
COACHING
Legal O que é e o que não é?! 

Como o mercado está se 
posicionando e como o 
Coaching pode ser um 
acelerador de propósitos e 
objetivos de carreira e 
negócios! 
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Para não confundir as 
coisas.  !!
Antes de explicar o que é o Legal 
Coaching, é preciso entender o que esse 
trabalho NÃO É! 

Diferente do que tenho lido por ai, as 
sessões de coaching, não são feitas por 
um advogado mais experiente, que irá 
aconselhar o advogado júnior nos difíceis 
caminhos da carreira. O nome desse tipo 
de trabalho é MENTORING. 

Muitos profissionais do mercado acreditam 
que coaching e mentoring, são a mesma 
coisa, mas definitivamente não são! 

No processo de mentoring o advogado 
sênior, ou seja, mais experiente, será o 
mentor do advogado júnior/pleno, 
trocando informações, aconselhando nas 
decisões de carreira, etc. 

Já o processo de coaching é conduzido 
por alguém que, independente da carreira 
que exerça, possua formação específica 
em coaching. Assim, o coach pode ou não 

ser advogado, porque o mais importante é 
que ele domine todas as ferramentas, 
metodologias e técnicas usadas no 
processo. Conheço excelentes coaches 
que tem por formação a psicologia, 
filosofia, educação física, direito, 
administração, etc. 

O processo de legal coaching ocorre em 
12 sessões individuais semanais, e do 
ponto de vista individual gera: 

Mais autoconhecimento, autoestima e 
autoconfiança 
Mais qualidade de vida e menos 
estresse 
Aprimoramento dos relacionamentos e 
da comunicação interpessoal 
Capacidade de modificar 
comportamentos improdutivos 
Independência 
Proatividade 
Motivação  !

Durante o processo o ponto de partida do 
coach é analisar junto ao coachee qual a 
sua situação atual (PONTO A), qual a 
situação ideal desejada (PONTO B) e o que 
fazer para eliminar a distância entre 
PONTO A e PONTO B. 

Por: Cinthia Cruz

advocobrasil
• Planejamento Estratégico e 

definição da Oferta de Valor 
• Plano de negócios baseado no 

Canvas 
• Gestão fnanceira e relatórios 

gerenciais 
• Desenvolvimento de pessoas e 

plano de carreira 
• Marketing Jurídico 
• Coaching e Liderança 
• Reestruturação societária 
• Gestão da rotina e melhora na 

eficiência operacional 
• Programa de desenvolvimento 

de negócios
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Coaching não é 
aconselhamento 

nem terapia
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Para atingir o alvo o coach estabelece uma 
parceria profissional com o coachee, a fim 
de: 

Colaborar na definição de metas e 
objetivos 
Identificar o que está impedindo o 
coachee de alcançar estes 
objetivos 
Superar esses bloqueios 
Desenvolver FOCO, 
COMPETÊNCIAS, 
PLANEJAMENTO e AÇÕES para 
que os objetivos sejam alcançados. !!

Assim, o advogado que busca um trabalho 
de legal coaching deve ter claro em sua 
mente que não encontrará conselhos, e sim 
direcionamento e apoio adequado no 
sentido de seus objetivos, tornando suas 
metas atingíveis, para finalmente performar 
na carreira! !

No entanto, através de nossa atuação junto 
aos escritórios de advocacia e em 
processos de LEGAL COACHING 
tradicional, percebemos a necessidade de 
atuar na formação dos líderes das bancas e 
departamento jurídicos, por isto criamos o 
treinamento LEGAL COACHING. !
Este treinamento é específico para sócios e 
gestores de escritórios de advocacia e 
departamento jurídicos, no qual 
repassamos ferramentas, técnicas e 
metodologias utilizadas no processo de 
COACHING, para que eles possam 
aplica-las em sua equipe.  !
O participante do LEGAL COACHING é 
levado a pensar e a questionar a sua 
forma atual de liderar, sendo auxiliado a 
reformular este modelo de liderança, para 
que possa atuar como um líder real de sua 

equipe, destacando-se por ter a 
capacidade de tomar decisões com 
precisão e eficiência, por possuir iniciativa e 
criatividade, além da habilidade de 
influenciar e mobilizar pessoas para 
trabalharem com entusiasmo a fim  de 
atingir objetivos para o bem da organização 
e dos colaboradores que a integram. !!

COMO O PROCESSO OCORRE NA PRÁTICA

Coaching é um 
processo onde oferecemos 

aceleradores para seu 
propósito de vida e caminhos a 
serem seguidos, bem como no 

desenvolvimento de 
competências para realizar 

seus objetivos.

As habilidades essenciais para dar um salto na carreira
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