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Fundada em 2019 por Juliana Ribas, Luiz Carlos Gomes e Thaís Barcelos, a Casa
Norma nasceu para promover um novo respiro no universo da advocacia.

Incomodados com a competitividade excessiva do mercado jurídico, estimulada
e normalizada desde a graduação, e com as consequências dessa atitude em
nossa saúde mental e profissional, nos unimos para pensar, criar, promover e
manter ambientes para uma advocacia mais saudável e colaborativa.

Colaborar é perceber que uma rede de apoio e parcerias faz com que o dia a dia
seja recompensante; que multiplicar contatos significa multiplicar resultados;
que olhar para o lado e enxergar concorrentes é uma escolha individual.

Com isso em mente, a Casa Norma surge para entregar esses ambientes.
Seguros, confidenciais, verdadeiros. Locais exclusivos para a comunidade
jurídica. 
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Lugares que fazem com que você se sinta em  Casa.

02

A CASA
NORMA
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Conhecimento compartilhado. Um
incentivo ao hábito da leitura e à discussão
de assuntos socialmente relevantes. Hoje,
estamos lendo "Rápido e Devagar", de
Daniel Kahneman, e o "O Perigo de uma
História Única" de Chimamanda Adichie.

Um evento para pensar fora da
caixa, conversar sobre tendências
de mercado e desenvolver
habilidades  profissionais aplicáveis
para a advocacia.

Chá da Norma

Expanda a sua rede de contatos,
crie conexões e faça negócios. O
Cafézinho é a oportunidade perfeita
para alavancar a sua advocacia,
pedir e receber ajuda.

Cafézinho de Negócios Clube de Leitura
SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA

Círculo da Norma TardezinhaColabora na  Prática
QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA

Uma jornada de três encontros
mensais para que você aprenda, na
prática, a utilizar a rede de conexões
da Casa Norma para colaborar e
multiplicar seus resultados na
advocacia através de conexões.

Hora de fazer uma pausa e olhar para
dentro. Um encontro para refletir sobre
você,  a sua satisfação profissional e falar
sobre bem-estar físico e mental.

Uma oportunidade para encontrar o
pessoal em um momento leve
descontraído - e quem sabe surgir
com o assunto do Cafézinho de
Negócios da  próxima semana.

Ambientes Virtuais

Nossa comunidade se conecta em ambientes e momentos virtuais criados para a
troca de experiências, a vivência de práticas colaborativas e o desenvolvimento
profissional e pessoal de cada profissional que caminha conosco.

Nossos ambientes virtuais são um Grupo no Telegram para comunicações
rápidas e diretas entre nossos membros e uma série de eventos e encontros
realizados via plataforma de videoconferências Zoom:
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Ambientes Físicos

Em Porto Alegre/RS mantemos o primeiro ambiente físico da Casa Norma, um
espaço para trabalho compartilhado exclusivo para profissionais de advocacia.

O coworking foi criado para a comunidade Norma. Um ambiente que reflete
nossos valores e nosso propósito. Um local de trabalho pensado para o bem-
estar e para um dia a dia saudável. Uma casa que democratiza o acesso a um
endereço e a uma infraestrutura de alto padrão. 
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Ambientes Físicos

Estar no meio da cidade não
precisa significar trabalhar em um
escritório fechado. Nossas janelas
são amplas e nossas sacadas e
espaços abertos são um charme à
parte. Um ambiente de trabalho
verdadeiramente saudável e
inspirador.

Um espaço compartilhado sem
perder a identidade de um
escritório de advocacia. Facilidade
para você e para seus clientes. Um
ambiente seguro  e confortável,
que atende necessidades
específicas da advocacia.

exclusivo para a
comunidade jurídica

O cuidado com o bem-estar dos
nossos membros passa pela
concepção das estações de
trabalho. Cadeiras certificadas e
adequadas para uma boa postura.
Organização espacial focada nas
pessoas. Espaço compartilhado,
sem deixar a privacidade de lado.

ergonomia e
conforto

iluminação
natural

facilidade e controle
financeiro

Tudo incluso na mensalidade:
água, luz, internet, IPTU, limpeza
periódica dos espaços, serviço de
recepcionista e gerenciamento
básico de correspondências .

franquia de horas
em salas de reunião

Em nossa sede, oferecemos duas
salas para atendimento, pensadas
para diferentes estilos de
atendimento. Estacionamento no
local, gratuito e exclusivo para seus
clientes. 

um espaço completo

Biblioteca compartilhada, espaços de
convivência, áreas externas e serviço
de conveniência com  cafés e lanches
rápidos. Água e variedade de chás
sempre gratuitos!

Nossa primeira sede fica na Rua Coronel Bordini, 1003. Um casarão histórico, da
década de 50, totalmente revitalizado e pronto para receber a advocacia. Faça
uma visita e conheça os nossos espaços.
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COMO
FAZER PARTE?

Somos um movimento de pessoas por um Direito e uma advocacia mais humana.
Isso quer dizer que somos uma comunidade. A Casa Norma é feita de pessoas e
para pessoas. Fazer parte da Casa Norma significa engajar e se inserir nessa
comunidade.

Nascemos em Porto Alegre/RS, mas, no contexto de 2020, percebemos que
nossa rede poderia ser exponencial. Hoje, nossa comunidade conecta os
extremos do Brasil.

Nossa missão e compromisso é manter ambientes, físicos e virtuais, exclusivos
para a comunidade jurídica e pensados para acolher necessidades da advocacia.
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É assim que organizamos
a Casa Norma:
não se preocupe, vamos
detalhar cada modalidade!

Conecta Norma
ponto de partida para aproveitar
tudo o que oferecemos.

Coworking

Endereço Comercial

para quem busca um ambiente de trabalho exclusivo
e pensado para as necessidades da  advocacia.

para quem busca uma gestão de correspondências,
documentos e um ponto de referência em endereço
nobre de Porto Alegre/RS.
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1 Conecta Norma

para quem busca uma advocacia
compartilhada em qualquer lugar do mundo.

É como carinhosamente chamamos as pessoas que se conectam com o
propósito da Norma. Todos os nossos planos, de ambientes físicos ou virtuais,
contam com a participação individual na nossa comunidade.

Ser Conecta Norma significa ter acesso a:

Compartilhe suas experiências e
receba apoio em um ambiente
seguro e confidencial. Faça parte
de uma rede de pessoas que
buscam um universo jurídico mais
colaborativo e horizontal.

Hoje, nossa comunidade é 100%
virtual e conectada através da
nossa Área de Membros e do nosso
grupo no Telegram.

Todo dia uma oportunidade de
estreitar laços e fazer novos
negócios.

Participe da Casa Norma aonde
quer que você esteja. Oferecemos
uma agenda de eventos e
encontros virtuais para integração,
desenvolvimento profissional e 
 amadurecimento da saúde mental
da nossa rede. 

Agenda de Encontros

Vivencie um dia a dia em contato
com outros profissionais em um
espaço que valoriza a sua saúde
mental e bem-estar.

Ao fazer parte do Conecta Norma,
você pode usufruir dos nossos
ambientes para trabalho com
contratação facilitada. Reserve
mesas por diárias, turnos ou
contrate planos mensais.

Coworking da Norma Comunidade Virtual

186,- plano
mensal
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Tenha acesso aos ambientes virtuais da nossa comunidade, à contratação
pontual de mesas e salas de reunião em nosso coworking  e conte com um ponto
de apoio para profissionalizar a atuação do seu escritório em Porto Alegre:
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2 Conecta Norma + Endereço Comercial

para quem busca um ponto de referência
e gestão de atendimentos em Porto Alegre/RS

Conte com a nossa equipe para
receber as suas encomendas,
correspondências e documentos
jurídicos.

Em breve, você poderá
acompanhar todo o recebimento
de correspondências e pacotes em
nossa área de membros do site.

Personalize a experiência de seus
clientes. Identifique a sua marca
profissional no mural da recepção
da nossa sede, use o nosso
endereço para divulgação em seu
site e cartões de visita.

Esqueça a imagem que você possui
de coworkings. Assumimos uma
identidade neutra, para que você
possa estreitar a conexão entre a
sua rede de clientes e o seu local de
atendimento.

Identificação
Visual

260,- plano
mensal

Transforme a Casa
Norma no seu escritório!
Por uma taxa extra de R$ 74,-,
registre o nosso endereço como o
Endereço Fiscal do seu escritório.

Gestão de
Correspondências
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Tenha a sua própria mesa e armário pessoal no nosso coworking. Além dos
benefícios do plano Conecta Norma, tenha acesso a uma estação de trabalho fixa
em nossa sede, contratada por turno (manhã ou tarde) ou período integral, de
acordo com as suas necessidades atuais.

Essa modalidade já inclui os serviços de endereço fiscal e comercial, recepção e
gerenciamento básico de correspondências.
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3 Conecta Norma + Mesa Fixa

para quem busca um espaço de trabalho
jurídico que promove o bem-estar

Salas de reuniões de alto
padrão, confortáveis e

climatizadas.

Estações de trabalho
desenhadas para valorizar a sua

privacidade, com medidas
pensadas para atender o dia a

dia da advocacia.

Cadeiras de alta qualidade e
ergonõmicas, de acordo com a

NR17, para uma jornada de
trabalho mais confortável.

Não se preocupe com taxas de
aluguel, condomínio, luz, internet,

limpeza, segurança e mobília. A
Casa Norma oferece um espaço

completo e alto padrão para você.

Sinta-se bem e trabalhe
melhor. Nossos ambientes
compartilhados conta, com

boa iluminação, amplas
portas, janelas e sacada

arborizada.

Tenha acesso a uma
biblioteca colaborativa e

espaço para estudo e
concentração.Internet de alta

qualidade.
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3 Conecta Norma + Mesa Fixa

Planos Mensais

Turno

Opte pelo turno do dia que
mais se adequa à sua
rotina. Tenha uma mesa à
sua disposição pelas
manhãs ou à tarde.

825,-

Integral

Facilidades para uma contratação mais
personalizada e adaptada à sua rotina diária.

1450,-

para quem busca um espaço de trabalho
jurídico que promove o bem-estar

5h de uso 10h de uso

Opte pelo turno do dia que
mais se adequa à sua
rotina. Tenha uma mesa à
sua disposição pelas
manhãs ou à tarde.

02h gratuitas em nossas
salas de reunião por mês.

04h gratuitas em nossas
salas de reunião por mês.
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4 Conecta Norma + Sala Privativa

Sala 1
Sem Mobliía

monte a sala do seu jeito
 

Climatizada
ar condicionado instalado

 

2510,-

Sala 2

2710,-

para quem busca  privacidade e um espaço de
trabalho para chamar de seu

04h gratuitas em nossas
salas de reunião por mês.

04h gratuitas em nossas
salas de reunião por mês.

Sem Mobliía
monte a sala do seu jeito

 
Climatizada

ar condicionado instalado
 

Toalete Privativo
 

No segundo andar, disponibilizamos salas privativas (aprox. 14m²) e climatizadas
para quem deseja trazer o seu próprio escritório e aproveitar as vantagens e a
infraestrutra completa do coworking da Casa Norma.

Tenha acesso a todos os nossos ambientes coletivos com a privacidade de uma
sala só para você e sua equipe. Não se preocupe com a gestão da sua
correspondência, a segurança e a recepção de um local próprio. Faça uma
escolha inteligente, de conta única (aluguel, IPTU, luz, água, internet e limpezas
periódicas inclusas), para que você se dedique ao crescimento do seu escritório.
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Oferecemos duas salas para reuniões e atendimentos em nosso
coworking: a conexões e a conferências. Pensadas para acolher
diferentes estilos de atendimento, a primeira oferece uma
disposição mais intimista, com poltronas, sofás e uma lareira
decorativa, enquanto a segunda entrega uma tradicional mesa
de até oito lugares e televisão para espelhamento de tela.

Salas de Reunião

Sala Conexões

R$35,- / hora de utilização.
R$20,- / hora para uso individual.

Capacidade para até 04 pessoas;
Conveniência com frigobar e cafeteira;

R$55,- / a hora de utilização.
R$25,- / a hora para uso individual.

Capacidade para até 08 pessoas;
Conveniência com frigobar e cafeteira;
Televisão com espelhamento wi-fi;

Sala Conferências

Serviços
Adicionais
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Quem faz parte da comunidade Norma pode reservar e contratar,
sem compromisso mensal, mesas para trabalho esporádivo no
nosso coworking. Organize a sua semana de trabalho presencial
nos dias e horários que fizerem mais sentido para a sua rotina.

Serviços
Adicionais

Estações de Trabalho

R$40,- / turno de trabalho
R$70,- / diária

Reserva sujeita à disponibilidade.
Acesso a uma mesa para trabalho.
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Mesas Rotativas
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AGENDE
UMA VISITA

Vamos conversar
sobre o futuro da
sua advocacia?

casanorma.com.br
contato@casanorma.com.br

 
+55   51    2042 . 0534
+55   51   99415 . 8547
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Thais Barcelos
relacionamento

FALE COMIGO

http://t.me/thaisbarcelos
https://www.instagram.com/casa_norma/
http://t.me/thaisbarcelos

