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Olá!
Obrigado por fazer o download do nosso e-book
“A arte jurídica de negociar”.
A Legal Hub surgiu da insatisfação com o
engessamento e tradicionalismo do mercado jurídico
que raramente permitiu que o proﬁssional se
desenvolvesse de forma completa e fundamental.
Com o desejo de quebrar esse paradigma, incentivamos
o crescimento e o desenvolvimento do proﬁssional que
deseja se reinventar, se destacar e se transformar na nova
era jurídica. Conte conosco para te ajudar na sua
trajetória completa!

Gabriel Torquato
COO da Legal Hub

thelegalhub.com.br

Vamos transformar
problema em oportunidade?

LEGAL TALENT
um projeto

Conheça já a plataforma inovadora e gratuita
de recolocação no mercado jurídico.
thelegalhub.com.br/legal-talent
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O advogado que não sabe vender e negociar é um advogado que tem
um problema (grave)!
Antigamente os escritórios contavam, quase que exclusivamente, com a sua reputação para conseguir e
manter a clientela. O trabalho fluía por quem eles eram e pelo nome que haviam construído ao decorrer dos anos
fornecendo serviços jurídicos de qualidade.
Apesar dessa dinâmica hoje em dia ainda funcionar em alguns momentos, ela não é mais uma forma eﬁcaz e
suﬁciente para manter um fluxo constante de novas demandas de trabalho para advogados e/ou escritórios.
A mentalidade de que o trabalho fala por si só não se sustenta mais, principalmente com o crescimento
acelerado de proﬁssionais que entram no mercado jurídico a cada ano e das novas tecnologias.
E a maior verdade que você pode saber é que o advogado é um vendedor, ele apenas não vende dentro dos
padrões considerados de uma “venda tradicional”.
Os advogados são vendedores, pois constantemente treinam para “vender” argumentos para juízes, juris,
colegas, mídia e seus próprios clientes. Essa mesma habilidade, geralmente usada para vender teses e
argumentos, é a mesma necessária para vender serviços jurídicos.
Assim, precisamos desmistiﬁcar a ideia de que o advogado não é um vendedor, e que vender é forçar alguém
a comprar algo. Claro, as pessoas não vão “às compras” por um advogado como vão às compras por roupas ou um
carro.

“

Se você tem esse problema legal, aqui está como eu resolveria.”
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Entender o que é vender e como vender no meio jurídico é essencial para o proﬁssional ter bons resultados. O
foco de uma venda, nesses casos, está mais voltado para persuadir e educar do que de fato criar uma armadilha de
consumo.
Se um advogado deseja realmente conseguir novos clientes ou até mesmo prover um bom serviço, ele deve
focar em vender a solução de um problema. Ao invés de passar a mensagem de que está vendendo ou prestando
uma assessoria jurídica, ele deveria dizer: “se você tem esse problema legal, aqui está como eu resolveria”.
Depois de demonstrar isso, o próximo passo seria guiar o cliente pelo processo de como você pode ajudar a
resolver aquele problema em particular.
Deixar que potenciais clientes saibam que você pode solucionar a dor deles, enquanto os educa sobre todo o
caminho a ser percorrido, é uma dasabordagens mais efetivas. Se você tem esse problema legal, aqui está como eu
resolveria. Além das vendas, negociar é outra skill que deve estar presente no arsenal de um bom proﬁssional
jurídico nos dias de hoje. Sabemos que isso parece algo retórico de ser dito, aﬁnal, assim como vendas, a
negociação está constantemente presente e evidente na vida de alguém que atua no mundo jurídico. Mas o que
vamos trazer nesse e-book são informações importantes para saber como a negociação deve ser trabalhada de
forma mais eﬁcaz e efetiva, sob uma perspectiva diferente da qual o proﬁssional jurídico está habituado.
Esperamos que você possa tirar proveito do conteúdo que criamos para ajudar o proﬁssional 4.0 a se
aprimorar e ganhar cada vez mais destaque no mercado jurídico.

O que um advogado não deve vender?
Há alguns anos, Jordan Furlong, advogado, analista e consultor sobre o futuro do mercado jurídico global,
baseado em Ottawa, realizou uma pesquisa com os próprios advogados para descobrir o que eles vendiam. Dessa
amostragem, ele obteve uma variedade absurda de respostas diferentes e algumas delas se repetiam com
frequência. Mas nenhuma dessas respostas eram boas, pois elas não abordavam coisas que de fato um cliente
quer:

“Eu vendo tempo”

“Eu vendo valor”

Tempo: não é uma commodity no senso da
palavra. Ninguém na história conseguiu
comprar ou vender o tempo.

Valor: não é muito melhor que dizer que
vende solução, é apenas uma outra forma
de dizer: “eu vendo o que você quer”.

“Eu vendo excelência”

“Eu vendo soluções”

Excelência: se todos pudessem se vender
oferecendo excelência, qual seria o parâmetro
para saber que o trabalho sendo prestado
realmente é bom e conﬁável?

Soluções: é uma buzzword, ou seja, uma
palavra popular, mas que sem um contexto,
não possui qualquer signiﬁcado. E nem toda
a questão jurídica é um problema.

“Eu vendo minha expertise”
Expertise: nenhum cliente precisa da expertise direta. Conhecimentos especíﬁcos possuem apenas
valor direto de aplicação, mas não valor intrínseco que pode ser ofertado.

05

A ARTE JURÍDICA DE NEGOCIAR

LEGAL HUB

Tenho certeza que algumas dessas frases deve ter passado pela sua cabeçaenquanto lia a introdução do
tópico. Mas não precisa ﬁcar preocupado, pois vamos te mostrar uma nova abordagem: "Geração de valor".

“

As pessoas buscam mais que apenas um serviço, elas buscam
algo que gere valor para elas.”

O que é gerar valor? Uma nova abordagem
Conheça a história da Black and Decker:
O novo CEO da Black and Decker entra em uma sala cheia de pessoas de vendas e marketing, segurando
uma furadeira na mão e pergunta: “É isso que a Black and Decker vende?”. Enquanto ele segura a furadeira na
mão, as pessoas na sala dão a resposta previsível: “Sim, esse é o nosso melhor modelo e o que mais vende.”, “Nós
vendemos isso e outras ferramentas. É isso que nós somos por muitos anos.”.
O novo CEO queria fazê-los pensar de uma maneira mais inovadora, mais profunda. Era claro que eles
vendiam furadeiras. Então, segurando um pedaço de madeira na mão, fez um furo nela com a furadeira e disse:
“Isso é o que nós vendemos. Nós vendemos o furo, certo?” Esse é o primeiro passo para uma mudança de visão.
Esse exemplo seria o nível 1 em questão de vender algo que gere valor.

“

Nós não vendemos uma furadeira, nóste vendemos a
capacidade de fazer um furo para algo que será importante
para você.”

Esse seria um nível 2 de geração de valor: " nós não vendemos furos, nós vendemos isso, vendemos um estilo
de vida", disse o novo CEO, mostrando a foto de um deck de madeira. Chegando a um nível 3, provavelmente a
foto abaixo teria muitas pessoas e amigos em uma festa.
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Inspirada nessa história da Black and Decker sobre gerar valor a partir de um produto/serviço base, como
poderíamos traduzir isso para o Direito? Segue um exemplo a partir do qual você poderá criar o seu:

1

Nível 1: o advogado tem uma graduação, tem OAB.

2

Nível 2: o advogado tem especialização na área em que atua. Nesse nível você pode vender a sua
disponibilidade, a responsividade e as suas habilidades de maneira geral.

3

Nível 3: construção de uma relação mais próxima com o cliente. Deixe claro para ele o caminho que será
percorrido, educando-o. Com certeza esse é um diferencial na prestação de serviços jurídicos.

4

Nível 4: aqui, além de todo o valor agregado de todos os níveis anteriores, falaremos da dica de ouro de
Jordan Furlong. “Paz e tranquilidade para a mente”.

Quase todo o cliente, quando contrata um advogado, está legitimamente ansioso sobre algo importante. Ele
não dorme direito, ele se sente preocupado, seu bem-estar emocional está comprometido. Paz e tranquilidade
para a mente é o que um cliente consegue naquele momento em que ele consegue dizer para si mesmo:

“
*

Está tudo bem. Eu conversei com um(a) advogado(a), e ele(ela)
me deu opções, está trabalhando na questão e tomará conta
disso ou está me ajudando no caminho. Eu posso começar
a relaxar.

Por isso, segue uma dica de ouro, pois construir esse tipo de nível de valor é importante.

Olhe para as suas próprias relações com seus clientes. Pense
sobre os clientes mais satisfeitos. Talvez você ganhou o caso
dele, talvez não. Mas, com certeza,na maioria das vezes os
clientes que mais falam bem de um serviço jurídico são
aqueles nos quais os advogados forneceram essa qualidade de
“paz e tranquilidade para a mente”, os instruindo sobre o
caminho e sempre expondo a verdade sobre os possíveis
resultados.”
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Os erros mais comuns cometidos em... Uma negociação.
Esse tópico pode parecer um pouco óbvio para o mundo jurídico, pois a negociação é usada quase que
diariamente na prática da proﬁssão. No entanto, veja essa história com qual você talvez se identiﬁque (e tudo bem
se isso acontecer, pois nesse e-book você terá acesso à algumas informações chaves para não cometer mais
os mesmos erros).
Segunda de manhã , você está sentado na sua
mesa quando seu telefone toca. É Luiza , a advogada
da parte contrária de um de seus casos . O motivo da
ligação é para saber se há algum interesse em
discutir a proposta de acordo que ela lhe enviou por
email na semana passada.
Como você já leu a proposta, sem mais de longas,
começa a falar e discorrrer sobr e o conteúdo.
O que acabou de acontecer? Assim como muitos advogados em milhares de negociações que acontecem
todos os dias, você acabou de cometer um erro muito simples, que inclusive advogados experientes cometem
constantemente. Quem você diria que possui a vantagem nessa situação? Luiza. Por quê? Você concordou em
falar com Luiza sem ter se preparado estrategicamente para a negociação.
Não se preocupe se você se identiﬁcou com essa situação. E se você não se identiﬁcou, tenho certeza que as
dicas desse e o do próximo tópico o farão prestar mais atenção e ter mais cuidado ao abordar qualquer
negociaçãoque surja no seu caminho.
Então, vamos aos erros mais clássicos sobre alguns conceitos que envolvem uma negociação:

Achar que uma boa negociação é sobre assegurar um resultado de
ganho-perda e não ganho–ganho.
Quando dois lados negociam, alguns resultados são possíveis:
Perda-perda: situação em que nenhuma das partes atinge seu objetivo.
Ganho-perda: situação na qual uma parte atinge seu objetivo e a outra não.
Ganho-ganho: situação em que as necessidades de ambas as partes são supridas.
Claro, a situação de ganho-perda pode parecer interessante, mas isso pode comprometer sua relação com a
parte oposta, pois ninguém gosta de perder.
Em uma situação de ganho-ganho, as duas partes trabalham para chegar a um aceite mútuo no qual o
resultado entrega coisas que ambas desejam. Nesse sentido, o cenário de ganho-ganho é um dos melhores
cenários, pois ambas as partes saem da negociação com sentimentos positivos e de terem cumprido seus
objetivos. Nesses casos, uma relação de conﬁança foi estabelecida, a qual favorece a continuidade de uma relação
mutuamentebenéﬁca.
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Achar que o lado oposto é o inimigo.
Esse é o pensamento que não permite que a condução de uma negociação ocorra da melhor forma possível.
Além disso, pensar dessa maneira também não permite que um cenário de negociação ganho-ganho seja
alcançado.
Ao considerar o outro lado como inimigo, a troca de informações necessárias para se chegar a um acordo com
as características de um cenário ganhoganho se torna muito difícil. O canal de comunicação, essencial para obter
informações, estará bloqueado, pois, sustentando a mentalidade de que a outra parte é o inimigo, a postura de
negociação se torna defensiva/ofensiva. Quando uma negociação tem início, acredita-se que as duas partes
desejam atingir um acordo que seja bom para ambos. Portanto, tenha em mente a descoberta da pesquisa
realizada pela professora Rebecca Hollander-Blumoff, da Washington University

“

Quando ambas as partes acreditam que o processo de
negociação foi justo e houve respeito mútuo, eles se sentem
objetivamente mais satisfeitos com termos supostamente
menos vantajosos.”
As dicas de programa de Harvard para ser um bom negociador:

“

1

Informação é poder!

2

Escute ativamente a outra parte!

3

Procure por tradeoffs valiosos!

4

Aplique o MESO!

5

Analise e cultive o seu BATNA!

O poder da negociação sempre está nas mãos daqueles que
escutam e aprendem.”

Muitos advogados geralmente entram em uma negociação com umaconstrução imensa de argumentos com
a intenção de persuadir o outro lado sobre a legitimidade dos pontos levantados. Sem saber, eles dão poder ao
outro lado a partir do momento em que começam a falar.
Portanto, é crucial que você faça perguntas para conseguir o máximo de informações relevantes ao longo do
processo de negociação. Assim, você tem mais poder e não ﬁcará tão à deriva da estratégia da outra parte.
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Ao invés de tentar convencer a outra parte sobre a força do seu caso ou motivo pelo qual eles deveriam aceitar
o acordo, comece conseguindo informações. E como fazer isso?

1

Faça perguntas, principalmente perguntas abertas que iniciam com: Como? Por quê? Quem? Quando?

2

Descubra sobre a reputação de negociação da parte oposta.

3

Através dessas pequenas atitudes você examina as principais necessidades, objetivos, interesses e
opinião da parte contrária.

4

Seja flexível.

*

Esses pequenos ajustes permitem que um bom canal de
comunicação seja construído e a negociação caminhe para
a situação ótima de resolução ganho-ganho.

Escute ativamente a outra parte!
Além da escuta ativa proporcionar um bom canal de comunicação, de onde informações valiosas
poderão ser extraídas, você pode parafrasear o que foi dito para conﬁrmar se a informação condiz
com o que você acredita que ela seja. Descubra quais são as necessidades da parte oposta.

Procure por tradeoffs valiosos!
Em uma negociação de caráter distributivo, as partes sempre acabam presas a fazer concessões ou
exigências em um único ponto. Em uma negociação integrativa, você capitaliza a presença de muitos
pontos para conseguir o que ambas as partes querem. Especiﬁcamente, tente identiﬁcar pontos
sobre os quais a parte oposta coloca grande importância e valor, e que você valoriza menos. Ao
colocar esses outros pontos em evidência você pode oferecer fazer uma concessão em um
determinado ponto em troca de algo que você valoriza mais.

Aplique o MESO (Multiple Equivalent Simultaneous Offers)!
Ao invés de fazer uma proposta por vez, considere apresentar várias propostas ao mesmo tempo. Se
a parte oposta rejeitar todas elas, pergunte qual delas ele prefere e por qual razão. Dessa forma você
poderá trabalhar para melhorar sua oferta ou até mesmo trabalhar em conjunto com a outra parte,
levantando opções que agradariam ambas as partes (brainstorm). Essa estratégia de apresentar
múltiplas propostas simultaneamente diminui a chance de criar impasses e pode promover
soluções mais criativas.
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Analise seu BATNA!
O conceito de BATNA, Best Alternative to a Negociated Agreement, desenvolvida pelos professores
William Ury e Roger Fisher da Universidade de Harvard, é sobre como encontrar a melhor alternativa
ao acordo negociado. Esse conceito pode ser entendido como a resposta para a seguinte situação o
que você pode fazer se tudo der errado e a negociação chegar a um impasse?
É claro que em uma negociação é essencial ter metas ambiciosas e lutar por elas, mas também é
igualmente importante estabelecer um ponto a partir do qual o impasse é a melhor alternativa.
Negociadores experientes avaliam seu BATNA no planejamento da negociação, pois sabem que
podem correr o risco de aceitar uma proposta que deveriam rejeitar ou recusar uma proposta que
deveria ter sido aceita. Outra vantagem de construir o BATNA é a possibilidade de você analisar as
consequências de uma negociação de forma racional, evitando atitudes emocionais, que podem
comprometer todo o negócio. Portanto, considere os seguintes pontos como forma de avaliar e
construir o seu BATNA:

1

Liste todas as alternativas em caso de impasse
Coloque em uma lista todas as alternativas possíveis caso a negociação chegue a um impasse. A técnica
de brainstorming pode ser bem útil: liste todas as ideias sem avaliá-las para que a lista seja a maior
possível, pois a avaliação delas será feita na segunda etapa.

2

Avalie essas alternativas que foram listadas
Nessa segunda etapa, examine as alternativas das opções elencadas e avalie as vantagens e
desvantagens de adotar cada uma delas.

3

Estabeleça seu BATNA
Após listar e avaliar todas as alternativas, deﬁna seu BATNA, ou seja, a melhor solução a ser adotada caso
a negociação chegue a um impasse.

4

Calcule seu valor de reserva
Você deve ter esse valor em mente de forma clara para saber como agir quando a negociação chegar ao
ponto no qual seu interesse de fechar um acordo acaba.

É claro que essas são apenas algumas táticas e insights. Mas esperamos que a partir delas você ﬁque por
dentro de pontos importantes que estão conduzindo como o novo proﬁssional vem trabalhando e se aprimorando
nessa nova era jurídica.
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