clientes



Alianças Estratégicas



Alianças estratégicas

• Segmento / Área

• Entidades de Classe

• Sindicatos / Associações

• Contadores / Administradores

• Influenciadores



RECONHECIMENTO



Prova social

• Relatos de clientes

• Cases de sucesso

• Reconhecimento de entendades

• Selos / Rankings



EXPERIÊNCIA 

• Casos / Trabalhos realizados

• Soluções testadas

• Clientes satisfeitos

• Know-how



GERAÇÃO DE VALOR





R$ 5,99

R$ 21,90



R$ 749

R$ 7.904



O QUE VOCÊ ENTREGA PARA O SEU 
CLIENTE?



SOLUCIONAR UMA “DOR”



PROSPECÇÃO DE CLIENTES



ESTATUTO DA OAB

• Art. 16. Não são admitidas a registro nem podem funcionar todas as espécies de sociedades de 
advogados que apresentem forma ou características de sociedade empresária, que adotem 
denominação de fantasia, que realizem atividades estranhas à advocacia, que incluam como sócio ou 
titular de sociedade unipessoal de advocacia pessoa não inscrita como advogado ou totalmente proibida 
de advogar. (Redação dada pela Lei nº 13.247, de 2016)

• § 1º A razão social deve ter, obrigatoriamente, o nome de, pelo menos, um advogado responsável pela 
sociedade, podendo permanecer o de sócio falecido, desde que prevista tal possibilidade no ato 
constitutivo.

• § 2º O licenciamento do sócio para exercer atividade incompatível com a advocacia em caráter 
temporário deve ser averbado no registro da sociedade, não alterando sua constituição.

• § 3º É proibido o registro, nos cartórios de registro civil de pessoas jurídicas e nas juntas comerciais, de 
sociedade que inclua, entre outras finalidades, a atividade de advocacia.

• § 4o A denominação da sociedade unipessoal de advocacia deve ser obrigatoriamente formada pelo 
nome do seu titular, completo ou parcial, com a expressão ‘Sociedade Individual de 
Advocacia’. (Incluído pela Lei nº 13.247, de 2016)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13247.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13247.htm#art2


CÓDIGO DE ÉTICA – OAB – RESOLUÇÃO N°
02/2015

• Art. 5º O exercício da advocacia é incompatível com qualquer 
procedimento de mercantilização.





ESTRATÉGIA 
GO-TO-MARKET



POR QUE?

• Por que o seu serviço é útil para o cliente?

• Qual a “dor” que você é capaz de resolver?

• É realmente importante para o cliente?



7 PONTOS PARA LEVAR EM 
CONSIDERAÇÃO!

• 1. Qual é o seu caso de negócio?

• 2. Defina sua estratégia de mercado

• 3. Bloqueie sua estratégia de preços

• 4. Crie seu plano de marketing externo

• 5. Especifique sua estratégia de vendas e materiais de apoio

• 6. Alinhe com seus parceiros/fornecedores (marketing, etc)

• 7. Estabeleça métricas de sucesso



CONTRATAÇÃO



PARA FECHAR A CONTRATAÇÃO

• TÉCNICAS DE PERSUAÇÃO

• GATILHOS MENTAIS

• OFERTA IRRESISTÍVEL

• SOLUCIONAR A DOR

• CONSULTA DEVE SER COBRADA?



FAZER O DEVER DE CASA

• Estudar o que o cliente já fez

• O que os concorrentes já fizeram

• Quais os temas que são promissores



CONTRATOS

• Por demanda

• Recuperação de crédito

• Por hora

• Experiência?

• Êxito

• Cláusula de sucesso: atenção!



ESTRATÉGIAS DE HONORÁRIOS





A QUESTÃO DO VALOR

• PRODUTO

• POSICIONAMENTO 

• PROMOÇÃO

• PREÇO





LIMITAÇÕES DO MODELO TRADICIONAL DE 
PREÇO

• COST-PLUS PRICING

• COSTUMER-DRIVEN PRICING

• COMPETITIVE PRICING



VALORANDO O PREÇO
• COST-BASED • VALUE-BASED

SERVIÇO

CUSTO

PREÇO

VALOR

CLIENTE

CLIENTE

VALOR

PREÇO

CUSTO

SERVIÇO













AMANHÃ TEM MUITO MAIS!!
Não se esqueça de:
Assinar o canal
Fazer comentário no chat
inserir nome e e-mail
MUITO OBRIGADO!


