
Soft skills e hard skills no Direito:
de que habilidades estamos falando?

FORMANDO A ADVOCACIA DO
PRESENTE E DO FUTURO: 
Habilidades e perspectivas de atuação

PT O que são e qual a importância de se discutir soft e hard skills? Nosso objetivo com esta
publicação é entender, a partir da análise de diferentes definições mapeadas ao longo da revisão
bibliográfica, o que está por trás deste conceito e como tais habilidades se fazem presentes no
campo do Direito. 
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SOFT SKILLS E HARD SKILLS NO DIREITO: 
DE QUE HABILIDADES QUE ESTAMOS FALANDO?  

 

Este é o segundo relatório temático (RT) fruto da pesquisa “Formando a advocacia do pre-
sente e do futuro: Habilidades e perspectivas de atuação”. Neste documento, buscamos 
apresentar possíveis conceitos e termos frequentemente utilizados nas discussões sobre o fu-
turo da advocacia: soft skills e hard skills. De forma não exaustiva, mapeamos a literatura sobre 
o tema para compreender o que está por trás desses conceitos e como essas habilidades estão 
inseridas no campo jurídico, a fim de criar uma linguagem comum em torno desses elementos 
que sirva de fundamentação para os próximos passos da pesquisa, bem como para debates 
mais amplos sobre o futuro do Direito. 

 

INTRODUÇÃO 

Ao estudar o futuro do trabalho, o futuro das 
profissões jurídicas e, mais especificamente, 
o futuro da advocacia, expressões ligadas a 
habilidades (skills) - como soft skills e hard 
skills, por exemplo - aparecem frequente-
mente em inúmeros textos, sejam eles arti-
gos científicos, artigos de opinião, relatórios 
de consultorias, notícias, dentre outros.  

Embora populares, esses termos raramente 
são definidos, ou caracterizados. Quando as 
definições estão presentes, observa-se uma 
variedade delas e certa falta de sistematiza-
ção a respeito (MATTESON; ANDERSON; 
DOYDEN, 2016).  

Embora o termo soft skills atraia atenção das 
mais diversas áreas do conhecimento, a lite-
ratura existente a respeito é ambígua, fa-

zendo uso do termo sem grandes preocupa-
ções com o seu significado, destacam alguns 
estudiosos do tema (MATTESON; ANDER-
SON; DOYDEN, 2016). Para além dessa con-
fusão conceitual, também não há consenso 
sobre quais seriam as habilidades que com-
põem esse grupo específico. Diante dessa 
falta de clareza, surgem questões como: "[...] 
o que exatamente são soft skills? Como as 
medimos? Como treinamos as pessoas para 
melhorá-las?" (MATTESON; ANDERSON; 
DOYDEN, 2016, p. 72). 

Partindo desse diagnóstico, nosso objetivo 
por meio deste breve documento é entender 
o que pode ser compreendido como soft skills 
e hard skills a partir da análise de diferentes 
definições mapeadas ao longo da revisão bi-
bliográfica e como tais habilidades se fazem 
presentes no campo do Direito.  
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Notas metodológicas 

Os resultados e discussões apresentadas a se-
guir emergem de revisão bibliográfica reali-
zada com o objetivo de mapear os sentidos 
atribuídos e/ou associados aos conceitos de 
soft skill e hard skill, especialmente no campo 
jurídico. A partir dos termos de busca "soft 
skill", "hard skill", "skill AND definition" e "ha-
bilidades AND definição", foram feitas buscas 
nas bases HeinOnline, Scielo e Google Scho-
lar. Em um primeiro filtro de pertinência te-
mática, foram selecionados 21 textos que efe-
tivamente se debruçaram sobre os conceitos, 
os quais foram integralmente lidos e serviram 
de referência para esta publicação. 

Observamos que as expressões soft skills e 
hard skills são frequentemente utilizadas em 

inglês até mesmo na literatura brasileira. 
Ademais, a tradução para essas expressões 
varia de forma substantiva, não sendo possí-
vel identificar um consenso ou uma tendência 
majoritária no uso dos termos. Nesse sentido, 
preferiu-se aqui também adotar as expres-
sões em inglês para harmonizar a linguagem 
com a maior parte da bibliografia. Entende-se 
que compreensão desses conceitos é neces-
sária para desenvolver análises futuras, como 
compreender quais habilidades são desenvol-
vidas nos cursos de direito ou quais são mais 
demandadas em processos seletivos para a 
contratação de advogados e advogadas no 
mercado jurídico, por exemplo. 

 

1. O que são habilidades (skills)? 

Na publicação inaugural do projeto “Advoca-
cia do presente e do futuro: Um convite para 
discutir habilidades” (CEPI, 2022), utilizamos 
as definições da European Skills, Competen-
cies, Qualifications and Occupations (ESCO) 
para esclarecer termos muitas vezes utiliza-
dos de forma intercambiável: habilidades 
(capacidade de aplicar o conhecimento e usar 
o know-how para completar tarefas e resolver 
problemas), competências (capacidade de 
uma pessoa de usar e aplicar conhecimentos 
e habilidades em situações de trabalho ou es-
tudo e no desenvolvimento profissional e pes-
soal) e conhecimentos (resultado da assimi-
lação da informação por meio da aprendiza-
gem), segundo a ESCO (2022a; 2022b; 
2022c).  

Contudo, a discussão dos mesmos manifes-
tou uma necessidade anterior que era mergu-
lhar no sentido de cada uma delas, tanto do 
ponto de vista teórico, quanto prático. Desse 
movimento surgiu a necessidade de aprofun-
dar a conceituação de habilidades ou, em in-
glês, skills, sobretudo por ele se aproximar e 
ser frequentemente confundido com outros 
conceitos, como advertem Matteson, Ander-
son e Doyen (2016). Segundo as autoras, 
"para definir significativamente as soft 
skills, devemos primeiro estabelecer o que 
são as habilidades e como elas diferem de 
conceitos relacionados, como atitudes, 
crenças, disposições e traços e valores".  
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Quadro  1 –Habilidades e conceitos relacionados 

Conceitos Descrição 

Habilidades Capacidade de acessar o conhecimento de uma base de conhecimento específica e 
usá-lo para executar uma ação ou uma tarefa. 

Disposições Qualidades individuais, relativamente estáveis ao longo do tempo, que influenciam o 
comportamento e as ações realizadas como parte do conjunto de habilidades de um 
indivíduo. 

Atitude Um julgamento positivo ou negativo, baseado em parte na emoção, sobre uma enti-
dade externa. 

Crenças Uma aceitação de que certas evidências factuais são verdadeiras, informadas pelos 
próprios valores de um indivíduo. 

Valores Padrões ou princípios gerais que orientam os comportamentos em várias situações e 
com os quais os indivíduos sentem um forte compromisso. 

 

Fonte: MATTESON; ANDERSON; DOYDEN, 2016, p. 73.  
 

Nesse sentido, as habilidades (skills) corres-
pondem aos "pré-requisitos de ter e acessar 
certos conhecimentos, processos ou sequên-
cias de comportamento que levam a um de-
sempenho específico. No entanto, para que 
algo seja considerado uma habilidade, deve 
conter um elemento de ação" (MATTESON; 
ANDERSON; DOYDEN, 2016, p. 73).  

Compartilhando análise similar, Peterson e 
Van Fleet (2004, p. 1297), habilidades consis-
tem na "capacidade de realizar alguma tarefa 
comportamental específica ou a capacidade 
de realizar algum processo cognitivo especí-
fico que está funcionalmente relacionado a 
alguma tarefa específica". Operar uma ferra-
menta ou fazer uma apresentação, segundo 

os autores, são exemplos de tarefas compor-
tamentais que exigem atividades motoras. 
Por sua vez, a implementação de soluções e a 
avaliação de desempenho são processos cog-
nitivos que demandam atividades cognitivas 
específicas.  

A partir desses exemplos, é possível compre-
ender que as habilidades abarcam pelo me-
nos três componentes: domínio de uma base 
de conhecimento específica; método de 
acesso a esta base de conhecimento; e a ca-
pacidade de comandar um conjunto de com-
portamentos ou cognições usando o conheci-
mento para realizar uma determinada tarefa 
(PETERSON; VAN FLEET, 2004). 
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Figura 1 - Habilidades enquanto processo 

 
Fonte: elaboração nossa  
 

2. O que são soft e hard skills? 

A revisão bibliográfica realizada nos permitiu identificar que há diferentes classificações associadas 
ao termo habilidades – tais como habilidades sociais, habilidades gerenciais, habilidades de auto-
conhecimento (BELL, 2000), dentre outras – sendo, contudo, as categorizações mais comuns: soft 
skills e hard skills. Assim, nos quadros 2 e 3 a seguir, sistematizamos as definições encontradas (não 
apenas em textos jurídicos, mas também em estudos de outros campos do conhecimento) que po-
dem contribuir com o debate da matéria. 
 

 

Figura 2 - Soft e hard skills 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Quadro  2 – Soft skills  - conceitos em destaque 
 

Fonte Definição 

HURRELL; SCHOLAR-
IOS; THOMPSON, 2013, 
p. 162. 

"Soft skills envolvem lidar com os outros e gerenciar a si mesmo e as emoções 
de uma maneira consistente em organizações e locais de trabalho específicos. 
Neste artigo, definimos soft skills como: habilidades não técnicas e não de-
pendentes de raciocínio abstrato; envolvem capacidades interpessoais e in-
trapessoais para facilitar o melhor desempenho em contextos particulares”. 

MATTESON; ANDER-
SON; DOYDEN, 2016, p. 
71.  

“Soft skills são um conjunto de habilidades de gestão de pessoas, importan-
tes para muitas profissões e cargos”. 

RAINSBURY et al., 2002, 
p. 9.  

“Soft skills são habilidades muitas vezes referidas como habilidades inter-
pessoais, humanas, de pessoas ou comportamentais, e enfatizam o com-
portamento pessoal e o gerenciamento de relacionamentos entre as pes-
soas. As soft skills são principalmente de natureza afetiva ou comportamental, 
e recentemente foram associadas ao chamado Quociente Emocional (QE) po-
pularizado por Daniel Goleman (Caudron, 1999; Kemper, 1999; McMurchie, 
1998). O QE é considerado uma mistura de características inatas e habilidades 
humanas/pessoais/interpessoais (Kemper, 1999).” 

MARANDO, 2012, p. 2.   “Comumente chamadas de “soft skills”, as habilidades interpessoais envol-
vem características como liderança, comunicação, negociação, gerencia-
mento de expectativas, influência, resolução de problemas e tomada de de-
cisões. As soft skills são em grande parte intangíveis, não associadas algo 
entregável ou resultado concreto, e geralmente são empregadas sem o uso de 
ferramentas ou modelos.” 

POISSON-DE HARO; 
TURGUT, 2012, p. 216. 

“Classificamos as “soft skills” (ou habilidades pessoais) em duas categorias: 
habilidades sociais e habilidades humanas.  
Habilidades sociais. Essas habilidades são ocasionalmente consideradas como 
integração periférica na literatura de educação gerencial, uma vez que se refe-
rem a questões que circundam o ambiente de uma empresa. O fracasso na ges-
tão da empresa pode ocorrer quando os gestores não estão preparados para 
estabelecer esse ajuste empresa-ambiente (Kolb et al., 1986). Dessa forma, 
com a mudança na dinâmica dos negócios, a educação gerencial começa a co-
locar mais ênfase em questões estratégicas anteriormente pouco enfatizadas 
que retratam o ambiente da empresa, como ética empresarial ou responsabili-
dade social e os aspectos sociais da tomada de decisões estratégicas em seus 
currículos (Bevan e Werhane, 2010). Dada a importância das habilidades soci-
ais, a simulação de estratégia, com sua alegação de ser um poderoso método 
de ensino, parece ser inadequada como uma ferramenta autônoma na constru-
ção de tais habilidades. Muitos estudiosos criticam a ênfase excessiva em ques-
tões operacionais diretas de simulações e sua pouca ênfase em questões sociais 
em torno dessas operações (Kachra e Schnietz, 2008). Simulações que permi-
tem que os alunos vejam o impacto social de suas decisões são benéficas na 
aprendizagem de gestão (Lars et al., 2006).  
Habilidades humanas. Essas habilidades referem-se às habilidades gerenciais 
necessárias para estabelecer relações interpessoais sólidas, conhecidas como 
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Fonte Definição 

“gestão de pessoas” ou habilidades “interpessoais”. Essas habilidades são úteis 
para os gerentes ao lidar com problemas de equipe ou questões individuais. 
Exemplos de soft skills do indivíduo para o grupo incluem mostrar consciência 
e compreensão das necessidades e pontos de vista dos outros no trabalho em 
equipe ou a capacidade de trabalhar cooperativamente e em coordenação com 
os outros e a capacidade de dar e receber feedback de forma eficaz.” 

WEBER, 2011, p. 98.  “Soft skills são definidas como as habilidades interpessoais, humanas, de 
pessoas ou comportamentais necessárias para aplicar habilidades e conheci-
mentos técnicos no local de trabalho." 

SWIATKIEWICZ, 2014, 
p. 667. 

“Soft skills, employability skills, critical abilities, generic skills, transferable 
skills, key qualifications, transversal skills, non-academic skills, people 
skills constituem competências transversais, denominadas, por vezes, ha-
bilidades gerais, críticas, universais, humanas, não acadêmicas ou compe-
tências necessárias para conseguir e manter o trabalho/emprego. De acordo 
com Lopes et al. (2000) e Cabral-Cardoso, Estévão e Silva (2006) o conceito de 
competências transversais foi introduzido por Robert Mertens, sob a designa-
ção "competências-chave" (key qualifications) e refere-se às habilidades não 
relacionadas com a formação ou a função técnica desempenhada por uma pes-
soa; não estão relacionadas com a aprendizagem técnica de determinada área 
de estudo ou saber (CABRAL-CARDOSO, ESTÉVÃO e SILVA, 2006). As com-
petências transversais são traços de personalidade, objetivos, preferências e 
motivos de ação (HECKMAN e KAUTZ, 2012); elas constituem, ao mesmo 
tempo, competências genéricas e específicas (LEROUX e LAFLEUR, 1995), são 
transversais, transferíveis e adaptáveis, porém, não há uma definição única e 
amplamente aceita desse tipo de competências (LOPES et al., 2000); tratam-
se de atributos de carreira que as pessoas têm de possuir (MITCHELL, SKINNER 
e WHITE, 2010); ferramentas essenciais que ajudam as pessoas a atingir seu 
pleno potencial (MUIR, 2004); ajudam os estudantes a desenvolver assertivi-
dade e autoconfiança, indispensáveis para concluir o curso com sucesso; facili-
tam a obtenção de resultados positivos nas entrevistas de trabalho; e contri-
buem para assegurar a posição na organização, assim como para se tornar re-
conhecidos líderes organizacionais (JAMISON, 2010). Alguns autores realçam 
que esse tipo de habilidades, em comparação com as habilidades técnicas, 
é mais difícil de ser observado, avaliado e mensurado (RAFTOPOULOS, CO-
ETZEE e VISSER, 2009; SHAKIR, 2009; MANISCALCO, 2010; RAO, 2012).” 

LIU; LYU, 2021, p. 2. "Soft kills referem-se a habilidades que permitem que os funcionários se 
adequem em um local de trabalho, incluindo habilidades relacionadas à per-
sonalidade individual, traços, flexibilidade, motivação, objetivos e prefe-
rências. As “hard skills”, pelo contrário, referem-se a habilidades que per-
mitem aos funcionários competir em tarefas, incluindo habilidades relacio-
nadas ao conhecimento científico, habilidades profissionais e conhecimen-
tos técnicos. Enquanto as “soft skills” enfatizam habilidades e elementos com-
portamentais para colaborar com os outros; as hard skills concentram-se nas 
habilidades ensináveis que se relacionam com o trabalho técnico".  
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Fonte Definição 

FUENTES et al., 2021, p. 
50. 

“As Soft Skills geralmente estão relacionadas a comportamentos, interação 
com outras pessoas e padrões de personalidade; esse construto refere-se às 
capacidades aprendidas e utilizáveis de adaptabilidade nos diferentes contex-
tos em que o sujeito pode se relacionar, como sua escola ou ambiente de em-
pregabilidade (Cobo e Moravec, 2011). Então são aquelas habilidades que per-
mitem colocar em prática valores que contribuem para que a pessoa se desen-
volva adequadamente nos diferentes campos de atuação (Buxarrais, 2013), o 
que gera uma diferenciação entre duas pessoas, bem como a identificação de 
características como empatia, boas maneiras.” 

 

Fonte: elaboração própria a partir da revisão bibliográfica. 
 
Quadro  3 – Hard skills – conceitos em destaque 
 

Fonte Definição 

R AINSBURY et al., 
2002, p. 9. 
 

“Hard skills são habilidades associadas a aspectos técnicos da execução de 
um trabalho e geralmente incluem a aquisição de conhecimento (Page, Wil-
son, & Kolb, 1993). As hard skills, portanto, são principalmente de natureza cog-
nitiva e são influenciadas pelo Quociente de Inteligência (QI) de um indivíduo. 
Spencer & Spencer (1993) descreveram as habilidades e conhecimentos técnicos 
como um limiar, pois representam um nível mínimo necessário para poder de-
sempenhar um trabalho com competência básica. As hard skills são essencial-
mente equivalentes às habilidades cognitivas categorizadas por Birkett (1993).” 

MARANDO, 2012, p. 2.   “Hard skills”, ou seja, os aspectos mais técnicos da função do gerente de pro-
jeto, geralmente envolvem a criação de uma entrega tangível, como uma es-
trutura analítica do projeto, cronograma do projeto, diagrama de caminho crí-
tico, relatórios de valor agregado, orçamentos do projeto, painéis e assim por 
diante. Essas habilidades são de natureza mais técnica e geralmente incorpo-
ram o uso de ferramentas como software de agendamento, planilhas, ferra-
mentas de modelagem e uma infinidade de modelos de entrega disponíveis.” 

POISSON-DE HARO; 
TURGUT, 2012, p. 215. 

Segundo os autores, as hard skills envolvem habilidades técnicas e conceitu-
ais. Habilidades técnicas "estão relacionadas à integração de diferentes fun-
ções corporativas [...] As habilidades conceituais afetam diretamente o julga-
mento na tomada de decisão (Christensen et al., 1991). Um gerente competente 
exibe habilidades conceituais em diferentes formas, incluindo agilidade intelec-
tual, visão, racionalidade, sabedoria, discernimento, adaptabilidade e senso de 
missão". 

WEBER, 2011, p. 98. “Hard skills estão associadas a aspectos técnicos da execução de um traba-
lho. Essas habilidades geralmente exigem a aquisição de conhecimento, são 
principalmente de natureza cognitiva e são influenciadas pela pontuação do 
quociente de inteligência de um indivíduo”. 
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Fonte Definição 

SWIATKIEWICZ, 2014, 
p. 667. 

“Hard skills, technical abilities são habilidades de foro técnico, particular-
mente as adquiridas por meio de uma formação profissional, acadêmica ou 
da experiência adquirida, mas incluem, ainda, os procedimentos administra-
tivos relacionados com o âmbito de atividade da organização (KATZ, 1974; 
LEROUX e LAFLEUR, 1995; CABRAL-CARDOSO, ESTÉVÃO e SILVA, 2006; MA-
NISCALCO, 2010; RAO, 2012).” 

LIU; LYU, 2021, p. 2 Habilidades "hard" referem-se a habilidades que permitem que os funcioná-
rios entrem em competição em relação a determinadas tarefas, incluindo ha-
bilidades relacionadas ao conhecimento científico, habilidades profissionais e 
conhecimentos técnicos". 

 

Fonte: elaboração própria a partir da revisão bibliográfica. 
 

A análise das definições sistematizadas acima 
permite identificar um conjunto de seme-
lhanças e diferenças entre elas.  

De maneira geral, as soft skills são associadas 
a atributos pessoais e comportamentais in-
tangíveis, a exemplo da liderança (MA-
RANDO, 2012), habilidade de cooperar e tra-
balhar em equipe (POISSON-DE HARO; TUR-
GUT, 2012), enquanto as hard skills são rela-
cionadas à técnica e ao conhecimento cientí-
fico, tais como o uso de ferramentas como 
software de agendamento, planilhas, ferra-
mentas de modelagem (MARANDO, 2012). 
Interessante notar, contudo, que algumas de-
finições atrelam a noção de soft skill a habili-
dades necessárias ou desejáveis para o mer-
cado de trabalho, a exemplo das definições 
de Weber (2011) e Swiatkiewicz (2014)1. Essa 
associação direta entre soft skills e mercado 
de trabalho suscita resistências em relação ao 
desenvolvimento dessas habilidades no am-
biente escolar. Segundo Bell (2000), muitos 
acadêmicos e gestores do ensino superior re-

 
11

 Vale salientar que, ao definir soft skill, Swiatkiewicz (2014) equipara habilidades e competências, o que não foi obser-

vado nos demais textos. Ademais, como já salientado no relatório temático 1 e relembrado acima, segundo a ESCO, 

habilidades e competências não são sinônimos. 

sistem à intenção das empresas de descarre-
gar as suas necessidades de formação nas 
universidades: a educação deve preparar os 
alunos para olhar criticamente para as opor-
tunidades de emprego existentes e para seus 
próprios interesses de longo prazo, no lugar 
de uma empregabilidade de curto prazo, pro-
blematiza o autor.  
Outras definições não mencionam essa limi-
tação ou apontam expressamente que as soft 
skills também podem estar relacionadas a ou-
tros contextos, como a escola, por exemplo, 
conforme Fuentes et al., 2021.  

Por fim, observamos também uma maior pre-
dominância e preocupação dos textos com a 
definição de soft skills. A hipótese para esse 
maior destaque se relaciona com uma maior 
dificuldade em defini-las e, possivelmente, de 
estruturar estratégias para seu desenvolvi-
mento, já que são mais difíceis de serem men-
suradas e menos concretas se comparadas às 
hard skills, bem como pela existência de mul-
tiplicidade conceitual a seu respeito.  
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3. Como essas habilidades aparecem no campo jurídico?  

A revisão bibliográfica evidenciou uma per-
cepção que já havíamos tido desde o início da 
pesquisa: embora muitas publicações apon-
tem que as soft skills e as hard skills também 
se relacionam ao campo jurídico, poucas de-
las se preocupam em apresentar definições 
para esses termos ou exemplos de especifici-
dades no Direito. 

Nesse sentido, destacamos os apontamentos 
de Patton (2005) e Rogers (2020), que dialo-
gam diretamente com a atuação da advoca-
cia. 

Segundo Patton, soft-skills também podem 
ser entendidas como qualidades ou compe-
tências essenciais dos advogados, corres-
pondendo "a habilidades e comportamen-
tos dos advogados que vão além do domí-
nio técnico da lei" (PATTON, 2005, p. 238) e 
compreendem habilidades interpessoais, ha-
bilidades de equipe, gerenciamento de 
tempo e pessoas, capacidade de liderança e 
capacidade de resposta. 

Para Rogers (2020), as soft skills são habili-
dades que pertencem à personalidade, à 

atitude e ao comportamento, se afastando 
do conhecimento formal ou técnico. No 
caso do Direito, elas contrastam com as 
hard skills, a exemplo da análise jurídica e 
habilidades de escrita. Segundo a autora, 
nem sempre há uma linha clara entre o que é 
hard e o que é soft skills, mas é evidente que 
nenhuma delas sozinha é suficiente para que 
tenhamos um profissional bem-sucedido. As-
sim, para além do conhecimento técnico 
(hard skills), é essencial para a advocacia o de-
senvolvimento de soft skills, chamadas de es-
senciais pela autora, que elenca como funda-
mental para o bem-estar dos advogados em 
suas carreiras as seguintes habilidades: auto-
consciência; autogestão e autodesenvolvi-
mento; proficiência social; liderança; profissi-
onalismo e ética.  

Partindo das definições sistematizadas no 
item anterior e dos apontamentos de Patton 
(2005) e Rogers (2020) sobre a advocacia, 
destacamos a seguir exemplos de como as 
skills estão sendo desenvolvidas em três cam-
pos do direito: academia, advocacia e judiciá-
rio. 
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Figura 3 – Casos 

 
Fonte: elaboração própria

 

Academia 

A Escola de Direito de Harvard possui diversas 
disciplinas que buscam desenvolver diferen-
tes habilidades nos alunos: a) Prática de Clí-
nica Avançada , em que que os alunos desem-
penhem papéis de advogados, mentores e 
gerentes de escritório, incorporando leituras 
acerca de desigualdade e prestação de servi-
ços jurídicos. Existem também clínicas desti-
nadas a desenvolverem assuntos específicos: 
Clínica de Pena Capital, Clínica de Defesa da 
Criança, Clínica de Proteção ao Consumidor; 
Clínica de Teorias Raciais, Clínica de Direito 
Digital; b) Pesquisa legal avançada:, que 
busca desenvolver nos estudantes habilida-

des de pesquisa jurídica utilizando uma varie-
dade de ferramentas de pesquisa; c) Escrita 
avançada, que mostra a necessidade de es-
crita diferenciada para peças encaminhadas 
ao Tribunal Distrital Federal; d) Desenhos de 
contratos, que desenvolve aspectos teóricos 
e práticos de estratégias de desenho de con-
tratos; Curso de Negociação , cuja finalidade 
é analisar negócios corporativos complexos, 
fazendo com que os estudantes identifiquem 
aspectos importantes de serem observados; 
e) Habilidades de advocacia em Direito do 
Trabalho, que visa desenvolver habilidades de 
redação jurídica, oratória, negociação e ética. 
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Advocacia 

Em relação a advocacia, podemos destacar a 
iniciativa da Ordem dos Advogados da Índia 
que desenvolveu um curso voltado para pro-
fissionais jurídicos sobre soft skills: Soft skill 
Program for Legal Professionals (Effective 
Soft Skills Development).  

O curso foca no desenvolvimento de algumas 
habilidades específicas: comunicação, lingua-
gem corporal, oratória, relações interpesso-
ais, negociação, habilidades relacionadas a 
tecnologia e inovação, gerenciamento de 
conflitos e resolução de problemas. 

A iniciativa é voltada para estudantes e advo-
gados e pode ser uma forma interessante de 
propiciar o desenvolvimento de soft skills 
para áreas específicas. 

Judiciário 

No Judiciário, destacamos a iniciativa brasi-
leira do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
que elaborou uma orientação prática voltada 
aos Tribunais a fim de implementar a gestão 
por competências, evidenciando a importân-
cia do tema também na esfera pública. Le-
vando em conta este guia de implementação 

da gestão por competências, o Tribunal Regi-
onal do Trabalho da 2ª Região desenvolveu o 
seu Guia de Gestão por competências, identi-
ficando competências gerais, que se aplicam 
a todos os servidores, como: flexibilidade, ini-
ciativa, foco em resultados, relacionamento 
interpessoal, trabalho em equipe, etc. e com-
petências específicas, aplicadas a postos de 
trabalho de natureza gerencial, como: admi-
nistração de conflitos, liderança, tomada de 
decisão, gestão de conhecimento. 

O documento apresenta a descrição das habi-
lidades a serem avaliadas, estabelece os crité-
rios de avaliação da competência, o nível/es-
cala em que tal competência é exercida, pon-
tos que devem ser evitados na avaliação por 
competências, além de estabelecer Plano de 
Desenvolvimento Individual (PDI), Plano de 
Desenvolvimento Gerencial (PDG) e Plano 
Anual de Capacitação (PAC). 

Outros Tribunais também possuem docu-
mentos semelhantes. É o caso do Tribunal de 
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios 
(TJDFT) e do Tribunal de Justiça de Santa Ca-
tarina (TJSC).

 

Modelo Delta de competências, segundo Natalie Runyon e Alyson Carrel 

O mercado jurídico está em constante transformação e as habilidades e competências exigidas dos 
advogados e advogadas também. Compreender quais habilidades são essas têm sido um desafio não 
apenas da academia, mas também de diferentes atores do mercado. Neste box, de forma ilustrativa, 
comentamos sobre um dos modelos de competências que buscaram indicar o que se espera dos advo-
gados e advogadas. 

Antes dos anos 2000, o “modelo I” era o mais comum. Esse modelo de competências se baseava nas 
habilidades e nos conhecimentos jurídicos tradicionais.  Com o avanço das tecnologias da informação 
e comunicação, ganhou espaço o “modelo T”, que alinha os tradicionais conhecimentos e habilidades 
jurídicos aprendidos nas universidades às tecnologias e conhecimentos sobre o fluxo de trabalho que 
modificam processos e o próprio trabalho jurídico.  
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Embora o “modelo T” tenha se destacado, ele ainda não contemplava dois desafios: demanda dos cli-
entes por uma melhor gestão de relacionamento e a mensuração das características ligadas à inteli-
gência emocional. A partir dessas necessidades, nasce o desenho do “modelo Delta”.  

O “modelo Delta” é ilustrado a partir de um triângulo: em sua base estão o conhecimento e as habili-
dades jurídicas fundamentais; em um dos lados estão as tecnologias e conhecimentos gerenciais (o 
que já estava incorporado no “modelo T”); e no outro lado do triângulo estão as habilidades pessoais 
(aspecto ausente no modelo anterior.  

Segundo as autoras, o "modelo Delta" pode ser adaptado "para refletir vários caminhos de carreira em 
todo o setor jurídico. À medida que um indivíduo atinge diferentes estágios em sua carreira, a ênfase 
em certas habilidades mudará e o peso dos diferentes componentes evoluirá" (RUNYON; CARREL, 
2020, p. 11).  

O próprio modelo já passou por mudanças e encontra-se, atualmente, em sua versão 2.0, que incorpo-
rou feedbacks e críticas ao modelo. Conforme ilustrado abaixo, "a base do modelo se transformou de 
"Conhecimento e Habilidades Jurídicas" para "Lei", que se expandiu de "Pesquisa Jurídica, Redação Ju-
rídica e Análise Jurídica" para incluir "Especialização em Matéria Jurídica". "Processo, Dados e Tecno-
logia" tornaram-se "Negócios e Operações" com os principais componentes de fundamentos de negó-
cios, gerenciamento de projetos e análise de dados. Finalmente, "Habilidades de Eficácia Pessoal" foi 
renomeada para "Eficácia Pessoal" (RUNYON; CARREL, 2020, p. 7). 
 

Figura 4 – Modelo Delta 

 

Fonte: adaptado de Runyon e Carrel (2020, p. 7). 
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Esse modelo, de acordo com as autoras, evidencia como a conjunção dessas variadas habilidades é 
elemento importante para o avanço no setor jurídico. "Sabendo que o delta é frequentemente usado 
para representar mudança, isso refletiu a necessidade de mudança dentro do campo jurídico. A co-
locação dos lados também reflete nossas observações de que ambos os lados são igualmente impor-
tantes para um advogado de sucesso no século 21 e que cada lado funciona para apoiar o outro. Além 
disso, a imagem chama a atenção para cima – refletindo nossa crença de que essas habilidades são 
necessárias para o avanço ascendente no setor jurídico" (RUNYON; CARREL, 2020, p. 5). 

Para conhecer mais sobre o "modelo Delta", acesse Adapting for 21st Century Success: The Delta Law-
yer Competency Model. 

 

Considerações finais  

• As expressões hard skills e soft skills são 
amplamente utilizadas, contudo há uma 
multiplicidade de definições e certa con-
fusão acerca do que significam tais habi-
lidades e quais são possíveis exemplos de 
cada uma delas. 

• A parir da revisão bibliográfica realizada, 
a preocupação com o sentido atribuído às 
hard skills e soft skills parece ser ainda 
mais rara na área jurídica, o que nos leva 
a questionar se esses conceitos identifi-
cados são plenamente transferíveis para 
o campo jurídico ou se há especificidades 
no Direito. 

• Em alguns casos, é difícil classificar uma 
determinada habilidade como soft ou 
como hard. Um exemplo é a negociação, 
que pode envolver tanto o conhecimento 
técnico, como habilidades pessoais e 
comportamentais. Nesse sentido, como 
indica Rogers (2020), nem sempre há 
uma linha clara entre esses dois tipos de 
habilidades. 

• As soft skills são diretamente ligadas ao 
mercado de trabalho por alguns autores. 
Nesse sentido, surgem questionamentos 
sobre o papel dos diferentes atores – uni-
versidades, escritórios, departamentos 
jurídicos, etc. - em promovê-las.  e como 
promovê-las: como incentivar, medir e 
avaliar essas habilidades?  

• Além das soft skills, há dificuldades tam-
bém em medir e avaliar hard skills mais 
complexas, inclusive no âmbito jurídico, 
por exemplo: como distinguir a redação 
de uma peça jurídica bem elaborada de 
outra peça com menor qualidade? 

Os casos apontados são possibilidades inte-
ressantes de se buscar o desenvolvimento de 
habilidades específicas da área jurídica seja 
na academia, na advocacia ou no judiciário. 
No entanto, é importante citar que os casos 
mencionados não parecem ser a regra e sim a 
exceção no campo, levando ao questiona-
mento sobre se o mercado jurídico realmente 
está demandando mais soft skills ou se tais 
habilidades são avaliadas apenas após a con-
tratação, que leva em conta, majoritaria-
mente, as hard skills. Elas (soft skills) já são de 
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fato um elemento central na rotina das orga-
nizações jurídicas ou ocupam  apenas os espa-
ços das discussões, havendo uma distância 
com a prática do mercado? Ou mesmo, em 
que medida as instituições de educação jurí-
dica e de desenvolvimento profissional estão 

preparadas ou conectadas com essas trans-
formações para fornecer as habilidades, trei-
namento e competências necessárias para 
um(a) advogado(a) bem-sucedido?
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