
1

VI CONGREJUR
Porto Alegre, Junho/2011

MARKETING JURÍDICO 
NO BRASIL
Uma visão crítica

Marco Antonio P. Gonçalves
goncalves@marketingjuridico.com.br



2

Marco Antonio P. GonçalvesMarco Antonio P. Gonçalves

. Administrador especializado em estratégias de 
marketing e desenvolvimento de negócios para 
escritórios de advocacia empresarial, com mais 
de 11 anos de experiência no mercado jurídico.

. Professor do Ibmec/INEJ (LL.M. Dir. Corporativo)

. Autor de artigos publicados no Brasil e no 
exterior e co-autor de estudos pioneiros: 
O estado do marketing jurídico na América Latina 

(2007/2008), Estudo brasileiro sobre o 

relacionamento entre departamentos jurídicos e 

escritórios de advocacia (2010) e O estado do 

marketing jurídico: Brasil & México (2011).

. Administrador especializado em estratégias de 
marketing e desenvolvimento de negócios para 
escritórios de advocacia empresarial, com mais 
de 11 anos de experiência no mercado jurídico.

. Professor do Ibmec/INEJ (LL.M. Dir. Corporativo)

. Autor de artigos publicados no Brasil e no 
exterior e co-autor de estudos pioneiros: 
O estado do marketing jurídico na América Latina 

(2007/2008), Estudo brasileiro sobre o 

relacionamento entre departamentos jurídicos e 

escritórios de advocacia (2010) e O estado do 

marketing jurídico: Brasil & México (2011).



3

.Apresentar uma visão 
crítica do marketing 
jurídico no Brasil com 
base nos resultados do 
estudo de mercado 
lançado em abril/2011.

.E algumas dicas!

.Apresentar uma visão 
crítica do marketing 
jurídico no Brasil com 
base nos resultados do 
estudo de mercado 
lançado em abril/2011.

.E algumas dicas!

PropostaProposta
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.Segunda edição do estudo lançado em 2007/2008 
(50 escritórios brasileiros).

.Participação de 109 escritórios brasileiros, de 
diferentes portes e perfis.

.Relatório de 50 páginas disponível gratuitamente 
em português, espanhol e inglês.

.Patrocinado por LexisNexis Martindale-Hubbell.

.Segunda edição do estudo lançado em 2007/2008 
(50 escritórios brasileiros).

.Participação de 109 escritórios brasileiros, de 
diferentes portes e perfis.

.Relatório de 50 páginas disponível gratuitamente 
em português, espanhol e inglês.

.Patrocinado por LexisNexis Martindale-Hubbell.

Sobre o estudoSobre o estudo
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Cargo dos representantes 
dos escritórios participantes (R=109)

Cargo dos representantes 
dos escritórios participantes (R=109)
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Porte dos escritórios participantes (R=109)Porte dos escritórios participantes (R=109)
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Perfil dos escritórios participantes (R=108)Perfil dos escritórios participantes (R=108)
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.O estudo oferece um bom panorama de como os 
escritórios estão lidando com o marketing.

.Não é estatisticamente representativo, mas é uma 
referência importante (um “norte”).

.Você poderá avaliar o estágio atual de 
marketing do seu escritório!

.O estudo oferece um bom panorama de como os 
escritórios estão lidando com o marketing.

.Não é estatisticamente representativo, mas é uma 
referência importante (um “norte”).

.Você poderá avaliar o estágio atual de 
marketing do seu escritório!

Como usar o estudo?Como usar o estudo?
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Ao tentarem preencher esta visível lacuna do 
marketing, eles olham ao redor à procura de 
exemplos de marketing de outros em seu ramo de 
atividade. (…) Mas é assim que todos fazem em 
nosso ramo, certo? (…) O marketing do plágio 
simplesmente reforça que você é igual a todos 
os demais (...)
– John Jantsch, coach de marketing

Ao tentarem preencher esta visível lacuna do 
marketing, eles olham ao redor à procura de 
exemplos de marketing de outros em seu ramo de 
atividade. (…) Mas é assim que todos fazem em 
nosso ramo, certo? (…) O marketing do plágio 
simplesmente reforça que você é igual a todos 
os demais (...)
– John Jantsch, coach de marketing

Como não usar o estudoComo não usar o estudo

Fonte: “Marketing de baixo custo e alto impacto”, John Jantsch, Ed. Thomas Nelson Brasil (2007).
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Profissionais de marketing 
em tempo integral (R=109)

Profissionais de marketing 
em tempo integral (R=109)
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Departamentos formais de marketing 
(R=106)
Departamentos formais de marketing 
(R=106)
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.Marketing jurídico pode ser trabalhado por 
escritórios de qualquer porte, inclusive por 
advogados autônomos!

.O que muda é o porte, o grau de investimento 
associado e as ferramentas empregadas. 

.Uma simples regra vale para todos:
Você, advogado (a), tem que se envolver!

.Marketing jurídico pode ser trabalhado por 
escritórios de qualquer porte, inclusive por 
advogados autônomos!

.O que muda é o porte, o grau de investimento 
associado e as ferramentas empregadas. 

.Uma simples regra vale para todos:
Você, advogado (a), tem que se envolver!

Mas eu sou pequeno! O que eu faço?!Mas eu sou pequeno! O que eu faço?!
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.Você pode ter marketing no seu escritório:

1) Empregando profissionais especializados ($$$)

e/ou

2) Contratando consultorias especializadas ($$)

e/ou

3) Contando com pelo menos um advogado 
realmente interessado pelo tema ($)

.Você pode ter marketing no seu escritório:

1) Empregando profissionais especializados ($$$)

e/ou

2) Contratando consultorias especializadas ($$)

e/ou

3) Contando com pelo menos um advogado 
realmente interessado pelo tema ($)

Quem não tem cão...Quem não tem cão...
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Planos formais de marketing (R=108)Planos formais de marketing (R=108)



15

Controle e mensuração dos objetivos 
estabelecidos (R=35)

Controle e mensuração dos objetivos 
estabelecidos (R=35)
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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

Deixar de planejar não traz resultados!Deixar de planejar não traz resultados!
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Marketing nos escritórios brasileirosMarketing 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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Básico Estratégico
“Fazejamento” Planejamento (e mensuração)

“Achismo” reativo Inteligência proativa

Estanque/limitado Uso de informações financeiras

Comunicação e promoção
institucional/genérica

Relacionamentos e 
novos negócios com foco

(expertise jurídica e de negócios)

Resultados limitados Resultados ilimitados

Custo Investimento

Complementar Essencial

É preciso ir muito além do “basicão”É preciso ir muito além do “basicão”

.
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.O processo de planejamento demanda uma 
reflexão profunda do negócio:
– Quem somos?
– De onde viemos?
– Para onde vamos?
– Como chegaremos lá?
– Etc.

.Você deve repensar regularmente o seu 
escritório para estar alinhado com o mercado.

.O processo de planejamento demanda uma 
reflexão profunda do negócio:
– Quem somos?
– De onde viemos?
– Para onde vamos?
– Como chegaremos lá?
– Etc.

.Você deve repensar regularmente o seu 
escritório para estar alinhado com o mercado.

Planejar é precisoPlanejar é preciso
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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”.

.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”.

Um plano simples ou complexo?Um plano simples ou complexo?
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.Procure definir, de forma objetiva:

– O que será feito?
– Quem será o responsável?
– Por que?
– Onde?
– Quando?
– Como será feito?
– Quanto custará?

.Procure definir, de forma objetiva:

– O que será feito?
– Quem será o responsável?
– Por que?
– Onde?
– Quando?
– Como será feito?
– Quanto custará?

Para simplificar...Para simplificar...
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.O consultor David Maister recomenda planos 
orientados aos objetivos mais relevantes:
.O consultor David Maister recomenda planos 

orientados aos objetivos mais relevantes:

Planos de ação “Fast-Track”Planos de ação “Fast-Track”

Fonte: “Managing the Professional Service Firm”, David Maister, Free Press (1997).

Aumentar a satisfação dos clientes

Ação
Aumentar a capacitação interna

Ação
Aumentar a produtividade

Ação
Realizar melhores negócios

Ação Responsável Tempo necessário Prazo Controle
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.Métricas quantitativas:

.Mensurar aspectos qualitativos é uma tarefa muito 
mais complexa.

.Métricas quantitativas:

.Mensurar aspectos qualitativos é uma tarefa muito 
mais complexa.

E não esqueça de mensurar!!!E não esqueça de mensurar!!!

Faturamento / período

Faturamento / cliente (x período)

Faturamento / caso (x período)

Faturamento / equipe (x período)

Horas trabalhadas / período

Horas trabalhadas / cliente (x período)

Horas trabalhadas / caso (x período)

Horas trabalhadas / advogado (x período)

Variação percentual de ‘indicador’ / período

Clientes novos / período

Casos novos / período

Páginas visitadas / período (site)

Visitantes únicos / período (site)

Tempo médio de permanência (site)

....

Faturamento / período

Faturamento / cliente (x período)

Faturamento / caso (x período)

Faturamento / equipe (x período)

Horas trabalhadas / período

Horas trabalhadas / cliente (x período)

Horas trabalhadas / caso (x período)

Horas trabalhadas / advogado (x período)

Variação percentual de ‘indicador’ / período

Clientes novos / período

Casos novos / período

Páginas visitadas / período (site)

Visitantes únicos / período (site)

Tempo médio de permanência (site)

....
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Orçamentos formais de marketing (R=108)Orçamentos formais de marketing (R=108)
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Representatividade do orçamento de 
marketing no faturamento (R=29)

Representatividade do orçamento de 
marketing no faturamento (R=29)
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.Alguns passos básicos:

1) Registre todas as suas despesas que podem 
ser associadas a marketing.

2) Compare as despesas registradas com o seu   
faturamento para um determinado período e 
obtenha seu percentual de referência.

3) Planeje seus investimentos futuros com 
base nos registros do passado.

.Alguns passos básicos:

1) Registre todas as suas despesas que podem 
ser associadas a marketing.

2) Compare as despesas registradas com o seu   
faturamento para um determinado período e 
obtenha seu percentual de referência.

3) Planeje seus investimentos futuros com 
base nos registros do passado.

Como iniciar um orçamento?Como iniciar um orçamento?
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Tomada de decisão com relação ao 
orçamento de marketing (R=105)

Tomada de decisão com relação ao 
orçamento de marketing (R=105)



28

.Para o escritório ser bem-sucedido nos tempos 
atuais, advogados e profissionais de marketing 
devem trabalhar em parceria e com confiança.

.Para o escritório ser bem-sucedido nos tempos 
atuais, advogados e profissionais de marketing 
devem trabalhar em parceria e com confiança.

Parceria conjunta e contínuaParceria conjunta e contínua

.
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Terceirização de atividades de marketing 
(R=109)
Terceirização de atividades de marketing 
(R=109)
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Atividades de marketing regularmente 
terceirizadas (R=60)

Atividades de marketing regularmente 
terceirizadas (R=60)
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.Dúvidas cruciais:
– O que fazer no escritório?
– O que fazer fora?
– O que fazer com ajuda externa?

.Em geral, quanto mais especializado o serviço, 
maior a necessidade de terceirizar:
– Design de impressos;
– Web design;
– Assessoria de imprensa;
– Etc.

.Dúvidas cruciais:
– O que fazer no escritório?
– O que fazer fora?
– O que fazer com ajuda externa?

.Em geral, quanto mais especializado o serviço, 
maior a necessidade de terceirizar:
– Design de impressos;
– Web design;
– Assessoria de imprensa;
– Etc.

Terceirizar ou não terceirizar, 
eis a questão...
Terceirizar ou não terceirizar, 
eis a questão...
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Percepção dos advogados com relação 
ao marketing (R=106)

Percepção dos advogados com relação 
ao marketing (R=106)
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Participação dos advogados nas 
atividades de marketing (R=107)

Participação dos advogados nas 
atividades de marketing (R=107)
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Impacto da participação dos advogados 
na avaliação e no salário (R=45)

Impacto da participação dos advogados 
na avaliação e no salário (R=45)
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.É responsável por coordenar e suportar todas
as ações de marketing.

.Executa as atividades que não envolvem os 
advogados diretamente (ações institucionais).

.Pode ser um advogado, um profissional 
especializado, um consultor etc.

.É responsável por coordenar e suportar todas
as ações de marketing.

.Executa as atividades que não envolvem os 
advogados diretamente (ações institucionais).

.Pode ser um advogado, um profissional 
especializado, um consultor etc.

O papel do profissional de marketingO papel do profissional de marketing
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.Os advogados congregam a “equipe de frente” e 
realizam a parcela mais importante das atividades 
de marketing (ações pessoais).

.Você, advogado(a):
É a principal ferramenta de marketing do seu 
escritório, embora provavelmente ainda não 
tenha acordado para essa realidade.

.Os advogados congregam a “equipe de frente” e 
realizam a parcela mais importante das atividades 
de marketing (ações pessoais).

.Você, advogado(a):
É a principal ferramenta de marketing do seu 
escritório, embora provavelmente ainda não 
tenha acordado para essa realidade.

O papel do advogadoO papel do advogado

.
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Institucional
Comunicação e 

promoção

Institucional 
+

Pessoal
Marketing jurídico 

estratégico

Ausência de 
marketing 

jurídico

Pessoal
Relacionamentos 

e negócios

+T-T

+$

-$
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Principais fontes de informação e 
aprendizado (R=105)

Principais fontes de informação e 
aprendizado (R=105)
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.Maior fomento à gestão e marketing de escritórios:

– Artigos;
– Reportagens;
– Estudos de mercado;
– Revistas;
– Livros;
– Cursos (curta e longa duração);
– Eventos (Sudeste e Sul);
– Etc.

.Maior fomento à gestão e marketing de escritórios:

– Artigos;
– Reportagens;
– Estudos de mercado;
– Revistas;
– Livros;
– Cursos (curta e longa duração);
– Eventos (Sudeste e Sul);
– Etc.

Brasil: liderança na América Latina 
em administração legal
Brasil: liderança na América Latina 
em administração legal
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Eficácia das táticas e ferramentas de 
marketing de “mão única” (R=98)

Eficácia das táticas e ferramentas de 
marketing de “mão única” (R=98)
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Eficácia das táticas e ferramentas de 
marketing de “mão dupla” (R=97)

Eficácia das táticas e ferramentas de 
marketing de “mão dupla” (R=97)
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Marketing jurídico congrega o desenvolvimento 
de relacionamentos duradouros e mutuamente 
proveitosos com clientes, clientes em potencial e 
o mercado, com vistas à geração de 
oportunidades.
– Marco Antonio P. Gonçalves

Marketing jurídico congrega o desenvolvimento 
de relacionamentos duradouros e mutuamente 
proveitosos com clientes, clientes em potencial e 
o mercado, com vistas à geração de 
oportunidades.
– Marco Antonio P. Gonçalves

O que é mesmo marketing jurídico?O que é mesmo marketing jurídico?
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.Não existem ações melhores ou piores, certas ou 
erradas... Muito menos “receita de bolo”! 

.Ações de marketing devem ser diversificadas, 
como investimentos financeiros.

.Ações que estimulam o desenvolvimento de 
relacionamentos devem ser priorizadas!

.Não existem ações melhores ou piores, certas ou 
erradas... Muito menos “receita de bolo”! 

.Ações de marketing devem ser diversificadas, 
como investimentos financeiros.

.Ações que estimulam o desenvolvimento de 
relacionamentos devem ser priorizadas!

Mas qual é a melhor tática/ferramenta?!Mas qual é a melhor tática/ferramenta?!
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Antes de você tentar se vender, 
torne-se familiar.
– Harry Beckwith, autor do livro “Vendendo o invisível”

Antes de você tentar se vender, 
torne-se familiar.
– Harry Beckwith, autor do livro “Vendendo o invisível”

Resumindo...Resumindo...
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Percepção sobre critério de contratação 
mais importante segundo o cliente (R=106)

Percepção sobre critério de contratação 
mais importante segundo o cliente (R=106)
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Critérios de contratação segundo os 
próprios clientes (outro estudo)

Critérios de contratação segundo os 
próprios clientes (outro estudo)
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.Não há nada mais importante 
do que entender o que é 
realmente importante para o 
seu cliente!

.É mandatório “filtrar” tudo 
pela ótica do cliente.

.Não sabe como fazer?
Leia o livro ao lado!

.Não há nada mais importante 
do que entender o que é 
realmente importante para o 
seu cliente!

.É mandatório “filtrar” tudo 
pela ótica do cliente.

.Não sabe como fazer?
Leia o livro ao lado!

Qual é o foco do seu cliente?Qual é o foco do seu cliente?
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Portanto...Portanto...
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Um dos maiores problemas dos escritórios de 
advocacia ainda é a falta de entendimento das 
dinâmicas empresariais e necessidades 
efetivas das empresas. O suporte, na maioria das 
vezes, é tecnicamente perfeito, mas sua 
adequação aos interesses envolvidos é muito rara.
– Representante de departamento jurídico

Um dos maiores problemas dos escritórios de 
advocacia ainda é a falta de entendimento das 
dinâmicas empresariais e necessidades 
efetivas das empresas. O suporte, na maioria das 
vezes, é tecnicamente perfeito, mas sua 
adequação aos interesses envolvidos é muito rara.
– Representante de departamento jurídico

Pensamento final (1)Pensamento final (1)
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O marketing bem feito é o diferencial na atividade do 

advogado. (...) O marketing vem organizar as atividades de 

geração de receita e controlar a qualidade dos serviços 

oferecidos. (...) E como o cliente não cai do céu, o 
advogado que não for criativo, inventivo, que não 
souber se relacionar ou vender seus serviços e não for 
bom tecnicamente não conseguirá sobreviver. A missão 

do marketing é pegar toda essa mistura (...) e oferecer ao 

cliente soluções jurídicas completas que satisfaçam suas 

expectativas e atendam seus desejos e necessidades.

– Gerente/diretor de marketing de escritório

O marketing bem feito é o diferencial na atividade do 

advogado. (...) O marketing vem organizar as atividades de 

geração de receita e controlar a qualidade dos serviços 

oferecidos. (...) E como o cliente não cai do céu, o 
advogado que não for criativo, inventivo, que não 
souber se relacionar ou vender seus serviços e não for 
bom tecnicamente não conseguirá sobreviver. A missão 

do marketing é pegar toda essa mistura (...) e oferecer ao 

cliente soluções jurídicas completas que satisfaçam suas 

expectativas e atendam seus desejos e necessidades.

– Gerente/diretor de marketing de escritório

Pensamento final (2)Pensamento final (2)



51

.Disponível gratuitamente em:

www.martindale-hubbell.com.br/
legalmarketing

.Disponível gratuitamente em:

www.martindale-hubbell.com.br/
legalmarketing

Como conseguir o relatório completo?Como conseguir o relatório completo?
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.Disponível para membros do 
grupo “Lawyers of Brazil” no 
Connected, a rede social da 
Martindale-Hubbell.

.Inscrições gratuitas em:           
www.martindale.com/connected

.Disponível para membros do 
grupo “Lawyers of Brazil” no 
Connected, a rede social da 
Martindale-Hubbell.

.Inscrições gratuitas em:           
www.martindale.com/connected

Outro relatório relevanteOutro relatório relevante
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goncalves@marketingjuridico.com.br


