6 ATITUDES DE
ADVOGADOS
BEM-SUCEDIDOS
QUE VOCÊ
PRECISA TER!

O QUE É PRECISO
FAZER PARA SER
UM ADVOGADO
DE SUCESSO?
Ser advogado no Brasil não é tarefa fácil. O
mercado está cada vez mais inflado e cabe a
cada profissional conquistar à força seu
espaço e abrir o caminho para uma carreira
de sucesso.
Muitos profissionais se sentem confusos e
desmotivados com o cenário da advocacia
no Brasil e acabam não atingindo todo o seu
potencial, mas a verdade é que os
advogados mais bem-sucedidos são os que
entenderam que é preciso mais do que
ganhar casos.
É preciso conquistar pessoas, desenvolver
relacionamentos profissionais interessantes e
oferecer a seus clientes experiências mais
que satisfatórias.
Neste eBook você vai conhecer 6 atitudes
comuns entre advogados de sucesso e
entender como elas influenciam sua carreira.
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1_
TENHA
INTELIGÊNCIA
EMOCIONAL
Saber controlar suas emoções é fundamental
para ter uma carreira de sucesso. É preciso
ser capaz de manter uma postura profissional
adequada em todos os momentos e fazer o
melhor pelos seus clientes.
Lidar com pessoas não é uma tarefa fácil e
existem aqueles que farão de tudo para lhe
atingir. Manter relações profissionais
inteligentes depende muito do seu
autocontrole.
Analise suas atitudes e entenda quais são
seus gatilhos emocionais e aprender a
controlá-los. Desenvolva relacionamentos
saudáveis e cordiais com seus pares e
superiores, seus colaboradores e
principalmente com seus clientes.
Não subestime o poder do seu networking e
as oportunidades que surgem a partir dele.
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2_
COMUNIQUE-SE
BEM
Expressar-se com clareza é fundamental para
que seus casos fluam da maneira planejada
por você. É importante desenvolver suas
habilidades de discurso falado e escrito e
trabalhar seu poder de persuasão para
ganhar mais casos.
Mesmo que você acredite que sua
comunicação é adequada e interessante para
seu trabalho, procure aprender novas
técnicas de discurso e oratória. Existem livros
e cursos especialmente dedicados à oratória
e à argumentação jurídica, procure conhecer
estes conteúdos.
A habilidade em se comunicar é uma
ferramenta de trabalho imprescindível para
qualquer advogado de sucesso e deve ser
estudada e praticada tanto e tão bem quanto
suas habilidades jurídicas.
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3_
FAÇA SEMPRE O
SEU MELHOR
Para construir uma carreira de sucesso você
terá que superar todo tipo de obstáculos.
Não importa seu nível de motivação, se um
caso é ou não é interessante.
Não importa se você não concorda com seu
retorno financeiro ou se você está tendo
dificuldades para trabalhar um caso. Faça
tudo que pode pelo seu cliente e nada
menos que isso.
Entenda a importância de seu histórico de
trabalho para conquistar novos clientes.
Adquira experiência, supere obstáculos
profissionais e pessoais e você terá
sua recompensa.
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4_
CUIDE DA SUA
IMAGEM
A sua conduta na vida pessoal e profissional
reflete diretamente em sua capacidade de
conquistar credibilidade junto aos clientes e
seus pares.
Quanto mais bem-sucedido você for, mais
visado você será. Seus pares e clientes terão
expectativas maiores e você terá que
satisfazer estas expectativas a todo momento.
O mundo profissional pode ser cruel, e não
faltam profissionais interessados em minar a
carreira de seus colegas, principalmente em
um mercado tão competitivo como é o da
advocacia no Brasil.
Entenda que qualquer deslize pode afastar
clientes, ser aproveitado por seus
concorrentes e influenciar seu networking
negativamente. Tenha isso em mente, avalie
suas atitudes e evite problemas pessoais
e profissionais.
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5_
AUTOMATIZE SEU
TEMPO
Utilize a tecnologia a seu favor e atenda a
seus clientes de forma prática e eficiente.
Com softwares jurídicos fica muito mais fácil e
rápido organizar seu trabalho e lidar com a
burocracia do sistema jurídico.
Pesquise e compare os softwares jurídicos
disponíveis no mercado para escolher aquele
que mais se adequa às suas necessidades.

SOFTWARES DE AUTOMAÇÃO JURÍDICA
Procure a empresa Ultimatum
(http://ultimatum.com.br/) para ajudar você a
aproveitar melhor seu tempo e cuidar ao
máximo dos interesses de seus clientes.
Softwares como o Unique
(http://ultimatum.com.br/servicos/unique/)
ajudam você a gerenciar prazos e
andamentos processuais de qualquer lugar e
com muito mais praticidade e segurança,
inclusive via smartphone.
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6_
SEJA UM
EMPREENDEDOR
A visão empreendedora é algo comum entre
profissionais de sucesso em todas as áreas.
Não se atenha somente ao seu trabalho,
procure enxergar um quadro geral e encontrar
oportunidades de crescimento em sua carreira.
Se você sentir que há uma deficiência, um
espaço a ser conquistado e aproveitado, não
tenha medo de investir seu tempo e dinheiro
para estabelecer-se como uma referência e
adquirir clientes que não se
sentem representados.
Empreendedorismo é se destacar perante a
concorrência oferecendo algo a mais para seus
clientes. Cabe a você ser criativo o suficiente
para identificar e se aproveitar das
oportunidades que aparecerem em
sua carreira.
Os melhores e mais bem-sucedidos escritórios
de advocacia surgiram da mente
empreendedora de advogados de sucesso.
Você também pode ser um deles.
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RUMO AO
SUCESSO
PROFISSIONAL
Como você pôde observar, praticar estas
atitudes não é tarefa fácil. É preciso ir além do
escopo do direito.
Procure aprender mais sobre relacionamentos
humanos, sobre oratória e argumentação.
Entenda mais sobre empreendedorismo.
Estude materiais que vão além do direito e
analise seu comportamento pessoal e
profissional a fundo.
O sucesso profissional depende de você e da
sua capacidade de aprender, se adaptar e se
comportar da melhor forma possível. Depende
de como você enxerga sua profissão e da sua
capacidade de identificar oportunidades de
crescimento antes de seus concorrentes.
Informe-se, estude e se esforce para praticar
todas as atitudes apresentadas neste eBook
com foco e determinação e veja sua
carreira deslanchar!
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