COMO SERÁ A ADVOCACIA
NO PÓS-PANDEMIA?

PESQUISA COM SÓCIOS DE ESCRITÓRIOS
DE ADVOCACIA REVELA INCERTEZAS,
DESAFIOS E ESPERANÇA
Por André Medeiros

o que dizem os sócios de mais de 20
escritórios de advocacia sobre
ações para o pós-pandemia, sobre:
ESTRATÉGIAS DE RELACIONAMENTO

USO INTENSIVO DA TECNOLOGIA

MELHORIA NOS CONTROLES INTERNOS

LIDERANÇA A DISTÂNCIA

MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS

PROSPECÇÃO DE NOVOS CLIENTES

REDUÇÃO DE CUSTOS FIXOS

Consultoria empresarial especializada no
desenvolvimento integral de escritórios de advocacia.
Trazemos as boas práticas de gestão empresarial para o
dia a dia dos advogados.

O PARADOXO PARA
O SETOR JURÍDICO
Para o setor Jurídico, há um
paradoxo central da pandemia
do COVID-19, que, no momento
mais importante para o
desenvolvimento da economia
nos últimos anos, os recursos
das empresas e pessoas estão
severamente restringidos pelas
ondas de choque econômicas.
Por outro lado, é na crise que o
advogado é mais demandado,
então esta é a "tempestade
perfeita" para novas
oportunidades de negócios.

O NOVO
NORMAL PARA
ADVOCACIA,
PASSA POR
ENTENDER
MUITO BEM O
MOMENTO PELO
QUAL OS
CLIENTES ESTÃO
VIVENDO.
Palavras de um sócio

O QUE OS CLIENTES ESTÃO
PENSANDO NESTA CRISE?
Nesta crise, todos os líderes empresariais
precisam gerenciar três cenários:

1

2

3

Transição
imediata

Continuidade
operacional
durante a
pandemia

Crescimento
pós-pandemia

A sobrevivência do
negócio em si
A adaptação e
aplicação intensiva
da tecnologia

Reinvenção do
modelo de negócios
para o "novo normal"

COMO ESTÁ DIVIDIDO ESTE
EBOOK?

1

Análise crítica do momento atual e como
a advocacia pode avaliar cenários pelos
olhos de seus clientes

2

Resultados da pesquisa, tendo como
pano de fundo o pós-pandemia

QUEM RESPONDEU A PESQUISA:
23 sócios titulares de escritórios de advocacia, dos
mais diversos tamanhos, e mais 37 advogados
responderam esta pesquisa na primeira quinzena de
maio de 2020.

OS LÍDERES ESTÃO DE
OLHO NO FINAL DO JOGO
Embora os dois primeiros cenários de
tempo sejam extremamente importantes
para a sobrevivência da maioria das
empresas, focaremos no terceiro cenário
de tempo, pós- pandemia, que é onde os
líderes precisam ficar atentos.

É no final do jogo,
mesmo quando estão
no olho da tempestade,
que os líderes se
concentram. É isso que
seus clientes estão
precisando ouvir agora.

Com isso em mente, nossa pesquisa está
baseada em discutir cenários alternativos
para a advocacia no pós-pandemia.

A MAIORIA DOS
ESCRITÓRIOS FICOU
COMPLETAMENTE
SURPRESA COM A
PANDEMIA, COM
POUCO
PLANEJAMENTO DE
CONTINGÊNCIAS E
SEM MUITAS
RESERVAS
FINANCEIRAS.
Palavras de um sócio

Apesar de termos algumas
questões no momento atual,
nosso foco será no futuro.
A demanda será enorme por
serviços jurídicos pós-pandemia,
por previsões estratégicas,
identificação e mapeamento de
riscos, além da atuação para
resolver o dia a dia, as burocracias
impostas pelo governo e o
atendimento aos clientes em
consultoria.

COMO SÃO CONSTRUÍDOS
CENÁRIOS?
Os especialistas em futurismo chamam de
matriz dupla de incertezas, para desenvolver
cenários, neste sentido, nosso foco na
pesquisa foi:
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Qual será o formato
da recuperação póspandemia? (um V, U
ou W longo)

Quão semelhante ou
diferente será o
ambiente de negócios
jurídicos póspandemia?

OS QUATRO CENÁRIOS PROPOSTOS A
PARTIR DESSA REFLEXÃO SÃO:

1

VOLTAR AO NORMAL

2

NOVO NORMAL

3

TURBULÊNCIA

4

RESILIÊNCIA / ADAPTAÇÃO

Recuperação econômica acentuada e
ambiente operacional semelhante

Recuperação econômica acentuada e
ambiente operacional diferente

Recuperação econômica instável e
ambiente operacional semelhante

Recuperação econômica instável e
Ambiente Operacional Diferente

1

VOLTAR AO NORMAL
De volta ao normal, é o cenário que todos desejam, e
muitas iniciativas políticas de cenário de recuperação
em forma de V têm em mente. Representaria um
retorno ao setor por volta de 2021. Esse é um cenário
confortável, mas improvável devido aos impactos
em cascata da pandemia.
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NOVO NORMAL
O novo normal é o cenário em que a economia e o
setor se recuperam mais rapidamente, mas o
ambiente operacional é alterado. Essas mudanças
incluiriam uma mudança dramática no trabalho
remoto com o uso intensivo da tecnologia e a
aquisição de novas competências, ou seja, uma
resiliência incrível em um novo ecossistema para fazer
negócios e estabelecer relações com clientes e
instituições.
No Brasil, este cenário é factível apenas para alguns
setores da economia.
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TURBULÊNCIA
O cenário de turbulência prevê surtos recorrentes e
uma recuperação instável em forma de W, pelo
menos, até que se desenvolva uma vacina.
Esse cenário representa uma recuperação mais difícil e
a necessidade de mais disciplina operacional, com um
retorno do crescimento da economia mais alongado, e
com forte impacto negativo nos negócios.
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RESILIÊNCIA / ADAPTAÇÃO
O quarto cenário é mais desafiador. O cenário de
resiliência e adaptação prevê uma recuperação difícil,
em forma de W, e na construção de um novo
ambiente operacional pós-pandemia.
Muitos especialistas defendem que este é o
cenário mais provável.
Nesse cenário, a pandemia acelera o aumento de
demandas jurídicas e por consequência a atuação
necessária do advogado.

Advogados líderes precisam
preparar o ambiente "pra
ontem", não há mais tempo e
nem espaço para testes, é
preciso liderar.
A melhor maneira de prever o
futuro é criando-o

O CONCEITO DOS 3R'S
A consultoria McKinsey desenvolveu o
conceito dos 3 R's para empresas que
enfrentam as crises de forma mais resiliente
e de forma simultânea:
RESPONDER

RETORNAR

REIMAGINAR
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2

3

Garantir medidas
apropriadas de
resposta a crise e
continuidade da
operação

Gerenciar o período
de crise e endereçar
oportunidades para
uma retomada mais
saudável e rentável

Reimaginar como será
o “novo normal” e
definir implicações
em como a empresa
deveria reinventar e
desenhar a estratégia
e operação

A análise da McKinsey
revela ainda que
muitas empresas têm
uma preocupação em
se relacionar com
parceiros de negócio
que têm conexão de
Propósito.

RESULTADOS DA PESQUISA
Quem respondeu a pesquisa:

23

37

Sócios
Titulares

Advogados
associados

O que foi abordado na pesquisa:
estratégias de relacionamento com cliente
uso intensivo da tecnologia
melhoria nos controles internos
liderança a distância
manutenção dos contratos
prospecção de novos clientes
redução de custos fixos
coranavírus, um acelerador de futuros

TEMPO PARA
RECUPERAÇÃO
Em que momento você acredita que os negócios se
recuperarão?

É ponto pacífico a avaliação entre sócios e advogados de que será
muito difícil a recuperação dos negócios ainda este ano.
No entanto, há uma perceptível divergência nas expectativas de
recuperação de 2021 para frente.
A maior parte dos sócios (65%), têm uma expectativa de retomada
ainda em 2021, já a maioria dos advogados (43%), espera retomada
a partir de 2022.

MANUTENÇÃO DOS
CONTRATOS
Algum cliente cancelou ou pediu redução de contratos por
conta do momento de pandemia que estamos vivendo?

Aproximadamente 90% dos sócios disseram que não houve
cancelamento ou redução de contratos.

NOVOS CLIENTES
O escritório fechou novos contratos durante o período da
pandemia?

Entre alguns sócios, há uma unanimidade em torno de novas
oportunidades de negócios ou expansão dos contratos.

CONEXÃO GENUÍNA COM
AS DORES E NECESSIDADES
DOS CLIENTES
Seu escritório desenvolveu alguma ação especial para ajudar o
cliente a passar melhor pela crise, do ponto de vista de
negócios "chão de fábrica"?

Os escritórios estão muito preocupados com sua própria
sobrevivência e no atendimento básico das demandas do cliente.
Os escritórios que conseguirão se destacar no pós-pandemia serão
os que se conectarem melhor com as dores e necessidades de
seus clientes, muito além do atendimento convencional.

DIFICULDADES PARA
ADAPTAÇÃO NO HOMEOFFICE
Você ou sua equipe tiveram dificuldades relevantes, ao ponto de
atrapalhar o relacionamento com o clientes ou a eficiência na
entrega dos trabalhos?

SÓCIOS

ADVOGADOS

Alguns escritórios tiveram que fornecer alguma infraestrutura
mínima para que a equipe pudesse operar em Home Office,
além disso, muitos advogados tiveram que se adaptar em uma
rotina de trabalho completamente nova.

EQUILÍBRIO EMOCIONAL
Você e sua esquipe estão lidando bem com o equilíbrio
emocional?

SÓCIOS

ADVOGADOS

Menos de 20% dos entrevistados falaram sobre impactos negativos
no equilíbrio emocional. A resiliência e adaptabilidade no momento
de pandemia, têm se mostrado fatores importantes, por outro lado,
é necessário um esforço superior para manter-se no controle.

LIDERANÇA

Você tem tido alguma dificuldade na Liderança nos tempos
atuais?

SÓCIOS

ADVOGADOS

Os Advogados (liderados), têm sentido maior impacto nas relações de
liderança. Alguns disseram que os sócios ainda não entenderam que
o Home Office de hoje é diferente, todos estão em casa e em muitos
casos não havia rotinas de trabalho definidas, por isso a adaptação é
um processo que necessita de uma condução mais focada e sensata.

RESERVAS FINANCEIRAS

Seu escritório havia separado reservas financeiras ou de
contigências?

As boas práticas de gestão financeira ainda não são adotadas
pela grande maioria dos escritórios pesquisados.

EFICIÊNCIA E CONTROLES
NAS ROTINAS DE TRABALHO
Com o trabalho remoto/home office, a eficiência na entrega dos
trabalhos diminuiu ou melhorou?

Surpreendentemente as relações de controle e eficiência
aumentaram com o trabalho remoto. Isto demonstra uma forte
adaptação das equipes para entregar as atividades, sem a
necessidade de trabalho presencial.

REDUÇÃO DE CUSTOS PÓSPANDEMIA
Você pretende diminuir seus custos?

Foi unânime a opinião dos sócios em reduzir custos, no entanto,
a minoria irá reduzir a equipe de advogados.

PROSPECÇÃO DE NOVOS
CLIENTES
Você tem uma estratégia para prospecção de novos clientes para
o pós-pandemia?

Muitos sócios irão investir em novas formas de prospecção,
contudo ainda não definiram estratégias ou meios claros de
como irão fazer isto.

PRIORIDADES PÓS-PANDEMIA
No pós-pandemia, o que será prioridade?

Ainda há um comportamento de
"reação" na leitura dos sócios de
escritórios de advocacia.
A sobrevivência dos negócios,
mesmo no pós-pandemia, ainda é a
preocupação principal.
Pensamentos mais disruptivos e
conectados com algo inovador é
uma preocupação lateral neste
momento especial de pandemia.

Contudo, foi unânime a
opinião dos entrevistados,
que o pós-pandemia é um
momento perfeito para
repensar a advocacia. Fazer
com que ela tenha um papel
ainda mais contundente à
sociedade.

ACELERA
DOR DE
FUTUROS

Muitos analistas dizem que o
coronavírus funciona como um
acelerador de futuros.
Foram antecipadas muitas
mudanças que já estavam em
curso como:

TRABALHO
REMOTO

“A vida depois do vírus
será diferente”, disse ao
site Newsday a
futurista Amy Webb,
professora da Escola de
Negócios da Universidade
de Nova York. “Temos uma
escolha a fazer: queremos
confrontar crenças e fazer
mudanças significativas
para o futuro ou
simplesmente preservar
o status quo?”

EDUCAÇÃO
A DISTÂNCIA

BUSCA POR
SUSTENTABILIDADE

AÇÕES
SOCIAIS

USO INTENSIVO
DA TECNOLOGIA

FOCO NO
EQUILÍBRIO
EMOCIONAL

E NA
ADVO
CACIA?

Fabricantes de automóveis fazendo
respiradores? companhias de
bebidas fazendo álcool em gel? lojas
de roupas fazendo máscaras? E na
advocacia?
Torne-se também um especialista
em conversão de negócios!
Esta deveria ser a preocupação dos
advogados para o mundo póspandemia.

Precisaremos de
advogados com
pensamento
disrupitivo e isso só
será possível para
quem estiver
disposto a repensar
a advocacia, as
relações com o
judiciário e com a
sociedade como um
todo.
André Medeiros

Pensar de forma disruptiva não é
muito do "negócio" do advogado,
mas este momento é ideal para
desafiar o status-quo.

DOIS PENSAMENTOS
PARA O FUTURO DA
ADVOCACIA PÓSPANDEMIA

1

2

Conexão genuína com
o "chão de fábrica"

Reinventar a
Advocacia

CONEXÃO
GENUÍNA

1

O advogado poderia pensar agora em
como ser, de fato e genuinamente, um
profissional conectado com as dores e
necessidades de negócio do cliente ...
saber do "chão de fábrica" ... neste
momento, os clientes estão sofrendo,
apreensivos, com dúvidas em como
sobreviver agora e no futuro.
O advogado poderia ser, de fato, um
grande conselheiro, tanto do ponto de
vista de análise de riscos, como um
construtor de cenários, um porto seguro,
uma rocha firme, capaz de orientar em um
caminho de soluções.
Sem, inclusive, a preocupação de faturar
agora, mas atuar como um agente
colaborativo no agora e para o futuro.

REPENSAR A
ADVOCACIA

2

As relações com a sociedade e as
entidades de serviço à justiça
poderiam ser repensadas.
Esta foi uma opinião unânime entre os
entrevistados.
Nosso sistema jurídico é um dos mais
ineficientes do mundo, apesar de um
dos mais caros, ao mesmo tempo em
que a judicialização dos conflitos está
sedimentada em nossa cultura.
Isto pode, aparentemente, parecer algo
positivo para a advocacia, mas na
verdade atrapalha o desenvolvimento
do país como um todo.

O advogado como
agente de mudanças,
bem como suas
entidades de classe,
poderiam neste
momento impactar a
sociedade de forma
ainda mais
contundente.

PODE PARECER
INALCANSÁVEL
É sempre assim que as ideias disruptivas são
chamadas: utopias, loucuras, ingenuidades.
Mas, há algo muito mais perto e já presente no
nosso dia a dia, mas que não são exploradas,
pois nos acostumamos a viver no corre-corre e
neste modelo que achamos ser o normal
(status quo).
NÓS NOS PRENDEMOS A
ESTE "NORMAL",
RECLAMAMOS, MAS O
SUSTENTAMOS .

A advocacia pós-pandemia tem a oportunidade
de romper com este modelo, e exercer ainda
mais protagonismo no desenvolvimento do País.
Por André Medeiros - Sócio na Advoco Brasil

A Advoco procura inspirar,
informar e desenvolver
advogados com visão
empresarial.
Nós oferecemos caminhos reais
para os desafios que você
enfrenta como um homem e
mulher de negócios, incluindo
insigths, ferramentas,
treinamentos e consultoria sob
medida para ajudar a construir, e
crescer – seu escritório com as
melhores práticas do mundo
corporativo.

Clique nos botões para interagir

