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Marco Antonio P. Gonçalves

• Administrador especializado em estratégias de 
marketing e desenvolvimento de negócios, com 

mais de 16 anos de experiência em diferentes 

setores do mercado, em especial o setor jurídico.

• Professor e palestrante com mais de 100 

apresentações realizadas sobre marketing, gestão 

e tecnologia.

• Autor de estudos de mercado pioneiros sobre 

atividades de marketing nos setores jurídicos 

brasileiro e latino-americano.
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Marketing é o negócio visto pela perspectiva do seu 

resultado final, ou seja, do ponto de vista do cliente. 

O sucesso nos negócios não é determinado pelo 

produto, mas pelo consumidor. 

– Peter Drucker, pai da administração moderna

A ciência e a arte de conquistar e manter clientes e 

desenvolver relacionamentos lucrativos com eles.

– Philip Kotler, maior autoridade mundial em marketing
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resultado final, ou seja, do ponto de vista do cliente. 

O sucesso nos negócios não é determinado pelo 

produto, mas pelo consumidor. 

– Peter Drucker, pai da administração moderna

A ciência e a arte de conquistar e manter clientes e 

desenvolver relacionamentos lucrativos com eles.

– Philip Kotler, maior autoridade mundial em marketing

O que é marketing mesmo?
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DesafiosDesafiosDesafiosDesafios
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E deixa a vida me levar (vida leva eu)

(...)

De mansinho, lá vou eu 

Se a coisa não sai do jeito que quero 

Também não me desespero 

O negócio é deixar rolar
E aos trancos e barrancos, lá vou eu
– Zeca Pagodinho, músico

E deixa a vida me levar (vida leva eu)

(...)

De mansinho, lá vou eu 

Se a coisa não sai do jeito que quero 

Também não me desespero 

O negócio é deixar rolar
E aos trancos e barrancos, lá vou eu
– Zeca Pagodinho, músico

Falta cultura de planejamento... e execução!
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Planos formais de marketing

Fonte: “O Estado do Marketing Jurídico: Brasil & México”, LexisNexis Martindale-Hubbell (2011).
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Controle e mensuração dos objetivos definidos

Fonte: “O Estado do Marketing Jurídico: Brasil & México”, LexisNexis Martindale-Hubbell (2011).
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Falta interesse pelo lado “business”

• Advogados não aprendem nada sobre administração 

no curso de Direito. 

• Muitos abrem escritórios e... 

tornam-se empresários e empreendedores!

• Logo, é preciso desenvolver visão empresarial e ter 

um mínimo de curiosidade pelos números de seu 
negócio!!
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negócio!!
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Marketing nos escritórios brasileiros

Os que fazem
(Crise? Que crise?!)

Os que acham que fazem
(Por que meu marketing não dá resultados?)

Os que não fazem
(O que é marketing?!)
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Na prática, o que acontece...



11

Básico

“Fazejamento” 

“Achismo” reativo

Estanque/limitado

Comunicação e promoção

institucional/genérica

Resultados limitados

Custo

Complementar

Eternamente presos no marketing “basicão”

.
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OportunidadesOportunidadesOportunidadesOportunidades
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Básico Estratégico

“Fazejamento” Planejamento

“Achismo” reativo Inteligência proativa

Estanque/limitado
Interação com outras áreas 

(finanças, TI etc)

Comunicação e promoção

institucional/genérica

Relacionamentos e 

novos negócios com foco

Resultados limitados Resultados ilimitados

Custo Investimento

Complementar Essencial

É preciso ir muito além do marketing “basicão”

.
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• A grande maioria dos escritórios não realiza nenhum 

tipo de planejamento.

• Simples ou complexo, o que importa é se o plano 
será executado e trará resultados.

• Procure criar no seu escritório uma cultura de 

planejamento em doses homeopáticas, mas com 

“accountability” para os envolvidos.

• A grande maioria dos escritórios não realiza nenhum 

tipo de planejamento.

• Simples ou complexo, o que importa é se o plano 
será executado e trará resultados.

• Procure criar no seu escritório uma cultura de 

planejamento em doses homeopáticas, mas com 

“accountability” para os envolvidos.

Um plano simples ou complexo?



15

• O ideal é começar pequeno, com planejamentos 

específicos:
– Por advogado;

– Por área de atuação (equipe);

– Por setor de mercado (equipe multidisciplinar);

– Para aprofundar relacionamento com cliente atuais;

– Para prospectar novos clientes;

– De presença na mídia;

– De participação em câmaras e associações;

– Etc.

• O ideal é começar pequeno, com planejamentos 

específicos:
– Por advogado;

– Por área de atuação (equipe);

– Por setor de mercado (equipe multidisciplinar);

– Para aprofundar relacionamento com cliente atuais;

– Para prospectar novos clientes;

– De presença na mídia;

– De participação em câmaras e associações;

– Etc.

Planejamentos “pequenos” e viáveis
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Modelo de planejamento simples e direto

Metas Objetivos Responsáveis Prazo Prazo final

A

B 

C
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• Sistemas de TI, quando corretamente usados, 

oferecem respostas para muitas perguntas:
– Quais os clientes mais lucrativos?

– Quais as localidades mais representativas?

– Quais as áreas (e serviços) mais demandadas? 
(expertise técnica/jurídica)

– Quais os setores mais representativos? 
(expertise de negócios)

– Fazemos mais consultivo ou contencioso?

– Etc.

• Sistemas de TI, quando corretamente usados, 

oferecem respostas para muitas perguntas:
– Quais os clientes mais lucrativos?

– Quais as localidades mais representativas?

– Quais as áreas (e serviços) mais demandadas? 
(expertise técnica/jurídica)

– Quais os setores mais representativos? 
(expertise de negócios)

– Fazemos mais consultivo ou contencioso?

– Etc.

Inteligência de negócios indicando a direção...
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• Com base em informações de qualidade, é possível 

tomar decisões precisas e fundamentadas:

– Quem vamos priorizar / atender? 

– Onde iremos investir / atuar?

– O que iremos oferecer?

• As decisões tomadas devem sempre levar a ações 
concretas!

• Com base em informações de qualidade, é possível 

tomar decisões precisas e fundamentadas:

– Quem vamos priorizar / atender? 

– Onde iremos investir / atuar?

– O que iremos oferecer?

• As decisões tomadas devem sempre levar a ações 
concretas!

Tomada de decisão
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• Conheça-te a ti mesmo e a seu mercado:• Conheça-te a ti mesmo e a seu mercado:

Resumindo...

AÇÃO C/ FOCO!

Informações
internas

Inteligência

Tomada de decisão

Mercado
(Clientes, concorrentes, 

parceiros etc)
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ReferênciasReferênciasReferênciasReferências
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• Apresentações, artigos, estudos e reportagens

sobre marketing jurídico

www.marketingjuridico.com.br/MAPG

• Marketing jurídico no Facebook

www.facebook.com/MarketingJuridico

• Atualidades sobre marketing jurídico

www.twitter.com/MAPGoncalves

• Apresentações, artigos, estudos e reportagens

sobre marketing jurídico

www.marketingjuridico.com.br/MAPG

• Marketing jurídico no Facebook

www.facebook.com/MarketingJuridico

• Atualidades sobre marketing jurídico

www.twitter.com/MAPGoncalves

Links úteis
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• Coletânea lançada em 2012,

com seleção de artigos escritos

no período 2006-2011.

• Coletânea lançada em 2012,

com seleção de artigos escritos

no período 2006-2011.

Ebook “Marketing na Advocacia”
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• Estudo lançado em 2011, nova

edição do pioneiro estudo de 

2007-08.

• Estudo lançado em 2011, nova

edição do pioneiro estudo de 

2007-08.

Estudo sobre marketing jurídico



Muito obrigado!
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Goncalves@MarketingJuridico.com.br

(21) 9976-7274


