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Sobre o estudo

• Lançado em abril de 2011 (coleta de informações em 2010), 
é a segunda edição de estudo pioneiro lançado em 2007/2008.

• Participação de 109 escritórios brasileiros e 29 escritórios 
mexicanos, de diferentes portes e perfis.

• Relatório de 50 páginas disponível gratuitamente em 
português, espanhol e inglês.
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Responsáveis pelo estudo

• Desenvolvido por Marco Antonio e Alessandra Gonçalves, com 
o suporte da HernándezRomano Consultores (México). 

• Patrocinado por LexisNexis Martindale-Hubbell. 
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Porte dos escritórios participantes (R=109)



4martindale.com

Perfil dos escritórios participantes (R=108)
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Cargo dos representantes dos escritórios participantes (R=109)
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Como usar o estudo?

• O estudo oferece um excelente panorama de como os 
escritórios brasileiros (e mexicanos) estão lidando com 
marketing.

• Não é necessariamente representativo de todo o mercado, 
mas é uma ótima referência (um “norte”).

• Você poderá avaliar o estágio atual de marketing do seu 
escritório e planejar novas ações!
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Como não usar o estudo!

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

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)
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Departamentos formais de marketing (R=106)
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Planos formais de marketing (R=108)
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Controle e mensuração dos objetivos estabelecidos (R=35)
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Orçamentos formais de marketing (R=108)
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Representatividade do orçamento de marketing no 
faturamento (R=29)
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Tomada de decisão com relação ao orçamento de marketing 
(R=105)
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Terceirização de atividades de marketing (R=109)
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Atividades de marketing regularmente terceirizadas (R=60)
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Percepção dos advogados com relação ao marketing (R=106)
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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)
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Principais fontes de informação e aprendizado (R=105)
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Brasil: liderança na América Latina em marketing jurídico

• 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.
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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)
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Mas qual é a melhor tática/ferramenta?!

• Não existem necessariamente ações melhores ou piores, certas 
ou erradas... 

• Ações de marketing devem ser diversificadas, como 
investimentos financeiros, e desenvolvidas com qualidade e 
comprometimento.

• Ações que estimulam o desenvolvimento de relacionamentos 
devem ser priorizadas!
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Percepção sobre critério de contratação mais importante 
segundo o cliente (R=106)
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Critérios de contratação segundo os próprios clientes

Fonte: “Estudo brasileiro sobre relacionamento entre departamentos jurídicos e escritórios de advocacia”, LexisNexis Martindale-Hubbell (2010).
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Pensamento final (1)

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
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Pensamento final (2)

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

Fonte: “Estudo brasileiro sobre relacionamento entre departamentos jurídicos e escritórios de advocacia”, LexisNexis Martindale-Hubbell (2010).
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Disponível gratuitamente em:

www.martindale-hubbell.com.br/
legalmarketing

Como obter o relatório completo?



30martindale.com

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 relevante
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