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Para uma melhor
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a horizontal
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Coloquem nossas
dicas em prática!!!

Mensagem do Presidente
da OAB Caruaru
Fernando Santos Junior

A Comissão de Empreendedorismo Jurídico foi criada
em nossa gestão, sendo a primeira comissão do interior
do estado e da história da OAB Caruaru que tem
como premissa o empreendedorismo com o intuito de
modernizar a advocacia de nossa região, orientando
do jovem ao mais experiente advogado. Parabéns a
todos desta inédita comissão de empreendedorismo
jurídico pelo trabalho e elaboração desta cartilha com
a premissa de fortalecer a advocacia de nossa região,
principalmente neste momento crítico que estamos
vivendo, trazendo novas práticas de gestão para a
advocacia e sempre observando nosso Código de
Ética. Boa leitura a todos!

Mensagem da Presidente
da Comissão de
Empreendedorismo
Jurídico da OAB Caruaru
Daniella Padilha

Estimular ações e atitudes empreendedoras na
advocacia é o lema da Comissão de
Empreendedorismo Jurídico da OAB Caruaru.
Pensando nisso, montamos essa cartilha, para você
advogado(a), que deseja inovar no seu trabalho, se
reinventar e fazer que sua advocacia obtenha
resultados ainda mais satisfatórios.
Espero que aproveite a leitura e pratique as dicas
que estão a seguir!
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TEMA 01

Limites de atuação para a conquista de clientes
no ambiente online
É incontestável que o Marketing Jurídico é uma ferramenta
indispensável para a advocacia, mas com a necessidade do
isolamento social, essa ferramenta ganhou grande destaque. Antes
o marketing era visto apenas como uma tendência, hoje é a
principal estratégia para que os escritórios de advocacia
continuem crescendo, ou seja, as estratégias digitais nunca foram
tão essenciais.
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As mídias digitais são protagonistas nessa estratégia, o Linkedin, Instagram,
Facebook e WhatsApp são de grande eficácia. Porém, analisando esse
cenário crescente é possível detectar grandes violações ao Código de
ética e disciplina, o que merece nossa atenção. Por isso, é indispensável
que estejamos atentos as regulamentações da publicidade na
advocacia.
O Código de Ética e Disciplina da OAB, é muito incisivo sobre o tema, no
âmbito da publicidade e marketing não apresentou grandes modificações
conceituais, mantendo, em regra, todos os princípios que norteiam a nossa
atividade, ratificando que toda a publicidade deve ser sedimentada na
moderação, discrição, modicidade, buscando sempre evitar excessos. E o
objetivo principal é evitar a mercantilização da advocacia.
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Sendo assim, é importante que estejamos atentos as principais
atividades vedadas:
1. MEN Ç Ã O A CLIENTES OU
ASSUNTOS PROFISSIONAI S
E A DEMANDAS SOB SEU
PATROCÍ NIO;

3. EMPREGO DE ORAÇ ÕES OU
EXPRESSÕ ES PERSUASIVAS, DE
AUTOENGRANDECIMENTO OU
DE COMPARA Ç Ã O;

2. REFER ÊNCIA, DIRETA OU
INDIRETA, A QUALQUER
CARGO, FUN ÇÃ O P ÚBLICA OU
RELAÇÃ O DE EMPREGO E
PATROCÍNIO QUE TENHA
EXERCIDO;
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Sendo assim, é importante que estejamos atentos as principais
atividades vedadas:
4. DIVULGA Ç ÃO DE VALORES
DOS SERVIÇ OS, SUA
GRATUIDADE OU FORMA DE
PAGAMENTO;

5. VEICULAÇ Ã O DO
EXERCÍCIO DA ADVOCACIA
EM CONJUNTO COM OUTRA
ATIVIDADE;

7. UTILIZAÇ Ã O DE MEIOS
PROMOCIONAIS TÍ PICOS DE
ATIVIDADE MERCANTIL;

6. INFORMAÇ Õ ES SOBRE AS
DIMENSÕES, QUALIDADES OU
ESTRUTURA DO ESCRITÓ RI O;
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Sendo assim, é importante que estejamos atentos as principais
atividades vedadas:
8. INFORMAÇ Õ ES ERR ÔNEAS
OU ENGANOSAS, PROMESSA
DE RESULTADOS OU INDUÇÃO
DO RESULTADO COM
DISPENSA DE PAGAMENTO DE
HONOR ÁRIOS;

9. OFERTA DE SERVI Ç OS EM
RELA ÇÃO A CASOS
CONCRETOS E QUALQUER
CONVOCAÇ ÃO PARA
POSTULA ÇÃO DE INTERESSES
NAS VIAS JUDICIAIS OU
ADMINISTRATIVAS;

10. EMPREGO DE
FOTOGRAFIAS E ILUSTRAÇÕ ES,
MARCAS OU S ÍMBOLOS
INCOMPATÍ VEIS COM A
SOBRIEDADE AS ADVOCACIA.
Pág. 05

NESTE SENTIDO, É ESPECIALMENTE INDICADO AO ADVOGADO O
MARKETING DE CONTEÚDO. NEIL PATEL, ESPECIALISTA EM
MARKETING DIGITAL, CONCEITUA MARKETING DE CONTEÚDO
COMO: UMA ESTRATÉGIA DE LONGA DURAÇÃO, BASEADA NA
CONSTRUÇÃO DE UM FORTE RELACIONAMENTO COM OS
CLIENTES, CONSEGUINDO ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE
CONTEÚDO VALIOSO, CONSISTENTE E ALTAMENTE RELEVANTE
PARA ELES.
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TAMBÉM É DE SUMA IMPORTÂNCIA QUE ESTEJAMOS ATENTOS
DECISÕES DO TRIBUNAL DE ÉTICA E DISCIPLINA DA OAB-PE.
COLEGIADO DE PERNAMBUCO JÁ SEDIMENTOU O ENTENDIMENTO
QUE É PROIBIDO O IMPULSIONAMENTO OU PATROC ÍNIO
POSTAGENS.

AS
O
DE
DE

AINDA NO QUE DIZ RESPEITO AO DIGITAL, O NOSSO CÓDIGO DE
ÉTICA PERMITE A REFERÊNCIA DE E-MAIL DO ADVOGADO EM
MATÉRIAS PELA INTERNET, QUE PODEM SER DIVULGADOS EM ARTIGOS,
SITES JURÍDICOS, ENTRE OUTROS. TAMBÉ M É PERMITIDO AO
ADVOGADO A UTILIZAÇÃO DE SITES OU BLOGS, DESDE QUE O
CONTEÚDO VEICULADO SEJA PAUTADO PELA MODERAÇÃO E
DISCRIÇÃO, E SEU CARÁTER SEJA MERAMENTE INFORMATIVO.
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AO ANALISARMOS O CONCEITO, TEMOS A IMPRESSÃO DE
QUE O MARKETING DE CONTEÚDO FOI CRIADO
ESPECIALMENTE PARA ADVOCACIA. O CONHECIMENTO É
NOSSA MOEDA DE TROCA, É O QUE DE MAIS VALIOSO
PODEMOS OFERECER PARA O NOSSO PÚBLICO. O
CONHECIMENTO
COMPARTILHADO
FARÁ
DE
VOCÊ
REFERÊNCIA
EM
SUA
ÁREA
DE
ATUAÇÃO,
SEM
NECESSIDADE DE ISCAS.
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TEMA 02

Sete maneiras para gerar confiança do seu
cliente no âmbito online.

Diante desse período que estamos vivenciando precisamos reinventar a
nossa advocacia como um todo, especialmente nossa forma de atender
e nos relacionar com nossos clientes. Assim, ao nos depararmos com as
barreiras e facilidades do ambiente online e atendimentos remotos, surge
sempre aquela dúvida sobre como podemos fazer para transmitir
confiança e credibilidade para os nossos clientes e potenciais clientes
nesse tipo de relacionamento digital.
Por isso, separamos algumas dicas sobre como gerar confiança e
credibilidade no ambiente digital.
#CEJUAJUDA
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TRABALHE O MARKETING DE CONTEÚDO COM QUALIDADE E FREQUÊNCIA
Sempre respeitando os limites da atuação do advogado e do nosso código de ética,
aproveite as redes sociais, sites ou blogs profissionais e produza textos ou postagens
com conteúdos relevantes e importantes. Isso ajudará com que o potencial cliente lhe
reconheça como uma autoridade no assunto de sua especialidade e fará também
com que as pessoas lembrem que você escreveu e possui conhecimento sobre
determinada área em que elas possam estar precisando de auxílio.
Importante também prezar pela frequência com que você posta esse tipo de
conteúdo, pois todas as redes sociais trabalham com algoritmos que vão gerando
mais engajamento, de acordo com a frequência e interação do seu público
com as postagens. Assim, quanto mais postagens, maior a interação e maior o
número de pessoas que receberão o seu conteúdo.
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ESTEJA PRESENTE!
As pessoas gostam de lidar com outras
pessoas. Assim, sempre que possível,
coloque o seu rosto ou de sua equipe
nas redes sociais, seja através de fotos
no ambiente de trabalho, vídeos
curtos, stories, entre outros. Você
consegue engajar e transmitir uma
maior confiança aliando a sua
imagem ao conteúdo que você
produz. Afinal de contas, desenvoltura
e oratória sempre são características
essenciais que os clientes procuram
em um advogado.

DISPONIBILIZE VÁRIOS MEIOS DE
CONTATO COM O SEU CLIENTE
Escolha uma boa plataforma de
atendimento virtual para os seus clientes,
bem como, forneça várias formas em que
eles se sintam confortáveis para entrar em
contato com você ou com seu escritório.
Seja através de E-mail, WhatsApp, entre
outros. Torne também essa informação
fácil, acessível e visível em suas redes
sociais e sites. O cliente se sentirá mais
seguro em fechar um contrato com
alguém que seja acessível, claro que
sempre respeitando os limites do seu
horário de trabalho.
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RESPEITE A CONCORRÊNCIA
É verdade que muitos clientes nos procuram com comparações ou críticas
ao trabalho de outros colegas. Não caia na armadilha de engajar esse tipo
de discurso e diminuir outro colega seu de profissão, isso só servirá para
você como um marketing negativo de profissional antiético que precisa
diminuir o trabalho de outra pessoa para promover o seu.
Ao invés disso, em situações assim, procure evidenciar os seus diferenciais,
potenciais e experiência, elenque as vantagens que o cliente terá com o
seu trabalho e seja o mais imparcial possível, valorizando o serviço
essencial da advocacia como um todo.
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ATUALIZE COM FREQUÊNCIA O SEU CLIENTE
Sempre que possível, forneça relatórios quinzenais ou mensais
de atualização e andamentos dos processos e diligências aos clientes.
É notório, entre nós advogados, que realizamos um trabalho diário de
acompanhamento processual com diligências, cobranças e produção jurídica.
No entanto, nem sempre o cliente tem acesso ao dia a dia do trabalho da
advocacia, por isso, desconhece todos esses trâmites e trabalhos que o
advogado realiza. Assim, quando puder, procure informar o cliente sobre
alguma nova movimentação ou trabalho realizado no processo no dia em
que você realizou. Isso gerará não somente confiança, mas também agregará
valor ao seu trabalho realizado.
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ESTIPULE METAS COM O CLIENTE E PROMETA APENAS AQUILO QUE VOCÊ
PODE CUMPRIR E O QUE ESTÁ AO SEU ALCANCE

Não podemos prometer ao cliente o tempo de duração de uma demanda
judicial ou administrativa, pois na grande maioria dos casos dependem de
fatores que estão bem além do nosso alcance. Mas você pode se comprometer
com o cliente e estipular prazos e metas de trabalhos relacionados a sua própria
produção. Como por exemplo, em quanto tempo você poderá protocolar
determinada petição ou resposta, ou até mesmo os dias em que você terá
disponibilidade de assessorar o cliente em alguma demanda administrativa.
Ao estipular essas metas ou prazos, sempre cumpra antes do final
previsto. Isso agregará valor ao seu trabalho e ainda mostrará ao
cliente o quanto você está empenhado em resolver a demanda por
ele contratada
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SEJA HABILIDOSO(A) NA SUA COMUNICAÇÃO
Comunicar-se bem não significa apenas ter uma boa oratória. Além disso, precisamos
de clareza e objetividade com nossos interlocutores. Às vezes utilizamos termos
excessivamente técnicos ou restritos à nossa rotina jurídica, dificultando a compreensão
daquele que está nos ouvindo. Assim, seja claro e fale na linguagem do seu cliente!
Na comunicação, também é importante estar atento ao trato com cada um dos seus
clientes. Ou seja, é preciso ouvir cuidadosamente e dar a devida atenção ao que eles
dizem. Isso ajuda que a comunicação entre vocês fique leve e assertiva, inspirando,
assim, confiança e mostrando que você está, de fato, interessado no sucesso dele ou da
demanda que ele apresenta. Fazendo isso, seu cliente se sentirá especial! E, fala
sério, quem não gosta de ser tratado de forma especial?
Portanto, fique atento a sua comunicação (sua fala e sua escuta), ela é
fundamental na construção da confiança com seu cliente!
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TEMA 03

Cinco dicas para otimizar seu tempo no Home Office
PRIMEIRO PRECISAMOS ENTENDER O QUE É ADMI NI STRAR O TEMPO, QUE AO
CONTR ÁRIO DO QUE MUITAS PESSOAS PENSAM, ADMI NI STRAR O TEMPO NÃO É
CONTROLAR 100% DO SEU DIA!
AFINAL SABEMOS QUE ISSO É PRATICAMENTE I MPOSSÍ VEL!
ADMINISTRAR O TEMPO É VOC Ê CONSEGUI R ORGANI ZAR SEU TEMPO DE FORMA A
REALIZAR SUAS TAREFAS EM ORDEM DE IMPORTÂ NCI A, DE FORMA ORGANI ZADA E
OTIMIZADA.
A VANTAGEM MAIS EVIDENTE EM FAZER UMA BOA ADMI NI STRAÇÃO DO TEMPO É
TER MAIS TEMPO PARA REALI ZAR SUAS TAREFAS. POR ÉM, EXI STEM OUTROS
BENEF ÍCIOS ASSOCIADOS A ESSA PR ÁTI CA.
VAMOS ENTÃO A ALGU MAS DICAS!

#CEJUAJUDA
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Mantenha o ambiente de trabalho
organizado
Você não precisa ser a pessoa mais organizada
do mundo, porém, é necessário que seja o
suficiente para não perder tempo “no meio da
sua bagunça”.
Tente criar uma lógica de organização. Tente
pensar: quantas vezes você foi procurar um arquivo
no seu computador e não lembrava como o
nomeou?
É esse tipo de erro que faz com que você perca
tempo e precise refazer trabalhos! pare para pensar
qual a melhor forma de organização para você,
pode ser anotando tudo num caderno, numa lista
digital, criando regras e padrões para suas pastas,
arquivos e documentos. A decisão é sua, mas é
importante seguir uma única regra.

Execute uma tarefa de cada vez
Quando você tenta fazer tudo de uma vez
você acaba não fazenda nada. É
importante organizar suas atividades e
executá-las uma a uma, do começo ao fim,
sem interrupções para fazer outras atividades.

Por que fazer isso? Ao começar uma
atividade, você leva um tempo para entrar
no ritmo, concentrar-se no que precisa ser
feito e como você irá finalizar. Com as
interrupções você irá perder o foco e ter
que refazer esse processo várias e várias
vezes, perdendo tempo e demorando
muito mais para realizar a mesma
atividade.
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Diferencie o que é
urgente do que é
importante.
- Importante: São tarefas
que exigem
planejamento e mais
tempo para execução,
devem ser pensadas com
antecedecência.
- Urgente: Algo que exige
atenção imediata,
motivado por prazos.

Liste suas tarefas e atividades
Uma vez que você organizou o
macro, você deve partir para o
micro, identificando todas as suas
atividades, rotineiras ou não.
Feita a listagem de atividades,
você deve organizá-las conforme
prioridade e importância, defina
uma rotina de execução ou fluxo
de tarefas diário ou semanal, e o
mais importante: tente manter sua
execução. Não comece o dia
sem listar o que deve ser feito!

Nunca programe-se
100%
Imprevistos acontecem e
precisam ser
solucionados, então
esteja pronto para
quando eles chegarem, e
suas demais atividades
não serão tão afetadas.
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TEMA 04

Quatro aplicativos para fazer reuniões online de forma
gratuita
Em tempos de pandemia e isolamento social o uso das ferramentas digitais
para manter contato com os clientes, parceiros e até mesmo a própria
equipe do escritório, se tornou algo fundamental.
As empresas que trabalham com comunicação digital tem consciência disso
e a cada dia que passa têm criado novas funcionalidades para facilitar a
rotina em quarentena.
Deste modo, listamos uma série de aplicativos e funções digitais que irão
facilitar o dia-a-dia de suas reuniões e atendimentos na advocacia:
#CEJUAJUDA

Pág. 19

WHEREBY

Esta é uma plataforma para realizar reuniões ou
atendimentos de forma rápida e simples, que
pode ser utilizada no seu computador ou direto no
celular.
Existe a possibilidade de utilizá-la baixando um
aplicativo no seu smartphone (android e ios) na
loja de aplicativos do seu aparelho ou
simplesmente por meio do navegador de internet
no seu computador, sem precisar instalar nada!
(Basta acessar: https://www.whereby.com)
Ao entrar no site (ou aplicativo), você se cadastra
e cria uma “sala de reunião” que gerará um link.
Com o link em mãos, basta compartilha-lo com a
pessoa que você pretende se reunir e, a partir daí,
ambos já estarão prontos para realizar o
encontro virtual.
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No plano gratuito essa ferramenta possibilita
que você realize reuniões com até quatro
pessoas. Ou seja, você poderá enviar o link para
até três convidados por vez.
Além
disso,
ela
também
permite
o
compartilhamento de tela, o controle de
microfone (para ligar e desligar) e é muito
segura.

RESUMO:
Utilizado no computador e no celular;
Reunião para até 4 pesssoas;
Permite compartilhamento de tela.

Existe também a possibilidade de contratar
planos pagos que aumentam os serviços
oferecidos, incluindo o aumento no número de
participantes na reunião e a possibilidade de
gravação da tela, por exemplo.
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GOOGLE MEET

Esta é a plataforma de reuniões desenvolvido pelo próprio
Google.
Assim como no aplicativo anterior, pode ser utilizado tanto
em seu celular, baixando o aplicativo, como no
computador, por meio do site https://meet.google.com.
O bacana desta ferramenta é que justamente em virtude
da pandemia que estamos passando, o Google está
disponibilizando o pacote “G Suite Essentials” de forma
gratuita até o dia 30 de setembro de 2020.
Isso quer dizer que, até esta data, o usuário poderá fazer
reuniões com até 150 pessoas e por até 300 horas, tudo de
forma gratuita. Demais não é?

RESUMO:
Utilizado no computador e no celular;
Reunião para até 150 pesssoas;
Reuniões podem durar até 300 horas;
Permite compartilhamento de tela.

A forma de utilizar é muito parecida com o que foi
descrito no aplicativo anterior, o site/aplicativo é muito
instintivo e dispõe de ferramentas extremamente úteis,
como o compartilhamento de tela para fazer
apresentações.
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ZOOM MEETINGS

Zoom Meetings é uma ferramenta de videoconferência
voltada para ambientes corporativos que suporta
reuniões com até 500 participantes e webinars com
público de 10 mil pessoas.
O funcionamento do serviço é bem simples: o
administrador da reunião cria uma sala e envia um
convite via e-mail, whatsapp ou link para o
participantes, que não precisam ter conta no site. Basta
acessar a URL e informar um nome para entrar.

RESUMO:
Utilizado no computador e no celular;
Reunião para até 100 pesssoas;
Reuniões podem durar até 40 minutos;
Permite compartilhamento de tela.

Entre os recursos oferecidos pelo Zoom Meetings estão
bate-papo em tempo real, transferência de arquivos,
controle de microfones, quadro de anotações,
compartilhamento de tela e gravação das reuniões na
nuvem. É importante ressaltar que, no modo gratuito, as
reuniões em grupo têm duração máxima de 40 minutos e
são limitadas a 100 participantes. Não há restrições para
encontros online entre apenas duas pessoas.
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SKYPE

O SKYPE é uma das ferramentas mais antigas e populares
para chamadas de vídeo pela internet. Embora seja antigo,
não o subestime, a ferramenta conseguiu se reinventar e se
mostra como um dos melhores canais na atualidade pela
quantidade de serviços gratuitos oferecidos.
No início, o Skype deixava muito a desejar. Não havia uma
versão para computadores funcional, os convidados para as
reuniões precisavam criar/entrar em suas contas do outlook e,
num geral, você precisava adicionar o seu convidado no
Skype antes de iniciar a reunião. Ah, e as conexões não eram
muito estáveis, assim como as demais ferramentas já
apresentadas.

RESUMO:
Utilizado no computador e no celular;
Reunião para até 50 pessoas;
Permite compartilhamento de tela.

Mas tudo isso ficou no passado. Hoje, o Skype conta com
TUDO o que os demais aplicativos oferecem, e mais um
pouco. A versão web faz praticamente tudo o que a versão
instalada no computador faz, a interface é bonita, para iniciar
uma reunião precisa de apenas 2 cliques, os convidados
entram por link mesmo sem conta, o chat fica ali registrado
mesmo depois da reunião online e você ainda pode enviar
arquivos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A presente Cartilha foi elaborada com o intuito de aproximar ainda
mais os trabalhos e ações da OAB Caruaru, através da sua Comissão
de Empreendedorismo Jurídico (CEJU), para os(as) advogados e
advogadas. É muito importante mantermos a nossa classe cada vez
mais fortalecida e unida! Assim, desde que foi criada, a CEJU tem o
intuito de implementar e fomentar atitudes e ações de
empreendedorismo dentro da nossa classe.
Esperamos que tenha aproveitado a leitura e que as ferramentas
apresentadas sejam úteis para que você consiga gerar confiança,
conquistar novos clientes, administrar melhor o seu tempo e fechar
novos negócios!

EQUIPE
EQUIPE CEJU
CEJU
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