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Business development într-o firma de avocați. Ingredientele care asigura creșterea,

explicate de Alina Popescu, Co-Managing Partner Maravela & Asociații

Constructia pe care se bazeaza afacerea unei firme de avocatura este una complexa, activitatea de business

development devenind vitala progresului. Intr-un domeniu atat de vast, in care prioritare sunt nevoile

clientilor, se impune o atentie sporita la schimbarile continue care au loc in piata. Pentru a avea succes,

avocatii sunt obligati sa fie mereu cu un pas inaintea concurentei. “Activitatea de business development este

una continua si are o dinamica aparte, fiind influentata de multe elemente terte. Concret, activitatea de

business development a Maravela & Asociatii consta intr-un mix format din strategia de dezvoltare,

managementul executiv, relatiile publice, vanzarile si resursele umane”, declara Alina Popescu,

Co-Managing Partner Maravela & Asociatii.

Obiectivul principal al unei firme, independent de sectorul in care activeaza, este cresterea afacerii proprii, atat

cantitativ cat si calitativ. De asemenea, se urmareste impletirea optima a cresterii cu o consolidare a pozitiei pe

anumite paliere de dezvoltare. In plus, piata fiind in continua schimbare, adaptarea la tot ce este nou este o

necesitate a oricarei afaceri. ”La Maravela & Asociatii cresterea business-ului a fost facil vizibila de la an la an.

Considerand ca stagnarea este periculoasa, ne-am concentrat si ne concentram in continuare pe identificarea

directiilor de dezvoltare posibile, pe alegerea si implementarea acestora de catre fiecare membru al echipei”,

explica Alina Popescu.

Avocatul mai spune ca responsabil de business development poate fi un manager care nu este avocat (dupa

modelul unor firme de avocatura internationale) sau un avocat, atata timp cat este un vizionar, detine solide

cunostinte de business si o cunoastere intima a mecanismelor profesiei de avocat si ale pietei. ”Palierele sale de

interes depind de strategia de dezvoltare a firmei. Un business development manager ar trebui sa lucreze

indeaproape avocatului asociat coordonator. In general insa, dezvoltarea este o activitate indeplinita chiar de catre

avocatul asociat coordonator sau de catre un organism colegial, spre exemplu adunarea partenerilor. In plus,

fiecare dintre avocatii asociati ar trebui sa aiba atributii ce tin de dezvoltarea activitatii firmei in ariile de practica

pe care le conduc”, subliniaza Alina Popescu.

“Secretele” din spatele succesului 

In cazul firmei Maravela & Asociatii, toti partenerii equity alaturi de echipa de relatii publice si cea de vanzari au

atributii de business development, fiecare in anumite proportii. Cele mai multe atributii in acest sens ii revin insa

avocatului asociat coordonator care raspunde de departamentul de relatii publice, marketing si comunicare al

firmei.
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Maravela & Asociatii este una dintre casele de avocatura tinere care a reusit sa se impuna intr-un timp scurt in

“liga greilor”. Inca de la aparitia sa pe piata, firma a avut de la an la an o crestere substantiala, adoptand o strategie

care pana acum si-a dovedit eficienta. “Avocatii seniori care au succes in mod repetat pe partea de business

development (generarea de noi clienti si/sau dezvoltarea portofoliului de mandate ale clientilor existenti) sunt

promovati in pozitia de parteneri, insa doar daca indeplinesc si celelalte conditii aferente unei astfel de promovari.

Altfel, reusitele in acest domeniu se reflecta in conditiile financiare ale colaborarii (valoarea onorariului, eventuale

bonusuri etc.)”, puncteaza  Co-Managing Partner-ul Maravela & Asociatii.

In spatele succesului, “se ascunde” o politica organizationala foarte bine gandita. Alina Popescu este de parere ca

un atu important il reprezinta accesul la persoanele de decizie din casa de avocatura, dar adauga  ca “o firma care

ofera servicii de calitate va creste in primul rand printr-o politica de comunicare performanta si recomandarile

clientilor multumiti. Din acest ultim punct de vedere, interactiunea cu avocatii in-house si consilierii juridici este

foarte importanta. Atunci cand exista un avocat/consilier intern, firma de avocatura este acolo pentru a oferi ajutor

mai ales acestuia, asa ca primul si cel mai important barometru al satisfactiei clientului este dat de avocatii si

consilierii interni. De altfel, si reciproca esta valabila, avocatii si consilierii interni putand oferi sfaturi si informatii

foarte valoroase avocatilor externi cu privire la asteptarile companiei, felul in care aceasta functioneaza si multe

alte aspecte care, daca sunt ignorate, duc la scaderea dramatica a calitatii serviciului avocatial. Buna comunicare

intre avocatii/consilierii interni si avocatii externi este, din punctul nostru de vedere, pilonul fundamental al

oricarui proiect de succes”.

“In cadrul Maravela & Asociatii toti partenerii fara exceptie sunt implicati in dezvoltarea business-ului, fiecare

acoperind un alt segment de dezvoltare. Partenerii coordonatori au insa cele mai multe atributii pe aceasta parte.

Ingredientele care asigura succes in demersurile cresterii business-ului sunt viziunea, cunoasterea in detaliu a

pietei si perseverenta, tradusa in preocupare continua pentru dezvoltarea calitatilor de management si business

development. Nu in ultimul rand, abilitatile de comunicare si relationare sunt esentiale. Peste toate acestea, o

buna gestionare a timpului (time management skills) este necesara pentru a putea imbina cu succes activitatile

avocatiale cu cele de business development.”

Alina Popescu, Co-Managing Partner Maravela & Asociatii 

Pregatire continua

Firma Maravela & Asociatii militeaza pentru pregatirea continua, organizand in mod constant traning-uri

specializate de vanzari si business development pentru intreaga echipa. Mai mult, in afara de consultantii externi

specializati, avocatii asociati sunt in egala masura traineri ai avocatilor din echipa Maravela & Asociatii in

privinta calitatilor de management si business development, acesta fiind un proces continuu ce se regaseste in

activitatea de zi cu zi. ”Faptul ca nu tinem ‘sub cheie’ astfel de informatii reprezinta, de altfel, unul din avantajele

pe care firma noastra le ofera. Urmarim dezvoltarea membrilor echipei in sistem 365”, aminteste Alina Popescu.

In ceea ce priveste criteriile generale de evaluare, ele privesc dezvoltarea cantitativa a portofoliului (noi clienti

versus cresterea numarului de mandate de la cei existenti), dezvoltarea fiecarei arii de practica (atat din punctul de

vedere al mandatelor cat si din cel al echipei), aliantele strategice si rezultatele politicii de comunicare.
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