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O advogado recém formado tem como principais opções de carreira o ingresso no setorpúblico, a atuação em departamento jurídico de empresa, colaboração em escritório deadvocacia ou a fundação de seu escritório próprio. Embora a prática doempreendedorismo seja essencial em qualquer área de atuação, destaco nesse artigo aimportância das práticas empreendedoras em escritórios de advocacia.Inicialmente há de se destacar o conceito da palavra empreendedor, que é consideradoaquele profissional inovador que modifica, com sua forma de agir, qualquer área doconhecimento humano. Geralmente é utilizada para designar o fundador de umaempresa ou entidade, que construiu tudo com muito trabalho, criando o que ainda nãoexistia.Enquanto em outras profissões a prática de empreendedorismo é bastante estimuladanos bancos acadêmicos, o estudante de direito, em sua grande maioria, é obrigado arepetir formulas ultrapassadas, e acaba direcionando sua formação para os concursospúblicos e para aprovação no exame da OAB.Além disso, a profissão do advogado geralmente é presa a antigos tradicionalismos eencontra-se bastante engessada pelo estatuto da OAB, que por ser bastante antigo eultrapassado sufoca cada vez mais o surgimento de empreendedores na advocacia.Diante de tais fatos, é muito comum que grande parte dos advogados que iniciam novosnegócios jurídicos sejam técnicos competentes em suas áreas, mas com poucaqualificação na gestão de negócios.Aquela figura romântica do advogado recém-formado que inaugura seu modestoescritório, com pouco recurso, e espera seus clientes baterem à porta está ultrapassada.Se o jovem advogado tem a intenção de fundar uma banca competitiva, ele deve saberque esse passo exige bem mais do que conhecimento jurídico.O novo empreendedor jurídico tem que enfrentar dilemas de difícil condução, sedeparando diariamente com oportunidades e ameaças, tendo que, rapidamente, decidiro que fazer diante das mesmas. Os desafios de um escritório jurídico exigem, cada vezmais, atitudes e práticas diferenciadas e inovadoras.É necessário ainda ter coragem para arriscar na busca do novo, ou seja, ter espíritoempreendedor para identificar e explorar as novas oportunidades de mercado.Certamente, a inovação e o espírito empreendedor, são características fundamentaisdas empresas que estão se destacando no mercado.
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Infelizmente essas características, além de não serem ensinadas nas faculdades deDireito, nem sempre nascem com os advogados. Daí a necessidade de seremdesenvolvidas, obrigatoriamente, por todos aqueles que pretendem conquistar osucesso na advocacia.Seria perfeito que fosse possível de uma hora para outra decidir tornar-se um homemde negócios. Infelizmente não é. Além da necessidade de uma brusca mudançacomportamental é preciso ainda alterar a forma de encarar a profissão que abraçou.Não basta ser apenas um técnico competente, é preciso desenvolver outras áreas deinteresse e novas formas de interagir como o mercado.Dentre várias mudanças e posturas necessárias, destaco a importância de que além delogicamente possuir boa técnica jurídica e focar em áreas específicas do Direito épreciso desenvolver ou aprimorar a sua capacidade de gestor e empreendedor.Procurar desenvolver competências de comunicação, relacionamento interpessoal,liderança, habilidade de negociação, criatividade, trabalho em equipe e buscar seinterar cada vez mais sobre o mundo dos negócios é também um diferencial.Imprescindível ainda participar de associações e entidades de classe que congreguemseus principais clientes alvo, desenvolver parcerias e relacionamentos tanto comprofissionais de áreas correlatas como com profissionais de áreas diversas de suaatuação.Promover eventos e ministrar palestras com objetivos informativos juntos aos clientesem potencial, publicar artigos informativos em sites, jornais e revistas sobre temas deinteresse de seu público, e lecionar em faculdades também pode trazer destaque aoprofissional. É importante que todas estas ações estejam de acordo com o código deética da OAB.O advogado empreendedor é aquele que tem iniciativa, busca oportunidades, éindependente e autoconfiante. Correr riscos calculados, estabelecer metas e buscarinformações sobre o mercado, clientes e concorrentes devem ser tambémcaracterísticas desse profissional.Geralmente o fracasso nos novos empreendimentos ocorre principalmente porque osfuturos empresários se baseiam em suposições e premissas falsas para justificar amontagem do novo negócio. É muito comum iniciar um novo negócio sem a preparaçãoadequada para o novo desafio. De fato, muitos novos negócios surgem a partir demomentos de empreendedorismo, sem uma base sólida que justifique o novoempreendimento.
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Um grande erro de alguns profissionais é acreditar, que montar um novo negócio égarantia de um emprego, em que eles mesmos sejam o próprio patrão, e em quedefinam o próprio salário, horário de trabalho e escolham realizar apenas as tarefas quemais lhes interessam, delegando a outras pessoas as demais funções eresponsabilidades.A criação de um escritório jurídico bem sucedido exige que os novos empreendedoreselaborem um plano de negócio com base em um modelo eficaz, que possa atender asexpectativas e necessidade tanto dos sócios do novo empreendimento quanto domercado e do público alvo a que se destina.Além da elaboração de um plano de negócio bem formatado, é preciso que os sóciosentendam a necessidade de desenvolver continuamente o novo negócio. Oempreendedor não pode confundir a empresa com um emprego, em que, com o tempo,se começa a agir de forma rotineira e acomodada. Ao contrário, todo empreendimentode sucesso precisa ser inovador e flexível o suficiente para se adaptar, continuamente,aos desafios do mercado, e às expectativas dos clientes.O advogado terá que trabalhar duro, muitas vezes além das tradicionais 8 horas diáriase conviver ainda com épocas de receita variável. Por isso além de ter muita persistência,deve ser capaz de compreender ao máximo todas as nuances do seu negócio.O negocio exigirá que todas as atividades, ações, funções e responsabilidades sejambem elaboradas, prevendo as mais diversas situações do dia a dia. O plano de negóciotambém deverá prever vários cenários de mercado, tanto do ponto de vista daeconomia em geral quanto em relação aos concorrentes. Agindo assim, o novoempreendedor dificilmente será pego desprevenindo em situações adversas.Uma vez que todas as atividades, funções e responsabilidades do novo empreendimentoestejam bem formuladas e distribuídas, a tendência é que o novo escritório funcione deforma previsível. Nesse caso, sobrará mais tempo e energia dos sócios para pensar emdesenvolver o negócio continuamente, e para se dedicarem às funções para as quais osadvogados estão mais bem preparados, que é a atividade jurídica.É necessário ter a consciência que no mercado atual da advocacia, mais arriscado doque inovar é ficar inerte frente às constantes mudanças no mundo. E o mundo jurídicomuda a cada minuto. Cada dia que passa, somos compelidos a romper com o passado dasegurança profissional da advocacia, e enfrentar a competição acirrada do mercado. Osucesso somente pode ser conquistado com estratégia, ousadia e coragem.
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Uma vez que o mercado, os gostos e expectativas dos clientes mudam continuamenteum empreendimento de sucesso precisa acompanhar as tendências e evoluircontinuamente.É preciso reinventar seu negócio a cada período de tempo, inovar e exploraroportunidades, desenvolver aptidões e atender seguidamente as novas expectativas dosclientes. A mudança deve se tornar parte da rotina, pois a estagnação do escritório geraperda de motivação, de criatividade e da paixão pela profissão.Tenha em mente que se você não for o responsável pela implementação de uma novaideia, alguém invariavelmente o será. O empreendedorismo deve ser consequência davisualização de uma oportunidade, da crença de que há espaço para novos conceitos.Aliado ao conhecimento técnico, o advogado que pretende ter uma carreira de sucesso,precisa ter, acima de tudo, um perfil empreendedor, tanto na gestão do seu próprionegócio, como para se destacar e buscar inovações dentro de departamentos jurídicosde empresas ou como colaborador em escritórios.É muito comum encontrarmos advogados que foram empreendedores e inovadores noinício da profissão, quando eram obrigados a “se virar”, para viabilizar seu escritório ecom o passar do tempo ficam acomodados e o empreendimento acaba perdendo o vigore se tornando um escritório obsoleto e pouco lucrativo.Talvez o grande mérito do empreendedor jurídico seja conseguir unir pessoas com umobjetivo comum e fazê-las compartilhar e acreditar em sua visão. Praticar o espíritoempreendedor é incorporar ao dia a dia da organização uma cultura de busca deoportunidades, de forma sistemática. Essa tarefa é bastante complexa, poisempreendedorismo significa mudanças contínuas, o que, em geral, força pessoas eorganizações a saírem da “zona de conforto”. Essa prática obriga as organizações asuperarem a acomodação natural de todo empreendimento.Muitas das vezes podemos imaginar a ocorrência de conflitos entre o estabelecimentode métodos de gestão rígidos e o emprego do empreendedorismo, uma vez que oespírito empreendedor foge totalmente de padrões e rotinas.Porém, é preciso ter em mente que é altamente necessário, para o sucesso continuadode qualquer empreendimento, que a organização incorpore em sua essência umprocesso de melhoria contínua, ou seja, mudanças sistemáticas, com o objetivo debuscar a excelência em todas as atividades fins do escritório.
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São muitos os desafios do jovem advogado ao iniciar seu escritório, e por isso éessencial que ele tenha em mente que o fazer mais do que o habitual e ordinário é omínimo para buscar o crescimento de seu empreendimento. De nada adianta umescritório perfeitamente estruturado se não existe no mesmo espírito empreendedor ede cumplicidade entre os seus membros.Não quer dizer, necessariamente, que aqueles advogados que tomarem todos estescuidados verão seu escritório prosperar velozmente. Porém, certamente, estes cuidadosaumentam muito as chances de sucesso e reconhecimento.Certo é que os escritórios de sucesso e que, principalmente, conseguem perpetuar o seucrescimento são bem geridos e formados por profissionais proativos, especializados eimpregnados com a missão e valores de sua sociedade advocatícia, adaptando-secontinuamente às rápidas mudanças e exigências do mercado.
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