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Em termos práticos, empresas que trabalham com 
modelos de Automação Robótica de Processos (RPA), 
oferecendo serviços personalizados e capazes de 

corresponder às demandas de cada cliente, demonstram 
o propósito máximo de qualquer movimentação que vise 
a transformação digital: simplificar a vida das pessoas e 
valorizá-los enquanto profissionais do Direito. Há alguns 
anos, talvez fosse inconcebível pensar em uma advocacia 
conduzida com o suporte da tecnologia comandando ati-
vidades repetitivas e padronizadas. 

Sem dúvidas, uma mudança de mentalidade tem sido 
pavimentada entre os que possuem poder de decisão e 
trabalham no segmento, fato que possibilitou a participação 
de organizações com expertise em RPA para a área jurí-
dica. Hoje, olhando para o futuro, contar com esse apoio 
inovador é praticamente um diferencial competitivo que 
não pode ser descartado.

 
RPA segue conquistando espaço nos escritórios - O 

mercado de legaltech, que se caracteriza por contar com 
organizações e startups com especialização em ferramentas 
tecnológicas para escritórios de Direito, tem participado de 
forma ativa na introdução de tecnologias que modifiquem 
a perspectiva estratégica e produtiva do setor. 

Atualmente, a presença da inovação no ambiente de escritórios de advocacia traz questionamentos complexos sobre o real papel da 
tecnologia. Certamente, é natural que dúvidas apareçam sobre como a utilização de soluções tecnológicas 

pode beneficiar a figura do advogado, sem que o protagonismo humano saia prejudicado. 
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Em busca do Equilíbrio Emocional
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Por conta da pandemia e seus impactos na 
vida e no trabalho, aumentou o debate 

sobre os cuidados da saúde mental para os 
colaboradores entre 2020 e 2021. Cursos sobre 
Inteligência Emocional estão mais disponíveis, 
o assunto está sendo mais tratado nas esferas 
corporativas e teve até empresa que passou a 
ter diretoria de Saúde Mental. Será que isso é 
só uma onda, pelo momento em que vivemos, 
ou o tema veio para ficar?

Para entender sobre o assunto, vamos mer-
gulhar em dados. A inteligência emocional é a 
habilidade mais difícil de ser encontrada nos 
profissionais de mercado. Segundo pesquisa 
da Michael Page realizada no começo de 2021, 
mais da metade das empresas (57%) encon-
tram dificuldades em ter profissionais em seu 
negócio com essa soft skill, seguida de outras 
competências humanas desejadas pelo mercado, 
como comunicação assertiva (42%), resolução 
de conflitos (39%) e liderança (33%). Ainda 
segundo o estudo, 42% afirmam que inteligência 
emocional é a habilidade mais desejada pelas 
lideranças e organizações. Em terra de ansiosos e 
estressados, quem tem equilíbrio emocional é rei.

Em outra análise, é possível perceber que o 
tema afeta não só colaboradores, mas também 
líderes e empreendedores. A partir da pesquisa 
feita pela Universidade Federal de Minas Gerais 
e a empresa Troposlab, especializada em inova-
ção, também no 1º trimestre de 2021, 1 a cada 4 
empreendedores estão com muitas dificuldades 
para lidar com o cenário de mercado afetado 
pela pandemia e encontram muitos desafios em 

sua saúde mental. Em resumo, está “puxado” 
para muita gente e precisamos desenvolver o 
equilíbrio emocional para lidar com o presente 
e com o futuro.

Devemos compreender que somos seres huma-
nos racionais e emocionais. Então, a inteligência 
emocional não está relacionada apenas à emoção. 
O senso comum aborda emoção e sentimento 
de forma semelhante, mas para entendermos 
como devemos trabalhar nossa mente para 
alcançar o equilíbrio emocional, é fundamental 
compreender esses conceitos. 

Uma emoção é um conjunto de respostas 
químicas e neurais baseadas nas memórias 
emocionais e surgem quando o cérebro recebe 
um estímulo externo, ou seja, é uma resposta do 
nosso corpo ao que vivemos no mundo. Nosso 
corpo reage “instintivamente” a algo que está 
ocorrendo conosco.

O sentimento, por sua vez, é uma resposta 
à emoção e diz respeito a como nos sentimos 
diante dela. Sabe aquele frio na barriga? Aquela 
sensação de perda de forças? Quando as pernas 
ficam trêmulas? Ou quando você não consegue 
sentir fome? Então, esses são os sentimentos, 
isto é, a forma como percebemos e “sentimos” 
as emoções.

Emoções como raiva e tristeza em vários mo-
mentos podem ter afetado a sua saúde mental 
e a qualidade das suas decisões. E sentimentos 
como ansiedade e estresse se tornam obstácu-
los no caminho da condução das atividades no 
trabalho, na liderança do time, na tomada de 
decisões que acontece diariamente.

As emoções e os sentimentos são fatores 
que interferem constantemente em nossas 
vidas, no entanto, não podemos e não de-
vemos ficar reféns deles. A grande “sacada” 

da inteligência emocional é que devemos 
aprender a percebê-los, interpretá-los e lidar 
com esses fatores.

Dessa forma, é fundamental considerar de que 
há uma integração entre o sentir, o pensar, e o 
agir. A falta de equilíbrio emocional nos leva a 
reagir de forma imediata, por instinto, sem pen-
sar, por conta dos sentimentos que nos afetam 
de forma negativa. Portanto, um maior equilíbrio 
emocional demanda um pensar antes de agir. 
Por isso, compartilho algumas orientações que 
podem ajudar:

•	 evite tomar decisões de cabeça quente 
•	 analise fatos e dados para decidir, com 

base no cenário realista
•	 fique alerta sobre sua ansiedade e estresse, 

e busque maneiras saudáveis de aliviar a 
pressão e a autocobrança

•	 evite sofrer por antecedência, pense a 
respeito das ações que você pode fazer

•	 aumente sua atenção plena e concentre-se 
em momentos de decisões

•	 preste atenção na sua respiração
•	 desenvolva hábitos saudáveis - cuide do seu 

corpo com exercícios físicos e alimentação 
balanceada

•	 perceba como algumas situações são ga-
tilhos emocionais que te desequilibram e 
reflita sobre como agir nesses casos

Ter equilíbrio emocional é assumir as rédeas do 
nosso funcionamento mental, orientando nossa 
ação a partir de um pensamento, elaborado a par-
tir do sentimento gerado pela emoção. Colocar o 
equilíbrio emocional em prática não é uma ação 
fácil, mas é necessária – ainda mais em tempos 
de pandemia – e que pode ser desenvolvido por 
meio de atitudes diárias e persistentes.

Não podemos evitar as emoções, mas po-
demos sim cuidar da maneira como agimos, e 
de que forma cada ação pode potencializar os 
resultados do seu trabalho, da gestão do seu 
negócio ou da sua liderança, e desenvolver 
relacionamentos profissionais sólidos com 
pares, superiores e integrantes do seu time. 
Que o equilíbrio emocional esteja com você!

(*) É membro dos Empreendedores Compulsivos, Trainer 
de Comunicação, Propósito e Performance, e tem como 
foco ajudar pessoas a desenvolverem competências de 

comunicação para potencializar engajamento e resul-
tados com equipes e clientes.  Possui mais de 20 anos 
de carreira, agrega experiências e conhecimentos em 

empresas nos setores de Agronegócio, Automobilístico, 
Alimentos e Bebidas, Comércio, Construção, Farmacêuti-
co e Químico, Financeiro e Seguros, Papel e Celulose, TI 
e Telecom, Varejo. É especialista em temas relacionados 

à Comunicação, Liderança, Gestão de Equipes de Alto 
Desempenho e Gestão de Conflitos, Vendas, Negociação 

e Articulação de Soluções.

Uma gestão jurídica convencional, com poucas alterna-
tivas operacionais e entraves que dificultam o andamento 
dos processos, não só coloca o ritmo de produção em um 
estágio prejudicial, como impossibilita que o escritório 
se destaque pela excelência no atendimento ao cliente. 

Hoje, se o mercado está atento a iniciativas que caminhem 
rumo à inovação, os consumidores não estão fora dessa 
equação, cada vez mais atualizados quanto às novidades 
tecnológicas. Logo, não seria nenhum exagero afirmar a 
preponderância da tecnologia para a fidelização de novos 
clientes.

 
Por fim, volto a enfatizar o objetivo máximo de se contar 

com a automação de processos no âmbito interno dos es-
critórios. Não é sobre agregar valor ao status do negócio ou 
mostrar que sua empresa possui soluções inovadoras, mas 
de transformar a realidade dos profissionais com operações 
otimizadas, que simplifiquem a vida de todos os envolvidos 
no cotidiano corporativo. 

Respondendo à pergunta que intitula esse artigo, é 
por meio dessa linha de raciocínio que a tecnologia se 
mostra decisiva para transformar o setor jurídico e, 
principalmente, a vida dos profissionais que trabalham 
na área.

 
(*) - É fundador e CEO da Oystr (www.oystr.com.br).

É possível aliar a automatização com a atuação do ad-
vogado em prol de resultados mais assertivos, ágeis e que 
direcionem o componente humano para o que realmente 
importa. A RPA não teria conquistado um prestígio cres-
cente se não demonstrasse um diferencial palpável para 
os gestores e colaboradores. 

É de comum acordo que investir em inovação não é uma 
movimentação simples, requer conhecimento e confiança na 
empresa que realiza essa verdadeira ponte com o universo 
digital. Por isso, é dever dos líderes diagnosticar quais são 
as opções disponíveis no mercado que, de fato, poderão 
potencializar os resultados obtidos por meio da digitalização.

 
Inovação é capaz de aprimorar diversas frentes - O 

avanço tecnológico, de modo geral, tem reformulado a visão 
que possuímos sobre procedimentos rotineiros, dados, 
métodos de trabalho, entre outros elementos constantes 
no dia a dia de qualquer empresa. Sob a ótica do Direito, 
essas contribuições são igualmente relevantes, afinal, a 
rotina de um escritório de advocacia é tão caótica quanto 
outros exemplos utilizados com a mesma finalidade. 

No meio de tantas papeladas e planilhas, o advogado acaba 
desvirtuando suas ações primárias e dividindo seus esforços 
com tarefas de pouco teor estratégico, que não impactarão 
a relação com os clientes. Esse é um dos principais apelos 
para que a RPA seja colocada em pauta.
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