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.Profissional interno ou consultoria externa?.Planejamento de marketing e mensuração.Ações de maior retorno.Mapeamento da clientela.Redes sociais.Responsabilidade social e ambiental.Referências
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TópicosTópicos
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.Estudo lançado em 2011, com
muita informação útil sobre
marketing nos escritórios 
brasileiros.

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

.Estudo lançado em 2011, com
muita informação útil sobre
marketing nos escritórios 
brasileiros.

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

Referência de apoioReferência de apoio



Profissional interno
ou consultoria externa?

Profissional interno
ou consultoria externa?
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Profissionais de marketing 
em tempo integral (R=109)

Profissionais de marketing 
em tempo integral (R=109)
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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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1) Empregando profissionais especializados ($$$)

e/ou

2) Contratando consultorias especializadas ($$)

e/ou

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

1) Empregando profissionais especializados ($$$)

e/ou

2) Contratando consultorias especializadas ($$)

e/ou

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

Como ter marketing no seu escritório?Como ter marketing no seu escritório?
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.Contar com profissionais internos e/ou externos só 
trará resultados para o escritório se houver:

.Interesse, comprometimento e participação 
dos sócios (e demais advogados)!!

.Ou seja:
Você, advogado (a), tem que se envolver!

.Contar com profissionais internos e/ou externos só 
trará resultados para o escritório se houver:

.Interesse, comprometimento e participação 
dos sócios (e demais advogados)!!

.Ou seja:
Você, advogado (a), tem que se envolver!

Mas para realmente dar certo...Mas para realmente dar certo...
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.Advogados e profissionais de marketing devem 
trabalhar em parceria e com confiança.
.Advogados e profissionais de marketing devem 

trabalhar em parceria e com confiança.

Parceria conjunta e contínuaParceria conjunta e contínua

.



Planejamento de marketing
e mensuração

Planejamento de marketing
e mensuração
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Planos formais de marketing (R=108)Planos formais de marketing (R=108)
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Controle e mensuração dos objetivos 
estabelecidos (R=35)

Controle e mensuração dos objetivos 
estabelecidos (R=35)
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.A grande maioria dos escritórios não realiza 
nenhum tipo de planejamento.

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

.Procure criar no seu escritório uma cultura de 
planejamento em doses homeopáticas, mas com 
“accountability” para os envolvidos.

.A grande maioria dos escritórios não realiza 
nenhum tipo de planejamento.

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

.Procure criar no seu escritório uma cultura de 
planejamento em doses homeopáticas, mas com 
“accountability” para os envolvidos.

Um plano simples ou complexo?Um plano simples ou complexo?
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.O ideal é começar pequeno, com planejamentos 
específicos:

– Por advogado;
– Por equipe / área de atuação;
– Por setor de mercado;
– Para aprofundar relacionamento com cliente atuais;
– Para prospectar novos clientes;
– De presença na mídia;
– De participação em câmaras e associações;
– ...

.O ideal é começar pequeno, com planejamentos 
específicos:

– Por advogado;
– Por equipe / área de atuação;
– Por setor de mercado;
– Para aprofundar relacionamento com cliente atuais;
– Para prospectar novos clientes;
– De presença na mídia;
– De participação em câmaras e associações;
– ...

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

Metas Objetivos Responsáveis Prazo Prazo final

A

B 

C
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.Métricas quantitativas:

.Mensurar aspectos qualitativos é uma tarefa bem 
mais complexa.

.Métricas quantitativas:

.Mensurar aspectos qualitativos é uma tarefa bem 
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)

....



18

.Procure criar um registro de como cada cliente
potencial chegou ao seu escritório:

– Recomendação? De quem? De onde?

– Veio pela internet? Pelo Google? Pelo site?

– Assistiu uma palestra? De quem? Quando?

– Leu uma reportagem? Sobre o que? Qual veículo?

– …

.Procure criar um registro de como cada cliente
potencial chegou ao seu escritório:

– Recomendação? De quem? De onde?

– Veio pela internet? Pelo Google? Pelo site?

– Assistiu uma palestra? De quem? Quando?

– Leu uma reportagem? Sobre o que? Qual veículo?

– …

Uma dica importanteUma dica importante



Ações de maior retornoAções de maior retorno
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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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.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 (e envolvem os advogados) 
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 (e envolvem os advogados) 
devem ser priorizadas!

Mas qual é a melhor tática/ferramenta?!Mas qual é a melhor tática/ferramenta?!



Mapeamento da clientelaMapeamento da clientela
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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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.Mapear e analisar a clientela permite identificar:

– Clientes mais relevantes (80/20);

– Áreas mais demandadas (expertise jurídica);

– Setores representativos (expertise de negócios);

– Localidades geográficas representativas;

– Oportunidades de venda-cruzada/diversificação;

– …

– E muito mais!!

.Mapear e analisar a clientela permite identificar:

– Clientes mais relevantes (80/20);

– Áreas mais demandadas (expertise jurídica);

– Setores representativos (expertise de negócios);

– Localidades geográficas representativas;

– Oportunidades de venda-cruzada/diversificação;

– …

– E muito mais!!

Conheça-te a ti mesmo!Conheça-te a ti mesmo!
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.Sistemas jurídicos podem ser muito úteis, mas
desde que sejam alimentados… e usados!!!

.Resumindo:
– Você usa os relatórios gerenciais de seu sistema?

– Seu sistema tem BI? Você sabe o que é BI? Usa?

– O cadastro dos clientes está correto e atualizado?

– Você associa setores de mercado aos clientes?

– Você consegue cruzar advogados, equipes, 
clientes e setores com faturamento?

.Sistemas jurídicos podem ser muito úteis, mas
desde que sejam alimentados… e usados!!!

.Resumindo:
– Você usa os relatórios gerenciais de seu sistema?

– Seu sistema tem BI? Você sabe o que é BI? Usa?

– O cadastro dos clientes está correto e atualizado?

– Você associa setores de mercado aos clientes?

– Você consegue cruzar advogados, equipes, 
clientes e setores com faturamento?

Mapeamento se baseia em informaçãoMapeamento se baseia em informação



Redes sociaisRedes sociais
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.Assunto ainda embrionário no Brasil.

.Alguns passos recomendados:
– Divulgar informações do escritório e de interesse

(“content curation”) nas redes;
– Criar uma página no Facebook e LinkedIn;
– Criar uma conta no Twitter;
– Estimular participação dos advogados nas redes, 

principalmente no LinkedIn (perfil e grupos);
– Criar uma política de redes sociais;
– Acompanhar a evolução do assunto nos EUA.

.Assunto ainda embrionário no Brasil.

.Alguns passos recomendados:
– Divulgar informações do escritório e de interesse

(“content curation”) nas redes;
– Criar uma página no Facebook e LinkedIn;
– Criar uma conta no Twitter;
– Estimular participação dos advogados nas redes, 

principalmente no LinkedIn (perfil e grupos);
– Criar uma política de redes sociais;
– Acompanhar a evolução do assunto nos EUA.

Escritórios e as novas mídiasEscritórios e as novas mídias
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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)



Responsabilidade social
e ambiental 

Responsabilidade social
e ambiental 
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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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.Responsabilidade social e ambiental, assim como
diversidade, são temas muita valorizados pelos
clientes nos EUA. E no Brasil?

.Toda iniciativa é válida, mas desde que não seja
motivada por fins de marketing.

.Enfim, faça por motivos não-promocionais e 
divulgue com discrição, sem “fanfarra”.

.Responsabilidade social e ambiental, assim como
diversidade, são temas muita valorizados pelos
clientes nos EUA. E no Brasil?

.Toda iniciativa é válida, mas desde que não seja
motivada por fins de marketing.

.Enfim, faça por motivos não-promocionais e 
divulgue com discrição, sem “fanfarra”.

Tempos de maior conscientizaçãoTempos de maior conscientização



ReferênciasReferências
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.Apresentações, artigos, estudos e reportagens
sobre marketing jurídico
www.marketingjuridico.com.br/MAPGoncalves
www.marketingjuridico.com.br/AMGoncalves

.Marketing jurídico no Facebook
www.facebook.com/MarketingJuridico

.Atualidades sobre marketing jurídico
www.twitter.com/MAPGoncalves

.Apresentações, artigos, estudos e reportagens
sobre marketing jurídico
www.marketingjuridico.com.br/MAPGoncalves
www.marketingjuridico.com.br/AMGoncalves

.Marketing jurídico no Facebook
www.facebook.com/MarketingJuridico

.Atualidades sobre marketing jurídico
www.twitter.com/MAPGoncalves

Links úteisLinks úteis
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.Lançado em 2011, nova edição 
do pioneiro estudo de 2007-08.
.Lançado em 2011, nova edição 

do pioneiro estudo de 2007-08.

Estudo sobre marketing jurídicoEstudo sobre marketing jurídico
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.Pioneiro estudo lançado 
em 2010, com ênfase no
relacionamento entre 
escritórios de advocacia e
empresas.

.Pioneiro estudo lançado 
em 2010, com ênfase no
relacionamento entre 
escritórios de advocacia e
empresas.

Estudo sobre departamentos jurídicosEstudo sobre departamentos jurídicos
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.Coletânea lançada em 2012,
com seleção de artigos escritos
no período 2006-2011.

.Coletânea lançada em 2012,
com seleção de artigos escritos
no período 2006-2011.

Ebook “Marketing na Advocacia”Ebook “Marketing na Advocacia”
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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.

Livro “Nunca almoce sozinho”Livro “Nunca almoce sozinho”
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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.

Livro “Vendendo o invisível”Livro “Vendendo o invisível”
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