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O que está acontecendo 
no mercado peruano?

Quais são as oportunidades?
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.A advocacia passou por mudanças significativas ao
longo das últimas décadas e muito mais acontecerá.

.Advogados, principalmente de escritórios e empresas
(departamentos jurídicos), enfrentam um mercado
cada vez mais dinâmico, concorrido e globalizado.

.Como lidar com tantas mudanças?
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Novos temposNovos tempos
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.Principais forças que impactam a advocacia:

1. Globalização
2. Evolução tecnológica
3. Novas gerações
4. Clientes
5. Concorrentes
6. Fusões, aquisições e alianças
7. Escritórios internacionais
8. Escritórios multidisciplinares e/ou de capital aberto
9. Crises econômicas
10.Nova ordem mundial
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O admirável e inevitável mundo novoO admirável e inevitável mundo novo
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.Assunto já antigo, mas de impacto amplo e sem 
precedentes.

.O “big bang” que deu origem ao mundo altamente 
complexo em que vivemos.
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(1) Globalização(1) Globalização
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.O principal catalisador das transformações em 
curso, cada vez mais rápidas e intensas.

.Alguns fatores de impacto:

– “Commoditização” generalizada de negócios, incluindo a 
advocacia (serviços jurídicos);

– Redução de margens de lucro, incluindo honorários 
advocatícios;

– Fácil acesso à informação pelos clientes;
– Terceirização de mão-de-obra;
– Etc.
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(2) Evolução tecnológica(2) Evolução tecnológica
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.Livro lançado em 2008, escrito por Richard Susskind.

.Sua proposta:

– Motivar/provocar os advogados 
a repensarem sua profissão no 
contexto atual e futuro do
mercado, principalmente no 
que tange ao crescente avanço
tecnológico.

.Livro lançado em 2008, escrito por Richard Susskind.
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O fim dos advogados?O fim dos advogados?
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(...) o desafio para os advogados reside em 
identificar habilidades e talentos distintos, as 
capacidades que possuem que não podem ser 
substituídas por sistemas avançados ou por 

trabalhadores menos custosos amparados por 

tecnologia ou processos padronizados, ou mesmo por 

leigos armados com ferramentas online.
– Richard Susskind, autor do livro “The end of lawyers?”
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trabalhadores menos custosos amparados por 

tecnologia ou processos padronizados, ou mesmo por 

leigos armados com ferramentas online.
– Richard Susskind, autor do livro “The end of lawyers?”

Como você se compara ao Dr.             ?Como você se compara ao Dr.             ?
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.Cresceram/crescem em meio a grandes avanços 
tecnológicos e são cada vez mais multitarefa:

– Geração Y (1980-2000), já no mercado de trabalho;
– Geração Z/iPod (desde 2001), os “nativos digitais”.

.Oferecem grandes desafios:

Como lidar com os funcionários, concorrentes e 
clientes de amanhã?
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(3) Novas gerações(3) Novas gerações
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Para reflexão: como os clientes de 
amanhã comprarão produtos e serviços?

Para reflexão: como os clientes de 
amanhã comprarão produtos e serviços?
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.O mundo mudou, os clientes mudaram e você?!

.Muito mudou no relacionamento entre clientes e 
empresas.

.Muito mudou também no relacionamento entre clientes 
e escritórios/advogados.

– Mudanças aconteceram, em geral, por iniciativa dos 
próprios clientes!
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(4) Clientes(4) Clientes
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.Alguns fatores oriundos da clientela, principalmente a 
empresarial:

– Maior poder de informação e escolha;
– Maior controle e concentração de fornecedores e 

prestadores de serviços;
– Pressão pela redução dos valores cobrados;
– Pressão por diversidade/inclusão social;
– Iniciativas conjuntas através de redes e associações;
– Necessidades cada vez mais complexas e sofisticadas;
– Etc.
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Clientes são um fator de alto impactoClientes são um fator de alto impacto
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.Associação de representantes jurídicos de empresas, 
com mais de 25 mil membros em 80 países.

.Sua iniciativa “Value Challenge” tem como objetivo 
realinhar os interesses entre clientes corporativos e 
escritórios, “reconectando valor aos custos dos 
serviços jurídicos”.

.A Latin American Corporate Counsel Association
(LACCA) também debate esses temas.

.Associação de representantes jurídicos de empresas, 
com mais de 25 mil membros em 80 países.

.Sua iniciativa “Value Challenge” tem como objetivo 
realinhar os interesses entre clientes corporativos e 
escritórios, “reconectando valor aos custos dos 
serviços jurídicos”.

.A Latin American Corporate Counsel Association
(LACCA) também debate esses temas.

Association of Corporate Counsel (ACC)Association of Corporate Counsel (ACC)
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.Alguns documentos da iniciativa “Value Challenge” 
disponíveis gratuitamente no site da ACC:

– How to Consolidate Legal Work Among Fewer Firms
– How to Evaluate the Performance of Litigation Law Firms
– Law Firm Evaluation Form
– Value Practice - FMC Alternative Billing
– Value Practice - Sourcing Legal Work in India Leads to 

Significant Savings
– Wal-Mart Outside Counsel Guidelines

.Alguns documentos da iniciativa “Value Challenge” 
disponíveis gratuitamente no site da ACC:

– How to Consolidate Legal Work Among Fewer Firms
– How to Evaluate the Performance of Litigation Law Firms
– Law Firm Evaluation Form
– Value Practice - FMC Alternative Billing
– Value Practice - Sourcing Legal Work in India Leads to 

Significant Savings
– Wal-Mart Outside Counsel Guidelines

Alguém já leu?Alguém já leu?
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.O avanço tecnológico potencializou a concorrência 
entre empresas e escritórios de portes distintos e 
geograficamente distantes.

.No nível mais básico, a concorrência acontece 
simplesmente pela crescente quantidade de empresas 
e escritórios/advogados atuando no mercado.

Quantidade ≠ Qualidade
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(5) Concorrentes(5) Concorrentes



21

.Consolidação local, regional, nacional ou internacional 
é uma prática bastante comum no universo empresarial, 
que resulta em concorrência cada vez mais qualificada.

.Fusões e aquisições estão ganhando espaço 
crescente entre escritórios de advocacia.

.Redes e alianças exigem menos comprometimento e 
são também muito adotadas, embora nem sempre com 
sucesso.
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(6) Fusões, aquisições e alianças(6) Fusões, aquisições e alianças
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.Trecho do relatório “Valor Análise Setorial - Escritórios 
de Advocacia” (2006):

São apenas conseqüência do interesse de uma ou de 
ambas as partes de expandir-se geograficamente, 
aumentar sua área de atuação ou dispor de um número 
maior de clientes.

.Trecho do relatório “Valor Análise Setorial - Escritórios 
de Advocacia” (2006):

São apenas conseqüência do interesse de uma ou de 
ambas as partes de expandir-se geograficamente, 
aumentar sua área de atuação ou dispor de um número 
maior de clientes.

Conseqüência de interessesConseqüência de interesses
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.Escritórios estrangeiros com mais de 1.000 
advogados atuam na América Latina há bastante 
tempo, qualificando ainda mais a concorrência.

.Geralmente são de origem norte-americada ou inglesa 
e atuam diretamente ou em parceria com escritórios 
locais, o que também depende da regulamentação de 
cada país.

.Em alguns países europeus, como a Alemanha, 
chegaram e dominaram o mercado local.

.Escritórios estrangeiros com mais de 1.000 
advogados atuam na América Latina há bastante 
tempo, qualificando ainda mais a concorrência.

.Geralmente são de origem norte-americada ou inglesa 
e atuam diretamente ou em parceria com escritórios 
locais, o que também depende da regulamentação de 
cada país.

.Em alguns países europeus, como a Alemanha, 
chegaram e dominaram o mercado local.

(7) Escritórios internacionais(7) Escritórios internacionais
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.Alguns dos escritórios presentes na região:

– Allen & Overy;
– Chadbourne & Parke;
– Clifford Chance;
– Linklaters;
– Mayer Brown;
– Proskauer Rose;
– Sherman & Sterling;
– Simpson Thacher & Bartlett;
– Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom;
– Etc.
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Eles já estão entre nósEles já estão entre nós
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.Em maio de 2007, o Slater & Gordon (Austrália) tornou-
se o primeiro escritório de advocacia a ter ações 
comercializadas.

.Até o momento, o Slater & Gordon permanece como o 
único escritório com esse status diferenciado, condição 
que não se manterá por muito mais tempo.

.Outros países já se movimentam nesse sentido...
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comercializadas.
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.Outros países já se movimentam nesse sentido...

(8) Escritórios de capital aberto(8) Escritórios de capital aberto
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.Em outubro de 2007, o “Legal Services Act” tornou-se 
lei no Reino Unido, tendo como objetivo liberalizar e 
regular o mercado jurídico local.

.A nova lei permitirá:
– Novas formas de organização;
– Investimentos de não-advogados nos escritórios;
– Participação de sócios não-advogados;
– Oferecimento conjunto de serviços jurídicos e não-jurídicos.
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regular o mercado jurídico local.
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– Investimentos de não-advogados nos escritórios;
– Participação de sócios não-advogados;
– Oferecimento conjunto de serviços jurídicos e não-jurídicos.

O “big bang” da advocacia empresarial?O “big bang” da advocacia empresarial?
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.As primeiras estruturas alternativas, resultantes da lei 
de 2007, entrarão em operação em 2011. 

.A grande questão do momento reside na reação 
dos EUA para essa nova realidade.

.Mas tudo isso está bem longe da América Latina, não?!

.As primeiras estruturas alternativas, resultantes da lei 
de 2007, entrarão em operação em 2011. 

.A grande questão do momento reside na reação 
dos EUA para essa nova realidade.

.Mas tudo isso está bem longe da América Latina, não?!

Tão longe, tão perto?Tão longe, tão perto?
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Nós prevemos que será apenas uma questão de 
tempo até que outras jurisdições ao redor do globo 
iniciem um processo de desregulamentação de 
seus mercados jurídicos de maneira similar. (...) 

Não importa o que você faz, comece a pensar sobre o 

impacto hoje.
– Michael Roch, consultor, KermaPartners

Nós prevemos que será apenas uma questão de 
tempo até que outras jurisdições ao redor do globo 
iniciem um processo de desregulamentação de 
seus mercados jurídicos de maneira similar. (...) 

Não importa o que você faz, comece a pensar sobre o 

impacto hoje.
– Michael Roch, consultor, KermaPartners

Apenas uma questão de tempoApenas uma questão de tempo
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.A crise global iniciada em 2008 mostrou o quanto 
muitos negócios estavam despreparados, inclusive os 
escritórios de advocacia.

.Toda e qualquer crise de cunho econômico traz 
oportunidades e ameaças. A pergunta crucial é:

Você pretende chorar ou vender lenços de papel 
durante uma crise?
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(9) Crises econômicas(9) Crises econômicas
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(...) ações imediatas que os líderes de escritórios 

devem considerar para ajudar suas organizações a lidar 

com a tempestade atual: (...) examine com atenção as 

suas áreas de atuação. Esse é o momento de 

solidificar as áreas estrategicamente importantes
para o futuro do escritório (...) fique mais próximo de 
seus clientes, especialmente dos clientes-chave 
que são importantes para o futuro do escritório.
– Special Client Advisory: Fall 2008, Hildebrandt International.
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devem considerar para ajudar suas organizações a lidar 

com a tempestade atual: (...) examine com atenção as 

suas áreas de atuação. Esse é o momento de 

solidificar as áreas estrategicamente importantes
para o futuro do escritório (...) fique mais próximo de 
seus clientes, especialmente dos clientes-chave 
que são importantes para o futuro do escritório.
– Special Client Advisory: Fall 2008, Hildebrandt International.

Como enfrentar uma crise?Como enfrentar uma crise?
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.Estados Unidos e Europa ainda 
continuam em crise!

.América Latina em alta, 
principalmente Brasil, Chile, 
Colômbia, México e Peru.

.Como aproveitar as 
oportunidades?!
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(10) Nova ordem mundial(10) Nova ordem mundial
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.O mercado mudou muito nas últimas décadas... 
e continuará mudando!

.O impacto de todas essas mudanças na sua 
empresa ou escritório e também na sua carreira 
profissional pode ser positivo ou negativo.

.Na prática, só depende de você!
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.O impacto de todas essas mudanças na sua 
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Resumindo...Resumindo...
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.Segundo Albert Einstein:

Loucura é querer resultados diferentes fazendo tudo 
exatamente igual!

.Encarar as mudanças do mundo fazendo o mesmo de 
sempre não trará resultados diferentes!

.É preciso pensar e agir diferente!

.Segundo Albert Einstein:

Loucura é querer resultados diferentes fazendo tudo 
exatamente igual!

.Encarar as mudanças do mundo fazendo o mesmo de 
sempre não trará resultados diferentes!

.É preciso pensar e agir diferente!

Chega de “mais do mesmo”!Chega de “mais do mesmo”!
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.No cenário atual e futuro, o marketing é a melhor 
opção de diferenciação para:

– Empresas e escritórios (institucional);

– Advogados (pessoal/carreira e institucional)..É preciso lembrar que, aos olhos do mercado, 
profissionais, empresas e escritórios são cada vez 
mais iguais!

.No cenário atual e futuro, o marketing é a melhor 
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– Empresas e escritórios (institucional);

– Advogados (pessoal/carreira e institucional)..É preciso lembrar que, aos olhos do mercado, 
profissionais, empresas e escritórios são cada vez 
mais iguais!

Marketing para o resgate?Marketing para o resgate?
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Não são os mais fortes de uma espécie que 

sobrevivem, nem os mais inteligentes, mas os que 
melhor respondem às mudanças.

– Charles Darwin

Não são os mais fortes de uma espécie que 

sobrevivem, nem os mais inteligentes, mas os que 
melhor respondem às mudanças.

– Charles Darwin

Recapitulando...Recapitulando...
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O que é marketing?

Qual é a sua importância 
para os advogados?

O que é marketing?

Qual é a sua importância 
para os advogados?
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.A relação entre as organizações e seus clientes tem 
evoluído ao longo do tempo.

.Existem quatro orientações básicas:

– Orientação para a produção;
– Orientação para o produto;
– Orientação para vendas;
– Orientação para o marketing.

.A relação entre as organizações e seus clientes tem 
evoluído ao longo do tempo.

.Existem quatro orientações básicas:

– Orientação para a produção;
– Orientação para o produto;
– Orientação para vendas;
– Orientação para o marketing.

Organizações e clientesOrganizações e clientes

Fonte: “Fundamentos de marketing”, Basta, Marchesini, Oliveira e Sá, Ed. FGV (2003).
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.A identificação das necessidades e desejos dos 
clientes atuais e futuros (mercado) deve servir de 
base para o desenvolvimento de produtos e serviços.

.As organizações passam a considerar não apenas uma 
transação comercial, mas um relacionamento de 
longo prazo que traga benefícios constantes para 
ambas as partes.

.A identificação das necessidades e desejos dos 
clientes atuais e futuros (mercado) deve servir de 
base para o desenvolvimento de produtos e serviços.

.As organizações passam a considerar não apenas uma 
transação comercial, mas um relacionamento de 
longo prazo que traga benefícios constantes para 
ambas as partes.

Orientação para o marketingOrientação para o marketing

Fonte: “Fundamentos de marketing”, Basta, Marchesini, Oliveira e Sá, Ed. FGV (2003).
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Marketing é a intenção de entender e atender o 
mercado.

– Raimar Richers, professor-fundador da FGV

O primeiro negócio de qualquer negócio é continuar no 

negócio. Para tanto, é preciso gerar e manter 
consumidores com lucro.
– Theodore Levitt, um dos grandes nomes do marketing e  

autor do artigo-referência “Miopia em Marketing”
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O que é marketing?O que é marketing?
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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

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

O que é marketing?O que é marketing?
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.As atividades de 
marketing ocorrem no 
limiar da fronteira da 
organização com seus 
clientes, fornecedores, 
intermediários, 
concorrentes, entidades 
públicas e privadas. 

.Se desenvolvem num 
ambiente de constantes 
mudanças.

.As atividades de 
marketing ocorrem no 
limiar da fronteira da 
organização com seus 
clientes, fornecedores, 
intermediários, 
concorrentes, entidades 
públicas e privadas. 

.Se desenvolvem num 
ambiente de constantes 
mudanças.

Ambiente de marketingAmbiente de marketing

Mercado global

Macroambiente

Microambiente

Ambiente 
organizacional

Cliente

Fonte: “Fundamentos de marketing”, Basta, Marchesini, Oliveira e Sá, Ed. FGV (2003).
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.Também conhecido por “marketing mix” ou “4 Ps”, 
congrega os principais elementos que impactam as 
decisões de marketing (lucratividade a longo prazo):

– Produto;
– Preço;
– Praça;
– Promoção.

.Também conhecido por “marketing mix” ou “4 Ps”, 
congrega os principais elementos que impactam as 
decisões de marketing (lucratividade a longo prazo):

– Produto;
– Preço;
– Praça;
– Promoção.

Composto de marketingComposto de marketing
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.Congrega os principais elementos que impactam as 
decisões de marketing de serviços (lucratividade a 
longo prazo):

– Produto;
– Preço;
– Praça ou distribuição;
– Promoção ou comunicação;
– Evidências físicas;
– Processos;
– Pessoas.

.Congrega os principais elementos que impactam as 
decisões de marketing de serviços (lucratividade a 
longo prazo):

– Produto;
– Preço;
– Praça ou distribuição;
– Promoção ou comunicação;
– Evidências físicas;
– Processos;
– Pessoas.

Composto de marketing ampliadoComposto de marketing ampliado

Fonte: “O Marketing de Serviços Profissionais”, Kotler, Hayes e Bloom, Ed. Manole (2002).
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.Produto - Combinação de bens ou serviços que a 
empresa oferece aos mercados-alvo, com o objetivo de 
satisfazer as necessidades destes.

.Preço - Soma em dinheiro que o cliente terá de pagar 
para receber o produto, em conjunto com quaisquer 
custos  não-financeiros, como tempo, negociação e 
conveniência, além de outros.

.Produto - Combinação de bens ou serviços que a 
empresa oferece aos mercados-alvo, com o objetivo de 
satisfazer as necessidades destes.

.Preço - Soma em dinheiro que o cliente terá de pagar 
para receber o produto, em conjunto com quaisquer 
custos  não-financeiros, como tempo, negociação e 
conveniência, além de outros.

Composto ampliado de marketingComposto ampliado de marketing

Fonte: “O Marketing de Serviços Profissionais”, Kotler, Hayes e Bloom, Ed. Manole (2002).
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.Distribuição - Tudo o que a organização faz para 
colocar seus serviços à disposição do cliente-alvo.

.Comunicação - Atividades que comunicam os méritos 
do serviço e convencem os mercados-alvo a adquiri-
los.

.Evidência física - Visa compensar o fato de os 
serviços serem intangíveis e, por isso, não poderem ser 
observados, tocados ou sentidos.

.Distribuição - Tudo o que a organização faz para 
colocar seus serviços à disposição do cliente-alvo.

.Comunicação - Atividades que comunicam os méritos 
do serviço e convencem os mercados-alvo a adquiri-
los.

.Evidência física - Visa compensar o fato de os 
serviços serem intangíveis e, por isso, não poderem ser 
observados, tocados ou sentidos.

Composto ampliado de marketingComposto ampliado de marketing

Fonte: “O Marketing de Serviços Profissionais”, Kotler, Hayes e Bloom, Ed. Manole (2002).
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.Processos - As maneiras de uma organização fazer 
negócios.

.Pessoas - São importantes, especialmente no caso do 
marketing de serviços, uma vez que estes são 
intangíveis e os clientes irão procurar indicações 
concretas para avaliar a qualidade e o valor do serviço 
prestado. As pessoas que prestam os serviços são 
as indicações mais evidentes de qualidade.

.Processos - As maneiras de uma organização fazer 
negócios.

.Pessoas - São importantes, especialmente no caso do 
marketing de serviços, uma vez que estes são 
intangíveis e os clientes irão procurar indicações 
concretas para avaliar a qualidade e o valor do serviço 
prestado. As pessoas que prestam os serviços são 
as indicações mais evidentes de qualidade.

Composto ampliado de marketingComposto ampliado de marketing

Fonte: “O Marketing de Serviços Profissionais”, Kotler, Hayes e Bloom, Ed. Manole (2002).
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.Características quem devem ser muito bem conhecidas 
por quem presta serviços:

– Intangibilidade;
– Indivisibilidade;
– Variabilidade;
– Perecibilidade;
– O critério de satisfação é diferente;
– O cliente participa do processo.

.Características quem devem ser muito bem conhecidas 
por quem presta serviços:

– Intangibilidade;
– Indivisibilidade;
– Variabilidade;
– Perecibilidade;
– O critério de satisfação é diferente;
– O cliente participa do processo.

Serviços são diferentes de produtosServiços são diferentes de produtos

Fonte: “O Marketing de Serviços Profissionais”, Kotler, Hayes e Bloom, Ed. Manole (2002).
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.Os mercados modernos apresentam características que 
não podem ser ignoradas:

– Pluralidade dos clientes;
– Singularidade dos clientes;
– Profusão de ofertas.

.A segmentação de mercado é o meio utilizado pelo 
marketing para dividir o mercado em diferentes 
grupos formados por clientes com necessidades, 
desejos e atitudes similares.

.Os mercados modernos apresentam características que 
não podem ser ignoradas:

– Pluralidade dos clientes;
– Singularidade dos clientes;
– Profusão de ofertas.

.A segmentação de mercado é o meio utilizado pelo 
marketing para dividir o mercado em diferentes 
grupos formados por clientes com necessidades, 
desejos e atitudes similares.

SegmentaçãoSegmentação

Fonte: “Fundamentos de marketing”, Basta, Marchesini, Oliveira e Sá, Ed. FGV (2003).
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.Estratégias de segmentação:

– Especializar-se no produto; 
– Especializar-se no mercado, atendendo a várias 

necessidades de um mesmo mercado; 
– Concentrar-se em apenas um segmento;
– Especializar-se seletivamente, combinando alguns 

produtos para os quais a organização escolhe alguns 
segmentos onde atuar;

– Atendimento total ao mercado.

.Estratégias de segmentação:

– Especializar-se no produto; 
– Especializar-se no mercado, atendendo a várias 

necessidades de um mesmo mercado; 
– Concentrar-se em apenas um segmento;
– Especializar-se seletivamente, combinando alguns 

produtos para os quais a organização escolhe alguns 
segmentos onde atuar;

– Atendimento total ao mercado.

SegmentaçãoSegmentação

Fonte: “Fundamentos de marketing”, Basta, Marchesini, Oliveira e Sá, Ed. FGV (2003).
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.Marketing tem como principal foco a geração de 
relacionamentos lucrativos com os clientes (orientação 
para o mercado).

.O marketing de serviços apresenta desafios frente ao 
marketing de produtos: intangibilidade.

.A segmentação de mercado é o principal meio utilizado 
pelo marketing para atuar com foco.

.Marketing tem como principal foco a geração de 
relacionamentos lucrativos com os clientes (orientação 
para o mercado).

.O marketing de serviços apresenta desafios frente ao 
marketing de produtos: intangibilidade.

.A segmentação de mercado é o principal meio utilizado 
pelo marketing para atuar com foco.

Recapitulando...Recapitulando...
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.Características:

– Impessoalidade, pois raramente o consumidor estabelece 
um relacionamento significativo com representantes da 
empresa;

– O consumidor não tem referências pessoais;
– O consumidor basicamente se relaciona com marcas 

(ex.: Fiat, Sadia, Nestlé, Sony, Apple, Claro etc)..Tem foco prioritário em marcas.

.Características:

– Impessoalidade, pois raramente o consumidor estabelece 
um relacionamento significativo com representantes da 
empresa;

– O consumidor não tem referências pessoais;
– O consumidor basicamente se relaciona com marcas 

(ex.: Fiat, Sadia, Nestlé, Sony, Apple, Claro etc)..Tem foco prioritário em marcas.

Empresas de produtos e serviçosEmpresas de produtos e serviços
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.Características:

– Relacionamento pessoal, idealmente significativo, entre o 
cliente e os representantes da firma;

– Os relacionamentos são, em sua maioria, realizados entre 
pessoas;

– Relacionamentos com a marca da firma são raros..Tem foco prioritário em relacionamentos pessoais.

.Características:

– Relacionamento pessoal, idealmente significativo, entre o 
cliente e os representantes da firma;

– Os relacionamentos são, em sua maioria, realizados entre 
pessoas;

– Relacionamentos com a marca da firma são raros..Tem foco prioritário em relacionamentos pessoais.

Firmas de serviços profissionaisFirmas de serviços profissionais
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Diferentes tipos de marketingDiferentes tipos de marketing

Marketing de 
produtos

Marketing de serviços

Marketing de serviços 
profissionais

Marketing jurídico

Institucional /
Marcas

Institucional / 
Pessoas

Tradicional /
Genérico

Especializado
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.Marketing jurídico congrega:

Desenvolvimento de relacionamentos duradouros e 
mutuamente proveitosos com clientes, clientes em 
potencial e o mercado, com vistas à geração de 
oportunidades.

.Observação importante: 
Marketing jurídico é exclusivo de escritórios de 
advocacia (e seus advogados).

.Marketing jurídico congrega:

Desenvolvimento de relacionamentos duradouros e 
mutuamente proveitosos com clientes, clientes em 
potencial e o mercado, com vistas à geração de 
oportunidades.

.Observação importante: 
Marketing jurídico é exclusivo de escritórios de 
advocacia (e seus advogados).

O que é marketing jurídico?O que é marketing jurídico?
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.Marketing não é sinônimo de propaganda ou de 
publicidade!

– Propaganda é a veiculação paga de anúncios e 
informações na mídia.

– Publicidade é a veiculação espontânea de informações na 
mídia.

.Marketing também não é enganar o cliente!!!

.Marketing não é sinônimo de propaganda ou de 
publicidade!

– Propaganda é a veiculação paga de anúncios e 
informações na mídia.

– Publicidade é a veiculação espontânea de informações na 
mídia.

.Marketing também não é enganar o cliente!!!

O que marketing jurídico não é?O que marketing jurídico não é?
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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

Pouca diferenciaçãoPouca diferenciação

Fonte: “Marketing de baixo custo e alto impacto”, John Jantsch, Ed. Thomas Nelson Brasil (2007).
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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 básico...É preciso ir muito além do básico...

.
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...e os advogados tem que participar!...e os advogados tem que participar!

.

Institucional
Comunicação e 

promoção

Institucional 
+

Pessoal
Marketing jurídico 

estratégico

Ausência de 
marketing 

jurídico

Pessoal
Relacionamentos 

e negócios

+T-T

+$

-$
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.Os advogados, de maneira geral, sempre realizaram 
atividades de marketing (e vendas).

.O advento do marketing jurídico formal pressupõe a 
coordenação das várias atividades possíveis com vistas 
à obtenção de resultados concretos.

.Um dos principais elementos de mudança nos 
escritórios.

.Os advogados, de maneira geral, sempre realizaram 
atividades de marketing (e vendas).

.O advento do marketing jurídico formal pressupõe a 
coordenação das várias atividades possíveis com vistas 
à obtenção de resultados concretos.

.Um dos principais elementos de mudança nos 
escritórios.

OrigemOrigem
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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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.Você, advogado(a), é a principal ferramenta de 
marketing de seu escritório e de sua carreira, 
embora provavelmente ainda não tenha acordado para 
essa realidade.

.Advogados congregam a “equipe de frente” e realizam 
a parcela mais importante do marketing:

Ações pessoais = Relacionamentos

.Você, advogado(a), é a principal ferramenta de 
marketing de seu escritório e de sua carreira, 
embora provavelmente ainda não tenha acordado para 
essa realidade.

.Advogados congregam a “equipe de frente” e realizam 
a parcela mais importante do marketing:

Ações pessoais = Relacionamentos

O papel do advogado no marketingO papel do advogado no marketing

.
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.Normalmente são feitos negócios e, a partir daí, talvez 
sejam desenvolvidos relacionamentos:
.Normalmente são feitos negócios e, a partir daí, talvez 

sejam desenvolvidos relacionamentos:

A equação tradicional dos negóciosA equação tradicional dos negócios

Negócios
(Vender! Vender! 

Vender!)

Contatos
(Relacionamentos? 

Talvez.)
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.Alternativa que prioriza os interesses da outra parte e, 
posteriormente, o equilíbrio de interesses:
.Alternativa que prioriza os interesses da outra parte e, 

posteriormente, o equilíbrio de interesses:

A equação dos relacionamentosA equação dos relacionamentos

Relacionamentos
(Sempre que

possível!)

Oportunidades e 
novos negócios
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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”

Em outras palavras...Em outras palavras...
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.Um escritório pode fazer muito institucionalmente, mas 
a diferença real virá somente através de ações 
pessoais, desempenhadas pelos advogados.

.Advogados, de escritórios ou de empresas, podem e 
devem investir em marketing pessoal. 

– Desenvolvimento de relacionamentos complementado por 
diferentes ações (artigos, imprensa, palestras, internet etc).

.Um escritório pode fazer muito institucionalmente, mas 
a diferença real virá somente através de ações 
pessoais, desempenhadas pelos advogados.

.Advogados, de escritórios ou de empresas, podem e 
devem investir em marketing pessoal. 

– Desenvolvimento de relacionamentos complementado por 
diferentes ações (artigos, imprensa, palestras, internet etc).

Para tornar-se familiar...Para tornar-se familiar...
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.A regulamentação de ética não é restritiva!!!

.Não há absolutamente nada que restrinja ações de 
marketing orientadas a relacionamentos.

.Os advogados devem abandonar a visão tradicional do 
marketing de produtos e serviços (“miopia da visão de 
consumidor”).

.A regulamentação de ética não é restritiva!!!

.Não há absolutamente nada que restrinja ações de 
marketing orientadas a relacionamentos.

.Os advogados devem abandonar a visão tradicional do 
marketing de produtos e serviços (“miopia da visão de 
consumidor”).

Mas e a ética?!Mas e a ética?!
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.Marketing jurídico envolve relacionamentos e geração 
de oportunidades mútuas.

.É o principal elemento de mudança nos escritórios.

.Os advogados são a principal ferramenta de marketing 
de um escritório e de suas próprias carreiras!

.A regulamentação de ética não é restritiva!

.Marketing jurídico envolve relacionamentos e geração 
de oportunidades mútuas.

.É o principal elemento de mudança nos escritórios.

.Os advogados são a principal ferramenta de marketing 
de um escritório e de suas próprias carreiras!

.A regulamentação de ética não é restritiva!

Recapitulando...Recapitulando...





72

.Empresas e escritórios passam (ou não), mas o 
advogado deve sempre seguir em frente.

.O advogado que faz marketing agrega valor e 
credibilidade à sua carreira profissional.

Carreira = Futuro

.Empresas e escritórios passam (ou não), mas o 
advogado deve sempre seguir em frente.

.O advogado que faz marketing agrega valor e 
credibilidade à sua carreira profissional.

Carreira = Futuro

Marketing pessoalMarketing pessoal
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.Um kit básico de ferramentas pode incluir:

– Artigos;
– Presença na mídia;
– Apresentações;
– Desenvolvimento de relacionamentos (networking);
– Internet (novas mídias);
– Etc..IMPORTANTE: 

Você não precisa usar todas as ferramentas!

.Um kit básico de ferramentas pode incluir:

– Artigos;
– Presença na mídia;
– Apresentações;
– Desenvolvimento de relacionamentos (networking);
– Internet (novas mídias);
– Etc..IMPORTANTE: 

Você não precisa usar todas as ferramentas!

Como fazer marketing?Como fazer marketing?
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.Para desenvolver um bom marketing é essencial:

– Ter conhecimento especializado em Direito;
– Ter conhecimentos fora do Direito;
– Escrever muito bem e de forma clara;
– Falar muito bem em público;
– Relacionar-se muito bem com outras pessoas..É mandatório “pensar marketing” e “ligar pontos”!

.Para desenvolver um bom marketing é essencial:

– Ter conhecimento especializado em Direito;
– Ter conhecimentos fora do Direito;
– Escrever muito bem e de forma clara;
– Falar muito bem em público;
– Relacionar-se muito bem com outras pessoas..É mandatório “pensar marketing” e “ligar pontos”!

Marketing com substânciaMarketing com substância
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O que é mais importante
no marketing pessoal?

Tempo ou dinheiro?

O que é mais importante
no marketing pessoal?

Tempo ou dinheiro?
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.É preciso otimizar o uso do tempo e agir com foco e 
criatividade!

.Cada um deve buscar o equilíbrio mais adequado à sua 
realidade.

.É preciso otimizar o uso do tempo e agir com foco e 
criatividade!

.Cada um deve buscar o equilíbrio mais adequado à sua 
realidade.

Como lidar com o tempo curto?Como lidar com o tempo curto?
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.Como o tempo é um recurso escasso, o primeiro 
passo é realizar um planejamento “relâmpago”.

.O planejamento deverá identificar/definir:

– Foco de atuação (áreas do Direito);
– Público-alvo (segmentos do mercado);
– Estratégias e ações de marketing;
– Resultados esperados;
– Etc.

.Como o tempo é um recurso escasso, o primeiro 
passo é realizar um planejamento “relâmpago”.

.O planejamento deverá identificar/definir:

– Foco de atuação (áreas do Direito);
– Público-alvo (segmentos do mercado);
– Estratégias e ações de marketing;
– Resultados esperados;
– Etc.

Definindo um rumoDefinindo um rumo
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.Uma das formas mais tradicionais e representativas
de divulgação.

.Reflete o pensamento do advogado e serve como 
projeção para a sua carreira.

.A escolha do veículo é fundamental para ter sucesso.

.Uma das formas mais tradicionais e representativas
de divulgação.

.Reflete o pensamento do advogado e serve como 
projeção para a sua carreira.

.A escolha do veículo é fundamental para ter sucesso.

ArtigosArtigos
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.O artigo deve ser adequado ao veículo-alvo:

– Revistas e jornais aceitam artigos objetivos, atuais e 
relevantes e/ou polêmicos;

– Muitas associações também têm seus próprios veículos de 
comunicação;

– Publicações especializadas geralmente aceitam artigos 
mais longos, sobre qualquer área do Direito.

.O artigo deve ser adequado ao veículo-alvo:

– Revistas e jornais aceitam artigos objetivos, atuais e 
relevantes e/ou polêmicos;

– Muitas associações também têm seus próprios veículos de 
comunicação;

– Publicações especializadas geralmente aceitam artigos 
mais longos, sobre qualquer área do Direito.

Temas e publicaçõesTemas e publicações
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.O leitor não tem tempo a perder:

– O artigo deve ser muito bem planejado;
– O artigo deve ter um tema e um público-alvo muito bem 

definidos;
– O texto deve ser objetivo, conciso e muito bem escrito, sem 

juridiquês;
– Uma pessoa diferente do autor deve revisar o texto;
– Devem ser reaproveitados após a primeira publicação..É preciso ter cuidado com as “obras-primas”!

.O leitor não tem tempo a perder:

– O artigo deve ser muito bem planejado;
– O artigo deve ter um tema e um público-alvo muito bem 

definidos;
– O texto deve ser objetivo, conciso e muito bem escrito, sem 

juridiquês;
– Uma pessoa diferente do autor deve revisar o texto;
– Devem ser reaproveitados após a primeira publicação..É preciso ter cuidado com as “obras-primas”!

Considerações sobre artigosConsiderações sobre artigos
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.Palestrar em eventos agrega credibilidade à carreira 
do advogado, principalmente em eventos promovidos 
por terceiros.

.Os convites chegam à medida que o advogado vai 
construindo o seu nome no mercado. 

.Quanto mais conhecido, maior a probabilidade do 
advogado receber convites.

.Palestrar em eventos agrega credibilidade à carreira 
do advogado, principalmente em eventos promovidos 
por terceiros.

.Os convites chegam à medida que o advogado vai 
construindo o seu nome no mercado. 

.Quanto mais conhecido, maior a probabilidade do 
advogado receber convites.

ApresentaçõesApresentações
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.Falar em público é uma habilidade essencial no 
mundo dos negócios:

– Não pode ser ignorada;
– Se o advogado não tem essa prática, deve procurar 

desenvolvê-la;
– Conhecer um mínimo de PowerPoint é altamente 

recomendável.

.Falar em público é uma habilidade essencial no 
mundo dos negócios:

– Não pode ser ignorada;
– Se o advogado não tem essa prática, deve procurar 

desenvolvê-la;
– Conhecer um mínimo de PowerPoint é altamente 

recomendável.

Habilidade essencialHabilidade essencial
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.É preciso ser proativo e buscar/criar oportunidades:

– Câmaras de comércio;
– Associações de todos os tipos;
– Empresas promotoras de eventos;
– Cursos;
– Instituições de ensino;
– Clientes (apresentações internas);
– Etc.

.É preciso ser proativo e buscar/criar oportunidades:

– Câmaras de comércio;
– Associações de todos os tipos;
– Empresas promotoras de eventos;
– Cursos;
– Instituições de ensino;
– Clientes (apresentações internas);
– Etc.

Em busca de oportunidadesEm busca de oportunidades
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.Alguns cuidados, que vão além de falar bem:

– A palestra deve ser objetiva, ter cunho prático e ser 
estimulante;

– É fundamental respeitar a duração, de modo a deixar tempo 
para interação com o público (ao final e após);

– Deve-se investir no contato e desenvolvimento de 
relacionamentos com participantes (networking).

.Alguns cuidados, que vão além de falar bem:

– A palestra deve ser objetiva, ter cunho prático e ser 
estimulante;

– É fundamental respeitar a duração, de modo a deixar tempo 
para interação com o público (ao final e após);

– Deve-se investir no contato e desenvolvimento de 
relacionamentos com participantes (networking).

Considerações sobre apresentaçõesConsiderações sobre apresentações
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.Marcar presença regular na mídia agrega muita 
credibilidade e é um ótimo meio de se estar em 
evidência no mercado.

.Pode ser trabalhada com ou sem assessoria de 
imprensa, mas desde que os veículos sejam muito bem
selecionados.

.Marcar presença regular na mídia agrega muita 
credibilidade e é um ótimo meio de se estar em 
evidência no mercado.

.Pode ser trabalhada com ou sem assessoria de 
imprensa, mas desde que os veículos sejam muito bem
selecionados.

Presença na mídiaPresença na mídia
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O que gera mais credibilidade?

Artigos ou matérias/reportagens?

O que gera mais credibilidade?

Artigos ou matérias/reportagens?



87

.Os meios mais comuns de divulgação:

– Artigos;
– Notas;
– Entrevistas;
– Reportagens/matérias;
– Etc..O advogado deve procurar tornar-se uma fonte para

um tema no qual é especialista (foco).

.Os meios mais comuns de divulgação:

– Artigos;
– Notas;
– Entrevistas;
– Reportagens/matérias;
– Etc..O advogado deve procurar tornar-se uma fonte para

um tema no qual é especialista (foco).

Logística de divulgaçãoLogística de divulgação
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.Deverá ser realizado um planejamento mínimo que 
reflita os interesses face às possibilidades de 
exposição..Algumas dicas importantes:

– Jornalistas nunca devem ser ignorados;
– A hora certa de se aproximar é quando não há demandas;
– Ninguém “decide” onde quer aparecer;
– Aparecer nos grandes jornais nem sempre traz resultados.

.Deverá ser realizado um planejamento mínimo que 
reflita os interesses face às possibilidades de 
exposição..Algumas dicas importantes:

– Jornalistas nunca devem ser ignorados;
– A hora certa de se aproximar é quando não há demandas;
– Ninguém “decide” onde quer aparecer;
– Aparecer nos grandes jornais nem sempre traz resultados.

Considerações sobre a mídiaConsiderações sobre a mídia
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.A advocacia é um negócio de relacionamentos. 

.Marketing para advogados envolve relacionamentos e 
geração de oportunidades.

.Tudo, absolutamente tudo, tem a ver com 
relacionamentos!

.É indiscutivelmente um forte diferencial, explorado 
corretamente por muito poucos.

.A advocacia é um negócio de relacionamentos. 

.Marketing para advogados envolve relacionamentos e 
geração de oportunidades.

.Tudo, absolutamente tudo, tem a ver com 
relacionamentos!

.É indiscutivelmente um forte diferencial, explorado 
corretamente por muito poucos.

Desenvolvimento de relacionamentosDesenvolvimento de relacionamentos
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.O conceito de relacionamento é bastante amplo. 

.O chamado networking é o trabalho de alimentar,  
cultivar e explorar uma rede de relacionamentos.

.Quem eu conheço? / Quem me conhece?

.O que estou querendo? / Como posso ajudar?

.O conceito de relacionamento é bastante amplo. 

.O chamado networking é o trabalho de alimentar,  
cultivar e explorar uma rede de relacionamentos.

.Quem eu conheço? / Quem me conhece?

.O que estou querendo? / Como posso ajudar?

Relacionamentos e networkingRelacionamentos e networking
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O que fazer com cartões de visitas 
recebidos de outras pessoas?

O que fazer com cartões de visitas 
recebidos de outras pessoas?
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.Todas as pessoas, em geral, possuem uma lista de 
contatos (caderno de endereços).

.Uma lista de contatos não necessariamente se traduz 
em uma rede de relacionamentos.

.Você lembra de seus contatos?

.Seus contatos lembram de você?

.Todas as pessoas, em geral, possuem uma lista de 
contatos (caderno de endereços).

.Uma lista de contatos não necessariamente se traduz 
em uma rede de relacionamentos.

.Você lembra de seus contatos?

.Seus contatos lembram de você?

Contatos ou relacionamentos?Contatos ou relacionamentos?
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.Todo mundo têm e todo mundo troca, mas ninguém 
faz nada com os cartões recebidos!.Pontos de contato para novas oportunidades:

– Todo cartão recebido deve ser cadastrado junto com 
informações levantadas durante o primeiro contato;

– Deve-se fazer o chamado “follow-up” para todo novo contato 
cadastrado;

– Relacionamentos valiosos podem surgir com o tempo.

.Todo mundo têm e todo mundo troca, mas ninguém 
faz nada com os cartões recebidos!.Pontos de contato para novas oportunidades:

– Todo cartão recebido deve ser cadastrado junto com 
informações levantadas durante o primeiro contato;

– Deve-se fazer o chamado “follow-up” para todo novo contato 
cadastrado;

– Relacionamentos valiosos podem surgir com o tempo.

Cartão de visitas: o incompreendidoCartão de visitas: o incompreendido



94

.Se você conhece pessoas novas regularmente,
será preciso dar continuidade a esses possíveis novos 
relacionamentos..Para avaliar corretamente cada novo contato, será 
preciso investir algum tempo.

.Se você conhece pessoas novas regularmente,
será preciso dar continuidade a esses possíveis novos 
relacionamentos..Para avaliar corretamente cada novo contato, será 
preciso investir algum tempo.

Aprofundar um relacionamento ou não?Aprofundar um relacionamento ou não?
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O que fazer para 
conhecer novas pessoas?

O que fazer para 
conhecer novas pessoas?
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.Crie o hábito de praticar o networking e sempre 
conhecer novas pessoas. 

.Falar com estranhos não é tarefa fácil para muitos, 
mas pode ser facilitado por algumas situações.

.Para os mais tímidos, o networking virtual (e-mail e 
redes sociais) é uma opção bem interessante e que
traz ótimos resultados.

.Crie o hábito de praticar o networking e sempre 
conhecer novas pessoas. 

.Falar com estranhos não é tarefa fácil para muitos, 
mas pode ser facilitado por algumas situações.

.Para os mais tímidos, o networking virtual (e-mail e 
redes sociais) é uma opção bem interessante e que
traz ótimos resultados.

Conhecendo novas pessoasConhecendo novas pessoas
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.Exemplo 1: 

– Se você estiver em um ambiente propício ao networking e 
conhecer um dos presentes, peça para ele o apresentar a 
outras pessoas, se possível. 

.Exemplo 2: 

– Se você estiver participando de um evento, chegue antes do 
início da palestra e se apresente para o palestrante e 
explique seu interesse no tema. O mesmo pode ser feito ao 
final da palestra.

.Exemplo 1: 

– Se você estiver em um ambiente propício ao networking e 
conhecer um dos presentes, peça para ele o apresentar a 
outras pessoas, se possível. 

.Exemplo 2: 

– Se você estiver participando de um evento, chegue antes do 
início da palestra e se apresente para o palestrante e 
explique seu interesse no tema. O mesmo pode ser feito ao 
final da palestra.

Exemplos de situações que
facilitam o networking

Exemplos de situações que
facilitam o networking
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.Exemplo 3: 

– Uma boa opção para chamar a atenção em uma palestra é 
ser o primeiro a fazer uma pergunta ao palestrante. As 
chances de provocar algum contato ao final são grandes.

.Exemplo 4: 

– O primeiro momento com uma pessoa estranha é o 
momento ideal para “quebrar o gelo” e iniciar uma conversa. 
O que falar é irrelevante, pois serve apenas para iniciar o 
contato.

.Exemplo 3: 

– Uma boa opção para chamar a atenção em uma palestra é 
ser o primeiro a fazer uma pergunta ao palestrante. As 
chances de provocar algum contato ao final são grandes.

.Exemplo 4: 

– O primeiro momento com uma pessoa estranha é o 
momento ideal para “quebrar o gelo” e iniciar uma conversa. 
O que falar é irrelevante, pois serve apenas para iniciar o 
contato.

Mais exemplos de situações que
facilitam o networking

Mais exemplos de situações que
facilitam o networking



99

.Para desenvolver uma bem-sucedida rede de 
relacionamentos é preciso:
– Investir nos contatos atuais;
– Investir na expansão da rede;
– Ter disciplina;
– Ser paciente;
– Ser autêntico;
– Ter interesse sincero na outra parte;
– Ajude para, se for o caso, ser ajudado..A palavra-chave é R-E-C-I-P-R-O-C-I-D-A-D-E!

.Para desenvolver uma bem-sucedida rede de 
relacionamentos é preciso:
– Investir nos contatos atuais;
– Investir na expansão da rede;
– Ter disciplina;
– Ser paciente;
– Ser autêntico;
– Ter interesse sincero na outra parte;
– Ajude para, se for o caso, ser ajudado..A palavra-chave é R-E-C-I-P-R-O-C-I-D-A-D-E!

O caminho das pedrasO caminho das pedras
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.Um dos melhores e mais diversificados meios para 
desenvolver o marketing pessoal:

– Informativos / e-mail marketing;
– Palestras via internet;
– Blogs;
– Podcasts (áudio);
– Videoblogs / vídeos informativos (YouTube);
– Twitter (“microblog”);
– Redes sociais (LinkedIn, Facebook etc);
– Etc.

.Um dos melhores e mais diversificados meios para 
desenvolver o marketing pessoal:

– Informativos / e-mail marketing;
– Palestras via internet;
– Blogs;
– Podcasts (áudio);
– Videoblogs / vídeos informativos (YouTube);
– Twitter (“microblog”);
– Redes sociais (LinkedIn, Facebook etc);
– Etc.

InternetInternet
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.Uma ferramenta de divulgação e desenvolvimento 
de relacionamentos que, quando bem usada, pode 
trazer ótimos resultados.

.Definição de blog:

(...) uma página da web cujas atualizações (chamadas 

posts) são organizadas cronologicamente (como um 

histórico ou diário).

– Wikipédia

.Uma ferramenta de divulgação e desenvolvimento 
de relacionamentos que, quando bem usada, pode 
trazer ótimos resultados.

.Definição de blog:

(...) uma página da web cujas atualizações (chamadas 

posts) são organizadas cronologicamente (como um 

histórico ou diário).

– Wikipédia

BlogsBlogs
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.Principais características:

– Site de visual geralmente simples;
– Foco no conteúdo;
– Categorização dos textos criados (opcional);
– Fácil (e rápida) atualização por leigos;
– Os visitantes podem enviar comentários;
– Divulgação através de feeds RSS e e-mail;
– Etc.

.Principais características:

– Site de visual geralmente simples;
– Foco no conteúdo;
– Categorização dos textos criados (opcional);
– Fácil (e rápida) atualização por leigos;
– Os visitantes podem enviar comentários;
– Divulgação através de feeds RSS e e-mail;
– Etc.

Características de um blogCaracterísticas de um blog
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.Um blog não é muito diferente de outros recursos:

– Deve ter um tema específico (nicho);
– Demanda paciência, pois os resultados só vêm com o 

tempo;
– Se tiver qualidade, agregará credibilidade;
– Facilita o desenvolvimento de relacionamentos que 

podem gerar oportunidades;
– O Google simplesmente adora blogs.

.Um blog não é muito diferente de outros recursos:

– Deve ter um tema específico (nicho);
– Demanda paciência, pois os resultados só vêm com o 

tempo;
– Se tiver qualidade, agregará credibilidade;
– Facilita o desenvolvimento de relacionamentos que 

podem gerar oportunidades;
– O Google simplesmente adora blogs.

Considerações sobre blogsConsiderações sobre blogs
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A internet vai muito além de um blog!A internet vai muito além de um blog!

Fonte: “The Conversation  Prism”, Brian Solis and JESS3 (2008).
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.Em 18 anos de atividades comerciais, a internet deixou 
de ser uma rede de computadores para tornar-se uma 
rede de pessoas.

.Desenvolver relacionamentos no ambiente virtual é 
tão importante quanto no mundo real.

.Em 18 anos de atividades comerciais, a internet deixou 
de ser uma rede de computadores para tornar-se uma 
rede de pessoas.

.Desenvolver relacionamentos no ambiente virtual é 
tão importante quanto no mundo real.

A internet é socialA internet é social
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.Artigos, apresentações, mídia, relacionamentos, 
internet... todos têm vários aspectos em comum:

– Foco (tema e público-alvo);
– Relevância/atualidade/novidade;
– Comprometimento regular;
– Investimento de tempo;
– Resultados de médio/longo prazo.

.Artigos, apresentações, mídia, relacionamentos, 
internet... todos têm vários aspectos em comum:

– Foco (tema e público-alvo);
– Relevância/atualidade/novidade;
– Comprometimento regular;
– Investimento de tempo;
– Resultados de médio/longo prazo.

Para nunca esquecer!Para nunca esquecer!
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.Marketing jurídico envolve relacionamentos e geração 
de oportunidades mútuas.

.O advogado que faz marketing agrega muito valor à 
sua carreira.

.De todas as ferramentas sugeridas, o desenvolvimento 
de relacionamentos é, de longe, a mais eficaz.

.Comprometimento de tempo é fundamental.

.Marketing jurídico envolve relacionamentos e geração 
de oportunidades mútuas.

.O advogado que faz marketing agrega muito valor à 
sua carreira.

.De todas as ferramentas sugeridas, o desenvolvimento 
de relacionamentos é, de longe, a mais eficaz.

.Comprometimento de tempo é fundamental.

Recapitulando...Recapitulando...
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.O que: Networking virtual (e presencial)

.Quem: Marco Antonio / Consultoria

.Quando: Jan/2007 - Fev/2010

.Por que (motivação): Ganhar familiaridade no 
mercado e gerar oportunidades e negócios

.O que: Networking virtual (e presencial)

.Quem: Marco Antonio / Consultoria

.Quando: Jan/2007 - Fev/2010

.Por que (motivação): Ganhar familiaridade no 
mercado e gerar oportunidades e negócios

Estudo de caso 1: networking virtualEstudo de caso 1: networking virtual
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.Como: Networking presencial + Outlook + Excel + 
envio personalizado de emails

.Quanto: Muito tempo

.Resultados: 80% dos negócios da consultoria
(incluindo aulas, palestras e estudos de mercado) e 
emprego atual

.Como: Networking presencial + Outlook + Excel + 
envio personalizado de emails

.Quanto: Muito tempo

.Resultados: 80% dos negócios da consultoria
(incluindo aulas, palestras e estudos de mercado) e 
emprego atual

Estudo de caso 1: networking virtualEstudo de caso 1: networking virtual
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www.linkedin.com
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.O que: Vídeos curtos e informativos sobre questões 
comuns de Direito Trabalhista

.Quem: Marcos Alencar

.Quando: Desde 2008

.Por que (motivação): Menos tempo para gravar um 
vídeo do que para escrever um post de blog

.O que: Vídeos curtos e informativos sobre questões 
comuns de Direito Trabalhista

.Quem: Marcos Alencar

.Quando: Desde 2008

.Por que (motivação): Menos tempo para gravar um 
vídeo do que para escrever um post de blog

Estudo de caso 2: videocastsEstudo de caso 2: videocasts
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.Como: Nokia N95 + YouTube + blog/site

.Quanto: 1 hora/dia (ao chegar no escritório)

.Resultados:

O blog não é comercial, fica difícil medir. Eu não uso 

ele para consulta, apenas para firmar meu ponto de 
vista e prever o futuro, acertos e erros, que imagino as 

mudanças causarão nas pessoas.

.Como: Nokia N95 + YouTube + blog/site

.Quanto: 1 hora/dia (ao chegar no escritório)

.Resultados:

O blog não é comercial, fica difícil medir. Eu não uso 

ele para consulta, apenas para firmar meu ponto de 
vista e prever o futuro, acertos e erros, que imagino as 

mudanças causarão nas pessoas.

Estudo de caso 2: videocastsEstudo de caso 2: videocasts
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www.youtube.com/user/marcosdejure
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.O que: Blog “Entertainment Law Brazil”

.Quem: Dois sócios / Dannemann Siemsen

.Quando: Desde Abr/2010

.Por que (motivação): Ter um canal para divulgar 
opiniões sobre a situação do direito do entretenimento 
no Brasil para um público de fora do país

.Como: WordPress (gerenciador de blogs)

.O que: Blog “Entertainment Law Brazil”

.Quem: Dois sócios / Dannemann Siemsen

.Quando: Desde Abr/2010

.Por que (motivação): Ter um canal para divulgar 
opiniões sobre a situação do direito do entretenimento 
no Brasil para um público de fora do país

.Como: WordPress (gerenciador de blogs)

Estudo de caso 3: blogEstudo de caso 3: blog
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.Quanto: 

Trabalho no blog fora do horário normal de 
expediente, ou nos finais de dia ou finais de 
semana. Assim, não há impacto de tempo investido 

para o escritório (...) o tempo que gastamos com o blog 

não é tão grande que não me permita o “luxo” de 

escrever para ele por puro hobby mas um hobby que 

pode gerar – como já gerou – um retorno financeiro que 

muito mais que justificou sua existência.

.Quanto: 

Trabalho no blog fora do horário normal de 
expediente, ou nos finais de dia ou finais de 
semana. Assim, não há impacto de tempo investido 

para o escritório (...) o tempo que gastamos com o blog 

não é tão grande que não me permita o “luxo” de 

escrever para ele por puro hobby mas um hobby que 

pode gerar – como já gerou – um retorno financeiro que 

muito mais que justificou sua existência.

Estudo de caso 3: blogEstudo de caso 3: blog
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.Resultados: 

(...) um grande estúdio norte-americano acabou virando 

cliente por uma série de razões, dentre elas, 

expressamente, a de que o blog demonstrava minha 

“paixão” sobre o assunto. Não acredito que o blog 

tenha sido a razão principal para a contratação mas ele 

certamente ajudou, tornando-se uma espécie de 
diferencial. Esse cliente gostou tanto do blog que 

divulgou internamente e para seus concorrentes (...)

.Resultados: 

(...) um grande estúdio norte-americano acabou virando 

cliente por uma série de razões, dentre elas, 

expressamente, a de que o blog demonstrava minha 

“paixão” sobre o assunto. Não acredito que o blog 

tenha sido a razão principal para a contratação mas ele 

certamente ajudou, tornando-se uma espécie de 
diferencial. Esse cliente gostou tanto do blog que 

divulgou internamente e para seus concorrentes (...)

Estudo de caso 3: blogEstudo de caso 3: blog
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.Mais resultados: 

Houve outros casos, menores, que também geraram 

trabalho e algumas situações em que o que aconteceu 

foi a geração de mais contatos tanto com pessoas 

que de outra forma não tinham conhecimento dessa 

minha atividade quanto de blogueiros e donos de site 

em áreas semelhantes. (...) 

É um processo que não tem volta. 

.Mais resultados: 

Houve outros casos, menores, que também geraram 

trabalho e algumas situações em que o que aconteceu 

foi a geração de mais contatos tanto com pessoas 

que de outra forma não tinham conhecimento dessa 

minha atividade quanto de blogueiros e donos de site 

em áreas semelhantes. (...) 

É um processo que não tem volta. 

Estudo de caso 3: blogEstudo de caso 3: blog
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entertainmentlawbrazil.com.br
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.Autor: 
Harry Beckwith

.O melhor livro para entender
o que é realmente importante
para o cliente.

.Fundamental para se colocar
no lugar do cliente e adquirir
um novo ponto de vista.

.Autor: 
Harry Beckwith

.O melhor livro para entender
o que é realmente importante
para o cliente.

.Fundamental para se colocar
no lugar do cliente e adquirir
um novo ponto de vista.

Vendendo o invisível 
(“Selling the invisible”)
Vendendo o invisível 

(“Selling the invisible”)
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.Autores:
Keith Ferrazzi & Tahl Raz

.Um livro autobiográfico sobre 
a importância de desenvolver
relacionamentos mutuamente
proveitosos ao longo da vida.

.Autores:
Keith Ferrazzi & Tahl Raz

.Um livro autobiográfico sobre 
a importância de desenvolver
relacionamentos mutuamente
proveitosos ao longo da vida.

Nunca almoce sozinho 
(“Never eat alone”)

Nunca almoce sozinho 
(“Never eat alone”)
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.Autores:
Francesc Domínguez & 
Iolanda Guiu

.Um panorama objetivo sobre
marketing jurídico (escritórios), 
mas com um capítulo dedicado 
ao marketing pessoal.

.Autores:
Francesc Domínguez & 
Iolanda Guiu

.Um panorama objetivo sobre
marketing jurídico (escritórios), 
mas com um capítulo dedicado 
ao marketing pessoal.

El marketing jurídicoEl marketing jurídico
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.Autor:
Ivan Cavero de la Peña

.Um amplo panorama sobre
marketing jurídico (escritórios)
do ponto de vista de um
advogado peruano.

.Autor:
Ivan Cavero de la Peña

.Um amplo panorama sobre
marketing jurídico (escritórios)
do ponto de vista de um
advogado peruano.

La vida recompensa las acciones: 
márketing y prácticas...

La vida recompensa las acciones: 
márketing y prácticas...
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Relatórios sobre Peru e América LatinaRelatórios sobre Peru e América Latina
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.Disponível gratuitamente 
para membros do grupo
“Lawyers of Brazil” no 
Connected, a rede social 
da Martindale-Hubbell.

.Disponible en español.

.Inscrição gratuita:
www.martindale.com/connected 

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

.Disponible en español.

.Inscrição gratuita:
www.martindale.com/connected 

Estudo sobre departamentos jurídicosEstudo sobre departamentos jurídicos
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.Nova edição, recém-lançada,
do pioneiro estudo de 2007-08.

.Disponible en español.

.Download gratuito:
www.martindale-hubbell.com.mx/
legalmarketing

.Nova edição, recém-lançada,
do pioneiro estudo de 2007-08.

.Disponible en español.

.Download gratuito:
www.martindale-hubbell.com.mx/
legalmarketing

Estudo sobre marketing jurídicoEstudo sobre marketing jurídico
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.Marco Antonio P. Gonçalves
www.marketingjuridico.com.br/MAPGoncalves

.Ivan Cavero de la Peña (en español)
www.practicalegal.blogs.com

.Larry Bodine
blog.larrybodine.com

.Keith Ferrazzi
www.keithferrazzi.com

.Marco Antonio P. Gonçalves
www.marketingjuridico.com.br/MAPGoncalves

.Ivan Cavero de la Peña (en español)
www.practicalegal.blogs.com

.Larry Bodine
blog.larrybodine.com

.Keith Ferrazzi
www.keithferrazzi.com

Links úteisLinks úteis
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.Legaltoday.com (en español)
www.legaltoday.com

.Latin American Corporate Counsel Association 
(LACCA)
www.latinlawyer.com/lacca/

.Association of Corporate Counsel (ACC)
www.acc.com
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www.legaltoday.com

.Latin American Corporate Counsel Association 
(LACCA)
www.latinlawyer.com/lacca/

.Association of Corporate Counsel (ACC)
www.acc.com

Links úteisLinks úteis



130

Marketing bem-sucedido é uma 
questão de hábito (tempo) 
e foco (seu e do cliente!).

E sem imediatismos!

Marketing bem-sucedido é uma 
questão de hábito (tempo) 
e foco (seu e do cliente!).

E sem imediatismos!

Recado finalRecado final
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Muchas gracias!

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

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