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LIDERANÇA E INOVAÇÃO NO DIREITO: 
A emergência dos líderes de inovação jurídica em um setor em 
transformação 

Dentro da linha de pesquisa sobre Direito e Inovação do CEPI, e inspirada nas conclusões 
da pesquisa “Tecnologia, Profissões e Ensino Jurídico”, esta investigação buscou conhecer 
e discutir, a partir de dados empíricos, a emergência de um novo perfil profissional, especí-
fico deste contexto de transformação digital no qual vivemos, que é o(a) líder de inovação 
jurídica. É objetivo da pesquisa: 1) mapear oportunidades e desafios e a relação desse pro-
fissional com o mercado de trabalho; 2) identificar quais habilidades e competências são 
esperadas dessa posição; 3) compreender qual tem sido a sua importância no ecossistema 
jurídico; e 4) o impacto dessas transformações e de novas profissões no ensino jurídico 
tendo em vista a formação dos futuros profissionais do Direito, que podem vir a ocupar 
esse cargo cada vez mais requisitado. Os achados dessa investigação, bem como sua aná-
lise, são apresentados a seguir. 

Palavras-chave: Inovação; Tecnologia; Direito; Liderança; Gestão; Advocacia 4.0 
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DUÇÃO 

Aqueles(as) interessados(as) em discussões e iniciativas na interface Direito, Tecnologia e 
Inovação estão habituados(as) a ouvir frases como "atividades repetitivas já estão sendo 
realizadas por robôs e o serão cada vez mais"; "novos postos de trabalho irão surgir para os 
profissionais do ramo jurídico"; "o profissional jurídico do amanhã precisa buscar conheci-
mentos diversos e complementares ao Direito"; dentre tantas outras. São muitos os 
porquês que justificam a alta frequência dessas falas em discussões: impacto direto da 
tecnologia na rotina dos profissionais e das organizações jurídicas; pressão do mercado; 
desenvolvimento e promessas de soluções antes não imaginadas incorporadas na dinâmi-
ca do setor, bem como as incertezas mobilizadas. Contudo, apesar dos visíveis impactos 
nas profissões e organizações, do acesso a diversos tipos de informações, soluções tecno-
lógicas e pessoas que são centrais nesses processos de transformação, ainda são poucos 
os estudos que buscam sistematizar, de forma empírica, esse cenário, explorando ao má-
ximo a sua complexidade. É nesse contexto que esta pesquisa surge, respaldada pela ex-
pertise do Centro de Ensino e Pesquisa em Inovação (CEPI) da FGV DIREITO SP. 

Inspirados nas conclusões da pesquisa “Tecnologia, Profissões e Ensino 
Jurídico” (2016-2018) e em uma agenda crescente de pesquisa sobre o futuro do trabalho e 
o futuro das profissões jurídicas, esta investigação busca examinar como essas transfor-
mações tecnológicas, organizacionais e culturais se relacionam com o surgimento de um 
“novo profissional” (CLP, 2019) que surge com o papel de coordenar a inovação em escritó-
rios de advocacia e departamentos jurídicos, também conhecido como “chief innovation 
officer” ou “head of innovation” (DESTEFANO, 2018). 

Apesar de ser frequente a menção às palavras “tecnologia” e “inovação” na rotina e no 
ecossistema jurídico, sobretudo associadas a processos e produtos mais inteligentes e efi-
cientes, ainda persistem muitas dúvidas e discussões acerca das oportunidades e desafios 
que esse encontro - entre Direito, Tecnologia e Inovação - pode representar para profissio-
nais, organizações e práticas jurídicas no médio e longo prazos. 

Im
ag

em
: C
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Sem ignorar discussões sobre uma potencial redução/eliminação de postos de trabalho em 
função da absorção tecnológica na área, em particular a chamada tecnologia jurídica , esta 1

pesquisa se insere no debate endereçando a perspectiva da criação de novas funções e 
cargos no mercado jurídico em função dessas mudanças tecnológicas, especificamente em 
postos de liderança e/ou coordenação de projetos de inovação em escritórios de advocacia, 
departamentos jurídicos, órgãos públicos e outras organizações tradicionais que prestam 
serviços jurídicos (à exemplo das associações de classe). 

O objetivo central da pesquisa é compreender e descrever as características da função 
dos(as) “líderes de inovação” nessas organizações, analisando especificidades e similari-
dades entre elas, tendências e desafios na rotina da profissão e na formação educacional, 
considerando o futuro do Direito e das profissões jurídicas. 

Os resultados apresentados neste relatório foram estruturados a partir de levantamento 
bibliográfico e realização de entrevistas semi-estruturadas, tomando por base a realidade 
jurídica e tecnológica nacional.  

Espera-se, a partir desses resultados, contribuir para uma melhor compreensão desse ce-
nário em transformação e subsidiar debates e decisões que impactam as organizações ju-
rídicas, principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento tecnológico e à inovação no 
Direito. Além disso, busca-se dialogar com instituições de ensino de forma a contribuir na 
ponderação sobre oportunidades e desafios atrelados ao futuro das profissões jurídicas, 
com vistas à atualização e ao aperfeiçoamento dos seus currículos. 

	  

 Entende-se por tecnologia jurídica, no escopo desta pesquisa, ferramentas, tecnologias e softwa1 -
res, especialmente tecnologias de informação e comunicação, empregados por profissionais do Di-
reito individualmente e/ou pelas organizações jurídicas, para o fornecimento de serviços e no funci-
onamento e estruturação do setor jurídico como um todo com o objetivo de torná-lo mais ágil e efi-
ciente (The LAWYER PORTAL, s/d; KENNEDY, 2019; CONJUR, 2002).



Liderança e Inovação no Direito 	 	 	 	 	 	 	 	 	 [ ]9

2. METODOLOGIA 
Esta pesquisa, de cunho exploratório, buscou conhecer o perfil do(a) líder de inovação em 
organizações jurídicas brasileiras, dialogando com uma crescente e importante agenda de 
discussões sobre o impacto das transformações tecnológicas na rotina e na prática jurídi-
ca, com especial atenção à demanda por esse profissional. 

A partir de um mapeamento de trajetórias (acadêmica e profissional) e de rotinas e atribui-
ções (responsabilidades, projetos, etc.) específicas, a investigação se orientou pela ques-
tão: Qual o perfil do(a) líder(a) de inovação  em organizações jurídicas no Brasil? 2

Para ajudar a responder a essa pergunta, a investigação se debruçou sobre outras ques-
tões secundárias igualmente relevantes, a saber: 

❏ Qual é o papel desse profissional no processo de transformação das organizações jurí-
dicas? 

❏ Quais são as atribuições de líderes de inovação nas organizações jurídicas brasileiras 
(e.g. escritórios e departamentos jurídicos)? 

❏ Quais são as competências, habilidades e conhecimentos demandados desse profissi-
onal? 

2.1 Coleta dos dados 

Como estratégia metodológica, foram exploradas as seguintes etapas: 

(a) Pesquisa bibliográfica para mapeamento e compreensão da agenda temática em torno 
das reflexões sobre o futuro do trabalho e das profissões jurídicas, com especial atenção 
àquelas relacionadas aos(às) líderes de inovação jurídica, e mapeamento dos argumentos 
gerais, principalmente na literatura estrangeira, na qual a discussão do tema já está estru-
turada; 

 Para realização do trabalho, buscamos investigar a figura do(a) líder de inovação considerando 2

profissionais que se dedicam exclusivamente a essa função ou cumulativamente à sua função origi-
nária na organização jurídica (sócios, advogados, gestores, etc.).

Im
ag
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(b) Mapeamento dos anúncios de vagas para head de inovação em escritórios e departa-
mentos jurídicos em plataformas digitais especializadas (e.g. LinkedIn, Catho etc.) ; 3

(c) Mapeamento de profissionais que ocupam posições de liderança de inovação em orga-
nizações jurídicas  (e.g. escritórios de advocacia, departamentos jurídicos, órgãos públicos 4

dedicados, dentre outras), por meio de buscas em redes sociais profissionais, associações 
do setor, indicação das próprias instituições contatadas, e consulta pública por meio de um 
formulário virtual , de modo a aumentar a abrangência geográfica do mapeamento; 5

(d) Entrevistas qualitativas semiestruturadas com profissionais reconhecidos(as) por sua 
organização como responsáveis pela área de inovação, assim ocupando posições de chefia 
e/ou coordenação de projetos institucionais de inovação ; 6

(d.1) Também foi empregada a abordagem de "bola de neve" (GOODMAN, 1961; HAND-
COCK, GILE, 2011) para mapeamento de possíveis entrevistados não identificados pelos 
instrumentos acima descritos; e 

(d.2) Foram realizadas três entrevistas para validação do questionário e dos protocolos de 
condução das mesmas. Como houve poucas mudanças no roteiro, que nada impactaram 
no conteúdo das questões elencadas, estas entrevistas também foram consideradas no 
conjunto total de entrevistas analisadas. 

 Ao realizar um mapeamento de anúncios de vagas para líderes de inovação em instituições jurídi3 -
cas, não se chegou a nenhum resultado consistente no Brasil. Dentre os resultados que dialogavam 
com esse cargo, foram encontrados apenas anúncios de vagas na área de Tecnologia da Informação 
em escritórios de advocacia. Contudo, cabe ressaltar que em outros países, tais como Estados Uni-
dos, Inglaterra e Austrália, foi possível encontrar alguns anúncios específicos para vagas de heads 
de inovação em escritórios de advocacia, conforme Anexo III. A esse respeito, alguns profissionais 
entrevistados pela pesquisa relataram o papel dos Headhunters e das Escolas de Negócio, Inovação 
e Comportamento na busca por esses profissionais, além das indicações de colegas que atuam dire-
tamente no ecossistema de inovação.

 Foram utilizadas expressões em português e inglês, a saber: Chief of Innovation Officer, Director of 4

Innovation, Head of Innovation, Head of Innovation Department, Head of Innovation Manager, Head of 
Legal Technology, Head of Research and Development, Innovation Manager, Head of Legal Techs, 
Chefe de Inovação, Diretor(a) de Inovação, Head/Líder de Inovação, Head/Líder do Departamento de 
Inovação, Gestor de Inovação, Head/Líder de Tecnologia Jurídica, Head/Líder de Pesquisa e Desen-
volvimento, Gestor de Inovação, Gestor de Projetos, Head/Líder de Legal Techs. Além dos termos 
específicos, utilizamos filtros para obter somente resultados de pessoas que trabalham no setor ju-
rídico. 

 Após realização das buscas preliminares pela figura do(a) líder de inovação (por meio de anúncios 5

de vagas e de profissionais que já ocupavam essa posição), chegou-se a resultados que retratavam 
principalmente profissionais da região Sudeste do país. Dessa maneira, optou-se pela divulgação de 
um formulário virtual a fim de ampliar a busca por líderes de inovação, considerando também  outras 
regiões e públicos. O formulário foi estruturado no Google Forms e divulgado nas redes do próprio 
CEPI, da FGV e também da AASP, um parceiro institucional estratégico, com uma base de alcance 
com mais de 80 mil profissionais associados. O formulário ficou disponível online por aproximada-
mente 45 dias (Anexo II). 

 Entende-se por projetos institucionais de inovação iniciativas mais amplas e abrangentes, por meio 6

da mobilização de departamentos, setores e/ou equipes para a consecução de projetos com objeti-
vos amparados e definidos, em alguma medida, pela própria organização. Ainda que as iniciativas 
individuais sejam relevantes nessa conjuntura, elas não serão objeto de análise neste momento e, 
por isso, não foram consideradas como critério para a seleção dos entrevistados.
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É importante deixar claro que a adoção da expressão "líder de inovação" se deu com o obje-
tivo de congregar um maior número possível de outras expressões que denotam a atuação 
de determinados profissionais como pontos focais nas suas organizações para a condução 
de projetos que se proponham inovadores. Como será discutido, não há consenso em torno 
da nomenclatura e da forma como eles mesmos se auto-identificam. Nesse sentido, a ex-
pressão líder de inovação ao longo do texto pode fazer referência a chefia, direção, coorde-
nação e/ou gestão de inovação dotados de alguma autonomia propositiva e decisória a ní-
vel institucional. Muitos desses profissionais, justamente pelo grau de autonomia que a 
função exige, ocupam cargos de mais alta hierarquia, tais como de direção, coordenação 
etc. No entanto, a pesquisa revelou que posições hierárquicas, e mesmo a atribuição de 
cargos específicos para o exercício dessa função, variam conforme a estratégia adotada 
por cada instituição. Embora a maioria venha investindo na nomeação de uma figura de li-
derança, bem como na criação de equipes dedicadas, algumas das organizações analisa-
das questionam a necessidade desse profissional e denunciam a acepção hierárquica im-
buída neste termo como contrária à própria noção de “inovação”. 

Assim, vale reforçar que as diversas referências feitas neste trabalho à figura do líder de 
inovação estão associadas a um sentido amplo da ideia de liderança. É fato que muitos dos 
entrevistados se autodenominam líderes ou estão intrinsecamente ligados à figura do  
“head” . Ao passo que outros, mesmo buscando expressamente se afastar do papel de líder 7

enquanto uma figura hierárquica, também cumprem a função de liderança em um sentido 
mais amplo, na medida em que atuariam como facilitadores, condutores e pontos focais 
das iniciativas de inovação dentro de suas organizações.  

2.2 Perfil dos entrevistados 

Para explorar as questões pretendidas por esta pesquisa, foram conduzidas 27 entrevistas 
com profissionais que lideram projetos de inovação no âmbito da organização a que per-
tencem, dentre elas escritórios de advocacia de diferentes portes, departamentos jurídicos, 
órgãos públicos, dentre outras, localizados em diferentes regiões do Brasil. 

A aproximação e contato com os potenciais entrevistados foi feita por e-mail. Dessa forma 
foram informados sobre o objetivo da investigação e como se chegou aos seus nomes. O 
roteiro da entrevista não foi compartilhado com os entrevistados com antecedência, salvo 
raras exceções nas quais o(a) entrevistado(a) precisava dessa informação para ser autori-
zado(as) por sua organização para participar da pesquisa.  

Todos os entrevistados também receberam e assinaram um termo de consentimento com 
informações sobre o objetivo e condições de realização da entrevista. A todos foram dispo-
nibilizadas diferentes opções quanto a (a) gravação da entrevista; (b) reprodução e divulga-
ção do conteúdo da entrevista; e (c) anonimato. De qualquer forma, a todos foi garantido o 
anonimato, a não identificação das suas organizações e qualquer uso das gravações feitas 
no curso das entrevistas. Por isso, ao longo do relatório, as citações e/ou referências serão 

 Termo corporativo que designa cargo ou função encarregada de conduzir um time e/ou projetos, 7

exercendo posição de liderança, de estratégia,, não se restringindo à área de inovação (exemplos: 
head of sales, head of marketing, head of legal etc.).
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feitas todas no masculino e as organizações identificadas pelo tipo, porte e localização - 
quando pertinente (e.g. escritório de advocacia de grande porte localizado em São Paulo/
SP). 

As entrevistas foram realizadas presencialmente apenas nos casos em que os entrevista-
dos se encontravam na cidade de São Paulo e optaram por essa modalidade. Todas as de-
mais foram conduzidas por telefone ou por meio de serviços de comunicação online (e.g. 
Skype, Hangouts etc.) e tiveram duração média de 50 minutos. 

Os dados abaixo detalham o perfil dos entrevistados e de suas organizações: 

Considerando as 27 entrevistas realizadas, 14 delas foram com homens e 13 com mulhe-
res. Em relação à faixa etária dos entrevistados, mais da metade informou ter entre 30 e 40 
anos, sendo a idade média da amostra de 35 anos. 

É importante mencionar que a expressiva maioria dos entrevistados (23) possui formação 
principal em Direito. Outras formações identificadas foram: engenharia mecânica, engenha-
ria da computação, comunicação e design. No entanto, todos, indiscriminadamente, infor-
maram que buscaram outras formações complementares à sua formação original com vis-
tas ao desempenho das funções à frente dos projetos de inovação. A grande maioria dos 
entrevistados ressaltou que realizou cursos de especialização, destacando a importância 
de trazer conhecimentos de outras disciplinas para dentro do Direito (e.g. segurança da in-
formação, transformação digital, tecnologia, negócios, gestão de negócios e gestão de pes-
soas, design ou cursos de pós-graduação em áreas do Direito e da Economia). 

Sobre o tempo de atuação como líderes de inovação jurídica, é interessante observar uma 
concentração de respostas nos últimos 3 anos (2017, 2018 e 2019). Apenas 3 entrevistados 
mencionaram atuar nessa posição antes de 2017 (Figura 1). 

Figura 1 - Perfil dos(as)  entrevistados(as) e das suas organizações

Fonte: Elaboração própria. 
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2.3 Perfil das organizações 

Considerando o número total de entrevistados, 21 deles atuam em escritórios de advocacia, 
3 em departamentos jurídicos, 2 em órgãos públicos e 1 em uma entidade de classe. Essas 
organizações estão distribuídas geograficamente em diferentes regiões do país: 20 no Su-
deste (17-SP; 2-MG; 1-RJ); 4 no Nordeste (1-CE; 1-PB; 1-PE; 1-RN); 2 no Centro-Oeste (2-
GO); e 1 na região Sul (1-PR). A amostra não contou com entrevistados representantes da 
região Norte do país. 

Em relação ao porte das organizações entrevistadas, optou-se por destacar tão somente o 
dos escritórios de advocacia, em razão de sua representatividade na pesquisa (78% das or-
ganizações examinadas), de modo a não criar distorções em relação às outras categorias 
(departamentos jurídicos de empresas; órgãos públicos; e associação de advogados). Além 
das informações fornecidas pelos entrevistados, consultou-se os dados disponíveis na Re-
vista Análise  e nas páginas públicas dos escritórios em uma rede social profissional (Lin8 -
kedIn). Considerando as 20 entrevistas realizadas com profissionais atuantes em escritóri-
os de advocacia, 5 organizações podem ser classificadas como sendo de pequeno porte (0 
– 20 advogados); 7 de médio porte (21 – 100 advogados); e 9 de grande porte (acima de 
100 advogados)  (Figura 1). 9

2.4 Análise dos dados 

O processo de análise de dados buscou demonstrar a relação entre temas abrangentes e 
trechos das entrevistas a partir de análise temática (NOWELL et al, 2017; CASTLEBERRYA, 
NOLENB, 2018). Braun e Clarke (2006, p. 79) descrevem a análise de temática como um 
método para “identificar, analisar e relatar padrões (temas) a partir de um conjunto de da-
dos criteriosamente levantados e organizados”. No âmbito desta pesquisa, foram conside-
rados como eixos analíticos principais: 1) perfil e trajetória dos entrevistados; 2) rotina e 
atribuições da profissão; 3) inovação jurídica; 4) competências e habilidades; e 4) desafios 
e transformações institucionais. Estes serão detalhados nas próximas seções. 

Para a análise das entrevistas, foi utilizada uma lista de códigos composta por: 1) códigos 
definidos pela equipe de pesquisadores previamente, com base no roteiro da entrevista e 
revisão bibliográfica, com o objetivo de identificar respostas que possibilitassem a discus-
são dos eixos indicados anteriormente; e 2) códigos que emergiram ao longo da análise 
das transcrições propriamente ditas. 

 Disponível em: https://analise.com.8

 A divisão em pequeno, médio e grande portes tem por objetivo facilitar a análise por categorias e 9

considerou as características dos escritórios de advocacia analisados. Neste conjunto amostral, no-
tou-se a ocorrência de três grandes perfis distintos, de acordo com o número de advogados do qua-
dro de colaboradores. Diante da ausência de informações públicas sobre o número total de colabo-
radores (estagiários, paralegais, quadro técnico e administrativo, e serviços gerais), bem como de 
um consenso sobre o que define o porte desses escritórios, para efeitos desta pesquisa houve uma 
adaptação dos critérios adotados pelo IBGE (2019), cuja classificação do setor de Comércio e Servi-
ços se divide em quatro categorias empresariais: micro (até 9 empregados); pequena (de 10 a 49 
empregados); média (de 50 a 99 empregados); e grande (mais de 100 empregados).

https://analise.com/
https://analise.com/
https://analise.com/


Liderança e Inovação no Direito 	 	 	 	 	 	 	 	 	 [ ]14

Tendo em vista o objetivo desta pesquisa, os achados desse processo de análise não foram 
considerados estatisticamente, mas como dados empíricos que refletem um contexto e 
uma posição profissional específica, ocupada por pessoas com diferentes trajetórias pes-
soais, acadêmicas e profissionais, que têm em comum a função que desempenham neste 
momento. Por isso, destaca-se aqui o valor qualitativo desses dados, para compreender se, 
como e com quem as organizações jurídicas brasileiras estão investindo em inovação. 
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3. DIREITO E TECNOLOGIA EM (TRANS)FORMAÇÃO 
A digitalização e crescente aumento da automação e do uso de ferramentas de inteligência 
artificial têm impactado modelos de negócio, a maneira como os advogados trabalham, o 
tipo e a forma como os serviços jurídicos são realizados, a noção de acesso à justiça e as 
discussões sobre a melhor forma de se preparar para esse cenário de profundas transfor-
mações. 

Esse movimento parece ter tido início nos departamentos jurídicos de empresas, influenci-
ados pelos processos corporativos de inovação e também pela concepção de que o jurídico 
deveria funcionar como mais um braço comercial das organizações, e não como fonte de 
despesas. Daí que muitos estudos sobre inovação jurídica dediquem especial atenção aos 
líderes de legal operations . 10

Essa nova relação das corporações com os departamentos jurídicos começou a criar de-
mandas por uma nova relação com os escritórios de advocacia, influenciando, posterior-
mente, o fazer jurídico também dos órgãos públicos. 

Alguns dos drivers motivadores dessa mudança de cultura, que acabou por transbordar o 
jurídico corporativo, estão reunidos na Figura 2, a seguir: 

 É o caso, por exemplo, da obra "Upheaval: A Guide to Creativity, Collaboration, and Innovation in 10

Law" (DeStefano, 2018), baseada na entrevista de uma centena de general councils, chief executives, 
heads of innovation, sócios de escritórios de advocacia e alguns dos seus clientes, todos com atua-
ção direta ou muito próxima do mundo corporativo.

Im
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Figura 2 - Motores da mudança 

 
Fonte: Baseado em Delloite (2017, p. 2). 

Do ponto de vista tecnológico (vide tecnologias exponenciais), as três principais inovações 
que estão transformando os serviços jurídicos, de maneira potencialmente disruptiva, são: 
a automatização, a análise de dados (analytics) e a inteligência artificial (DELOITTE, 2017). 

Apesar de documentos físicos e processos manuais ainda serem uma realidade bastante 
comum no Direito - sobretudo, fora dos grandes centros -, a automação tem ganhado es-
paço na gestão interna (acompanhamento de processos, geração de faturas etc.), bem 
como na prestação do serviço em si (criação e gestão de contratos, elaboração e atualiza-
ção de relatórios, elaboração de peças etc.).  

Segundo pesquisa do CEPI, a automação tem acontecido de forma mais acelerada no âm-
bito das atividades do contencioso de massa. Dentre as causas apontadas, estariam: (i) a 
crescente pressão pela redução dos honorários; (ii) os elevados custos de gestão associa-
dos ao grande volume de processos; (iii) a grande repetição dos argumentos jurídicos apre-
sentados nas causas; (iv) a expectativa de que a automação de rotinas reduza os erros 
humanos; e (v) o interesse em melhorar a visualização de documentos e a produção de re-
latórios para clientes (FEFERBAUM et al, 2018, p. 19). 

A análise de dados (analytics), por sua vez, vem sendo usada como ferramenta de “BI” (bu-
siness intelligence), auxiliando na gestão de processos internos e permitindo oferecer aos 
clientes análises sobre áreas de exposição e risco jurídicos (DELOITTE, 2017). 

Por fim, a inteligência artificial aparece como última fronteira desse desenvolvimento tec-
nológico, acelerando o processo de automação - com resultados mais refinados e mais 
próximos da linguagem humana - e oferecendo a possibilidade de análises preditivas, em-
bora isso dependa da evolução da acurácia da tecnologia e da resolução de questões éti-
cas e regulatórias. 
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Paralelamente a esse novo contexto tecnológico, outras tendências parecem influenciar o 
futuro dos serviços jurídicos. O relatório da Deloitte (2017) elenca: (i) a globalização (apesar 
das limitações regulatórias e jurisdicionais, os serviços precisam ser adaptados para aten-
der às demandas de clientes que atuam em cadeias globais - e.g., empresas da economia 
digital); (ii) a terceirização dos serviços (mais comum em países onde o mercado jurídico 
foi liberalizado, mas já perceptível pela atuação de consultorias de negócios em demandas 
também jurídicas); (iii) o crowdsourcing (emprego da cultura colaborativa e compartilhada 
para o desenvolvimento de soluções); e (iv) o alinhamento entre as necessidades do negó-
cio e a mitigação de riscos legais, que aproxima a área jurídica das demais áreas, exigindo 
da primeira uma outra mentalidade. Nesse cenário é que se tem revisto o papel dos profis-
sionais jurídicos. 

Quando tratamos do tema de inovação no Direito, a única certeza que se tem é que este 
não se trata de algo que vai simplesmente aparecer nas organizações jurídicas sem que 
nenhum esforço seja despendido. Para que mudanças efetivas sejam implementadas é ne-
cessário um processo que irá envolver, por exemplo, a adoção de novas ferramentas, a re-
estruturação de fluxos de trabalho ou a mudança de mentalidade em muitas situações. E é 
neste contexto que novos serviços e modelos de negócio passam a ser implementados e 
testados, processos reformulados e novas ferramentas adotadas, a partir de diferentes es-
tratégias. 

Figura 3 - Mudança na organização jurídica: estratégias de inovação 

Fonte: Clay, Seerger (2019). 

Segundo apontou um estudo da Law Society, “Capturing Technological Innovation in Legal 
Services” (2017, p. 80), o processo de inovação em escritórios de advocacia pode ser con-
duzido por um ou mais dos atores a seguir: (i) donos de escritórios/gestores seniores (firms 
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owners/senior managers); (ii) indivíduos em cargos especificamente dedicados à inovação; 
(iii) advogados em todos os níveis; e (iv) clientes. 

[...] se você quiser aumentar as chances do seu escritório de advocacia 
ainda atuar nos negócios daqui a dez anos, é preciso ter um Diretor de Ino-
vação. [...] À medida em que o ritmo de mudança nos mercados jurídicos 
mundiais - mesmo no nível local - continua a acelerar, todo escritório de 
advocacia deve ficar ainda mais alerta para a mudança de paradigmas na 
prestação de serviços jurídicos [...] independentemente de seu tamanho, 
especialidade prática, localização ou desempenho financeiro atual - talvez 
o investimento mais importante que eles possam fazer seja designar um 
Diretor de Inovação para seu escritório.  (CLARK, 2018, tradução nossa). 11

Essa perspectiva foi corroborada pelos entrevistados pela pesquisa de diferentes formas. 
Segundo um deles: 

Acho que tem pressões de mercado, que, de certa forma, nos exigem ser 
mais competitivos, fazendo um trabalho de mais qualidade, mais diferenci-
ado, mais aderente à expectativa dos clientes - que, em grande parte, são 
clientes empresariais -, com um máximo de eficiência. O cliente exige mais, 
por um custo cada vez mais acessível. (Entrevistado(a) de escritório de 
grande porte, situado em São Paulo/SP - [E16]) 

3.1 Por que liderança e inovação importam? 

Sobre o tema, Donald Polden em seu artigo “Lawyers, Leadership and Innovation” (2019), 
precisamente no tópico denominado “How does innovation occur? Not without leadership”, 
ressalta a importância da figura de um líder para que seja possível materializar as iniciati-
vas de inovação por toda a organização: 

Inovação e mudança crítica não acontecem por si mesmas, mas sim, lide-
rança é necessária para conduzir a organização por meio da análise da ino-
vação, da exploração de ideias para mudança (ideação) e da adoção de 
mudanças necessárias. [...] inovação é um processo em grupo, iniciado por 
líderes eficazes, e que não acontece por si mesmo, mas sim, deve ser inici-
ado e guiado.  (POLDEN, 2019, p. 437, tradução nossa).  12

 Do original em inglês: “[...] if you want to increase the chances of your law firm still being in busi11 -
ness ten years from now, you must have a Chief Innovation Officer. [...] As the pace of change in the 
world's legal markets -- even at the local level -- continues to accelerate, every law firm must beco-
me even more alert to shifting paradigms in the delivery of legal services [...] regardless of their size, 
practice specialty, location, or current financial performance -- that perhaps the most important in-
vestment that they can make is to designate a Chief Innovation Officer for their firm.” 

 Do original em inglês: “Innovation and critical change do not happen by themselves, but rather, le12 -
adership is needed to drive the organization through innovation analysis, exploration of ideas for 
change (ideation), and embrace of needed change. [...] innovation is a group process initiated by ef-
fective leaders and that it does not happen by itself, but rather, must be initiated and guided.”  
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Ao olharmos para um contexto global, percebemos que existe uma crescente demanda pela 
figura do líder de inovação (Chief Innovation Officer)  de forma abrangente , não configu13 14 -
rando um fenômeno exclusivo das organizações jurídicas. 

De acordo com a literatura já disponível, a figura do(a) líder de inovação deve ser responsá-
vel por capitanear as iniciativas nos mais diversos níveis de uma organização (seja ela qual 
for). Atuando no planejamento e concretização de grandes mudanças, ou no auxílio de pro-
jetos envolvendo equipes específicas, o(a) líder de inovação é a figura que deve estar atenta 
a todas as iniciativas, auxiliando e direcionando os investimentos. Nesse sentido explica 
McKinney:  

[...] outros diretores, como o CEO, podem impulsionar a inovação, mas um 
CINO tem isso como uma diretriz específica. [...] O termo “chief innovation 
officer” foi cunhado pela primeira vez em 1998, portanto, este título e as 
responsabilidades de trabalho que o acompanham são relativamente novos 
para o mundo dos negócios. O termo se refere à pessoa em uma organiza-
ção que é especificamente responsável por impulsionar e direcionar a ino-
vação dentro de uma empresa. Às vezes, é o executivo que apresenta novas 
ideias que são então concretizadas por equipes de pesquisa e desenvolvi-
mento. Outras vezes, esse diretor é alguém que reconhece e desenvolve 
ideias inovadoras trazidas por outros membros da equipe, garantindo que a 
empresa invista recursos nessas ideias e coordenando esforços para tor-
ná-las realidade.  (MCKINNEY, 2016, tradução nossa). 15

Já no âmbito específico dos escritórios de advocacia, DeStefano (2018) explica que os ob-
jetivos dos líderes de inovação variam de profissional para profissional e de organização 
para organização. No entanto, seu estudo sugere três objetivos (goals) principais que seri-
am perseguidos por esses líderes: (i) diferenciar o escritório dos concorrentes do mercado; 
(ii) desenvolver uma cultura de inovação interna; e (iii) superar as expectativas dos clientes, 
com vistas a criar novos tipos de relacionamento e a gerar novos negócios. 

 Nesse sentido ver: KING, Josie. The Rise Of The Chief Innovation Officer: How has the CINO role 13

increased in popularity in recent years? Innovation Enterprise. Disponível em: <https://chan-
nels.theinnovationenterprise.com/articles/16-the-rise-of-the-chief-innovation-officer>. Acesso em 
27 de julho de 2020.; LOVRIC, Darko; SCHNEIDER Greig. What Kind of Chief Innovation Officer Does 
Your Company Need? Harvard Business Review, 2019. Disponível em: <https://hbr.org/2019/11/
what-kind-of-chief-innovation-officer-does-your-company-need>. Acesso em 27 de julho de 2020.;  
WADE, Harvey. The Rise of the Chief Innovation Officer. Innovation Management, 2015. Disponível 
em: <https://innovationmanagement.se/2015/05/18/the-rise-of-the-chief-innovation-officer/>. 
Acesso em 27 de julho de 2020. 

 Sobre o tema: SHAH, Sneha P.; Harvard Business School; McCOURT, Laurent; et. al. Leading Chan14 -
ge – A National Survey of Chief Innovation Officers in Health Systems. Health Management, Policy & 
Innovation, 2018.Disponível em: <https://hmpi.org/2018/03/14/leading-change-a-national-survey-
of-chief-innovation-officers-in-health-systems/?pdf=1144>. Acesso em 27 de julho de 2020. 

Do original em inglês: “[...] other chief officers, such as the CEO, can drive innovation, but a CINO 15

has it as a specific directive. [...] The term “chief innovation officer” was first coined in 1998, so this 
title and the job responsibilities that go with it are relatively new to the business world. The term re-
fers to the person in an organization that is specifically responsible for driving and direct innovation 
within a company. Sometimes, this is the executive that comes up with new ideas which are then 
brought to fruition by research and development teams. Other times, this officer is someone who re-
cognizes and develops innovative ideas brought forth by other members of the team, ensuring that 
the company invests resources in those ideas and coordinating efforts to make them into reality.” 
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Partindo para as “job descriptions” disponibilizadas em plataformas profissionais , como o 16

LinkedIn, é interessante observar que para esses cargos prevê-se um leque bastante amplo 
de atividades, desde a interação em diversos âmbitos com o cliente (client-facing), até fun-
ções relacionadas a tecnologia, design, facilitação de processos e novos negócios. 

3.2 Nomenclatura diversa 

A identificação e denominação do cargo de “líder de inovação” em organizações jurídicas, é 
importante ressaltar, sempre foi uma questão central para esta investigação não apenas 
como objeto de pesquisa, mas desde o desenho metodológico para a realização da mesma.  

Na literatura estrangeira, identificou-se uma série de termos como “Chief Innovation Offi-
cer”, “Director of Innovation”, “Head of Innovation”, “Head of Legal Technology”, “Head of 
Research and Development”, “Head of Legal Techs”, “Innovation Manager”, "Head of legal 
technology" etc. Os dois primeiros títulos são mais tradicionais, enquanto os outros  fazem 
uso da expressão “head”, em referência a profissionais que “encabeçam” áreas ou projetos 
e que, com frequência, respondem diretamente ao corpo diretivo (board) ou ao conselho da 
empresa. Os “heads” são comuns em startups, o que, no universo jurídico, parece acompa-
nhar o fenômeno de crescimento do mercado de legal/lawtechs. 

No contexto brasileiro, é interessante observar que esses profissionais se auto-identificam 
de diferentes formas  , não existindo um padrão ou consenso até o momento. Ainda que 17 18

alguns se identifiquem como heads e líderes de inovação nas suas respectivas organiza-
ções, outros que desempenham as mesmas ou funções similares possuem e/ou indicam 
outras denominações, por escolha institucional ou pessoal. Alguns permanecem com a 
nomenclatura de “advogado(a)” ou “sócio(a)”, ocupando, inclusive, a posição em conselhos 
dedicados à inovação: 

O head vem dessa coisa de startup. Em ambiente de startup, sempre os 
gerentes ou os decisores são chamados de heads. E a ideia era justamente 
trazer essa nomenclatura para dentro do escritório também. [...] Mas eu sei 
que existem outros nomes. Então gerente de inovação, diretor de inovação, 
head de inovação, responsável por inovação. (Entrevistado(a) de escritório 
de médio porte, situado em São Paulo/SP - [E02]) 

Em comum, a maioria dos entrevistados ocupam cargos específicos, criados com o propó-
sito de permitir o desempenho de suas funções, que extrapolam a prática jurídica tradicio-

 Realizamos a busca por anúncios de vagas para cargos envolvendo inovação em escritórios de 16

advocacia, por meio de palavras-chave e filtros na plataforma Linkedin. Encontramos anúncios para 
essa vaga específica em escritórios de outros países, porém não encontramos nenhum no Brasil. 
Observamos uma variedade de nomes utilizados para cargos relacionados às iniciativas de inovação 
em escritório de advocacia, tais como: Legal Innovation Manager, Legal Transformation Manage-
ment Consultant, Innovation Professional Support Lawyer, Innovation Project Manager e Client, Inno-
vation and Legal Technology IT Director. 

 Entrevistado(a) de escritório de grande porte, situado em São Paulo/SP - [E23].17

 Entrevistado(a) de escritório de pequeno porte, situado em São Paulo/SP - [E24]. 18
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nal, sendo possível identificar dois perfis mais recorrentes: o de gestor (executivo e/ou de 
T.I.) e o de empreendedor jurídico. Os de perfil “gestor” possuem uma trajetória mais longa 
dentro das organizações, tendo, eventualmente, adotado a nomenclatura de “heads de ino-
vação” em seu título, pois a inovação vem ganhando relevância no mercado jurídico. 

Na Figura 4 encontram-se os nomes dos cargos ocupados pelos entrevistados na relação 
com categorias macro mapeadas na literatura: 

Figura 4 - Lista de nomes atribuídos a líderes de inovação 

Fonte: Elaboração própria. 
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4. RESULTADOS 

4.1 Perfil e trajetória dos entrevistados 

Como já mencionado anteriormente, a expressiva maioria dos entrevistados passou a ocu-
par uma posição de liderança das iniciativas de inovação nas suas organizações nos últi-
mos 3 anos (2017-2019). Para além da trajetória profissional de cada um, esses dados ten-
dem a refletir também uma fase específica das organizações jurídicas, que passam a se 
preparar, se estruturar e investir (não apenas com recursos financeiros, mas também hu-
manos) em projetos e atividades orientadas à inovação. Nesse cenário, a figura do(a) líder 
de inovação parece ganhar força enquanto uma posição responsável por liderar essas ini-
ciativas. 

Para alguns entrevistados, esse é um movimento "natural", no qual os escritórios e organi-
zações se mostram "preocupados" e começam a perceber a importância de um programa e, 
em alguns casos, de uma equipe dedicada . 1920

É interessante observar que, apesar da recente consolidação dos mesmos em cargos espe-
cíficos, um número significativo deles destacou que sua trajetória com temas e atividades 
atreladas ao ecossistema de inovação  é anterior e, em muitos casos, se iniciou durante a 21

faculdade ou paralelamente a uma atuação no mercado jurídico tradicional.  

Aqueles com formação jurídica destacaram, em sua grande maioria, como esse movimento 
de aproximação com outras áreas e com o ecossistema de inovação se deu muito atrelado 
a uma insatisfação com o ensino e/ou com a rotina jurídica, ora porque não se viam voca-
cionados às carreiras tradicionais que lhes foram apresentadas ao longo da graduação, ora 
porque esse ensino pouco ofertou ferramentas que possibilitassem outro perfil de atuação, 
inclusive na interface com a agenda de inovação jurídica. Essa “inadequação” ao Direito 
tradicional é descrita por uma das entrevistadas da seguinte forma:  

 Entrevistado(a) de escritório de grande porte, situado em São Paulo/SP - [E23].19

 Entrevistado(a) de escritório de grande porte, situado em São Paulo/SP - [E13]. 20

 Conjunto de atores, entidades e mecanismos que cooperam para promover a inovação, por meio 21

de eventos, workshops, desafios, investimentos etc. A interação entre eles costuma se dar no âmbi-
tos de incubadoras, parques tecnológicos, associações, laboratórios etc. 
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[...] o Direito nunca fez sentido para mim na forma como ele me foi apre-
sentado. Eu nunca vi razão naquele fato de ter que obedecer, de seguir pa-
drões, ser tão conservador, ser tão voltado literalmente para aquela parte 
operacional e achar que o profissional do Direito é só isso. [...] a minha fa-
culdade é extremamente conservadora e ela ensinou que ou você vai ser 
advogado ou você vai fazer concurso público. Eu nunca tive um incentivo 
para pesquisa, um incentivo para pensar fora da caixa. E assim eu fui ten-
tando seguir, trilhar um caminho por esse [outro] lado. (Entrevistado(a) de 
escritório de médio porte, situado em São Paulo/SP - [E06]) 

Essa trajetória e as dinâmicas profissionais fizeram com que muitos buscassem não ape-
nas se envolver com o ecossistema de inovação, mas também se (in)formar em outras áre-
as do conhecimento para atuar com projetos interdisciplinares e/ou mais complexos (Figu-
ra 5). Outros entrevistados relataram que, cientes dessa limitação dos cursos de Direito, 
foram buscar em outras escolas, ainda durante a graduação, uma formação complementar:  

Quando eu vejo outras pessoas que trabalham com a área de inovação no 
Direito, acaba envolvendo um pouco de frustração com a área. Comigo 
essa frustração começou desde o primeiro ano. Então eu fui vendo algu-
mas alternativas e também fazendo cursos fora [da faculdade]. Peguei mui-
tas matérias, como ouvinte ou matriculada [em outras unidades da univer-
sidade], e nisso eu acabei conhecendo pessoas que trabalhavam e estavam 
vinculadas ao movimento maker. (Entrevistado(a) de escritório de grande 
porte, situado em São Paulo/SP - [E03]) 

Eu não advogo diretamente mais, mas esse processo foi sofrido no sentido 
de conseguir me entender, conseguir buscar dentro de mim o que eu queria, 
o que eu precisava, o que eu estava buscando. E eu percebi que eu já não 
me identificava mais com a advocacia tradicional, eu sempre gostei muito 
de pessoas, eu sempre gostei muito de me relacionar com as pessoas. (En-
trevistado(a) de escritório de grande porte, situado em Belo Horizonte/MG - 
[E19]) 

Também foi mencionada a importância de experiência e conhecimentos prévios relaciona-
dos a metodologias de desenvolvimento e gestão de projetos . Foram significativos os re22 -
latos ressaltando que esse foi um caminho "natural", já que não se identificavam  com a 23

dinâmica e conteúdo dos cursos complementares e, por isso, buscaram conhecer e se en-
volver com iniciativas de inovação jurídica:  

[A organização] já vinha desenvolvendo algumas coisas de inovação, mas 
sentia a necessidade de ter justamente o que você falou, a visão do cliente 
para saber onde investir, onde estaria o investimento agregado com o que o 
cliente quer, não simplesmente o que o advogado do escritório imagina que 
seria melhor para ele. Então foi através disso que surgiu essa sinergia para 
trabalhar aqui. Então não existia essa posição, respondendo a sua pergun-
ta: existia a necessidade de se investir nisso, e eles precisavam de um pon-
to de vista diferenciado, de alguém que tinha a visão do cliente e precisava 
de alguém para ajudar a coordenar essa situação [...]. (Entrevistado(a) de 
escritório de médio porte, situado em São Paulo/SP - [E05]) 

 Conforme fala de entrevistado(a) de associação de classe, situada em São Paulo/SP - [E01]. Essa 22

relação será melhor discutida no tópico “5.1 Quando liderança e gestão de projetos se encontram”. 

 Entrevistado(a) de escritório de grande porte, situado em São Paulo/SP - [E03].23
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Figura 5 – Cursos complementares indicados pelos entrevistados 

 
Fonte: Elaboração própria. 

4.2 Rotina e atribuições da profissão 

Tendo uma dedicação exclusiva ou acumulando funções, algumas rotinas e atribuições são 
comuns à maioria dos entrevistados e abarcam: conectar pessoas, prospectar oportunida-
des, estudar e compreender desafios, e treinar equipes. 

Eu mapeio processos, eu desenvolvo soluções, tanto tecnológicas quanto 
analógicas também. Porque eu acho que nem sempre para aquele momen-
to faz sentido adotar uma tecnologia, às vezes, você precisa primeiro orga-
nizar a casa. [...] Meu job description é uma coisa indefinida, ele vai se mol-
dando. (Entrevistado(a) de escritório de grande porte, situado em São Pau-
lo/SP - [E03]) 

A outra questão é colocar novas tecnologias dentro do escritório. Então, a 
gente começou a avaliar robôs, automação de documento, sistema de ges-
tão, sistema de gestão financeira - que foi implementado também -, dis-
cussão de métricas, processos de venda [...]. É trabalhar a cultura do escri-
tório. Então, treinamento para as pessoas do escritório para elas terem 
uma visão diferente das coisas. [...] E aí começar a introduzir um tipo de 
cliente que não existia antes no escritório. Então, você pode falar que é uma 
inovação que está partindo do novo cliente que a gente está introduzindo. E 
aí o novo cliente tem várias demandas, o que obriga você a inovar, porque: 
um, você não conhece sempre o modelo de negócio dele, outro, você preci-
sa trazer algumas outras coisas. (Entrevistado(a) de escritório de médio 
porte, situado em São Paulo/SP - [E02]) 

Sim, uma das principais coisas que a área tem feito é ser difusora de co-
nhecimento. O que a gente mais tentava promover dentro do escritório é a 
circulação de informações e a geração de conteúdo interno e a integração 
das equipes. Então, muitas das nossas atividades, hoje, estão focadas nis-
so. A gente estruturou um quadro que a gente chama de learning board, de 
troca de experiências entre as pessoas. Essa é a avaliação interna para a 
troca de inteligência entre os sócios, uma série de questões relacionadas a 
isso. (Entrevistado(a) de escritório de grande porte, situado em Belo Hori-
zonte/MG - [E19]) 
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Quando o assunto é dedicação exclusiva à liderança de projetos de inovação, é interessante 
observar um cenário bem equiparado. Dentre os profissionais entrevistados, 14 atuam ex-
clusivamente na função de líderes de inovação, desempenhando pouco ou mesmo nada da 
prática jurídica convencional. Outros 13 acumulam funções privativas de carreiras jurídicas 
no seu dia a dia, tais como elaboração de peças processuais, de contratos, de pareceres 
legais e participação em audiências etc. 

De jurídico, é muito para viabilizar as operações que os clientes querem. Do 
ponto de vista de inovação, não tem muito jurídico não. Então quando a 
gente fala de inovação ali no escritório, é essa questão de processos, fer-
ramentas, treinamento, então não existe nada muito jurídico. A gente foca 
muito mais no jurídico se é para atender uma demanda de cliente. (Entre-
vistado(a) de escritório de médio porte, situado em São Paulo/SP - [E02]) 

Nos dois grupos, alguns - que se auto-identificam com um perfil mais empreendedor - atu-
am na interface de relacionamento com clientes, sobretudo, de novos mercados, como law-
techs, legaltechs e startups em general. 

É importante ainda destacar que o porte das organizações pode impactar diretamente no 
acúmulo de tarefas, bem como no tamanho e configuração das equipes. Especialmente nos 
escritórios menores, muitas vezes de cunho familiar, o acúmulo de tarefas/responsabilida-
des e/ou atuação centrada em uma única pessoa está diretamente relacionada com a dis-
ponibilidade de recursos e de estrutura para comportar configurações diferentes. 

Dentre aqueles com formação jurídica e que se dedicam exclusivamente à função de líder 
de inovação, a grande maioria ainda se reconhece como “advogado(a)”, embora não mais 
no sentido estrito:  

  
[...] eu falo que eu já nasci uma advogada 4.0, eu esperei chegar essas dé-
cadas todas para eu falar gente, olha, agora sim. Não, não me importo de 
falar que eu sou advogada, mas as pessoas têm dificuldade de entender 
que o que eu faço não é a parte operacional, porque eles vinculam a isso, 
ao operacional, à parte do contencioso, à produção de peças. Não é isso, eu 
uso meu conhecimento para saber e mapear essas dores do mercado jurí-
dico e criar novas soluções com novas técnicas que não abrangem o direi-
to. E isso aí entra o design, entra... sabe quando você monta o Canvas, que 
você consegue destrinchar, consegue ver, é isso que eu faço hoje. A minha 
ideia é usar meu conhecimento hoje para criar novas soluções jurídicas. 
Desafogar e ajudar outros profissionais, departamentos e escritórios, o 
próprio advogado, acho que o advogado deveria entender que ele é empre-
endedor, que todo advogado é empreendedor. Ele é uma empresa, ele preci-
sa abrir a mente para isso. Ele precisa entender que ele tem conhecimento 
para isso, ele precisa se vender, ele precisa ser visto, ele precisa mostrar o 
conteúdo dele. (Entrevistado(a) de escritório de médio porte, situado em 
São Paulo/SP - [E06]) 
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4.2.1 Trabalho flexível: metas e autonomia 

Outras características comuns à rotina da maioria dos entrevistados foram: 1) flexibilidade; 
2) metas; e 3) autonomia para proposição de projetos. 

Na avaliação de muitos, uma rotina mais flexível se mostra fundamental para serem capa-
zes de acompanhar as novidades do mercado, ter contato com os clientes e com o ecossis-
tema, para se dedicar a aprender coisas novas, e interagir com outros setores dentro da 
própria organização. 

[...] esse fato de estar livre para pesquisa para buscar implementar, fazer na 
prática, é um dos atributos que faz possível trazer essas inovações para 
dentro do escritório, coisa que outras pessoas acabam não conseguindo, 
por causa dessa falta de liberdade e tempo. (Entrevistado(a) de escritório 
de médio porte, situado em São Paulo/SP - [E02]) 

Inclusive eu tenho esse viés de ser nômade digital, eu trabalho isso. Então 
eu posso estar em qualquer parte do mundo, entregando o que eu tenho 
que entregar. Obviamente, eu não tenho horário para nada, então eu tenho 
os projetos, eu tenho as entregas, eu converso com as áreas que eu quero 
fazer as entregas. Estou presente no momento que precisa estar presente, 
nos treinamentos, nas reuniões [...]. (Entrevistado(a) de escritório de grande 
porte, situado em Belo Horizonte/MG - [E04]) 

Engajamento com clientes (direta e/ou indiretamente) foi uma das atribuições mais desta-
cadas pelos entrevistados ao analisar suas rotinas. Muitos mencionaram a importância de 
o responsável pelos projetos de inovação manter um canal de comunicação direta com os 
clientes, no intuito de entender suas demandas e, a partir delas, propor mudanças nos pro-
cessos e serviços do escritório.  

Dentro dessa lógica, ao colocar o cliente no centro dos projetos, seria possível inovar den-
tro de parâmetros concretos, capazes de gerar resultados desejados e agregar valor. Assim 
ressalta um entrevistado:  

Aí eu vou melhorar x, y, e z, mas o cliente quer só que você atenda o telefo-
ne e responda uma dúvida dele. Ele não quer essa tecnologia toda, esse 
oba oba todo, ele está com outro problema, [...] o cliente quer que você faça 
algo direcionado a ele. (Entrevistado(a) de escritório de grande porte, 
situado em Fortaleza/CE - [E10]) 

Ainda sobre essa relação com os clientes (potenciais e já vinculados à organização), desta-
ca-se a função de client-facing, que busca entender suas demandas e as traz para dentro 
do escritório de forma mais personalizada. Em muitos casos, tanto os(as) líderes que têm 
contato com os clientes, quanto aqueles que não têm essa atribuição, acabam adotando a 
perspectiva de o próprio escritório ser o seu cliente, ou seja, a área de inovação deve servir 
também aos interesses internos do escritório, paralelamente às demandas externas. 
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Especificamente sobre o client-facing , esta tem sido considerada uma atuação essencial, 24

que resulta em melhor atendimento dos atuais clientes e conquista de novos. 

Observando essa dinâmica, é possível identificar um fluxo de trabalho em diferentes senti-
dos: organizacional (interno) e/ou dedicado aos clientes (externo), como pode ser observa-
do na Figura 6.  

Figura 6 - Áreas para inovação na parte interna (back-office) e na linha de frente (front-facing) de 
um escritório de advocacia  25

 
Fonte: The Law Society of England and Wales (2017, p.19-20). 

No artigo "The Law Firm Chief Innovation Officer: Goals, Roles, and Holes" (2019), a autora 
ressalta ter encontrado, entre os líderes de inovação, essa função: “Muitos dos diretores 
inovadores entrevistados dedicam uma parte do tempo para lidar com o cliente. [...]  todos 
acreditavam que o engajamento do cliente é essencial para a função [...]” . (Tradução nos26 -
sa) 

O engajamento com o ecossistema de inovação foi destacado de forma unânime como 
atribuição e parte fundamental da rotina para se manterem atentos e engajados com as 
novidades e com os grupos atuantes nessa frente, tanto em âmbito nacional quanto inter-
nacional. Nesse sentido, a participação em e a promoção de eventos que tratam especifi-
camente de tecnologias e empreendedorismo jurídico, bem como parcerias com startups, 

 Entrevistado(a) de escritório de médio porte, situado em São Paulo/SP - [E05].24

 O relatório Capturing Technological innovation in legal Services, ao definir inovação e oportunida25 -
des, destacam "áreas potenciais de oportunidade e onde as empresas podem direcionar discussões 
sobre inovação” (2017, p.18). Através das figuras indicadas, buscam indicar os tipos de tecnologia 
que poderiam facilitar a inovação em cada uma das áreas destacadas: estratégia e inovação organi-
zacional; marketing e desenvolvimento de negócios; inovação de produtos e processo. Na primeira 
imagem chamam atenção para o potencial de inovação relacionado a estratégia, organização, ge-
renciamento e marketing, ou seja, voltada ao modelo geral de negócios. A segunda imagem, por sua 
vez, foca nas oportunidades de operação em termos de soluções, processos e serviços.

 Do original em inglês: “Many of the CINO interviewees commit a percentage of time to being client-26

facing. [...] all [them] believed that client-facing engagement is essential to the role [...].”
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legaltechs e lawtechs se revelam estratégicos e caminhos possíveis para que alguns escri-
tórios dialoguem, se engajem e se integrem ao ecossistema, bem como os tragam para 
"dentro de casa", além de atrair determinados perfis de clientes. Muitos mencionaram inici-
ativas de serem os próprios organizadores de demodays , hackathons , palestras e webi27 28 -
nars, reforçando a importância estratégica do networking para suas atividades e abrindo 
espaço para iniciativas de open innovation  , ainda que tímidas. 29

Alguns entrevistados pontuaram, inclusive, que a área de inovação deve ser a ponte entre o 
escritório e o ecossistema, dentro de uma estratégia que visa introduzir e posicionar as or-
ganizações neste novo cenário de transformações.  

Talvez a área de inovação seja importante para você se conectar com o 
mercado. [...] É sempre bom ter, não só uma área de inovação, mas uma 
área que conecte você com o que está acontecendo de mais novo no mer-
cado e consiga fazer parcerias estratégicas. (Entrevistado(a) de associação 
de classe, situada em São Paulo/SP - [E01]) 

[...] networking é isso, eu consigo desenvolver qualquer projeto porque eu 
tenho os contatos [...], você consegue viabilizar novos negócios e capitali-
zar essa posição com outros parceiros. (Entrevistado(a) de escritório de 
médio porte, situado em São Paulo/SP - [E02]) 

Ainda que o regime de dedicação exclusiva no exercício do cargo de líder de inovação jurí-
dica tenha sido destacado por muitos, justificando se tratar de uma função bastante de-
mandante – a depender do estágio dos projetos internos –, essa não é uma realidade de 
todos, variando conforme: porte e organograma da organização e/ou opção do próprio en-
trevistado. 

Relacionada à rotina de trabalho dos(as) líderes entrevistados(as), não se pode deixar de 
considerar o trabalho em equipe e entre equipes. Mais da metade dos entrevistados menci-
onou que não possui uma equipe com dedicação exclusiva, trabalhando essencialmente 
por projetos, montando equipes específicas (ad hoc), engajando pessoas que já trabalham 
em outras áreas da própria organização, como: R.H., administrativo, financeiro, marketing e 
advogados ou sócios das áreas jurídicas, "agindo como startup" nas palavras de um dos 
entrevistados . E para aqueles que mencionaram possuir uma equipe com dedicação ex30 -
clusiva, são raríssimas as ocasiões em que um projeto é desenvolvido exclusivamente por 

 Demoday é um evento no qual startups (no caso do direito legaltechs ou lawtechs) fazem seu pit27 -
ch a fim de atrair potenciais investidores e/ou clientes. 

 Hackaton pode ser entendido como uma maratona de programação. A palavra tem origem no in28 -
glês, a partir da mistura entre as palavras "hack" e "marathon". 

 Iniciativas de open innovation são comuns em outras indústrias que têm fomentado a inovação 29

(agrotech, healthtech, fintech etc.). Nesse modelo, as organizações se abrem para que startups pos-
sam desenvolver projetos e pilotar soluções sob demanda, a partir de uma análise dos seus proces-
sos internos. A porta de entrada para essas iniciativas costumam ser os demodays - por meio do 
qual a organização pode avaliar se o produto/solução lhe atende - e os programas de mentoria, ace-
leração e incubação.

 Entrevistado(a) de escritório de médio porte, situado em São Paulo/SP - [E02].30
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esse time. Na maioria das vezes, a equipe de inovação se integra com outras áreas da or-
ganização: 

Como grande parte dos projetos envolve mudanças no modelo de gover-
nança, no modelo de gestão, no modelo de operação, ou em tecnologia em-
barcada, eu diria que a nossa equipe é muito ativa em praticamente todos 
os projetos do escritório. São poucos os projetos que rodam exclusivamen-
te dentro da esfera jurídica. (Entrevistado(a) de escritório de grande porte, 
situado em São Paulo/SP - [E16]) 

A gente também tem um papel de apoiar as áreas de negócios na condução 
de projetos. Então, se a área de produtos tem alguma dificuldade, se preci-
sa de alguma coisa, a gente apoia, a gente entra no projeto também. Então 
seria um apoio direto a essas áreas, e acompanhar as tendências de mer-
cado também é outro ponto fundamental. (Entrevistado(a) de associação 
de classe, situada em São Paulo/SP - [E01]) 

Não tenho uma equipe específica, então eu sou o responsável por inovação 
e eu trabalho com todas as equipes, entendeu. Eu acabo conversando com 
todo mundo aqui dentro, porque a pessoa responsável pela inovação preci-
sa ter essa fluidez na organização, poder conversar com as diferentes 
equipes e, eventualmente, a gente forma grupos específicos para fazer al-
gum projeto. (Entrevistado(a) de escritório de médio porte, situado em São 
Paulo/SP - [E02]) 

Ou seja, ainda que não haja um consenso quanto à necessidade, ou não, de uma equipe 
com dedicação exclusiva para esse fim, a comunicação e o engajamento entre equipes e 
pessoas é fundamental.  

Há ainda aqueles que sustentam a necessidade de que essa equipe seja composta por um 
grupo de profissionais diversos , enquanto outros minimizam essa importância, argumen31 -
tando que a inovação deve partir da organização como um todo e não só de uma equipe 
exclusiva. 

Por fim, não se pode deixar de associar a discussão sobre equipes com a necessidade, ou 
não, de um setor/departamento dedicado a esses projetos e iniciativas. Não há, contudo, 
consenso sobre essa questão entre os entrevistados. Alguns defenderam a necessidade de 
uma área estruturada solidamente para conseguir levar a cabo todas as demandas da or-
ganização e dos clientes no que diz respeito a projetos de inovação - sejam eles com foco 
em tecnologia ou não. Outros, por sua vez, defenderam que uma área específica não deve 
existir, visto que a inovação deve fazer parte da organização como um todo. 

Especialmente neste segundo caso, alguns comentários chamam atenção para uma dinâ-
mica mais horizontal:   

 Para aqueles que mencionaram contarem com uma equipe dedicada, foi possível observar que 31

essas eram compostas por pessoas com perfis muito variados. Entre os profissionais que integra-
vam as equipes de inovação, foram citados: analistas de inteligência de mercado, analista de pro-
cessos de negócios, analista de processos, analista de T.I., analista de dados, estatístico, engenheiro 
eletrônico, técnico em informática, programadores, designers, gestores de políticas públicas, cientis-
tas políticos, especialistas em comunidade, comunicação e mídias sociais, jornalistas, especialistas 
em inovação, especialista em pesquisa jurídica e advogados, para citar alguns. 
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A ideia era mudar não só porque os desafios são mudar a cultura dentro da 
empresa, porque a inovação não é só responsabilidade de uma área espe-
cífica. A inovação tem que permear as pessoas que estão em qualquer área 
[...]. Então não é porque tem uma área de inovação, que a área de inovação 
precisa levar tudo. (Entrevistado(a) de associação de classe, situada em 
São Paulo/SP - [E01]) 

Aqui [na empresa], como eu comentei, todos nós temos esse papel de em-
preendedorismo interno. Nós temos dificuldade para entender que a inova-
ção deva estar nas mãos de uma pessoa. Eu acredito num processo cola-
borativo. (Entrevistado(a) de departamento jurídico de empresa, situado em 
São Paulo/SP - [E21]) 

A gente não tem uma área [de inovação], o escritório entende que a inova-
ção precisa partir de todos. Eu estou aqui mais para ajudar que as ideias de 
todos possam ser postas em prática da maneira correta, muitas vezes sou 
até confundido com um gestor de projetos. (Entrevistado(a) de escritório de 
médio porte, situado em São Paulo/SP - [E05]) 

Aqui cabe destacar duas perspectivas distintas e igualmente relevantes, que ilustram a 
complexidade da questão, porque não existe um único modelo de referência a ser seguido 
quando se pensa na relação inovação e Direito: na avaliação de alguns entrevistados, é im-
portante ter um grupo de pessoas que sistematize e atue como agente catalisador. Mas, 
isso não elimina a necessidade de a inovação ter que estar disseminada na organização.  

[...] a gente parte do pressuposto de que todos do escritório devem estar 
engajados com inovação, o que acontece é que o [líder de inovação] vira um 
ponto focal para que você traga essas inovações, para que você possa en-
tender a viabilidade, porque alguém precisa entender como funciona toda a 
engrenagem do escritório para saber se a gente pode implementar, como 
implementar, se teria interesse em implementar e assim por diante. Mas 
enxergamos que todo mundo deve estar engajado em inovar aqui no escri-
tório. (Entrevistado(a) de escritório de médio porte, situado em São Paulo/
SP - [E05]) 

A inovação chegou nas instituições jurídicas públicas através da lógica 
bottom-up , então ela está surgindo de baixo para cima, como uma de32 -
manda dos próprios atores jurídicos. Ou seja, a inovação hoje é um discur-
so muito mais palatável na primeira instância do que no STJ, por exemplo.  
[...] nós sabemos que isso não é necessariamente inovação: o fato de você 
ter muito dinheiro para investir em um projeto, não quer dizer que você tem 
uma cultura inovadora dentro da instituição. [...] importante fazer com que 
a inovação chegue na cúpula do Judiciário para uma mudança efetiva no 
sistema. Para isso, é essencial investir na formação do magistrado, para 
que isso comece a se difundir, as disciplinas oferecidas para formar os ma-
gistrados da Justiça Federal envolvem gestão de tempo, uso de novas pla-
taformas organizacionais, treinamento para usar as redes sociais como 
ferramenta de comunicação e transmissão da justiça para o público. (En-
trevistado(a) de órgão público, situado em Natal/RN - [E26]) 

 Isto é, de baixo para cima, considerando-se uma estrutura hierárquica.32
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De forma distinta, na opinião de um entrevistado que também atua como consultor, este 
precisaria ser um processo "top down" (isto é, de cima para baixo): 

O que eu vejo [é que] a inovação em empresas maiores, médias e grandes, 
ela só vai acontecer se vier top-down. Não adianta a base só querer uma 
mudança dessa, porque é difícil numa organização hierarquizada, bem tri-
angular. Ali tem o topo e a base da pirâmide bem claros. Mas se fosse mais 
horizontal, talvez você nem precisaria ter uma área de inovação. (Entrevis-
tado(a) de associação de classe, situada em São Paulo/SP - [E01]) 

Essa discussão não se encerra nesta pesquisa. Pelo contrário, mostra como é preciso co-
nhecer e entender as diferentes perspectivas e possibilidades desse encontro entre inova-
ção e Direito. De qualquer forma, uma estratégia de inovação depende dos atores envolvi-
dos, como já discutido anteriormente. 

A inovação deve ser, é claro, responsabilidade de todo(a) advogado(a), 
mesmo no menor escritório. No entanto, as demandas de operar práticas 
de sucesso no mercado de serviços jurídicos atual exigem que deve haver, 
em cada escritório, pelo menos um advogado que vigie as necessidades e 
expectativas de mudança dos clientes e as forças competitivas emergentes 
no mercado jurídico e quem também pode ser um campeão de inovação 
dentro da empresa.  (CLARK, 2018, tradução nossa). 33

Ainda assim, existem opiniões mais radicais que coexistem com as mencionadas acima e 
refletem outros modelos e estratégias. Nesse sentido, um outro entrevistado, que atua em 
um escritório de médio porte, é incisivo ao defender a premissa de que é necessário parar 
de pensar na figura de um líder de inovação ou até mesmo na figura de um departamento 
de inovação: 

Pensa que tem que inovar completamente a forma como os escritórios se 
organizam, quais são as pessoas que formam o escritório, que tipo de ser-
viço eles fornecem, preveem, como que interage com cliente, como que cria 
rapport e sinergia com o cliente. Tem que largar o terno e a gravata, tem 
que largar o juridiquês, tem que largar os honorários inflexíveis. Se você 
contratar um líder em um escritório tradicional, em que o CEO Management 
do escritório não está ligado em inovação, não percebeu a necessidade de 
transformar, e às vezes isso acontece porque os grandes escritórios têm 
receitas muito boas, tem clientes super tradicionais e esse tipo de coisa. 
Não vai funcionar. Só funciona líder de inovação e projeto de inovação em 
empresa que efetivamente virou a chavinha, mudou o mindset e [na qual] 
tem se construído uma nova realidade. (Entrevistado(a) de escritório de 
médio porte, situado em São Paulo/SP - [E14]) 

 Do original em inglês: “Innovation should be, of course, every lawyer's responsibility, even in the 33

smallest firm. However, the demands of operating a successful practice in today's legal services 
market require that there should be, in every firm, at least one lawyer who scouts the changing needs 
and expectations of clients and the emerging competitive forces in the firm's legal market, and who 
also can be a champion for innovation within the firm.”
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Contudo, seja em um organograma mais horizontal ou vertical, essa (nova/outra) dinâmica 
demanda habilidades e competências específicas das pessoas engajadas com a mobiliza-
ção de projetos e iniciativas de inovação, conduzindo uma transformação mais ampla, 
como será discutido na tópico 4.4 Transformações institucionais e desafios. 

4.3 De que inovação jurídica estamos falando? 

“Porque a nova equação de valor no Direito é a inovação. Os clientes dos advogados estão 
pedindo e recompensando a inovação, mesmo que na forma de mudanças incrementais simples que 

agregam valor duradouro.”  (DESTEFANO, 2019, tradução nossa) 34

O conceito de inovação é estratégico em muitos setores e atividades, ainda que seu signifi-
cado seja esvaziado em muitos usos (BENVENISTE, 2013), até mesmo pela complexidade 
dos elementos que envolve e da velocidade das transformações que mobiliza. 

Citando Jessica Lim (2019), é possível demonstrar como o termo “inovação” é utilizado em 
diversos sentidos e com diferentes abrangências. Discutindo especificamente sobre a ne-
cessidade de os escritórios implementarem um time dedicado à inovação, ela compartilha 
algumas das associações mais frequentes: 

“A introdução de algo novo. ” - Merriam Webster 

“O esforço para criar mudanças objetivas e focadas no potencial econômi-
co ou social de uma empresa.” - Peter F. Drucker 

“A criação de um novo valor substancial para os clientes e para a empresa, 
modificando, criativamente, uma ou mais dimensões do sistema de negóci-
os.” - MIT Sloan, 2006, Mohanbir Sawhney, Robert C. Wolcott e Inigo Arroniz 

“Inovar significa regenerar- e muitas empresas declinam ou falham porque 
não conseguem regenerar.” - Randall S. Wright 

(LIM, 2019, tradução nossa)  35

O seu argumento se estrutura em torno de várias dimensões que dialogam diretamente 
com esta pesquisa, dentre as quais destacam-se: (i) mudanças não precisam ser grandes; 

 Do original em inglês: “Because the New Value Equation in Law is innovation. Lawyers’ clients are 34

asking for and rewarding innovation, even if in the form of simple incremental changes that add las-
ting value” (DESTEFANO, 2019).

 Do original em inglês:   35

“The introduction of something new.” - Merriam-Webster  
“The effort to create purposeful, focused change in an enterprise’s economic or social potential.”-  
Peter F. Drucker  
“The creation of substantial new value for customers and the firm by creatively changing one or more 
dimensions of the business system.” – MIT Sloan, 2006, Mohanbir Sawhney, Robert C. Wolcott and 
Inigo Arroniz  
“To “innovate” means to “regenerate” — and most companies decline or fail because they fail to re-
generate.” - Randall S. Wright  



Liderança e Inovação no Direito 	 	 	 	 	 	 	 	 	 [ ]33

(ii) pequenos escritórios também precisam inovar; e (iii) deve ser criada uma equipe exclu-
siva para promover a inovação e conduzir projetos internos. 

Para explorar essas premissas, faz-se fundamental, em primeiro lugar, explorar o conceito 
de inovação na sua complexidade. Duas dimensões são igualmente importantes quando se 
fala sobre inovação, seja ela jurídica ou não: inovação radical e incremental. 

Os teóricos da inovação associam inovação incremental à ideia de “inovação de melhora-
mentos", o aprimoramento de um processo, de um produto existente, ou serviço.  A inova-
ção radical, por sua vez, é compreendida e definida como uma novidade que leva à criação 
de um novo mercado (SCHACHTER, 2018). Não se trata de inovar um ponto específico de 
um serviço ou produto existente, mas gerar mudanças drásticas nas características de de-
sempenho ou custo, criando novos mercados ou transformando os mercados existentes 
(O'CONNOR, 2010). E ainda que utilizadas como sinônimos de forma equivocada, há quem 
faça referência a um terceiro tipo: a inovação disruptiva (CHRISTENSEN, RAYNOR, MCDO-
NALD, 2015), que seria uma solução mais ampla, gerando uma mudança no comportamen-
to de consumo do público em geral. 

Para alguns entrevistados, a inovação jurídica praticada no Brasil atualmente tem caráter 
mais incremental, quando comparada com a dinâmica de mercados jurídicos em outros 
países: 

Hoje, o que a gente adota é o incremental, na minha opinião. Não existe 
nada ainda de radical. A gente, lógico, cria novos serviços dentro, mas não 
é algo que seja uma inovação tão grande a ponto de ser considerada radi-
cal. Eu acho que a gente está longe desse mercado de ter uma inovação 
disruptiva. Então não acho que a gente está com algum tipo de inovação 
que vá mudar a forma como os advogados existem na sociedade. (Entre-
vistado(a) de escritório de médio porte, situado em São Paulo/SP - [E02]) 

  

Um dos entrevistados ilustrou bem como ele vê essa inovação incremental acontecer no 
seu dia a dia, a partir do exemplo de uma operação de investimento assistida por seu escri-
tório: 

Então, o que a gente fez foi criar um processo baseado em metodologia    
ágil , em que a gente utilizou uma ferramenta de kanban dentro do Trello 36

para a gente mostrar o passo a passo da operação. Dentro disso, a gente 
misturou com um scrum, que é outra metodologia ágil, onde a gente fazia 
reuniões diárias de 15 minutos para atualização e verificar quais que eram 
os entraves - principalmente, em questões de documentação, em questão 
de negociação, porque tem questões de ego nessas coisas também e ou-
tras informações que poderiam faltar nesse processo. E, ao final da sema-
na, a gente fazia uma reunião de 1 hora para recapitular e ia coordenando 
os times ao longo dessa etapa. (Entrevistado(a) de escritório de médio por-
te, situado em São Paulo/SP - [E02]) 

 Metodologias ágeis são um conjunto de métodos e princípios que visam ao desenvolvimento de 36

soluções e produtos de forma dinâmica e eficiente, pautando-se pela ideia de melhoria contínua. O 
Kanban é um tipo de metodologia ágil visual, voltado ao gerenciamento de fluxos de trabalho. Outro 
exemplo é o Scrum, que serve para o gerenciamento das fases de um projeto. 
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A partir das entrevista, foi também possível observar que nos escritórios menores, as inici-
ativas e projetos de inovação voltam-se, sobretudo, à reorganização de fluxos e à projeção 
da marca, à diferenciação de mercado e ao aumento da visibilidade dos profissionais (nes-
se último caso, destaca-se o perfil evangelizador  de muitos deles), corroborando um di37 -
agnóstico apontado anteriormente:  

  
A gente procura levantar essa parte do legal design, de ter os contratos 
mais claros, de realmente utilizar as figuras para ficar de uma forma mais 
objetiva e simples. Acho que nessa parte de gestão, que fica mais com [a 
outra sócia], a gente usa ferramentas internamente que realmente facilitam 
na gestão e na divisão de tarefas e de atividades. Seria basicamente isso. 
Como eu disse, a gente é um escritório novo, com sete meses, então [foram 
essas] as inovações que a gente trouxe [...]. (Entrevistado(a) de escritório 
de pequeno porte, situado em João Pessoa/PB - [E08]) 

Mas eu vejo que [a organização] está buscando essa inovação de alguma 
forma, mas ainda é muito lenta e muito como um posicionamento, muito 
mais marketing, do que, efetivamente, como instituição. Então, a gente pre-
cisa realmente, para fazer essa transformação, ser um pouquinho mais 
agressivo a partir de agora. E ter parceiros, sabe!? (Entrevistado(a) de asso-
ciação de classe, situada em São Paulo/SP - [E01]) 

Embora alguns entrevistados tenham destacado o papel da tecnologia na inovação, sobre-
tudo, na automatização de trabalhos repetitivos , é interessante observar que, de forma 38

unânime, todos compartilham a concepção de que a inovação transcende  a dimensão 39

unicamente tecnológica. Inovação, nesse sentido, é entendida e explorada como algo mais 
amplo e compreende repensar o modo de desenvolver as atividades de forma eficaz - foca-
do no cliente e/ou no próprio escritório  -, que faça sentido, que traga algum benefício de 40

tempo, de qualidade, algo que agregue valor  (Figura 7). 41

 Entrevistado(a) de escritório de médio porte, situado em São Paulo/SP - [E02].37

 Entrevistado(a) de escritório de pequeno porte, situado em Francisco Beltrão/PR - [E18].38

 Entrevistado(a) de escritório de grande porte, situado em São Paulo/SP - [E16].39

 Entrevistado(a) de escritório de médio porte, situado em São Paulo/SP - [E05].40

 Entrevistado(a) de escritório de pequeno porte, situado em São Paulo/SP - [E24].41
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Figura 7 - Eixos estratégicos de inovação jurídica em um escritório de advocacia  42

                               Fonte: Elaboração própria. 

A tendência é criar produtos além do jurídico. Produtos com valor agregado 
de diversas outras áreas. Porque, no fim das contas, o negócio, o business, 
depende de dinheiro, de ganho. (Entrevistado(a) de escritório de grande 
porte, situado em Belo Horizonte/MG - [E04]) 

O que a gente tem buscado aqui cada vez mais ligado à inovação [...] é 
buscar soluções para as questões que a gente enfrenta, pelas dificuldades 
que a gente enfrenta. Então, aqui no escritório, a gente não trata inovação 
como tecnologia, pura e simplesmente, a gente trata como uma forma de 
fazer melhor aquilo que a gente tem hoje (de criar mais valor em cima da-
quilo que a gente tem hoje). A gente tem situações de mudar uma metodo-
logia de trabalho, trazer pitadas de metodologias ágeis à rotina de uma 
equipe, sem trazer nenhuma ferramenta ou estruturação de tecnologia, mas 
trazendo essas metodologias ágeis para poder ajustar a rotina e adaptar os 
termos de trabalho. Isso é uma inovação em nosso entendimento aqui den-
tro. A gente trata como algo novo que é experimentado e que gera valor de 
alguma forma, especialmente, trazendo melhorias. (Entrevistado(a) de es-
critório de grande porte, situado em Belo Horizonte/MG - [E19]) 

A parte head de inovação, eu gosto de falar, que seria trazer para dentro de 
uma organização grande como essa, robusta, diversos processos [típicos] 
das startups. Essas formas de pensar das startups. Então, desde uma cul-
tura organizacional diferente, cultura da diversidade, a questão de metodo-
logias ágeis, questão de novo perfil de profissional que a gente pode trazer 
para cá. Trabalhar mais a mente das pessoas, a importância do uso da tec-
nologia, questões humanas também. (Entrevistado(a) de escritório de 
grande porte, situado em Belo Horizonte/MG - [E04]) 

Acho que a inovação é um mindset, é a forma como você olha para os pro-
blemas, é a forma como você se depara com os desafios que você tem. En-
tão, como que você consegue oferecer um serviço para o cliente que seja 
diferente, não necessariamente como o uso de tecnologia ou não, mas que 

 Entrevistado(a) de escritório de grande porte, situado em São Paulo/SP - [E16].42
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passa por toda essa experiência que ele tem desde o momento que ele 
contrata o escritório, que ele recebe um parecer dele, até o momento que 
fecha o caso e a gente quer garantir que ele volte para cá. (Entrevistado(a) 
de escritório de grande porte, situado em São Paulo/SP - [E23]) 

Lembrando que tais iniciativas são, inclusive, pensadas para trazer mais clientes: 

[...] os clientes que eu trago são só de tecnologia e inovação, ou clientes do 
mercado tradicional querendo inovar. (Entrevistado(a) de escritório de mé-
dio porte, situado em São Paulo/SP - [E02]) 

O foco no cliente - seja ele institucional (a própria organização) ou um cliente externo, 
como já discutido anteriormente, torna-se elemento central a ser considerado e, por isso, 
merece destaque. Segundo autores como DeStephano, é importante considerar a participa-
ção do cliente, inclusive, no processo de desenvolvimento de soluções e novos produtos, 
para facilitar essa assimilação: 

Eu experimentei essa falta de confiança e falta de vontade de arriscar jun-
to com os clientes em primeira mão várias vezes. Frequentemente, quan-
do as empresas decidem patrocinar uma equipe no [programa] Law-
WithoutWalls, o que exige uma jornada de inovação de 16 semanas, elas 
não incluem seus clientes na jornada, como recomendamos. Em vez dis-
so, eles compõem a equipe com pessoas internas do escritório de advo-
cacia. Eles nos explicam seu raciocínio, que geralmente é que eles não 
queriam arriscar fazer isso com um cliente antes de tentarem eles própri-
os. Esse medo de arriscar com o cliente decorre da falta de confiança na 
força do relacionamento com o cliente que resista a uma tentativa de ino-
vação que venha a falhar, bem como [uma falta de confiança] em suas 
próprias habilidades para colaborar da maneira que a inovação exige. 
(DESTEFANO, 2018, p. 27, tradução nossa) . 43

Nessa mesma linha, um(a) entrevistado(a) acrescenta: 

[...] eu acho que o principal ponto aí é ter um olhar voltado para o seu cli-
ente. Colocar o cliente sempre no centro da situação. [...] Essa habilidade 
de diferenciar e colocar o usuário no centro da equação sempre é difícil. 
(Entrevistado(a) de associação de classe, situada em São Paulo/SP - 
[E01]) 

A relação entre inovação e foco no cliente, por sua vez, ressalta a importância do elemento 
criatividade (não, necessariamente, disruptivo) e o poder de transformação cultural. A prin-
cipal referência para os(as) entrevistados(as) para essa dimensão é "pensar diferente": 

 Do original em inglês: “I have experienced this lack of confidence and unwillingness to risk to43 -
gether with clients first-hand multiple times. Often, when firms first decide to sponsor a team in 
LawWithoutWalls, which requires going on a 16-week innovation journey, they do not include their 
clients on the journey as we recommend. Instead, they staff the team with internal people from the 
law firm. They explain to us their reasoning which is generally that they did not want to risk doing this 
with a client before trying it themselves. This fear of risking with the client stems from a lack of con-
fidence in the strength of client relationship to withstand an attempt at innovation that fails and in 
their own abilities to collaborate the way innovation requires.”
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[...] eu uso o termo inovação não como inovação tecnológica, mas inovação 
no sentido de hackear o sistema, que é muito a forma de pensar do movi-
mento maker. O que eu posso fazer de diferente, [...] repensar e reutilizar os 
materiais e as pessoas que eu tenho disponíveis para criar algo diferente, 
fazer diferente. Para mim essa área de inovação está mais ligada a esse 
modo de pensar do que necessariamente usar tecnologia. A gente acaba 
usando tecnologia na maioria dos projetos, mas esse não é meu foco, não é 
usar tecnologia, mas sim fazer diferente. (Entrevistado(a) de escritório de 
grande porte, situado em São Paulo/SP - [E03]) 

   

A inovação para mim vem junto com a criatividade - e criatividade eu vejo 
como uma possibilidade de resolver problemas, sabe? Não é invenção, in-
venção é diferente de criatividade. Criatividade é você usar seu conheci-
mento e fazer aquilo acontecer, uma nova oportunidade de negócio ou uma 
nova solução dentro de uma demanda que você já tenha. Isso é uma pega-
da inovadora, eu acho, aqui para o escritório. (Entrevistado(a) de escritório 
de médio porte, situado em São Paulo/SP - [E06]) 

Expandindo essa compreensão, uma discussão importante a ser destacada - segundo 
apontamento de muitos entrevistados - diz respeito à inovação com tecnologia como for-
ma de dar autonomia e melhorar a experiência do próprio profissional na sua rotina de tra-
balho: 

[...] não estamos só preocupados com tecnologia, estamos preocupados 
também com a forma como eles trabalham. Muitas das coisas que a gente 
resolveu aqui era uma melhoria no processo, é [questionar] por que você 
está fazendo dessa forma [...]. (Entrevistado(a) de escritório de grande por-
te, situado em São Paulo/SP - [E23]) 

4.3.1 "A inovação é um meio e não um fim em si próprio" 

Contudo, é importante também chamar atenção para uma associação comum, porém não 
tão linear, de que inovação significa menos custos e a relação entre esses aspectos não é 
tão simples. Alguns objetivos e estratégias relacionados à inovação jurídica foram sistema-
tizados na Figura 8. Embora um dos objetivos frequentemente apontados seja a redução de 
custos, sobretudo, no âmbito do contencioso de massa (observação corroborada pela pes-
quisa anterior do CEPI ), havendo também uma forte pressão por resultados financeiros 44

(alinhados a metas de faturamento, geração de novos negócios, valor da marca etc. ), al45 -
guns entrevistados chamaram atenção para a contrapartida da necessidade de investimen-
tos a longo prazo . Além disso, o fato de nem todos os resultados serem mensuráveis 464748

 Entre os aspectos levantados pela pesquisa que incentivam a adoção de tecnologia na área de 44

contencioso de massa, ressalta-se a crescente pressão de clientes pela redução do preço pago por 
processos. Ver: FEFERBAUM, Marina; FABIANI, Emerson Ribeiro; SILVA, Alexandre Pacheco da (2018).

 Entrevistado(a) de escritório de grande porte, situado em São Paulo/SP - [E16].45

 Entrevistado(a) de escritório de médio porte, situado em São Paulo/SP - [E17].46

 Entrevistado(a) de empresa pública, situada em Ipojuca/PE - [E27].47

 Ver também nota 48.48
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(desenvolvimento de novas habilidades, mudança de mentalidade, ambiente de trabalho 
mais colaborativo etc.) configura outros desafios correlacionados, embora sejam reconhe-
cidos por muitos como igualmente desejáveis e necessários para fins de inovação: 

[...] certamente, há uma divergência: o escritório foca inovação para melho-
rar a eficiência, enquanto eu vejo inovação não só como ferramenta para 
melhorar eficiência, mas para desenvolver novos produtos e testar novos 
mercados. [...] E isso é bom por um lado e ruim pelo outro, porque quando 
você tem o um projeto que é para o escritório inteiro você precisa conquis-
tar todos os feudos com seu projeto, mas tem certas coisas que você quer 
que aconteça que nem todos os feudos aceitam, mas para um feudo, área, 
ou sócio aceitar você consegue. (Entrevistado(a) de escritório de grande 
porte, situado em São Paulo/SP - [E03]) 

[...] os escritórios que focam na criação de um setor de inovação para gerar 
novas receitas ou diminuir custos, estão focados só no financeiro. Então 
qualquer outra externalidade que venha dessas iniciativas da inovação eles 
não valorizam. E são geralmente essas externalidades que acabam geran-
do algo positivo para a organização. [...] E aí se você está focado só na 
questão financeira e imediatamente isso não acontece porque tem resis-
tência ou tem outras dificuldades então é um projeto a longo prazo eles já 
cortam isso [...] e você acaba deixando de ter inovação. (Entrevistado(a) de 
escritório de médio porte, situado em São Paulo/SP - [E02]) 

[...] inovação é orientada a resultados em uma organização, inovação jurídi-
ca eles querem que esteja sempre atrelada a ganho financeiro. Então, por 
exemplo, por mais que algumas atividades não são ganhos financeiros di-
retamente, são as atividades relacionadas à cultura, às novas habilidades, 
que no fim das contas isso tem que ser demonstrado de uma forma finan-
ceira. Então, por exemplo, quando se faz transformação digital a gente tra-
balha muito a questão de automação jurídica de empresas. A gente imple-
menta robôs jurídicos dentro do setor jurídico de empresas. A gente auto-
matiza toda a parte contratual, toda parte de inteligência artificial que a 
gente pode trazer às empresas a gente faz. É uma junção de tecnologia, 
cultura e inteligência jurídica, esse é o tipo de coisa que a gente faz. Então 
sua pergunta é, se eu pudesse eu talvez focaria mais ainda na parte huma-
na, mas no fim eu preciso equilibrar isso com a parte financeira e de retorno 
financeiro. Não pode ser somente “ah vamos fazer só a parte de diversida-
de, vamos trabalhar somente soft skills, não tem que vender”. (Entrevista-
do(a) de escritório de grande porte, situado em Belo Horizonte/MG - [E04]) 
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Figura 8 – Objetivos e estratégias de inovação jurídica 

Fonte:  Autoria própria. 

Essa dificuldade com o conceito se reflete, por sua vez, na forma como as organizações li-
dam com os processos, e os resultados. E para superar esses desafios, a opção de muitos 
foi trabalhar com diretrizes e resultados (ainda que não quantificáveis) claros, consideran-
do o status atual de cada organização com projetos ditos de inovação, o perfil das equipes 
em geral, resistências, descobertas e a complexidade de se reproduzir um sistema de avali-
ação dos projetos baseados em metas: 

Não existe uma meta específica de inovação ou algo assim, [...] algo que 
acaba gerando os resultados e as pessoas veem os resultados. Então não 
existe uma meta, existe uma análise do que está acontecendo com o escri-
tório em função das inovações trazidas. [...] introdução de documentos au-
tomatizados ou algumas coisas assim, tentativas de colocar robôs (a gente 
acaba analisando como isso influencia a tomada de decisão do escritório). 
Então aí a gente analisa muito mais o “pós” do que o “pré”, [para] definir 
aonde a gente tem que chegar. (Entrevistado(a) de escritório de médio por-
te, situado em São Paulo/SP - [E02]) 

Acho que é importante ter autonomia, uma separação, ter budget, acho im-
portante ter métrica também, senão fica muito “blábláblá”. Método e métri-
ca! As pessoas precisam ser treinadas para saber o que estão fazendo, [se] 
estão desperdiçando dinheiro das organizações, porque acho que esse é 
um dos medos. (Entrevistado(a) de escritório de médio porte, situado em 
São Paulo/SP - [E17]) 

4.4 Transformações institucionais e desafios 

Sejam de forma horizontal ou com equipe e/ou setor dedicados, sejam os projetos de ino-
vação voltados aos clientes ou à própria organização, não se pode perder de vista que es-
sas dinâmicas têm em comum: (i) transformações profundas e significativo impacto na ro-
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tina e na prestação de serviços jurídicos; (ii) necessidade de apoio institucional; e (iii) desa-
fios de ordem cultural, tecnológica e profissional. 

4.4.1 Transformações profundas 

Dentre as transformações em curso, estas podem ser refletidas nas dimensões culturais, 
de prestação de serviço e perspectivas de futuro. 

Muitos entrevistados também mencionaram que transformar a cultura organizacional é um 
processo de longo prazo e eles ainda estão longe de terem alcançado tal mudança. Como 
uma consequência disso, as resistências ainda são comuns e as pessoas demonstram 
grande receio frente às iniciativas ditas de inovação. Devido a essa análise conjuntural, al-
guns entrevistados destacaram a necessidade de entender e fazer a distinção de que lidar 
com tecnologia é uma coisa e ser inovador é outra. Nesse sentido, é fundamental "dissemi-
nar a cultura de inovação" para que ela seja parte integrante da organização e isso iria mui-
to além de iniciativas tecnológicas que podem ser implementadas. Mudar a mentalidade de 
todos para que a inovação “faça parte de seu DNA” , como muitos mencionam, é um pro49 -
cesso complexo, longo muitas vezes, nada trivial, mas essencial, afirmaram os(as) entrevis-
tados(as). 

  
[...] tecnologia é uma coisa, inovação é outra. Inovação é cultura e cultura 
não muda em dois anos em três anos e não muda com um grupinho de ad-
vogados que pensam nisso. (Entrevistado(a) de escritório de médio porte, 
situado em São Paulo/SP - [E17]) 

  

“[...] falando de escritório, acho que os escritórios deveriam começar a fazer 
trabalho de mudança de hábito e cultura em que se crie ambientes onde 
pessoas com esse perfil de inovação possam ajudar os escritórios a evoluir, 
acho que essas são as duas grandes frentes: os advogados evoluírem com 
profissional, e os escritórios evoluírem na sua cultura. (Entrevistado(a) de 
escritório de médio porte, situado em São Paulo/SP - [E05]). 

[...] esse processo de transição não vai acabar tão cedo. Então, eu acho que 
a gente está no início dele ainda. Porque, além dessa visão de inovação, 
visão de futuro, visão de como o mercado jurídico vai ser daqui para frente, 
de como as profissões vão mudar, de como a tecnologia vai impactar a 
gente, precisa ficar atento e se preparar para isso. E eu não vejo muitas 
pessoas correndo atrás disso. (Entrevistado(a) de associação de classe, 
situada em São Paulo/SP - [E01]) 

4.4.2 Apoio institucional 

A partir das entrevistas realizadas, o apoio institucional foi mencionado como condição ne-
cessária e imprescindível para que as transformações originadas pela inovação repercutam 
de forma estratégica e benéfica no âmbito de cada organização - seja para um projeto pilo-
to, seja para um programa mais complexo de transformação institucional. 

 Entrevistado(a) de escritório de grande porte, situado em São Paulo/SP - [E23].49
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Esse cenário ideal implica, segundo muitos entrevistados, apoio financeiro, uma vez que as 
iniciativas de inovação estão contempladas dentro do orçamento geral da instituição na 
maioria dos casos. E mesmo dentre aqueles com orçamento próprio, a tomada de decisões 
relacionadas a projetos maiores, e mais custosos, envolve diretamente instâncias superio-
res. 

Nesse sentido, um dos entrevistados destacou a importância de uma consciência e ali-
nhamento de propósitos, tendo em vista a escolha da organização por uma estratégia de 
crescimento ancorada na inovação:  

Primeiro, existe a necessidade da consciência de propósito, ou seja, do 
porquê inovação é necessária, que, justamente, vem de um contexto exter-
no, num primeiro momento, porque isso é fato acho que para todos - tudo 
isso que eu relatei acho que vale para qualquer escritório de advocacia. E 
isso se combina com a nossa missão de crescimento diferenciado. Então, a 
combinação desses dois fatores dá um pano de fundo, essa necessidade 
de mudança. Outra [coisa] é a abertura para mudanças. Isso exige uma 
pré-disposição das lideranças daqui do escritório em ter uma escuta ativa. 
Acho que as pessoas devem se abrir para proposições, e acho que um ou-
tro aspecto é não só estarem abertos, mas também engajados. Uma coisa 
é você ceder um mandato, permitir que esse projeto se desenvolva, mas 
mais do que terceirizar, você precisa fazer parte disso, porque, no fundo, o 
que a gente está propondo aqui é uma nova dinâmica de trabalho para to-
dos. [...] Essas iniciativas [de inovação] são de grande magnitude, envolvem 
praticamente todas as áreas do escritório, o que exige uma disciplina em 
termos de prioridades, de alocação de tempo e recurso, e isso exige uma 
governança. Tem que ter uma governança do lado das lideranças, para pro-
ver essas orientações, como também do time operacional, que precisa ga-
rantir que essas diretrizes sejam acompanhadas no dia a dia. Então, na 
verdade, você precisa ter um modelo de gestão que dê consistência do ní-
vel mais sênior até a base operacional. (Entrevistado(a) de escritório de 
grande porte, situado em São Paulo/SP - [E16]) 

Ainda nessa lógica, o mesmo entrevistado ressaltou a necessidade de a agenda de inova-
ção ser considerada parte inerente do planejamento estratégico da organização, com vistas 
à sustentabilidade dos negócios (e dos projetos) a longo prazo.  

  
Mais do que uma governança para inovação, é uma governança estratégica 
orientada para o resultado. A inovação, como eu falei, é um meio para se 
alcançar o resultado. [...] A inovação é um meio e não um fim em si próprio. 
Na medida em que, a organização, o escritório, abraçou um desafio maior 
[de crescimento de marca e reputação], você precisa tomar ações que cre-
denciem a buscar esse objetivo. E é dessa busca que vem o espírito inova-
dor. A inovação surgiu como decorrência de uma ambição estratégica mais 
elevada. (Entrevistado(a) de escritório de grande porte, situado em São 
Paulo/SP - [E16]) 

Mas, pensar projetos desse tipo, por sua vez, implica em enfrentar desafios que dizem res-
peito à própria dinâmica e estruturação das organizações jurídicas, como destaca um dos 
entrevistados. 
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Os escritórios no Brasil têm uma alta rotatividade, inclusive de sócios. [...] E 
nisso, os sócios não acabam pensando na organização a longo prazo. Eles 
querem investimentos que tenham retorno em curto prazo, porque eles não 
sabem como vai ser essa organização no futuro. Então eu acho que de al-
guma forma precisa, se as coisas não fossem assim seria muito mais fácil 
você conseguir projetos que na verdade tragam resultado daqui a cinco 
anos. Uma coisa que não acontece hoje em dia. Acho que isso são duas 
coisas que eu realmente gostaria que fossem diferentes. (Entrevistado(a) 
de escritório de grande porte, situado em São Paulo/SP - [E03]) 

Por isso a estratégia de muitos profissionais que lideram esses projetos de inovação é en-
gajar toda a organização de forma a construir esse apoio institucional, ele já existindo ou 
não. 

E aí a gente fez um trabalho de conscientização, não só dá base, a gente 
trouxe isso para os gestores, usando bastante o RH para fazer essa disse-
minação de conhecimento e cultura. E também a gente levou para a direto-
ria e para o conselho diretor algumas pessoas chaves. (Entrevistado(a) de 
associação de classe, situada em São Paulo/SP - [E01]) 

E, mais uma vez, a tarefa de tornar visível os impactos e a viabilidade desses projetos é 
mencionada como um desafio - aqui também para o se garantir apoio e recursos das orga-
nizações, especialmente quando a discussão se dá atrelada a resultados que, como menci-
onado, nem sempre são quantificáveis em termos financeiros diretamente. 

Mudou muito a cabeça dos meus sócios. Eles criticavam bastante tudo que 
eu fazia ali e não davam apoio, não tinha autonomia nenhuma, apesar deles 
terem me prometido. E, à medida que os projetos começaram a dar certo, 
começaram a dar resultado, o escritório, hoje, ele tem 30% do resultado 
[que] advém das estratégias, assim, vamos dizer, de inovação. [...] Então no 
começo era meio complicado, sabe, o povo só falava que não ia dar certo, 
mas hoje representa 30% do faturamento, então agora tenho uma moral 
para fazer o que eu quiser. (Entrevistado(a) de escritório de pequeno porte, 
situado em Goiânia/GO - [E22]) 

São peças fundamentais para o funcionamento da organização nesse contexto: (i) apoio e 
incentivo adequados dos parceiros; e (ii) entendimento prático de suas necessidades e ex-
pectativas. Nem todas as empresas apoiam ou consideram investimento e atuação com 
inovação um elemento estratégico e isso é construído ao longo do tempo em muitos casos. 
Mas o segundo item é imprescindível. Sem ele, o primeiro não é possível. 
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4.4.3 Resistências 

Acho que a área jurídica está sendo a última a fazer essa travessia. Se a gente 
pegar qualquer outra indústria, todas elas, numa profundidade ou outra, já fizeram 
essa travessia para o digital.”  (Karla Capela, webinar "Desafios à inovação jurídi-

ca e o papel do líder de inovação em tempos de crise ) 50

Segundo os entrevistados, as organizações jurídicas demoraram a incorporar estratégias 
de inovação e ainda enfrentam resistências por diversos motivos. Muito se discute como 
fator determinante a essa “inovação tardia” o fato de ser um setor bastante tradicional, de 
práticas conservadoras e linguagem hermética, o que o coloca, em muitos contextos, em 
uma das últimas fronteiras do processo de transformação digital . À título ilustrativo, 51

tome-se o ecossistema de startups jurídicas (legaltechs e lawtechs): embora haja empre-
sas já consolidadas, como a Jusbrasil (criada em 2008) e a Finch Soluções (criada em 
2013), a primeira associação de legal e lawtechs - a saber, a AB2L - foi criada somente em 
2017. 

Nesse cenário, os(as) líderes de inovação surgem com o papel de facilitar esse processo, 
disseminando a "cultura inovadora", buscando romper resistências e viabilizar projetos 
(mais ou menos complexos). 

Ainda de acordo com os(as) entrevistados(as), a resistência vem de diferentes lados. Por 
parte dos "profissionais da base da pirâmide", haveria o receio de serem substituídos pela 
tecnologia, além do fato de que se adaptar a novas rotinas, aprender novos conhecimentos 
e desenvolver novas/outras habilidades demandadas concorre com suas outras obrigações 
e desafia a lógica de sua formação jurídica. Sem contar custos de tempo e, em alguns ca-
sos, de recursos financeiros. Por parte dos profissionais mais sêniores, por sua vez, muitos 
não veem perspectivas e incentivos, a longo prazo, para se engajarem com esses projetos. 
Nesse sentido, em uma ponta, o líder de inovação teria o desafio de convencer seus pares 
de que "a tecnologia é uma aliada", isto é, ferramenta auxiliar no dia a dia dos advogados e 
demais profissionais da cadeia. Em outra ponta, desafia os escritórios, departamentos jurí-
dicos e repartições públicas a repensar sua estrutura organizacional em níveis mais pro-
fundos, trazendo a mudanças culturais, estruturais e/ou tecnológicas para o centro da to-
mada de decisões, materializando a processos e rotinas compatíveis com a inovação e os 
resultados esperados.   

Existe uma resistência, porque o time, às vezes, não entende esses novos 
processos. [...] é muito mais fácil quando você fala de novos clientes. Por-
que você consegue quantificar o resultado da inovação e você consegue 
implementar de uma forma mais fácil. Quando você fala de novos proces-

 Desafios à inovação jurídica e o papel do líder de inovação em tempos de crise. Centro de Ensino e 50

Pesquisa em Inovação (CEPI- FGV DIREITO SP). Youtube. 16 de jul. de 2020. 1h:25min:22s. Disponí-
vel em: <https://www.youtube.com/watch?v=5LRRK6xtkas>. Acesso em: 14 de agosto de 2020. 

 Entrevistado(a) de escritório de grande porte, situado em Belo Horizonte/MG - [E04]. 51
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sos aí é um pouco mais difícil. (Entrevistado(a) de escritório de médio por-
te, situado em São Paulo/SP - [E02]) 

[...] não digo resistências. Acho que sempre existe um questionamento do 
porquê, o que eu considero perfeitamente legítimo. Acho que é nossa obri-
gação ter essa clareza de propósitos, de objetivos, e, na medida em que a 
gente consiga, mais do que apresentar argumentos, trazer resultados, acho 
que o convencimento fica muito mais fácil. E a linha que a gente adota é 
fazer esse convencimento a partir de casos reais. A gente trabalha com 
pilotos, com provas de conceito. (Entrevistado(a) de escritório de grande 
porte, situado em São Paulo/SP - [E16]) 

[...] não adianta eu chegar aqui com um tanto de ideias ambulantes, sendo 
que existem necessidades específicas que precisam ser atendidas e me-
lhoradas. (Entrevistado(a) de escritório de grande porte, situado em Belo 
Horizonte/MG - [E19]) 

[...] tem muita resistência. Não é uma resistência pensada, é uma resistên-
cia estrutural. É uma resistência do meio jurídico como um todo. Isso não 
tem a ver só com a idade a pessoa formada que sai hoje de uma faculdade 
ela tem hoje essa mentalidade tradicional é uma mentalidade que é muito 
semelhante àquela de 1827, da faculdade de Direito de são Paulo e de Olin-
da, é muito semelhante. E tem advogados que não tem muitas habilidades 
de gestão, habilidades de marketing, enfim, de fora do Direito. Eu gosto de 
dizer uma frase que eu falo sempre, que o sucesso do Direito está fora do 
Direito. Então tudo de fora do Direito que você pode melhorar sua atividade 
você tem que trazer. Então o que aconteceu eu propus várias questões, tal-
vez eu tenha a característica de ser um pouco agressivo e eu cheguei cutu-
cando todo mundo. Incomodou muita gente porque tinha que sair da zona 
de conforto, tinha quer mudar a forma como você fazia. (Entrevistado(a) de 
escritório de grande porte, situado em Belo Horizonte/MG - [E04]) 

Tem muita divergência e você consegue identificar as divergências pelo 
nível hierárquico com quem você conversa. Se você conversa com um só-
cio, ele está muito preocupado em inovar, em que os advogados que estão 
no operacional, estão no dia a dia tocando o escritório tenham maior agili-
dade eficiência e assertividade nas coisas que estão fazendo. Se você for 
para a parte operacional você vai ver que o advogado ele é um profissional 
muito teórico, acadêmico, ele acha que inovação tem muito a ver com fer-
ramentas que o suportem em novas teses em novas tendências jurídicas, 
então tem esses dois lados, tem uma divergência muito grande. Muito, as 
pessoas demoram um pouco para entender o que a pessoa nessa cadeira 
faz. Porque de novo eu não acho o que elas estejam erradas quando elas 
demoram a entender, é um processo natural. Você precisa demonstrar 
como você pode ajudar e isso não é tão fácil, é muito subjetivo, é diferente 
de você contratar um advogado para elaborar duzentos contratos por mês, 
ou para cuidar de duzentos processos por mês. (Entrevistado(a) de escritó-
rio de médio porte, situado em São Paulo/SP - [E05]) 

Ao lidar com essas questões, a perspectiva do protagonismo na transformação digital aca-
ba sendo central para abrir canais de diálogo, viabilizar projetos ainda que pilotos ou mes-
mo mais audaciosos. 

Então todas as funções, todas as empresas, todos escritórios, vão ter que 
passar pela digitalização. Então eu acho que eu não quero ser essa pes-
soa, que vai ocupar uma posição que vai sofrer essa digitalização. Eu pre-
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firo estar numa função que vai trazer isso para dentro. (Entrevistado(a) de 
escritório de médio porte, situado em São Paulo/SP - [E02]) 

A relação entre resistência e desafios fica mais concreta quando aprofundamos a discus-
são sobre lidar com incertezas, riscos, teste de ideias, e “sair da zona de conforto": 

Porque a maioria não está aberta a testar as proposições que estão sendo 
feitas. Então eu não diria nem que é orçamento. Porque se você não tem as 
pessoas dispostas a tentar fazer aquilo, nem adianta ter orçamento. (Entre-
vistado(a) de escritório de médio porte, situado em São Paulo/SP - [E02]) 

Eu acho que o hábito e o fato de as pessoas se acomodarem no que já sa-
bem, elas não buscarem novos conhecimentos, novos aprendizados. Não 
entenderem como o mercado está se movimentando. Esse é o grande pon-
to, porque é tão dinâmico hoje em dia que se você não acompanhar isso 
você fica para trás. E eu vejo pessoas que trabalham aqui na [organização] 
em posições importantes que estão totalmente alienadas desse movimen-
to. E claro um dos nossos papéis é esse. A gente trazer para dentro e mos-
trar. Mas a pessoa vai acreditar ou não se ela quiser. (Entrevistado(a) de 
associação de classe, situada em São Paulo/SP - [E01]) 

Acho que na empresa, no departamento jurídico como você não é o core 
business do negócio, você acaba tendo, não instintivamente para sobrevi-
ver, ter uma mente mais aberta entender melhor as demandas que vem 
para que você possa funcionar. Quando você vem para escritório jurídico 
onde o core business, a principal atividade é a sua carreira é o advogado 
você começa a ver um pensamento muito mais teórico e fechado do que 
numa empresa e aí talvez isso tenha relação com os riscos que se correm, 
responsabilidade em um escritório talvez é muito maior que de um depar-
tamento jurídico a depender do departamento jurídico que tem na grande 
média. E eu acho que essa é a grande diferença dos dois. (Entrevistado(a) 
de escritório de médio porte, situado em São Paulo/SP - [E05]) 

É importante pontuar que, desde o Vale do Silício, ecoa o mantra sobre o qual se ancoram 
as metodologias ágeis adotadas em projetos de inovação: “erre rápido, aprenda rápido e 
corrija rápido”. Se essa filosofia está dentro do repertório do empreendedorismo, fato é que 
ela desafia a lógica tradicional do Direito, na qual prevalece a máxima da “segurança jurídi-
ca”. Os profissionais da área costumam ser formados para observar diversos protocolos, 
respeitar hierarquias, cumprir prazos legais e, acima de tudo, perseguir a segurança jurídi-
ca. Inovar, portanto, se torna extremamente desafiador para os profissionais do Direito, pois 
subverte sua formação. Uma das premissas das discussões sobre a jornada de inovação, 
independentemente do setor, é o reconhecimento do erro enquanto elemento relevante do 
processo de inovação, o que implica dizer que assumir riscos se torna outro pressuposto 
inerente .   52

 Cf. Mazzucato (2014, pp. 93-94): “A mudança tecnológica é um bom exemplo de situação real52 -
mente única. Investimentos em P&D que contribuem para ela não apenas levam anos para se mate-
rializar em novos produtos, como a maioria dos produtos fracassa. [...] [A inovação] se baseia em 
estratégias de longo prazo e investimentos direcionados. Mas os retornos desses investimentos são 
altamente incertos e por isso não podem ser compreendidos através da teoria econômica racional 
(como mostramos, essa é uma das críticas que os schumpeterianos modernos fazem à “teoria do 
crescimento endógeno”, que descreve P&D como uma escolha da teoria dos jogos). Além disso, a 
capacidade de se envolver com inovação varia muito de uma empresa para outra e é uma das princi-
pais razões para que as companhias sejam tão diferentes umas das outras.”
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Do ponto de vista operacional, seja no desenho ou na construção da estratégia de cada or-
ganização, seja na relação com o cliente, a assumir o "risco estratégico", como colocam 
alguns autores, sobretudo, diante do emprego de novas tecnologias, se torna parte do pro-
cesso. Nesse sentido, Joanna Goodman (2016) discorre: 

O risco que as pessoas estão preparadas para assumir depende do con-
texto, e se algo der errado devido a uma falha de uma máquina, o risco 
legal pode ser transferido para a pessoa que projetou [ou ensinou] a má-
quina. Esta observação enfatiza a necessidade de monitoramento e apro-
vações a serem incorporados aos sistemas de aprendizado de máquina 
para garantir que permaneçam precisos.  (GOODMAN, 2016, p. 104, tra53 -
dução nossa) 

Uma possível aversão ao risco por parte dos membros das organizações jurídicas pode re-
velar, segundo DeStefano (2018), outras dinâmicas do campo anteriores à uma determina-
da estratégia de inovação e de seu líder: 

Alguns podem chamar isso de medo do risco e/ou do fracasso. No entan-
to, acho que o medo é impulsionado, pelo menos em parte, pela falta de 
confiança sobre como inovar e medir o verdadeiro valor do tempo que 
isso leva. Assim, não é improvável que os advogados de escritórios de 
advocacia sintam falta de confiança na função de CINO, mesmo que res-
peitem e admirem quem a exerce. Por exemplo, nem todos os advogados 
de escritórios de advocacia despertaram para o valor de um CINO ou que 
um CINO pode ajudá-los no desenvolvimento do negócio.  (DESTEFANO, 54

2018, p. 26, tradução nossa). 

Uma das soluções indicadas para lidar com essas resistências mencionadas de forma 
unânime ao longo das entrevistas é o engajamento: engajamento para envolver pessoas, 
para viabilizar projetos bem-sucedidos, para romper barreiras e superar desafios. Mas 
promover de fato esse engajamento não é algo trivial. Segundo alguns entrevistados, esse 
movimento demanda um projeto que envolve a organização como um todo e, como já dis-
cutido em outros momentos, demanda flexibilidade, diálogo e trânsito em todos os níveis 
da organização , projetos bem estruturados e com etapas que permitam avaliação cons55 -
tante. 

 Do original em inglês: “Another challenge involves the notion of legal risk. ‘The client is always 53

human, as law is a human endeavour’, says Kathrani. ‘By choosing a chatbot instead of a human 
lawyer, that client is assuming an element of risk. However, if a client consults a human lawyer, some 
element of risk could be apportioned to the lawyer, who might advise one course of action over 
another. The risk that people are prepared to assume depends on the context, and if something goes 
wrong due to a glitch in a machine, the legal risk may transfer to the person who designed [or taught] 
the machine.’ This observation emphasises the need for monitoring and approvals to be built into 
machine learning systems to ensure that they remain accurate.” 

 Do original em inglês: “Some may call this a fear of risk and/or failure. However, I think that fear is 54

driven, at least in part, by a lack of confidence about how to innovate and measure the true value of 
the time it takes. Thus, it is not unlikely that law firm lawyers have a lack of  confidence in the CINO 
role, even if they respect and admire the person filling it. For example, law firm lawyers have not all 
woken up to the value of a CINO or that a CINO can help them with business development.” 

 Entrevistado(a) de associação de classe, situada em São Paulo/SP - [E01]. 55
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[...] a resistência diminui a partir do momento que você envolve as pessoas 
nos projetos. Eu, sim, enfrento resistência, existem pessoas aqui no escri-
tório que não trabalharam comigo ainda, que eu não tive oportunidade de 
trabalhar com eles ainda, e essas pessoas são, normalmente, as mais re-
sistentes, o que é natural. (Entrevistado(a) de escritório de médio porte, 
situado em São Paulo/SP - [E05]) 

Por isso, cada vez mais se discute sobre a importância de se considerar com atenção a re-
lação entre conhecimentos, habilidades e competências que não apenas os(as) líderes de 
inovação, mas os profissionais do Direito como um todo podem (e em muitos casos devem) 
desenvolver, considerando as mudanças nas rotinas e nos tipos de trabalho, nos modelos 
de negócio das organizações impactadas significativamente pelo desenvolvimento de so-
luções tecnológicas ou pressionadas pelo mercado e pelos clientes. 

4.5 Competências e habilidades 

A relação entre conhecimentos, competências e habilidades consideradas necessárias para 
o exercício da atividade jurídica hoje e no futuro é tema que, com certeza, merece pesquisas 
dedicadas em função da sua importância e urgência. Inúmeros estudos e iniciativas têm, 
inclusive, se dedicado a explorar essa interface, considerando o cenário atual, as possibili-
dades e experiências já conhecidas e, também, experimentando novos modelos . Nesta 56

pesquisa, esse tema foi endereçado a partir do recorte da atuação dos(as) líderes de inova-
ção de organizações jurídicas, que refletem, por sua vez, conhecimentos, competências e 
habilidades dos profissionais da área como um todo.  

Michele DeStefano, em sua obra Legal Upheaval, elabora uma pirâmide de habilidades - 
Lawyer Skills Delta (Figura 9) - que devem ser desenvolvidas por advogados(as). Na base, 
encontra-se a habilidade de advogar e a expertise jurídica, que são os conhecimentos im-
prescindíveis para aqueles que exercem a advocacia. No entanto, eles se mostram como 
um denominador comum, existindo três outros níveis de habilidades que devem ser perse-
guidos para que os advogados(as), de fato, aumentem o valor de seu trabalho e sejam dife-
renciados no mercado. 

 O CEPI desenvolve várias atividades e pesquisas voltadas a uma nova abordagem do ensino jurí56 -
dico, tanto em relação ao desenvolvimento de novas metodologias quanto à aproximação com os 
desafios da prática. Exemplos de projetos nessa linha são os Laboratórios de Tecnologia (Labtechs), 
que consistem em disciplinas optativas, por meio das quais os(as) alunos(as) têm a oportunidade de 
desenvolver projetos de inovação com organizações (públicas e privadas) parceiras. Outro exemplo 
são as experiências de imersão, com visitas de campo, palestras de especialistas e oficinas de pro-
gramação (bootcamp) (FEFERBAUM et al, 2018). Outras instituições de ensino vêm promovendo ini-
ciativas semelhantes, por meio de centros especializados, tais como o Stanford Legal Design Lab 
(Stanford Law School), o Stanford Center for Legal Informatics - CodeX (Stanford Law School), o 
Center on the Legal Profession (Harvard Law School), a Brooklyn Law Incubator & Policy Clinic - BLIP 
Clinic (Brooklyn Law School), o  Legal Innovation Centre (Ulster University), o Legal Innovation Zone - 
LIZ (Ryerson University), o Legal Innovation Lab Wales (Swansea University), o LegalTech Innovation 
Farm (IE Law School), o Núcleo Legalite (PUC-Rio), dentre outros. 
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Figura 9 - Delta skills 

 

Fonte: Adaptado de DeStefano (2018) 

O primeiro nível é representado pelo acrônimo C.O.S.T. (concrete, organizational, service-
oriented, technology-related skills), o qual pode ser compreendido como as habilidades 
concretas, organizacionais, orientadas a serviços e relacionadas à tecnologia. Segundo a 
autora mesmo com essas habilidades o(a) advogado(a) ainda está aquém do esperado 
pelo cliente. O segundo nível está diretamente relacionado às soft skills, como colaboração 
e a criatividade para encontrar e resolver problemas, empatia, multidisciplinariedade e au-
toconsciência. O terceiro nível trata de um posicionamento inovador, por meio de um com-
portamento colaborativo e criativo, no qual a ideia de uma pessoa impacta outra e assim 
sucessivamente.  

No âmbito desse trabalho, a partir da avaliação de vários entrevistados, essa discussão 
também se apresenta com grande importância, uma vez que estamos nos referindo à uma 
atividade centrada e baseada em seres humanos. 

[...] eu entendo que hoje não tem espaço mais para o advogado puro que 
entende unicamente de processo, entende unicamente de um determinado 
direito material. [...] inevitável saber um pouco mais de estruturação de in-
formação, saber um pouco mais de estrutura de inovação, entender que 
existe um ecossistema aí fora que está trabalhando pesado com o tanto de 
coisa acontecendo, e entender como que a gente pode aproveitar isso. Tem 
tanta coisa acontecendo e parte de inovação do mercado é tão colaborati-
va, que as pessoas precisam despertar para isso e começar a trazer para 
dentro de casa, senão elas vão ficar muito para traz. Então eu entendo que 
o mercado hoje estão sedento por pessoas que tenham uma visão um pou-
co mais fora da caixa e que estejam correndo atrás desse tipo de compe-
tência. (Entrevistado(a) de escritório de grande porte, situado em Belo Ho-
rizonte/MG - [E19]) 
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A seguir, detalharemos algumas dimensões que emergiram como essenciais a partir das 
entrevistas e das perspectivas dos(as) líderes de inovação entrevistados(as), considerando 
sua rotina, suas demandas e desafios. 

Todos os entrevistados com formação jurídica destacaram a importância de um conheci-
mento mais generalista, capaz de transitar por diferentes áreas e pensar em soluções de 
forma holística. 

Não precisa conhecer profundamente de tecnologia, não precisa conhecer 
profundamente o mercado jurídico. O cara precisa entender os problemas 
da empresa, conhecer as pessoas certas e fazer as coisas acontecerem. 
[...] Acho que a grande questão é conseguir permear todos os níveis da or-
ganização, acho que esse foi a primeira grande habilidade que o profissio-
nal precisa ter. Ele precisa ter acesso desde o faxineiro, das pessoas lá na 
base mesmo, até a alta direção da empresa]. (Entrevistado(a) de associa-
ção de classe, situada em São Paulo/SP - [E01]) 

Eu tenho uma facilidade porque eu conheço bem todas as áreas empresari-
ais. Eu consigo falar e entender sobre todas as áreas empresariais. Obvia-
mente na execução do trabalho, não sou eu que faço, porque aí vai para o 
especialista. Não sei se eu sou generalista, mas eu sou uma espécie de 
coringa, que conecta várias partes aqui dentro. (Entrevistado(a) de escritó-
rio de grande porte, situado em Belo Horizonte/MG - [E04]) 

Essa informação coloca em evidência a figura de um profissional híbrido. A maioria dos 
profissionais entrevistados alegaram ter formação híbrida. Isto é, além da formação tradi-
cional em Direito (na maioria dos casos), possuem formações complementares em matéri-
as como gestão executiva, gestão de projetos, publicidade e propaganda, comunicação, de-
sign, ciência de dados, programação etc.  Essa formação complementar (comum para 
quem tem formação jurídica inicial ou não) vai ao encontro de dois dos papéis atribuídos 
aos(às) líderes de inovação de intérprete das novas tecnologias e de facilitador de mudan-
ças mais ou menos complexas, mas estratégicas para o negócio considerando a forma e os 
serviços que oferece.  

Nesse sentido, ao ser questionado sobre se o(a) líder de inovação seria um intérprete da 
tecnologia, um(a) entrevistado(a) respondeu: 

Com certeza, e usar isso em favor do cliente, em favor do escritório, em fa-
vor dos profissionais em si. (Entrevistado(a) de escritório de médio porte, 
situado em São Paulo/SP - [E06]) 

Já a necessidade, ou não, de formação jurídica para aqueles(as) que atuam e/ou pretendem 
atuar como líderes de inovação em escritórios, departamentos jurídicos e/ou instituições 
públicas relacionadas é uma discussão que emergiu naturalmente ao longo das entrevistas 
e não pode deixar de ser explorada aqui. Mais uma vez, não há consenso estabelecido e 
essa divergência é relevante para a pesquisa bem como para a compreensão das transfor-
mações do mercado jurídico no sentido mais amplo: adoção crescente de novas tecnologi-
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as, equipes e projetos cada vez mais multidisciplinares, desenvolvimento de novos serviços 
etc. 

Na opinião da grande maioria dos entrevistados, não é necessário ter formação em Direito 
para o exercício da função de líder de inovação jurídica, embora tal formação pode permitir 
uma comunicação mais fluída com os colegas, principalmente em razão de possíveis resis-
tências de área e dos formalismos da cultura jurídica. Em contrapartida, um profundo co-
nhecimento sobre o “negócio jurídico” (independentemente da formação jurídica) e sobre 
os fluxos internos das organizações foram apontados como essenciais e foram menciona-
dos de forma unânime nas falas dos entrevistados considerando o desempenho dessa fun-
ção. Não obstante, existe uma controvérsia aqui também, com diferentes gradações. Ainda 
assim, resistências - seja com os projetos de inovação em si ou com a inclusão de profissi-
onais de outras áreas - não podem ser ignoradas, tendo em vista a hierarquia e tradições 
típicas da área. De diversas formas, esse tipo específico de resistência - pela falta de habi-
lidades específicas que não jurídicas, ou mesmo habilidades para interagir com outras áre-
as do conhecimento - foi mencionado de forma recorrente. 

[...] eu vi que muitas pessoas que entraram por causa das iniciativas de 
inovação, muitas vezes eram profissionais mais da TI e eles tinham uma 
dificuldade muito grande em conseguir fazer com que essas iniciativas 
fossem aceitas, ou fazer entrar na cabeça dos advogados. E muito pela fal-
ta de conhecimento da rotina da advocacia, que às vezes tem suas priori-
dades. Então conhecer a advocacia ainda que para uma área não específi-
ca, mas entender que a situação do processo, o tipo de demanda dos clien-
tes, o que significa um prazo fatal, que isso é um alerta muito grande em 
qualquer lugar, isso tudo fez uma diferença muito grande. A definição por 
me colocar nessa área inclusive como responsável por essa área ele me 
colocar como coordenadora interina da TI por um determinado período, foi 
muito por conta do entendimento que eu tinha do negócio da advocacia. 
(Entrevistado(a) de escritório de grande porte, situado em Belo Horizonte/
MG - [E19]) 

Eu acho que para o cargo que eu estou não precisa ter uma formação aca-
dêmica de Direito, mas eu diria que algum curso de introdução ao Direito 
seria interessante, porque as pessoas acabam usando termos muito espe-
cíficos e uma noção geral de como funciona o dia a dia do advogado é im-
portante. [...] Mas tem um porém, escritório de advocacia tem uma hierar-
quia, eu percebi isso, nessa hierarquia você ter uma formação jurídica, você 
acaba sendo mais respeitado e escutado pelas pessoas, então eu acho que 
por isso talvez fosse necessário, mas não diria que é imprescindível. (En-
trevistado(a) de escritório de grande porte, situado em São Paulo/SP - 
[E03]) 

[...] acho que o conhecimento jurídico é importante para você entender as 
atividades, as propostas os problemas que estão sendo resolvidos. Não é 
acho que o principal ponto, a principal competência. Uma pessoa que não é 
advogado consegue entender também. Dependendo da situação é só con-
versar com um advogado que você vai entender. Mas acho que olhar o 
mercado jurídico é o ponto importante. Aonde o mercado jurídico está indo. 
Para onde ele está caminhando. [...] O Direito em si é sempre importante, 
porque para conhecer ou para conhecer alguns problemas você precisa 
saber o que está acontecendo. Mas eu não vejo como principal competên-
cia. Poderia ter um head de inovação na [organização] que fosse formado 
em marketing por exemplo. É que meu caso é diferente, eu estou a muito 
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tempo, eu conheço muito bem como a empresa funciona e busquei esses 
conhecimentos. Mas a pessoa sem conhecer a dinâmica da empresa sem 
conhecer a dinâmica do mercado jurídico, se fosse assumir essa cadeira, 
não sei se ela conseguiria tão facilmente superar essas barreiras. Teria que 
pelo menos ter um conhecimento do mercado jurídico. Mas não necessari-
amente ser um advogado. Não precisaria. Mas conhecer o mercado jurídico 
é uma questão fundamental. Ter um conhecimento organizacional é essen-
cial, você entender o os valores, a dinâmica da organização. 
(Entrevistado(a) de associação de classe, situada em São Paulo/SP - [E01]) 

  

Mas, existem divergências e elas também foram ressaltadas: 

Conhecimento jurídico é essencial, você não consegue transitar em todas 
as áreas, você não precisa ser especialista. [...] Então eu preciso ter esse 
conhecimento jurídico amplo, para poder enxergar as necessidades das 
inovações, então esse é o primeiro conhecimento, habilidade. Precisa ter a 
habilidade de ir a fundo quando você chegar em uma matéria [...]. (Entrevis-
tado(a) de escritório de médio porte, situado em São Paulo/SP - [E05]) 

Eu acho que é uma das questões fundamentais para poder se sustentar, 
senão você não consegue permear, você não consegue entrar nas áreas, 
você não consegue disseminar conhecimento, você não consegue fazer 
com que as coisas aconteçam. Você aprovar projetos, fica mais difícil. Mas 
não é a principal competência. A principal que eu acho é entender o que 
está acontecendo no mercado jurídico. (Entrevistado(a) de associação de 
classe, situada em São Paulo/SP - [E01]) 

  

Os profissionais sem formação em Direito entrevistados pela pesquisa, por sua vez, relata-
ram que, apesar de observarem resistências iniciais e pontuais relacionadas ao fato de não 
serem advogados, estas foram superadas na medida em que adotaram uma postura de es-
cuta, colocando-se como facilitadores no uso de metodologias de inovação, mas princi-
palmente, fazendo uso das suas habilidades e conhecimentos da equipe - jurídicos e não 
jurídicos - para o desenvolvimento de projetos caracterizados como inovadores:  

  
Isso não é um problema mais. A gente sabe dessa limitação, por isso a 
gente vai buscar, justamente, quem tem a expertise para dar essa legitimi-
dade técnica [aos projetos]. Então [o projeto] não é algo que sai da cabeça 
da equipe administrativa, é algo com respaldo por todo o conhecimento da 
atividade jurídica. Por desenho, todas as iniciativas aqui são desenvolvidas 
dessa forma [em conjunto com o corpo jurídico]. Até por isso, muitas das 
iniciativas são lideradas pelos próprios advogados. A gente provê o apoio 
técnico metodológico, mas, na essência, são os advogados os responsá-
veis pelas atividades. (Entrevistado(a) de escritório de grande porte, situa-
do em São Paulo/SP - [E16]) 

[...] não tenho problema quanto a isso [não ter formação jurídica]. O que 
procuro sempre é entender, me coloco muito no lugar deles, me coloco no 
lugar dos sócios como cliente, então tudo que eu faço aqui, tudo que eu 
desenvolvo, que eu crio, até a operação que a gente tem por trás, sempre 
me coloco no lugar deles: “será que vai ser boa essa solução, vai agregar 
valor?”. (Entrevistado(a) de escritório de grande porte, situado em São Pau-
lo/SP - [E23]) 
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A dimensão da escuta ativa foi destacada enquanto elemento essencial para interação e 
condução dos projetos tanto no âmbito interno quanto externo das organizações, sendo 
mencionada como uma importante ferramenta para compreender os obstáculos, para en-
gajar as pessoas. Por exemplo, muitos entrevistados mencionaram a resistência por parte 
dos colegas frente às iniciativas de inovação. Assim, torna-se fundamental diálogo com/
entre essas pessoas e uma prática de escuta dos motivos de sua resistência. Com isso, se-
gundo eles, seria possível superar preconceitos, quebrar paradigmas e promover mudanças 
na instituição, ou pelo menos tentar. 

Michele DeStefano, em diversas partes de seu artigo “The law firm chief innovation officer: 
goals, roles and holes” (2018) ressalta a importância da habilidade de conseguir perguntar 
e escutar ativamente o que o cliente tem a dizer para entender suas reais necessidades. 
Aqui retomamos que o cliente de um(a) líder de inovação pode ser tanto externo quanto a 
própria organização. Na conclusão de seu artigo Michele DeStefano, ao fazer algumas re-
comendações, reforça a habilidade de escutar: “Treine todos (sim, todos - incluindo o pes-
soal da linha de frente e de apoio) em habilidades de entrevista e escuta [...]”  (DESTEFA57 -
NO, 2018, pág.33, tradução nossa). 

De igual maneira, em nossa pesquisa, muitos entrevistados enfatizaram a capacidade de 
ter uma escuta ativa como uma das habilidades mais importantes para um(a) líder de ino-
vação. Foi mencionado que um dos pressupostos para poder inovar é entender o que as 
pessoas estão fazendo, quais seus processos e suas dificuldades. E entender essas ques-
tões é uma tarefa muito difícil que exige, principalmente, a capacidade de saber escutar o 
que o outro tem a dizer para depois traduzi-las em iniciativas de inovação.  

Saber colaborar também foi destacada como uma habilidade necessária e a falta de cola-
boração um obstáculo para o sucesso dos projetos, especialmente os de inovação (KEN-
NEDY, MIGHELL, 2018). Colaboração esta que pode se dar no âmbito interno das organiza-
ções, bem como com atores do ecossistema. 

[...] na minha opinião, o pessoal do Direito no geral tem um ego muito gran-
de, em geral é pouco colaborativo, uma série de questões humanas em 
conjunto com a tecnologia. (Entrevistado(a) de escritório de grande porte, 
situado em Belo Horizonte/MG - [E04]) 

[...] tudo começa na governança, na cultura, como você falou agora há pou-
co. Se a empresa tem isso no DNA, se isso faz parte da cultura, se eles es-
tão abertos a inovar. Acho que só uma pessoa não vai resolver todos os 
problemas aqui. Então, por exemplo, nós temos um modelo aqui que é um 
modelo de colaboração, então acho que isso aqui para a gente é, a nossa 
fundação isso faz total diferença. [...] a inovação é isso, a inovação é você 
colaborar, é você compartilhar seu conhecimento [...]. Eu acho que um dos 
desafios é esse que eu falei agora a pouco, ter mais esse conceito de cola-
boração na cultura do escritório. (Entrevistado(a) de escritório de grande 
porte, situado em São Paulo/SP - [E23]) 

 Do original em inglês: “Train everyone (yes everyone – including front-of-house and back-office 57

staff) in interviewing and listening skills [...]”.
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Eu acho que os escritórios entre si deviam colaborar mais. Quando a gente 
fala de um produto como machine learning você precisa de um grupo de 
dados muito bom para a máquina aprender e esse banco de dados bom só 
seria possível se os escritórios colaborassem entre si, por exemplo. Essa 
questão de colaboração é uma coisa que falta muito. Eu acho que também 
para algumas pessoas, não só colaboração entre os escritórios mais cola-
boração entre pessoas têm barreira porque em nenhum momento durante a 
nossa formação acadêmica a gente é ensinado a colaborar e às vezes falta, 
vou voltar atrás. (Entrevistado(a) de escritório de grande porte, situado em 
São Paulo/SP - [E03]) 

Nesse particular, ficou evidente a necessidade de o(a) de líder de inovação criar espaços 
concretos na sua agenda para conversar com as pessoas, que estejam igualmente abertas 
para ouvir e participar na medida do seu possível. 

Por fim, é interessante observar que, para a maioria dos entrevistados, o conhecimento tec-
nológico é elementar, ainda que superficial ou generalista: 

Acho que o diferencial é você ter noções de tecnologia. Você não precisa 
ter a fluência, então eu vejo várias pessoas que estão em cargos parecidos 
que nunca atuaram com isso porque como é uma posição nova, não existe 
muito uma formação para isso. Então, a gente vê que muitas pessoas que 
estão orbitando esse ambiente acabam indo para essa posição, não neces-
sariamente tendo praticado ou tendo uma fluência muito grande em tecno-
logia. Só que essas pessoas, elas costumam ser novas e de alguma forma 
estão antenadas no que está acontecendo, não necessariamente entende a 
fundo. Mas estão antenadas. Então vai em evento, olha o que está aconte-
cendo e tal.[...] Eu tenho essa fluência porque me interessa, mas não é ne-
cessário que a pessoa manje tanto de tecnologia, ajuda! (Entrevistado(a) de 
escritório de médio porte, situado em São Paulo/SP - [E02]) 

Outras dimensões bastante citadas, e que dialogam diretamente com aquela mencionada 
anteriormente, dizem respeito à abertura e interesse por desenvolver/ aprimorar habilida-
des e competências dentro do que se costuma rotular como hard e soft skills . A menção a 58

essas habilidades "humanas"  foi muito recorrente nas entrevistas, seja como atributos 59

que possibilitam os(as) líderes "venderem" seus projetos e convencer as pessoas (persua-
são), que possibilitem e viabilizem soluções criativas. E, para isso, foram mencionadas 
como essenciais: clareza, objetividade e resiliência . 60

Projetos geralmente não são aquela maravilha que a gente planeja, então a 
gente sempre precisa ter um jogo de cintura para organizar. [...] E a gente 

 Hardskills são habilidades construídas por meio de treinamentos, cursos e formações. Podem ser 58

entendidas como o conhecimento técnico acerca de determinado assunto, possíveis de serem apre-
endidas por meio de processos de ensino, como, por exemplo, o domínio de um idioma ou de um 
programa computacional específico. Softskills, por sua vez, são habilidades voltadas a hábitos pes-
soais e traços de personalidade que moldam o caráter de uma pessoa ao longo de sua vida. São ha-
bilidades subjetivas muito relacionadas à inteligência emocional e comportamentos sociais, tais 
como a capacidade de comunicação ou de liderança. 

 Entrevistado(a) de escritório de grande porte, situado em Belo Horizonte/MG - [E04].59

 Entrevistado(a) de escritório de médio porte, situado em São Paulo/SP - [E02].60
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precisa ter paciência, precisa ter persistência, precisa ter um bom diálogo, 
uma boa negociação com as outras áreas, precisa brigar de vez em quan-
do, defender os pontos. (Entrevistado(a) de associação de classe, situada 
em São Paulo/SP - [E01]) 

Quando o assunto é conhecimentos de outras áreas, especialmente hard skills, foram mui-
tas as menções à ciência de dados e à estatística. Um conjunto de dimensões apontadas 
pelos entrevistados foi sistematizado no Figura 10.  

Figura 10 – Mapa de competências e habilidades agrupados por categorias 

 

Fonte: Elaboração própria 
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5. 

DISCUSSÕES CORRELACIONADAS 
Respaldada pelas discussões apresentadas anteriormente, esta última seção se dedica a 
explorar três aspectos que perpassam a pesquisa como um todo: (i) a interface entre lide-
rança e gestão; (ii) importância estratégica de diversidade; e (iii) oportunidades para um 
ensino jurídico engajado com as dinâmicas do mercado. 

5.1 Quando liderança e gestão se encontram 

Embora alguns líderes se autodenominem “gestores de projetos” ou “gestores do conheci-
mento”, eles reconhecem que suas funções extrapolam as funções atribuídas a essas cate-
gorias de profissionais, de modo que tais nomenclaturas não seriam adequadas para de-
signar sua atuação à frente da liderança em inovação:  

Gestor de projetos para mim é outra coisa. [...] porque o gestor de projetos 
está criando novos projetos, mas não é a pessoa de inovação, porque 
quando a gente fala em inovação você tem que pensar na cultura também, 
não é só o projeto. Então é na empresa como um todo. E aí o gestor de pro-
jetos ele existe em quase todas as organizações, não significa que essas 
organizações estão mirando inovação. E até a metodologia é diferente de 
você desenvolver e fazer um projeto e fazer inovação. [...] Então não neces-
sariamente está ligado à inovação. Ele está só garantindo que os times en-
treguem na época certa e tal e o projeto vai ser entregue dentro do crono-
grama. [...] Então acho que a pessoa precisa entender o que é o conceito de 
inovação como que isso impacta na empresa ou nas outras áreas e talvez 
esse head de inovação vá precisar conversar com o PMO ou o project ma-
nager. (Entrevistado(a) de escritório de médio porte, situado em São Paulo/
SP - [E02]) 

Essa sobreposição de papéis revela uma confusão do que seriam a liderança de projetos, a 
gestão de projetos e os projetos de inovação.  

Um artigo do executivo austríaco Michael Putz (2019) ajuda a desfazer essa confusão. Se-
gundo ele, os possíveis papéis do(a) líder de inovação  estariam dentro de dois eixos prin61 -
cipais: o de ser um agente inovador (innovator) e o de ser um agente facilitador (enabler). 

 O autor trabalha com o conceito de “innovation manager”, cuja tradução mais apropriada seria 61

“gestor de inovação”.
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Dentro desses dois eixos, o autor destaca funções como as de gestor de ideias (idea mana-
ger), gestor de processos de melhoria (CIP manager) e gestor de projetos de inovação (in-
novation project manager). Embora sua descrição se atenha à figura do(a) gestor de inova-
ção e não à de um(a) eventual líder de inovação, esta pesquisa chegou à conclusão que, 
também no cenário brasileiro, muitos dos entrevistados desempenham atribuições ligadas 
às tarefas de gestão ilustradas por Putz. Diante disso, resta evidente que, em muitos casos, 
há uma imbricação entre gestão e liderança de inovação. 

Em uma entrevista concedida exclusivamente para o CEPI (2020), Michele DeStefano corro-
bora a visão de que é possível uma fusão entre figuras de liderança e gestão, apontando a 
complementaridade que existe entre esses dois papéis: 

Existem diversos artigos por aí sobre as diferenças entre gestores e líderes. 
Por exemplo, alega-se frequentemente que líderes focam em pessoas, en-
quanto os gerentes focam em desempenho. Líderes abraçam o caos e ins-
piram os outros, enquanto os gerentes abraçam o processo e trabalham 
para resolver problemas rapidamente. Quer sejam essas diferenças verda-
deiras ou não, eu acredito que qualquer processo de mudança, qualquer 
tipo de inovação ou esforço de transformação, precisam de um líder que 
também consiga gerenciar ou de um gerente que também consiga liderar. 
Portanto, eu acho que a fusão de papéis e identidades é algo positivo, des-
de que a pessoa que ocupe a posição consiga fazer as duas coisas. (…) 
Qualquer um pode ter uma boa ideia e existem muitos escritórios de advo-
cacia e departamentos jurídicos com grandes ideias. Mas, como qualquer 
investidor de risco irá dizer, mais importante que a ideia é a pessoa que 
dará vida a ela. E somente alguém que tenha criatividade, visão e carisma 
para inspirar - junto com gerenciamento de projetos e processos e habili-
dades de execução - pode desempenhar o papel de líder de Inovação em 
um escritório de advocacia.  

Cabe, portanto, entender a diferença entre algumas formas de gestão que foram menciona-
das pelos entrevistados ao longo da pesquisa para, só então, identificar as dimensões con-
vergentes, que levam a essa associação comum com o papel de liderança. 

De acordo com pesquisa anterior do CEPI (FEFERBAUM et al, 2018, p.21), a gestão de co-
nhecimento, no âmbito do Direito, “cuida de identificar e descrever organizadamente as 
etapas envolvidas na execução de tarefas típicas da prestação de serviços jurídicos, bem 
como organizar a aquisição e reutilização de informação e conhecimento pela 
organização”.  

Ainda segundo a mesma pesquisa, a gestão de conhecimento estaria associada à inova-
ção, principalmente, no contencioso de massa, na medida em que ela reorganiza fluxos 
com o objetivo de gerar eficiência e diminuir custos, como afirmaram vários entrevistados. 
No entanto, é importante não limitar essa observação somente a esse perfil de atividade e 
organização, uma vez que essa atividade acaba se tornando central para os mais diferentes 
tipos de organizações. 

Como explorado na pesquisa “Tecnologia, Profissões e o Ensino Jurídico” (2018): 
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A importância da gestão do conhecimento para a implantação de tecnolo-
gias avançadas decorre do fato de que, somente após a identificação e es-
pecificação detalhada do que está envolvido na execução de uma certa ta-
refa é que se pode pensar em automatizar qualquer das etapas desta 
mesma tarefa. Um modelo de certa peça processual, por exemplo, é elabo-
rado a partir da identificação dos diversos elementos essenciais daquela 
mesma peça, e também dos elementos que irão variar em cada caso con-
creto. Assim, modelos e minutas constituem uma ferramenta rudimentar de 
gestão do conhecimento (FEFERBAUM et al, 2018, p. 21). 

Já a gestão de projetos, aplicada ao ambiente jurídico, consiste em “uma abordagem estru-
turada de planejamento, acompanhamento e avaliação de um trabalho jurídico, visando 
aumentar a percepção de valor e eficiência do serviço prestado ao Cliente, enquanto prote-
ge a rentabilidade dos Escritórios de Advocacia” (SOLER, 2017). 

Quem se ocupa dessa função, por sua vez, deve, entre outras coisas: (i) ter total responsa-
bilidade e prestação de contas pelo projeto que está gerindo; (ii) definir as funções e res-
ponsabilidades dentro dos projetos; e (iii) liderar as atividades de planejamento do projeto - 
embora  nem todo gestor de projeto seja um líder, considerando o perfil e as ações específi-
cas que caracterizam a liderança da inovação  (WHITTEN, 1999).  62

A gestão de projetos na advocacia, de forma específica, lida com a organização do tempo, a 
divisão de atividades, ponderação de urgência e escolha da melhor estratégia para garantir 
que todos os prazos sejam cumpridos, sendo eles prazos processuais, para a realização de 
um produto ou serviço de forma efetiva. 

Olha acho que está totalmente associado à inovação, porque essa área 
principalmente aqui no escritório ela passou por várias transformações, 
quando a gente fala em gestão do conhecimento, geralmente o escritório, 
as pessoas pensam na biblioteca e no arquivo, porque todo mundo fala 
você tem alguém que toma conta da biblioteca, alguém que toma conta do 
arquivo, já pensa em livro físico, pastas e assim por diante. Aqui o nosso 
arquivo foi totalmente digitalizado, então todo o arquivo físico que a gente 
tinha, ele está digitalizado, ele está no nosso GED [...]. (Entrevistado(a) de 
escritório de grande porte, situado em São Paulo/SP - [E23]) 

Outra figura que emerge na fala dos entrevistados é a dos gestores de TI. Eles trabalham 
diretamente com a coordenação, planejamento, estruturação e implantação de sistemas 
computacionais no âmbito de uma organização (e.g. redes de computadores, gerenciamen-
to de sistemas de telecomunicações e outros sistemas de suporte eletrônico) (WHITTEN, 
1999). 

Um dos entrevistados chama atenção para a gestão de TI que cabe ser destacada para 
compor o debate: 

Acho que só o que precisa olhar também é o negócio chamado gestão de 
tecnologia. A partir do momento que você é head de inovação, e vai trazer 
tecnologia para dentro, você precisa ter gestão de tecnologia, porque você 

 Inovação esta que envolve muito mais do que projetos, abarcando cultura, estratégias de negóci62 -
os, relacionamento com clientes etc.
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não está falando mais só da utilização de um sistema: são vários sistemas. 
Aí passa a ser necessário habilidade ou uma pessoa disposta a trabalhar 
com gestão de tecnologia. Prazos de vencimento das tecnologias que você 
está implementando, renovação ou alteração, implementação etc. Então, 
essa é uma área que passa a ser necessária. (Entrevistado(a) de escritório 
de médio porte, situado em São Paulo/SP - [E02]) 

Como mencionado, esses conceitos foram muito recorrentes ao longo das entrevistas e 
discussão sobre a atuação dos(as) líderes de inovação, seja em função de uma experiência 
prévia, seja pelas necessidades da ocupação atual: 

  
[...] eu sei que existem outros nomes. Gerente de inovação, diretor de inova-
ção, head de inovação, responsável por inovação. Gestor de projetos para 
mim é outra coisa. [...] por exemplo, a minha namorada é gestora de proje-
tos, ela não está trabalhando exatamente com inovação. Acaba puxando 
em alguns casos para inovação, porque o gestor de projetos está criando 
novos projetos, mas não é a pessoa de inovação, porque quando a gente 
fala em inovação você tem que pensar na cultura também, não é só o proje-
to. E aí o gestor de projetos ele existe em quase todas as organizações, não 
significa que essas organizações estão mirando inovação. E até a metodo-
logia é diferente de você desenvolver e fazer um projeto e fazer inovação. 
[...] Daí project manager ou então diretor, gestor de projetos, muitas vezes 
está atuando dentro da organização justamente para fazer a conversa entre 
os times para implementação etc., você tem geralmente essa pessoa den-
tro da equipe de TI, porque a equipe de TI está fazendo frontend que é a 
parte layout de um site, backend que é a parte de código mesmo, aí você 
tem a pessoa de produto, user experience e aí você tem o gestor de projeto 
que vai garantir que o projeto está rolando. Então não necessariamente 
está ligado à inovação. Ele está só garantindo que os times entreguem na 
época certa e tal e o projeto vai ser entregue dentro do cronograma. Opera-
ções jurídicas é muito amplo, legal office, mas essas pessoas estão numa 
posição nova que não existia antes. Então aí até pode ser. E não é uma 
pessoa focada em inovação. Então acho que a pessoa precisa entender o 
que é o conceito de inovação como que isso impacta na empresa ou nas 
outras áreas e talvez esse head de inovação vá precisar conversar com o 
PMO ou o project manager. (Entrevistado(a) de escritório de médio porte, 
situado em São Paulo/SP - [E02]) 

  

Apesar dessas funções se sobreporem em certa medida, notam-se diferenças claras entre 
elas, que permitem dizer que a função de líder de inovação é uma categoria autônoma, com 
características próprias e independentes, embora acumule atribuições típicas de alguns 
gestores. Na Figura 11, algumas delas aparecem em destaque. 

A conjuntura da pandemia da COVID-19 e as mudanças nas rotinas de trabalho das organi-
zações jurídicas dialogam diretamente com essa demanda de gestão mais ampla. Um(a) 
dos(as) líderes entrevistados(as)  destacou essa convergência de papéis durante a qua63 -
rentena, que obrigou muitas organizações a se adaptarem em pouco tempo a uma nova 
realidade, tendo alguns(as) líderes assumido a responsabilidade de organizar o trabalho 
remoto das equipes do escritório. Ainda segundo esse(a) entrevistado(a), muitos insights 
para a inovação surgem justamente dessa experiência em funções de gestão. 

 Entrevistado(a) de escritório de pequeno porte, situado em São Paulo/SP - [E24]. 63
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Figura 11 - A convergência dos papéis de gestores e de líderes de inovação 

Fonte: Elaboração própria. 

No webinar "Desafios à inovação jurídica e o papel do líder de inovação em tempos de cri-
se" (2020), promovido no âmbito desta pesquisa, Karla Capela Morais, CEO da startup Koy 
Inteligência, corrobora com essa visão e sugere que o impacto da pandemia tende a acele-
rar uma transformação já em curso: "Tudo isso já existia, ninguém inventou uma sala [vir-
tual], ninguém inventou processo virtual agora, isso já existia, mas junto a isso existia uma 
resistência de fazer a migração. E é como eu disse, quando ficar é pior do que avançar as 
pessoas mudam”. 

Essa ideia de que a pandemia gera transformações forçadas a partir de um contexto que 
não oferece outras alternativas, também é mencionada por Michele DeStefano, em uma en-
trevista concedida exclusivamente para o CEPI (DESTEFANO, 2020). No entanto, a autora 
apresenta algumas ressalvas. Explica que, por ser uma transformação imposta por motivos 
de força maior, ela pode não ser tão duradoura. Assim, embora ajude na realização de mu-
danças que talvez não aconteceriam, é necessário tomar certos cuidados: 

Eu vejo o impacto da pandemia do COVID-19 tanto como negativo quanto positivo. 
É verdade que não há nada melhor do que um barco em chamas para fazer as pes-
soas nadarem e essa pandemia serviu como um barco em chamas. Muitos advoga-
dos já adotaram novas tecnologias e trabalham virtualmente, os quais não faziam 
isso antes. No entanto, eu sou adepta da ideia de focar no porquê as pessoas fazem 
o que fazem, pois se a motivação não vem de dentro ou, pelo menos, de um lugar 
positivo, os novos comportamentos ideais podem não serem adotados e, mesmo 
que sejam, eles podem não durar. (…) É verdade que advogados e escritórios de ad-
vocacia estão, atualmente, se transformando, mas se advogados e escritórios de 
advocacia estão adotando novas formas de trabalhar tão somente por causa da 
pandemia (ou seja, um barco em chamas), eu tenho dois medos: primeiro, eles po-
dem estar desenvolvendo alguns maus hábitos (junto com alguns bons), em termos 
de trabalho online e em equipe; e, segundo, quando o mundo abrir-se novamente, 
eles podem regredir, lentamente, a hábitos e velhos métodos de trabalho. Dito isso, 
a pandemia também representa uma grande luz no fim do túnel e isso é mudança, e 
a mudança por si mesma pode ser muito positiva. Os advogados estão mudando e 
inovando a forma como trabalham.  



Liderança e Inovação no Direito 	 	 	 	 	 	 	 	 	 [ ]60

5.2 Diversidade e inovação andam juntas 

Outra questão importante que emergiu com as entrevistas e ao longo da pesquisa foi a im-
portância cada vez maior de diversidade nas organizações jurídicas, especialmente para a 
implementação de projetos de inovação. 

Uma vez que estas organizações se veem pressionadas a mudar  por demandas internas 64

e/ou externas, o que significa inovar, em termos de estrutura, cultura e serviços prestados, 
o tema da diversidade emerge como motor de transformações para lidar com esses desafi-
os. Seja via iniciativas pontuais e/ou políticas mais amplas, organizações jurídicas têm fo-
mentado a inclusão de pessoas com diferentes formações, identidades de gênero, raças, 
idades, origens, na composição das suas equipes.  

Segundo o relatório Diversity and inclusion da OECD (s/d), 

A diversidade da força de trabalho pode contribuir enormemente para a 
inovação, o desempenho organizacional e a confiança nas instituições pú-
blicas, quando essa diversidade é administrada de forma a construir a in-
clusão. Mas a diversidade pode ser uma faca de dois gumes. Se não for 
gerenciada, a diversidade pode resultar em níveis mais baixos de integra-
ção social, piora na comunicação e conflitos que podem prejudicar o de-
sempenho [da equipe].  (Tradução nossa) 65

Como demonstrado nesta pesquisa, a própria seleção da pessoa que ocupa o cargo de lide-
rança de inovação em algumas das organizações mapeadas não prevê a exigência de for-
mação jurídica. Nesse contexto, alguns líderes fomentaram a necessidade de se expandir 
os critérios de seleção dos colaboradores: 

Não há inovação no ecossistema jurídico, sem uma base, sabe, sem pesso-
as para poder fazer acontecer essa inovação. Pessoas diferentes, possibili-
dades diferentes, pessoas de outras áreas. [O grande problema]  é que o 
escritório de advocacia só contrata advogados ou estudantes de direito. 
(Entrevistado(a) de escritório de pequeno porte, situado em Goiânia/GO - 
[E22]) 

Um dos entrevistados destacou a importância de enxergar as organizações para além do 
corpo jurídico, entendendo que o sucesso do negócio depende de um conjunto mais diverso 
de profissionais:  

  
Estive em um evento em Stanford no ano passado e o mantra que se ouvia 
lá era ‘vamos acabar com lawyers e não lawyers, dentro de uma organiza-
ção é todo mundo importante’. Apesar de aqui no escritório o gerador de 

 Entrevistado(a) de escritório de grande porte, situado em São Paulo/SP - [E03].64

 Do original em inglês: “Workforce diversity can be a strong contributor to innovation, organisatio65 -
nal performance and trust in public institutions, when this diversity is managed in a way that builds 
inclusion. But diversity can be a double-edged sword.  If not managed, diversity can result in lower 
levels of social integration, worse communication and conflict which can deteriorate performance”.
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receita primordial serem os advogados, por razões óbvias - a gente é pres-
tador de serviço jurídico, então é o advogado que vai gerar receita aqui den-
tro. Mas em termos de cultura é isso, é entender como as pessoas podem 
trabalhar juntas, serem valorizadas e entender o que elas precisam, não o 
que o mercado diz que elas precisam [...]. (Entrevistado(a) de escritório de 
grande porte, situado em São Paulo/SP - [E13]) 

E é interessante observar que posicionamentos semelhantes foram apresentados pelos en-
trevistados da pesquisa. Foram citadas diversidade de trajetórias, de áreas, de pensamento, 
de gênero, de perfis. 

O trabalho em organizações jurídicas, especialmente escritórios de advocacia, está cada 
vez mais estruturado em torno de equipes, grupos multidisciplinares, absorvendo profissio-
nais sem formação jurídica. Como destacado pela pesquisa "Tecnologia, Profissões e o En-
sino Jurídico": 

A principal justificativa para a busca por profissionais de outras áreas do 
conhecimento é a percepção de que eles poderiam melhorar a performance 
da organização jurídica, não apenas em termos de produtividade, mas tam-
bém em relação ao seu modelo de negócio, à organização das atividades, à 
distribuição de cargas de trabalho, à apresentação dos serviços, à motiva-
ção interna dos profissionais, aos planos de carreira, dentre outros aspectos 
(FEFERBAUM et al, 2018, p.25).  

Essa percepção é também observada nas falas dos entrevistados, sobre os benefícios de 
se construir equipes compostas por profissionais das mais diversas áreas. Inclui-se aqui 
profissionais híbridos com formação jurídica e/ou em outras áreas.	 	 	 	  

[...] o sucesso do Direito está fora do Direito e muitas outras questões que 
não sejam jurídicas então tem que estudar tecnologia, tem que estudar 
neurolinguística, tem que estudar saúde, enfim, quanto mais amplo for o 
seu repertório melhor vai ser para absorver e ter entendimento das multipli-
cidades. (Entrevistado(a) de escritório de grande porte, situado em Belo 
Horizonte/MG - [E04]) 

[...] você tem advogados trabalhando, que largaram a carreira e agora se 
dedicam à tecnologia aqui dentro do escritório. É difícil de ver, não sei se 
tem outro escritório aqui no Brasil que você tem advogado dentro de uma 
diretoria de tecnologia e conhecimento. Isso é diversidade. (Entrevistado(a) 
de escritório de grande porte, situado em São Paulo/SP - [E23]) 

Mas, mais uma vez, não existe um contexto e uma regra única. Essa (nova) configuração 
gera, contudo, para além de oportunidades, incertezas que serão endereçadas logo mais 
sobre os impactos da mesma para o setor, para os profissionais jurídicos e discussões so-
bre habilidades, e perspectivas organizacionais. Trabalhar com equipes diversas desafia a 
cultura organizacional, a forma de pensar o negócio, os produtos e a atuação dos(as) líde-
res de inovação. 
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5.2.1 Mulheres na inovação jurídica 

Dentro da agenda de discussão sobre diversidade e inovação, é importante compartilhar 
como essa se tornou uma questão da pesquisa: mulheres na inovação jurídica. Como de-
monstrado, era objetivo da pesquisa entrevistar líderes de inovação de diferentes regiões, 
organizações e portes, a fim de conhecer o perfil e atuação desses profissionais, reconhe-
cendo que as características da sua organização e da sua trajetória poderiam impactar di-
retamente na discussão deste tema. A pesquisa buscava igualmente diversidade de gênero, 
ainda que esta não fosse condição determinante para a seleção dos(as) entrevistados(as). 

Como descrito na seção metodológica (2. Metodologia), foram utilizados diferentes recur-
sos a fim de chegar a esses profissionais. É interessante comentar que em um primeiro 
mapeamento, aquele que se baseou em perfis de redes sociais, a grande maioria dos po-
tenciais entrevistados eram homens. Com o objetivo de alcançar profissionais em outras 
regiões do país, foi divulgado um formulário para indicação de pessoas e, a partir desse 
momento, o número de mulheres atuando como líderes de inovação jurídica chamou aten-
ção, tendo se equiparado ao número de homens entrevistados. 

Esse processo chamou atenção, em primeiro lugar, pela não localização dessas profissio-
nais nas redes sociais profissionais e pela quantidade de indicações posteriores - tanto no 
formulário quanto pelas indicações feitas pelos(as) próprios(as) entrevistados(as). 

Tendo em vista a discussão (ainda incipiente) sobre a relação entre mulheres e liderança 
(HRYNIEWICZ, VIANNA, 2018), mulheres no ecossistema de inovação (CHAN, NICOLIELO, 
2018) e mulheres liderando projetos de inovação (DESTEFANO, 2019), esta acabou se tor-
nando um debate igualmente relevante no âmbito desta pesquisa e por isso uma questão 
dedicada foi endereçada especificamente às mulheres entrevistadas (como pode ser visto 
no roteiro anexo - Anexo I). 

Ainda que a trajetória e a atuação das líderes de inovação tenham se mostrado bastante 
similares ou iguais à trajetória e atuação de profissionais homens, um elemento específico 
foi mencionado pela maioria das entrevistadas: barreiras por causa do gênero, menos na 
interação entre equipes e dentro da organização, e mais na atuação com o ecossistema. 

[...] em muitos desses projetos que eu toco, a gente tem colaboradores ex-
ternos, às vezes uma consultoria, uma empresa de software... E nesses 
projetos, conversando com algumas startups, eu percebo que existe uma 
grande barreira por eu ser mulher, somado ao fato que eu não tenho uma 
formação técnica em engenharia e por eu ser nova, existe sim uma barreira. 
Mas não é uma barreira do escritório, mas uma barreira do mercado, por-
que legaltechs são formadas majoritariamente por advogados que eram 
sócios de um escritório ou pessoas muito sêniores, muito diferentes de ou-
tros mercados de startups. Então é uma faixa que é um pouco mais eleva-
da, a maioria das pessoas que eu converso tem mais de 45 anos, então, às 
vezes, ‘rola’ uns comentários desagradáveis. (Entrevistado(a) de escritório 
de grande porte, situado em São Paulo/SP - [E03]) 

Essas dificuldades relatadas remontam a um apagamento da participação de mulheres no 
processo inventivo das novas tecnologias. Nos primórdios da computação, quando o traba-
lho exigia muita atenção a detalhes e extrema paciência e era desprovido de qualquer pres-
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tígio, as mulheres eram maioria, chegando a ocupar 70% da primeira turma de Ciência da 
Computação da Universidade de São Paulo (1974), composta por 20 estudantes. Todavia, a 
Computação e, mais tarde, a Internet comerciais transformaram o setor. Com efeito, a parti-
cipação de mulheres no mercado tecnológico diminuiu significativamente ao longo das úl-
timas décadas, a ponto do mesmo curso de Ciência da Computação da USP ter formado, 
em 2016, apenas 14,6% de mulheres, em uma turma de 41 estudantes (SANTOS, 2018). 
Paulatinamente, vêm surgindo iniciativas para incluir meninas e mulheres no universo da 
tecnologia. Os objetivos por trás delas são: a capacitação para um mercado de trabalho 
cada vez mais digital; a criação de ambientes de trabalho mais diversos; e a modelagem de 
soluções tecnológicas menos enviesadas (CHAN; NICOLIELO, 2018). 

Se o meio tecnológico ainda é bastante desigual, justificando a dificuldade de interação das 
mulheres com o ecossistema, no qual se veem ainda pouco representadas, um olhar mais 
atento acaba por revelar barreiras de gênero também dentro das organizações jurídicas. 
Embora sejam maioria nos cursos de graduação e entre os habilitados na OAB, as mulheres 
são minoria nos cargos mais sêniores (COURA, 2017).  

Diante desse cenário, a inovação jurídica se torna outro campo para discussões futuras so-
bre esse duplo desafio quando o assunto é representatividade e promoção da igualdade de 
gênero no ambiente de inovação jurídica. 

5.3 Educação jurídica em (trans)formação 

Por fim, não se pode deixar de mencionar a discussão sobre formação jurídica dos futuros 
profissionais do Direito interessados na agenda de inovação, que pensam em atuações 
nessa área e/ou apenas se preocupam com os impactos da inovação e do desenvolvimento 
tecnológico no setor. 

Perguntas como em que medida os profissionais da área jurídica estão preparados para 
que as suas atividades sejam desempenhadas com base em novas tecnologias e como os 
estudantes e profissionais de hoje se tornariam aptos para atuar em um mundo volátil, in-
certo, complexo e ambíguo – o chamado “ambiente VUCA” (volatility, uncertainty, comple-
xity, ambiguity) são cada vez mais frequentes. 

Muitos autores  e, inclusive, pesquisas do CEPI (FEFERBAUM et al, 2018c), exploram a re66 -
levância do ensino jurídico como parte do desenvolvimento de competências como empre-
endedorismo, colaboração, criatividade, gestão, inovação e liderança. De forma não surpre-
endente essas dimensões foram apontadas pelos entrevistados, chamando atenção espe-
cífico para o desafio da formação jurídica para a conjuntura atual e o futuro do Direito, seja 
considerando suas trajetórias pessoais, seja analisando sua experiência como líder de ino-
vação jurídica e as atividades que esta ocupação abarca, os profissionais com quem se re-
laciona. 

Nesta pesquisa, para além da discussão se os(as) alunos(as) e profissionais precisam 
aprender e usar novas tecnologias ao longo do tempo na faculdade de Direito e como essas 

 FAIRLIE, Trevor. This is how law schools should embrace technology. Canadian Lawyer, 2019.  Dis66 -
ponível em: <https://www.canadianlawyermag.com/news/opinion/this-is-how-law-schools-should-
embrace-technology/275784>. Acesso em: 12 de agosto de 2020.
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tecnologias se relacionam com os negócios do Direito, interessa chamar atenção nas habi-
lidades e competências destacadas pela literatura e pelos entrevistados como essenciais, 
especialmente as softs kills. 

Sobre o tema, diversos entrevistados pontuaram como os cursos de Direito, em regra, não 
preparam os(as) alunos(as) com as competências necessárias para atuarem no mercado 
jurídico, principalmente quando o tema é a inovação. A busca por transformações, o apri-
moramento no modelo de negócios e uma postura inovadora exigem, por parte do(a) advo-
gado(a), habilidades que vão muito além do conhecido técnico de uma área do Direito.   

A gente tem que investir em relacionamento com cliente, tem que saber 
gerir pessoas e isso que às vezes o advogado, quando a gente sai da facul-
dade, a gente não faz nada disso, nós somos ensinados Direito Civil I, Direi-
to Civil II, a gente não aprendeu a administração, gestão de pessoas, nós 
não aprendemos isso e hoje um advogado ele precisa isso e acho que es-
ses são os principais desafios. (Entrevistado(a) de escritório de grande por-
te, situado em São Paulo/SP - [E07]) 

Então eu entendo que hoje não tem espaço mais para o advogado puro que 
entende unicamente de processo, entende unicamente de um determinado 
Direito material. É inevitável saber um pouco mais de estruturação de in-
formação, saber um pouco mais de estrutura de inovação, entender que 
existe um ecossistema aí fora que está trabalhando pesado com o tanto de 
coisa acontecendo, e entender como que a gente pode aproveitar isso. Tem 
tanta coisa acontecendo e parte de inovação do mercado é tão colaborati-
va, que as pessoas precisam despertar para isso e começar a trazer para 
dentro de casa, senão elas vão ficar muito para trás. (Entrevistado(a) de 
escritório de grande porte, situado em Belo Horizonte/MG - [E19]) 

Mas, as entrevistas também chamam atenção para uma perspectiva diferente da tradicio-
nal de diferenças de geração nessa nova conjuntura. Alguns entrevistados chamaram aten-
ção para o fato de que a resistência ou falta de adesão à projeto de inovação e discussões 
relacionadas não é algo restrito ou exclusivo de grupos mais velhos, o que se relaciona di-
retamente com a formação dos estudos e o perfil dos profissionais que chegam ao merca-
do de trabalho. O desafio de engajamento de profissionais mais jovens também é destaca-
da por muitos líderes. 

Eu falo abertamente: eu tenho mais apoio da gestão do escritório do que de 
advogados mais jovens, porque às vezes eles não estão vendo as mudan-
ças com as profundidades que a gente está vendo. (Entrevistado (a) de es-
critório de grande porte, situado em São Paulo/SP - [E13]) 

Às vezes, as pessoas falam: “o millenial vai adorar trabalhar com inovação”. 
Não! Às vezes, ele quer sentar e trabalhar com o Direito puro, virar um “Har-
vey Specter”  [...] (Entrevistado(a) de escritório de grande porte, situado em 67

São Paulo/SP - [E13]) 

 Em alusão ao advogado protagonista da série de TV norte-americana “Suits”.67
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[Os alunos] queriam aula teórica, expositiva [...]. Tirei todo o projeto de lado, 
voltei para a aula expositiva, eles fingindo que estavam estudando, que es-
tavam lendo... "Eu quero um resuminho", "eu quero rápido", "eu quero um 
vídeo no YouTube, que eu acelero a velocidade". [...] As pessoas estão pre-
ocupadas em querer um certificado e não em aprender, e isso é muito com-
plicado. [...] o aluno não pergunta, o aluno não questiona, [isso] não é 
aprendizagem, não é atividade de aprendizagem, pode ser uma palestra, 
pode ser o vídeo que você está assistindo, mas não é aprendizagem. (En-
trevistado(a) de escritório de pequeno porte, situado em Francisco Beltrão/
PR - [E18] 

Nesse sentido, persiste uma questão que deverá, com certeza, ser endereçada em pesqui-
sas futuras sobre a dinâmica de ensino: o papel das escolas de Direito e, principalmente, da 
cultura jurídica. A provocação do artigo Law Schools Move Towards Technology — Is It 
Enough? (2019) cabe bem aqui, nesse sentido: 

O impacto da tecnologia vai muito além da "digitalização dos tribunais". O 
impacto será sobre a transformação da prática do direito, tanto na subs-
tância quanto na forma. Os alunos precisam estar prontos para isso. [...] Se 
as faculdades de direito pudessem aproveitar o espírito inovador de seus 
alunos, eles poderiam moldar ativamente o futuro da prática do direito. 
(FAIRLIE, 2019)  (Tradução nossa) 68

Além disso, após as entrevistas, ficou claro que os cursos jurídicos devem preparar os futu-
ros profissionais com um olhar que ultrapassa a mera formação em tecnologia. Natural-
mente, é fundamental que os estudantes tenham um contato com ferramentas computaci-
onais e noções de instrumentos tecnológicos úteis à profissão. No entanto, conforme des-
tacado por alguns entrevistados, o mais importante é que os cursos de Direito preparem os 
futuros profissionais com a mentalidade e as habilidades necessárias para enfrentar os de-
safios e as transformações, demandadas pelo mundo jurídico, com um olhar voltado à so-
lução de problemas, baseados em projetos, buscando a reformulação das práticas e a mu-
dança cultural das organizações. Nesse sentido, aponta um entrevistado de um escritório 
full service:  

[...] muito se fala de ensinar programação para o advogado, essa não é a mi-
nha visão, acho que a programação é importante, mas assim como é impor-
tante a programação tem outras habilidades que ele também pode aprender 
e que são muito menos propagandeadas hoje em dia. Por exemplo, gestão, 
financeiro, até mesmo economia ou gestão de projetos, são super relevantes 
e são tão importantes para a profissão hoje em dia como a programação em 
si. Então quando a gente fala de adquirir ferramental, a tal da soft skills e 
essas coisas, tem que também levar em consideração as habilidades que 
não são tecnológicas e [...] sim para a profissão jurídica como um todo. (En-
trevistado(a) de escritório de grande porte, situado em São Paulo/SP - [E13]) 

 Do original em inglês: “The impact of technology is going to be so much more than digitizing 68

courts. The impact will be about transforming the practice of law, both in substance and in form. 
Students need to be ready for this. [...] If law schools could harness the innovative spirits of their stu-
dents, they could actively shape the future practice of law.”



Liderança e Inovação no Direito 	 	 	 	 	 	 	 	 	 [ ]66

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Ainda que seja cada vez mais comum falar de inovação jurídica, sobre a importância estra-
tégica desse tema e dos desafios que emergem das relações e das aceleradas transforma-
ções sociais e tecnológicas, há muito o que ser investigado e discutido, não apenas para 
preparar as organizações jurídicas, os(as) profissionais e os(as) estudantes do Direito para 
esse futuro cada vez mais incerto, como também para lidar com as demandas e os desafi-
os de hoje que já estão postos, com diferentes contornos. Paralelamente, o contexto de 
pandemia reforçou alguns desses desafios, além de criar novos, o que coloca em evidência 
a relação estreita entre o Direito, tecnologias e a inovação. E é justamente nesse mesmo 
cenário que a agenda de inovação jurídica e a atuação de profissionais dedicados a liderar 
projetos nesse sentido ganham maior relevância. 

A escassez de literatura e pesquisas mais robustas que reflitam o contexto brasileiro, além 
da atuação em diversas disciplinas que endereçaram o tema futuro das profissões jurídicas 
na Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas, foram outros grandes moti-
vadores para essa investigação, que se propôs a explorar de forma concreta esse novo e 
potencial nicho de atuação no mercado jurídico: o dos(as) líderes de inovação. 

Como explorado nesta pesquisa, a inovação transcende a tecnologia, mas a tecnologia se 
tornou, com certeza, um dos seus elementos de maior destaque. Dentro e fora do Direito, a 
inovação passa gradativamente a ser também reconhecida como promessa de fazer dife-
rente, a partir de mudanças culturais e comportamentais ou mesmo da criação de novos 
processos, de forma sistemática e sistematizada, a fim de gerar melhores resultados. Nas 
organizações jurídicas, isso pode significar novos produtos, serviços, novos clientes ou 
mesmo diferentes formas de atender melhor antigas demandas. E junto com o elemento 
tecnológico, pode resultar em uma dinâmica antes inimaginável para muitos. 

Esse processo traz consigo velhos e novos desafios que podem ser listados - ainda que 
não exaustivamente como relacionados a modelos de negócio, cultura organizacional, prá-
ticas e habilidades de comunicação, gestão, diálogo com outras áreas, e à própria formação 
dos profissionais de hoje e do futuro. A emergência e crescimento significativo das lawte-
chs e legaltechs reflete essa dinâmica. E é desse encontro que a criação e/ou alocação de 
profissionais para liderar projetos de inovação nas organizações jurídicas aparece como 
reflexo de trajetórias e iniciativas individuais, bem como demanda das organizações. Nessa 
conjuntura, a pesquisa revela que o(a) líder de inovação tende a ganhar cada vez mais des-
taque no meio jurídico, já sendo reconhecido, pelas organizações analisadas, como um 
agente catalisador fundamental na reestruturação e modernização dos seus negócios e 
serviços.   
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Dentre os principais achados da pesquisa, que teve por objetivo compreender esse cenário 
de transformações e subsidiar debates e decisões, tanto no âmbito das organizações 
quanto no das instituições de ensino, destacamos: 

□ Identificação do perfil e trajetória dos(as) líderes de inovação jurídica no país, suas 
rotinas e atribuições, e o impacto de suas atividades no ambiente de trabalho das 
organizações;  

□ Avaliação preliminar desse impacto na cultura e na dinâmica do setor em sentido 
amplo, sobretudo no que diz respeito às transformações institucionais; 

□ Análise dos impactos sobre a prática jurídica e, consequentemente, sobre o ensino 
do Direito; e 

□ Antecipação de tendências no que tange a competências, habilidades e futuros de-
safios para o ensino jurídico atual e do futuro, a fim de contribuir com a formação de 
jovens profissionais capacitados a atuar nessa nova realidade e, assim, atender às 
demandas do setor. 

Há ainda muitas questões remanescentes, que justificam futuras pesquisas que se debru-
cem sobre os impactos dessas transformações na agenda do futuro do trabalho, mais es-
pecificamente sobre o futuro do trabalho jurídico e sobre as novas profissões jurídico-tec-
nológicas que vêm emergindo das transformações em curso (e.g. engenheiro/arquiteto ju-
rídico, data protection officer (DPO), privacy analyst, consultor de eDiscovery, dentre 
outras). Outro aspecto interessante que merece uma análise mais aprofundada são as re-
percussões sobre a formação profissional, conforme evidenciado pelas narrativas em torno 
da trajetória acadêmica e profissional dos(as) líderes de inovação, que podem subsidiar 
discussões e potenciais mudanças de práticas de ensino-aprendizagem na interface com a 
agenda da advocacia 4.0.  

Além disso, mostram-se necessárias pesquisas e discussões que auxiliem escritórios, de-
partamentos jurídicos e órgãos públicos a conhecer melhor e avaliar a contratação de pro-
fissionais com o perfil de líder de inovação.  

Por fim, são imprescindíveis novas pesquisas que ajudem a consolidar uma produção aca-
dêmica local sobre o tema "futuro das profissões jurídicas", já que grande parte da biblio-
grafia, dos estudos e dos levantamentos de campo é obra de autores internacionais. 
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ANEXOS 
ANEXO I - ROTEIRO ENTREVISTA 

Identificação:  

● Nome:   
● Sexo:  
● Idade:   
● Formação:  
● Organização:  
● Vínculo atual: [ ] escritório; [ ] departamento jurídico; [ ] órgão público; ou [ ] ou-

tros (especificar): _______________.  
  
Bloco 1 – Perfil e trajetória dos entrevistados  

1. Poderia falar um pouco sobre sua trajetória e os motivos que o(a) levaram a ocupar 
essa posição de líder de inovação jurídica?  

1.1. Essa foi uma demanda da sua organização ou foi fruto de iniciativas indivi-
duais da sua organização que levaram à sua alocação nessa função?  

1.2. Quais atributos da sua formação e/ou habilidades se destacaram para que 
você assumisse essa posição? O que você destaca de jurídico na sua forma-
ção? E o que destacaria de não jurídico?   

  
PONTOS DE APOIO (PARA CONSULTA DO(A) ENTREVISTADOR(A))  

● Trajetória profissional;  
● Relação com o tema da inovação jurídica;  
● Motivação para a escolha dessa carreira.  
● Cursos complementares.  

  
2. Qual é o nome do seu cargo nesta organização?  

2.1. Existem outras formas de nomeação/identificação que vocês adotam como 
sinônimos? Você observa alguma diferença entre elas?  
  

3. O que você e sua organização entendem por inovação jurídica?   

3.1. Qual tem sido sua estratégia de inovação?  

Im
ag

em
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va
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3.2. Há divergências?  
  
Justificativa: Nossa hipótese é que a função de líder de inovação vem sendo exercida por 
profissionais mais jovens, com habilidades gerenciais, a partir de chamados de suas orga-
nizações que se mostram preocupadas e interessadas em acompanhar as transformações 
do mercado. O profissional líder de inovação teria, assim, a função de provocar e orientar 
mudanças, não apenas de ordem tecnológica, mas também em termos de cultura organiza-
cional, ajudando a reduzir custos, promover o desenvolvimento de soluções in house, facili-
tar a incorporação de soluções tecnológicas/inovadoras para melhorar e tornar mais efici-
entes seus processos e, inclusive, criar novas oportunidades de negócio.  
  
Bloco 2 – Rotina e atribuições da profissão  

  
4. Você se dedica exclusivamente a essa função ou acumula tarefas?  

4.1. Como é a sua rotina de trabalho? Descreva suas funções, suas responsabili-
dades, relações com outras áreas da organização etc.  

4.2. Você ainda atua como advogado? O que há de estritamente jurídico na sua 
rotina?  

  
PONTOS DE APOIO (PARA CONSULTA DO(A) ENTREVISTADOR(A))  

● Identificar o que há de jurídico nessas atribuições.  
● Verificar o que ocupa mais o tempo do(a) entrevistado(a) e quanto tempo é 

dedicado à função de líder de inovação.  
  

5. Você possui autonomia para proposição de projetos e/ou para a tomada de deci-
sões?   

5.1. A área possui autonomia financeira? Como ela se financia?  

6. Você trabalha com uma equipe? Poderia nos descrever o perfil dela?  

6.1. Como é a dinâmica de trabalho entre vocês?  
6.2. Vocês trabalham com metas?  
6.3. Quantas mulheres trabalham na sua equipe? A diversidade de gênero tem 

alguma importância estratégica para a sua organização/equipe?  
6.4. Você destacaria algum outro tipo de diversidade que vocês têm buscado 

promover nessa equipe?  
  

PONTOS DE APOIO (PARA CONSULTA DO(A) ENTREVISTADOR(A))  

● Mapear número e perfil de profissionais na equipe, gênero, formação acadê-
mica etc.;  

● Observar relações de hierarquia, tipos de interação e barreiras culturais;  
● Ao entrevistar líderes mulheres, observar percepções relacionadas a algum 

tipo de resistência organizacional na realização dessa função, considerando 
possíveis diferenças de tratamento em relação a líderes homens na mesma 
posição.  

  
Justificativa: Queremos observar com estas perguntas quais as características e desafios 
da rotina desse(a) profissional, qual o perfil dos indivíduos envolvidos nesse movimento de 
transformação, quais os valores que orientam esses indivíduos e como eles dialogam com 
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as organizações jurídicas de modo geral. Além disso, espera-se compreender que tipo de 
formação seria a mais adequada para o exercício das atividades relacionadas à área de 
inovação dos escritórios e departamentos jurídicos, com vistas a gerar reflexões sobre o 
Ensino Jurídico.  

  
Bloco 3 – Transformações institucionais  
  

7. Como você vê o impacto da sua atividade enquanto líder de inovação na rotina do 
seu ambiente de trabalho (escritório, departamento jurídico, órgão público)?  

7.1. Como foi o processo de transição?  
7.2. Houve resistências?  

8. Como você avalia a crescente demanda por esse profissional pelo mercado? 
  

8.1. Na sua avaliação, quais são os principais fatores que criaram essa deman-
da?  

  
PONTOS DE APOIO (PARA CONSULTA DO(A) ENTREVISTADOR(A))  

● Como era antes?  
● Como é a rotina atual?  
● Houve uma mudança de cultura ou ela já era propícia à inovação?  
● Quais seriam os atributos culturais-chave que você acredita serem mais im-

portantes no suporte às iniciativas de inovação?  
  

9. Quais são, na sua opinião, os desafios que as organizações jurídicas têm que supe-
rar para que os líderes de inovação atuem de forma eficiente e alcancem os objeti-
vos esperados (tanto do ponto de vista interno quanto externo às organizações)?  

  
PONTOS DE APOIO (PARA CONSULTA DO(A) ENTREVISTADOR(A))  

● Abordar aspectos da cultura organizacional;  
● Identificar estratégia corporativa;  
● Abordar questões de infraestrutura tecnológica.  

  
Justificativa: O objetivo desse bloco de questões é compreender, do ponto de vista técnico, 
quais características da organização, e se ferramentas (in)disponíveis ajudam ou atrapa-
lham na atividade dos líderes de inovação.   
  
Bloco 4 – Competências e habilidades  

  
10. Quais conhecimentos, habilidades e competências lhe parecem essenciais para 

essa função a partir da sua experiência cotidiana?  
  

PONTOS DE APOIO (PARA CONSULTA DO(A) ENTREVISTADOR(A))  

● Levantar soft skills e hard skills necessárias para a função;  
● Verificar o grau das demandas essencialmente jurídicas na rotina desse(a) 

profissional;  
● Verificar quais os conhecimentos complementares à formação jurídica que 

são essenciais para o exercício da função.  
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Justificativa: Neste grupo de perguntas, partimos para questões relacionadas aos conhe-
cimentos, habilidade e competências, essenciais e/ou complementares à formação tradici-
onal jurídica, que são necessários para o exercício dessa nova função.  
  
Encerramento – Outras referências  

  
11. Você gostaria de indicar outras pessoas com as quais poderíamos ou deveríamos 

conversar sobre este assunto?  
  

Justificativa: Ambas as perguntas finais têm o objetivo metodológico de certificar que a 
pesquisa trabalha com uma amostra significativa de líderes de inovação, atendendo ao mé-
todo “bola de neve”.  
  
Observação 1: Os itens destacados como “PONTOS DE APOIO”, relacionados a cada per-
gunta deste roteiro, são assuntos que esperamos que o(a) entrevistado(a) aborde em suas 
respostas.  
  
Observação 1: O objetivo desta pesquisa é caracterizar a função de “líder de inovação” no 
âmbito das organizações jurídicas, bem como identificar quais habilidades, competências e 
conhecimentos são esperados para o exercício dessa posição. Por isso, os dados pessoais 
coletados a partir das entrevistas serão anonimizados e tratados de forma agregada.   
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ANEXO II - FORMULÁRIO DE MAPEAMENTO 
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ANEXO III - ANÚNCIOS DE VAGA 

Legal Innovation Manager, LinkedIn, 2019. Disponível em: https://www.linkedin.com/jobs/view/
1575135610/. Acesso em: novembro de 2019.  
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Legal Transformation Management Consultant, LinkedIn, 2019. Disponível em: https://www.linke-
din.com/jobs/view/1575136670/. Acesso em: novembro de 2019.  
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Innovation Professional Support Lawyer, LinkedIn, 2019. Disponível em: https://www.linkedin.com/
jobs/view/1613222567/. Acesso em: novembro de 2019.  
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Innovation Project Manager, LinkedIn, 2019. Disponível em: https://www.linkedin.com/jobs/view/
1616172521/?alternateChannel=search. Acesso em: novembro de 2019.  
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Client, Innovation and Legal Technology IT Director, LinkedIn, 2019. Disponível em: https://www.lin-
kedin.com/jobs/view/1561856373/?alternateChannel=search. Acesso em: novembro de 2019. 
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