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O advogado cada vez mais vislumbra a necessidade de se tornar um 
homem de negócios empreendedor, sendo a preocupação com a gestão e 
a satisfação das necessidades dos clientes latente.

Nesse cenário de competitividade, a inovação do marketing jurídico é uma 
proposta que oportuniza a excelência, a maior abrangência e o resultado, 
assim como a credibilidade no meio jurídico.

Por mais conservadora que seja a área do Direito, muitos dos que nela 
atuam já estão migrando suas ações de marketing para a web, investindo 
em estratégias e ações de Marketing Digital para advogados.



O marketing jurídico é um epítome sobre as técnicas de Marketing, 
dedicadas ao Direito, especialmente aos escritórios de advocacia. 

Nesse sentido, importa ressaltar as estratégias e ferramentas do inbound 
marketing e do marketing digital que posicionam os advogados com 
diferenciais que elevam o nível de competitividade em um mercado cada 
dia mais acirrado. Por meio de um bom planejamento de marketing, o 
advogado poderá contar com equipe especializada em construir 
relacionamentos e boas parcerias.

No entanto, a oferta de serviços 
jurídicos em relação ao 
mercado e a clientes potenciais 
deverá ser desenvolvida sem a 
transgressão das regras 
jurídicas que limitam a 
publicidade profissional na 
advocacia, em especial no que 
dispõe o Estatuto da Advocacia, 
previsto na Lei n.º 8.906/94, o 
Código de Ética e Disciplina e o 
Provimento 94/2000, do 
Conselho Federal da Ordem 
dos Advogados do Brasil.



Assim, chega-se à seguinte problemática a ser discutida: De acordo 
com a legislação Ética da OAB, como é possível adaptar e aplicar as 
ferramentas de marketing à realidade do advogado atual? Nessa 
vertente, apresentaremos soluções estratégicas para responder a esse 
questionamento, utilizando-se de pesquisa desenvolvida sob a 
abordagem exploratória e bibliográfica, considerando um nível de 
realidade que não pode ser quantificado, no intuito de proporcionar 
visão geral acerca de determinado fato ao descrever a realidade da 
gestão de marketing jurídico nos escritórios de advocacia, buscando 
respaldo teórico como base para auferir maior credibilidade.

A proposta trabalhada nesse e-book visa a demonstrar as 
possibilidades de adaptação das ferramentas de marketing à realidade 
do advogado, sem, no entanto, ferir a legislação ética da OAB, buscando 
evidenciar a importância do pensamento empreendedor no universo da 
advocacia, vez que o profissional é levado a identificar oportunidades 
de negócio, contando com o planejamento de marketing e melhor 
posicionamento no mercado, utilizando as ferramentas do marketing 
digital e inbound marketing para otimizar sua imagem mercadológica e 
conquistar mais clientes.



Adaptação das ferramentas de marketing à realidade do 
advogado atual sem ferir a legislação ética da OAB

O Código de Ética da OAB veta meios invasivos de publicidade para 
captação de clientes (OAB, 2017), contudo há a garantia de algumas 
limitações legais. Por conseguinte, o Marketing Jurídico trabalha o 
relacionamento com pessoas que estejam interessadas em seus serviços 
com geração de conteúdos direcionados e sem ferir a legislação.

É possível notar que a publicidade em escritórios de advocacia é 
permitida, entretanto esbarra em vários limitadores, uma vez que, ao 
estabelecer restrições decorrentes de lei, ocorre automaticamente uma 
limitação no uso dos mecanismos de marketing.

Ao pesquisar os artigos que regulam o exercício da publicidade 
jurídica, podem ser citadas algumas condutas que ofendem o 
ordenamento jurídico pátrio, dentre elas: publicidade por meio de 
rádio e televisão, direcionamento da oferta de serviços, divulgação de 
preços dos serviços, oferta de consultas gratuitas em sites, utilização 
de nome fantasia, publicidade em vias públicas e em paredes de 
edifícios, veiculação de publicidade em conjunto com outra atividade; 
entre outras.



Em contrapartida, algumas posturas que não ofendem o Código de Ética 
e Disciplina também podem ser elencadas, como: permissão ao 
advogado possuir websites, participação em revistas jurídicas, utilização 
de logotipos, disponibilização de informações sobre títulos e 
qualificações profissionais, menção do ramo de atuação do escritório e 
divulgação de palestras e seminários nos quais os profissionais serão 
palestrantes (OAB, 2017).

É ressaltada pela doutrina a existência de vários limitadores para a 
publicidade jurídica e suas perceptivas de crescimento do marketing 
jurídico. Sobre o assunto, Lima (2008, on-line) comentou:

" No setor jurídico, o código de ética tem sido apontado, com frequência, como 
empecilho para a implantação do marketing nos escritórios. No entanto, marketing é 
muito mais do que anúncios em jornais, como pensam alguns profissionais da 
advocacia. Estudando o código de ética e analisando as possibilidades do marketing 
no setor jurídico, percebemos que é perfeitamente possível conciliar o código com as 
necessidades comerciais do setor para promover a imagem de profissionais e 
escritórios, conquistando continuamente novos clientes. "

A mercantilização de produtos e serviços é um dos objetivos do 
Marketing, por conseguinte é certo concluir que, de alguma forma, as 
normas jurídicas do Código de Ética e Disciplina da OAB irão interferir nas 
estratégias de marketing jurídico adotadas por profissionais ou escritórios 
de advocacia.



Por tal motivo, o Código de Ética e Disciplina aprovado pelo Conselho 
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil é sempre alvo de muitas 
críticas dos profissionais de marketing, visto como empecilho no que 
tange à adoção de diversas técnicas e procedimento de marketing 
jurídico para escritórios, a serem perpetradas por ações de propaganda e 
publicidade, que são muitas vezes proibidas pelo Código, como sugere 
Barreto (2006, on-line). 

É importante frisar que, o novo texto do Código de Ética da Advocacia 
continua com muitas restrições à publicidade, mas, em especial, dispõe 
sobre regras aos advogados no ambiente virtual. Como regra geral a 
publicidade profissional do advogado possui caráter meramente 
informativo e deve primar pela discrição e sobriedade, não podendo 
configurar captação de clientela ou mercantilização da profissão, como 
previsto no artigo 39 do Código de Ética da OAB (2017).



De acordo com o art. 46, parágrafo único, do Código de Ética da OAB 
(2017), a publicidade veiculada pela internet ou por outros meios 
eletrônicos deve obedecer às seguintes diretrizes: a telefonia e a internet 
podem ser   utilizadas como veículo de publicidade, inclusive para o envio 
de mensagens a destinatários certos, desde que não impliquem o 
oferecimento de serviços ou representem forma de captação de 
clientela.

Referindo-se aos meios digitais, o Código permite a alusão ao e-mail do 
advogado em veiculação de matérias pela internet, em colunas ou artigos 
literários, culturais, acadêmicos ou jurídicos, publicados na imprensa ou 
na participação em programas de rádio ou televisão. 



Segundo o art. 44 do Código de Ética da OAB (2017), na publicidade 
profissional, nos cartões e no material de escritório, poderá ser 
informado seu endereço de e-mail, site, página eletrônica e QR 
Code. Admite-se também a divulgação de boletins, por meio 
eletrônico ou físico, versando sobre matéria cultural de interesse 
dos advogados e desde que sua circulação fique restrita a clientes e 
aos interessados do meio jurídico, conforme art. 45 do Código de 
Ética da OAB (2017). Portanto, no meio digital, o advogado poderá 
manter site ou blog, perfil ou páginas nas redes sociais, assim como 
anúncios patrocinados, uma vez respeitadas as regras gerais de 
publicidade.



Braga (2016, on-line) afirma, contudo, que o novo Código de Ética adotou 
uma linha conservadora, evitando uma flexibilização mais abrangente da 
publicidade na Advocacia, bem como mantendo o padrão restritivo 
historicamente vigente no Brasil e nos países de tradição jurídica romana.

No entanto, a chegada desse novo Código deveria representar a 
derrubada dos arcaicos entraves existentes no que se refere ao exercício 
pleno da advocacia, abrindo, assim, portas aos cidadãos brasileiros para 
que seja possível alcançar a meta de melhores profissionais do Direito em 
uma era em que a informação é livre e acessível a todos. 

As atualizações na legislação deveriam representar, ainda, a chance de 
modernização de um Código de Ética ultrapassado pela própria evolução 
tecnológica que o mundo presencia a todo o momento, em que o 
advogado passa a ser um verdadeiro gestor multidisciplinar. 



As grandes bancas e advogados reputados recebem boa  parte de seus 
clientes pelo próprio nome que carregam, e não por atos publicitários 
que conduzem; e o perfil de clientes que buscam é bastante específico, 
em especial voltado àqueles que tenham condições financeiras de arcar 
com os voluptuosos honorários cobrados.

Os mais afetados pelas restrições da OAB, portanto, são os pequenos 
advogados, que poderiam contar com uma ação publicitária direcionada 
(pautada, obviamente, pelos princípios que devem nortear a dignidade 
da profissão) para alcançar clientes que nunca os conheceriam de outra 
forma.

De acordo com Letsugo (2015, on-line), a sociedade mudou, a advocacia 
mudou e é, pois, extremamente necessário que as premissas da OAB 
também se transformem. A modernização do Código de Ética da 
Advocacia é indubitavelmente imprescindível, devendo haver sua 
atualização no intuito de adaptar-se à realidade presente na sociedade e 
na advocacia, e não simplesmente a fim de atualizar as vedações 
existentes para que também abranjam as tecnologias correntes.



Antigamente, entendia-se como marketing a atividade de vendas e 
propagandas utilizadas pelas empresas. Contudo, essas atividades são 
ferramentas, razão pela qual não servem para conceituar o termo 
marketing.   Talvez haja surpresa em descobrir que vendas e propagandas 
são apenas a ponta do iceberg do marketing. Trata-se de apenas duas 
funções dentre muitas, ademais, em geral, sequer são as mais importantes. 
Hoje em dia, o marketing deve ser compreendido, não só no antigo sentido 
de vender, mas também de satisfazer as necessidades do cliente.

Kotler (1999, p. 39) define marketing como “o processo social e gerencial 
através do qual indivíduos e grupos obtêm aquilo que desejam e de que 
necessitam, criando e trocando produtos e valores uns com os outros”. No 
mesmo sentido, o supracitado acrescenta que “marketing significa 
administrar mercados para chegar a trocas, com o propósito de satisfazer 
as necessidades e desejos do homem”. 



A partir dos conceitos acima, constata-se que se faz necessário que uma 
empresa, independentemente do setor no qual atue, busque conhecer 
profundamente as necessidades e os desejos de seus clientes. A busca 
por tal conhecimento poderá ser feita por meio de pesquisas realizadas 
com seus consumidores.

Na atualidade empresas que conseguem, por meio de uma equipe 
capacitada, perceber a importância de todo esse processo de 
reconhecer as necessidades, satisfazê-las e agregar valor podem 
apresentar produtos e prestar serviços com maior qualidade.



Os escritórios de advocacia na atualidade buscam se organizar como 
verdadeiras empresas, ao elaborar planejamentos estratégicos, definir 
metas para suas equipes e buscar o aumento da sua lucratividade.

As mudanças internas dos escritórios de advocacia objetivam o alcance de 
uma estrutura empresarial em razão do aumento da concorrência que 
ocorreu nas últimas décadas.



Bertozzi (2006, on-line) afirma:

"O mundo jurídico está à procura de um novo caminho, uma maneira eficaz, porém 
ética de adequar-se à terrível competição e escassez futura de demandas judiciais 
suficientes para atender a todos os advogados. A verdade é que as coisas estão muito 
mais complexas, o conhecimento, sozinho, não consegue ser responsável pelo sucesso. 
A percepção do cliente mudou o número de advogados e sociedades jurídicas mais 
fortes também."

Tais escritórios enfrentam em seu dia a dia a concorrência acirrada, uma 
clientela cada vez mais exigente e com a necessidade de consolidação 
de sua marca. Assim, dentro dos limites legais, utilizam-se das 
ferramentas que disponibilizam o marketing para aumentar os seus 
lucros e dar maior visibilidade ao seu negócio.

Para que um escritório de advocacia consiga angariar clientes e 
fomentar o seu negócio, necessário se faz desenvolver uma gestão 
empresarial por meio de planejamento estratégico e equipe capacitada.

Segundo Kotler (1999, p.63), “planejamento estratégico é definido como 
o processo gerencial de desenvolver e manter uma adequação razoável
entre os objetivos e recursos da empresa e as mudanças e
oportunidades de mercado”. O objetivo do planejamento estratégico é
orientar e reorientar os negócios e produtos da empresa de modo que
gere lucros e crescimento satisfatórios.



Um ponto importante a ser destacado é a necessidade de adequação 
dos escritórios ao mercado, de modo a conquistar novos clientes e 
propiciar sua maior fidelização. Diante desse panorama, os advogados 
perceberam que não basta estar dentro do prazo, elaborar uma defesa 
brilhante, irretocável ou juridicamente perfeita, se o cliente sair 
insatisfeito com o atendimento, pois hoje é muito acessível encontrar 
outro escritório que o atenda melhor e que seja igualmente competente.

As pessoas em geral atrelam preço alto à boa qualidade e preço baixo 
à qualidade inferior. Logo, o grande objetivo do marketing jurídico não 
é baixar preço ou difundi-lo, mas sim elevar o valor do bem na 
concepção dos clientes (gerar valor ao serviço), sendo o valor a 
composição da razão entre os benefícios e os custos, trabalhando em 
um ponto intangível, a percepção do valor pelo consumidor. 



Assim, também haverá criação de valor na oferta de marketing, caso 
os serviços oferecidos sejam valorizados pelos clientes, de modo que 
se percebam as suas qualidades e que sejam comprados pelo preço 
que são oferecidos, como recomenda Gois (2011, on-line).

Em conformidade com o pensamento de Bertozzi (2006, on-line), a 
finalidade do marketing jurídico é servir de elo conclusivo entre o 
mercado com demandas jurídicas possíveis e os advogados, criando e 
oferecendo serviços de valor definitivamente percebidos pelos 
clientes. 

No entanto, para que o escritório de advocacia entenda a real 
necessidade de seus clientes e, ao final, alcance o objetivo proposto, é 
necessário que seja realizada uma análise do microambiente e do 
macroambiente, de modo a definir seus pontos fortes, fraquezas e 
oportunidades. Ademais, necessário também que identifique a missão, 
visão e os valores do seu negócio, demonstrando sua identidade para 
clientes e equipe.



MARKETING DIGITAL 

& 

INBOUND MARKETING 



Na visão de Torres (2009), marketing digital pode ser definido como o uso 
das estratégias de marketing aplicadas à internet para atingir determinados 
objetivos de uma pessoa ou organização. 

O marketing digital está se tornando cada dia mais importante para os 
negócios e para as empresas. Não se trata de uma questão de tecnologia, 
mas sim de mudança no comportamento do consumidor, que está 
utilizando crescentemente a internet como meio de comunicação, 
relacionamento e entretenimento.

É comum que o processo de compra passe por alguma espécie de 
interação com a internet. De acordo com Score3, 78% da população 
brasileira conectada utiliza a internet para realizar pesquisas de 
produtos e serviços que pretendam comprar. O consumidor tem acesso 
não somente ao produto, mas ainda a avaliações de outros 
consumidores, a ofertas e a inúmeros outros tipos de informações, 
tornando-se, então, mais participativo, crítico, exigente e racional neste 
processo. 



Assim, com o marketing digital, empresas têm a oportunidade de 
reforçar sua identidade e de aumentar suas possibilidades de negócio, 
não somente com uma ação, mas com um conjunto coerente e eficaz 
que oportuniza o estabelecimento de um contato permanente entre 
empresa e cliente.

Seguindo a mesma vertente, temos o marketing de conteúdo como 
sendo uma opção fundamental na busca por satisfação. Trata-se de 
uma abordagem estratégica focada em criar e distribuir conteúdo 
valioso, relevante e consistente, para atrair e reter um público-alvo 
claramente definido, além de conduzi-los a ações rentáveis como 
consumidores. 

Funciona como uma alternativa para engajar seu público-alvo e crescer 
a rede de clientes e potenciais clientes, atraindo, envolvendo e gerando 
valor para as pessoas, de modo a criar uma percepção positiva da 
marca e, assim, gerar mais negócios, conforme afirma CONTENT (2013, 
on-line).

comScore3 - Empresa americana que fornece dados da internet 
para as principais agências de publicidade e empresas do mundo.



Segundo entendimento de Halvorson (1999), são 
ações próprias de estratégia de conteúdo o 
planejamento da criação, a publicação e a 
governança de conteúdo utilizável e útil. Enfatiza que 
não somente a escolha do conteúdo é importante, 
como também o reconhecimento do propósito da 
publicação. 

Torres (2009) afirma, ainda, que o consumidor passou 
a buscar informação útil e relevante, ou seja, 
conteúdo, acima de qualquer coisa. 

Nesse ínterim de geração de conteúdo, surge o 
Inbound Marketing que, segundo Vedovato (2016), 
pode ser definido como uma forma relativamente 
nova de pensar, baseada na ideia de 
compartilhamento e criação de um conteúdo de 
qualidade direcionado para um público-alvo, 
utilizando táticas de marketing online. Essa 
personalização age como um ímã que atrai potenciais 
leads e clientes, quando estão à procura de produtos 
e/ou serviços. O Inbound Marketing oferece 
conteúdo relevante ao público consumidor alvo da 
empresa, de modo a abordar o potencial cliente de 
maneira não invasiva, dando, assim, autonomia ao 
consumidor de somente receber informações 
quando realmente necessitar. 



O Inbound Marketing é conhecido como o “novo marketing”, pois se 
baseia em ganhar o interesse das pessoas e fazer com que esses 
potenciais clientes os encontrem, utiliza a ideia do marketing de entrada. 
Essa técnica de marketing consiste em 03 passos: ser encontrado, 
convertimento do público gerado e observação do retorno, conforme 
norteia Nogueira (2014, on-line). 

• Ser encontrado - Para conseguir começar a construir uma
estratégia, partimos da criação de conteúdo que será divulgado nos
diversos meios de comunicação. Esse conteúdo deve ser
promovido por palavras-chaves que serão aquelas colocadas nos
buscadores de pesquisa da internet.

• Toda ação é baseada nos seguintes passos: atrair pessoas
interessadas no seu produto/serviço com conteúdo valioso,
alimentá-las com informações relevantes e convertê-las em
oportunidades de vendas.



• Convertimento do público - Após o consumidor encontrar uma
degustação do conteúdo publicado, utiliza-se dessa vontade
para que seja entregue mais material do seu interesse, como
disponibilização de e-book ou informações periódicas, mediante
a entrega dos dados de contato. Esse formulário a ser
preenchido pode ser colocado dentro de um blog, site ou
landing page, por exemplo. Com isso as empresas começam a
ter relacionamento com seus consumidores e a disponibilizar
seus produtos ou serviços com o intuito de gerar uma conversão
de compra.

• Observação do retorno - Após o cliente ser captado através do
conteúdo, é preciso analisar os resultados do esforço de
comunicação, os quais podem ser vistos através dos seguintes
pontos: número de visitas em determinado post com conteúdo
gerado, principais interesses dos visitantes, número de clientes
convertidos (que forneceram os dados na landing page) e
número de vendas fechadas.

• A estratégia de Inbound Marketing pode ser apresentada
através de um funil com objetivos que vão desde a
identificação de necessidades até uma conversão final. É
preciso manter o potencial cliente no funil de marketing, que é
o caminho que a pessoa faz em seu blog, site ou redes sociais
até se tornar cliente fiel (VEDOVATO, 2016)



O funil do Inbound Marketing apresenta 5 etapas: atração (conteúdos 
relevantes sobre assuntos jurídicos), conversão (as pessoas se 
cadastram para que seja possível se relacionar com elas), 
relacionamento (saberá sobre o que o cliente se interessa e poderá 
formular conteúdo direcionado a ele), fechamento (mostra o 
diferencial que seu escritório oferece) e encantamento (fideliza-se o 
cliente e torna-o um divulgador espontâneo da sua marca na 
internet).

ATRAÇÃO

CONVERSÃO

RELACIONAMENTO

FECHAMENTO

ENCANTAMENTO



De acordo com o pensamento de Bertozzi (2006), as bancas que optam 
por investir em marketing jurídico têm seus motivos bem definidos. Elas 
querem um plano de baseado no seguinte planejamento:

• Desenvolver um plano de negócios que envolva os clientes, equipe 
e tangibilização do conhecimento para o mercado jurídico;

• Estipular os objetivos, como, aumentar a rentabilidade em 25%, criar 
novos serviços para os clientes, estudar os pontos fortes do 
escritório e traçar novas estratégias para a manutenção e ampliação 
da carteira de clientes e definição de serviços e público-alvo;

• Desenvolver novos serviços jurídicos com foco no cliente ou em 
determinado segmento de mercado; 



• Definir quem realmente são os compradores de serviços jurídicos, 
como, por exemplo, executivos financeiros (tributária), gestor de 
pessoas (trabalhista), engenheiros florestais (ambiental). 
Considerando, ainda, que, para cada público, deve haver um 
desenho diferente de posicionamento;

• Tornar o escritório uma referência de alta expertise em uma 
determinada área, como na compra e venda de empresas 
(mercado receptivo) ou na área de recuperação de crédito;

• Fixar os Recursos Alocados, estabelecendo o valor a ser aplicado 
em comunicação e marketing;

• Criar papelaria e manual da marca;



• Idealizar estratégias para alavancar negócios por meio dos 
clientes ativos, inativos e em prospecção;

• Gerar relatórios para clientes com valores de sucesso dos casos e 
de ações;

• Realizar alianças e parcerias.

• Aumentar o faturamento individual e corporativo, seja por 
indicadores de desempenho como percentual de lucro líquido, 
por área, por metro quadrado ou mesmo por advogado; 

• Estabelecer honorários adequados, como por exemplo, valores de 
referência de acordo com o salário de um juiz ou profissional do 
judiciário; 



• Analisar pontos positivos e negativos embasados por questões-
chave: Como estou atendendo o cliente? O que pode ser 
melhorado? Quais as novas oportunidades de mercado? O que 
posso oferecer de novo para meus clientes? Que alianças posso 
realizar com outros profissionais? 

Ademais, outro ponto importante é desenvolver políticas avançadas 
de relacionamento com o cliente. Por exemplo, uma banca 
previdenciária pode criar um boletim informativo, um site dinâmico 
com vídeos educacionais e notícias jurídicas voltadas totalmente para 
os aposentados. 

Por fim, é relevante, ainda, desenvolver políticas de endomarketing, 
sendo que as estratégias do escritório necessitam ser objetivas e 
claras para todos da equipe jurídica e administrativa. Para isso, pode-
se fazer uso de comunicação por meio de intranet, boletim interno, 
pequenas reuniões, palestras e cursos, atualizando a equipe sobre o 
que está acontecendo no escritório, bem como sobre projeções do 
futuro, além de envolvê-las no processo decisório. 



FERRAMENTAS DE GESTÃO E INBOUND MARKETING: 
Possibilidades de aplicação sem ferir a legislação ética da OAB

Utilizando as ferramentas certas e uma boa estratégia, qualquer 
escritório é capaz de ganhar mais destaque no mercado, sem que isso 
implique em ferir o Código de Ética da OAB.



Apesar do grande número de possibilidades de aplicações do 
Marketing Digital (AYRES, 2017), existem aquelas estratégias que se 
destacam por trazerem resultados positivos. Atualmente, existem 
plataformas completas, de baixo custo e simples de utilizar, voltadas 
principalmente para quem tem uma rotina intensa e precisa acessar os 
números da empresa facilmente.

De acordo com o mercado atual e com informações fornecidas pelo 
site Marketing de Conteúdo, para criar um plano de gestão e inbound 
marketing para escritório de advocacia, adaptando-o à realidade do 
advogado atual sem ferir a legislação ética da OAB, pode-se citar a 
abordagem eficaz das seguintes ferramentas (PEÇANHA, 2018):

FERRAMENTAS DE GESTÃO:

Advise  é uma plataforma jurídica completa que possibilita 
acompanhar as movimentações dos processos e os prazos com uma 
rotina automatizada inteligente e livre de riscos. Há, também, 
acompanhamento dos Diários de Justiça e Diários Oficiais em todos 
os estados, conforme o seu plano. É possível cadastrar prazos a partir 
das intimações, além de receber alertas via e-mail todos os dias. 
Trata-se de uma ferramenta gratuita ideal para advogados iniciantes.

Diligeiro é ideal para advogados que precisam encontrar outros 
advogados correspondentes, para tanto o aplicativo usa o sinal de 
GPS, localiza parceiros cadastrados próximos ao local da sua 
demanda e os notifica, os quais podem se candidatar ao 
cumprimento da sua diligência. Após encerrado o serviço, o 
correspondente marca como concluído e o contratante avalia o 
trabalho realizado. 



O Google meu negócio (business) é uma ferramenta gratuita, fácil de 
utilizar e que possibilita que as empresas gerenciem suas presenças 
online no site, inclusive na pesquisa Google e no Maps.

 O HubSpot CRM oferece o serviço de CRM (gestão de 
relacionamento com o cliente) para pequenas e médias empresas. 
Entre as diversas funcionalidades, vale destacar o controle automático 
das interações dos clientes, seja por e-mail, social média ou ligações.



Site/Blog Corporativo: 
Criação, monitoramento e conversão

Neste caso, propõe-se a utilização de um blog corporativo para criar 
reputação, autoridade e construção de uma boa imagem do escritório, o 
qual devem ser fundamentados em materiais educativos, e não 
promocionais ou relativos ao seu escritório ou sua prática. 



Um exemplo de conteúdo que pode ser escrito são os apontamentos de 
situações do dia a dia que poderiam configurar em problemas jurídicos e 
quais as possíveis formas de resolução. Também é possível trabalhar 
mostrando os casos de grande repercussão na mídia, explicando como 
se deram e por que determinadas decisões foram tomadas, ou, ainda, 
quais são os trâmites exigidos quando se é demitido ou entra-se com um 
pedido de pensão alimentícia.

O site/blog, assim, torna-se uma ferramenta importante para um 
escritório de advocacia que, da mesma forma, obedece a regras em 
conformidade com o Código de Ética da OAB. A recomendação é de que 
sejam sóbrios, com marcas sem grandes imposições de cores e que 
passem credibilidade. É importante também que eles mostrem a 
essência do seu escritório, consigam transmitir a mensagem quanto à 
área de especialidade e, ainda, contenham todas as informações úteis 
referentes ao negócio, além de links com as diversas redes sociais.

O Google Analytics é essencial para monitorar os sites e blogs 
corporativos. É possível obter dados do tráfego, das conversões, das 
redes sociais e de campanhas de mídia paga, além de proporcionar o 
acesso a noções como o tempo que o usuário passa em um site, quais 
palavras-chave ele pesquisou para chegar até lá ou quais as páginas que 
ele visitou.



LeadPages refere-se a uma ferramenta que cria landing page para 
o site do escritório e possui uma interface simplificada. Permite aos
usuários editar sua página, publicá-la e integrá-la a diversas
plataformas, como Facebook, seguindo o objetivo, seja converter
leads, fazer download de e-book ou divulgar workshops e eventos.

LINKS PATROCINADOS

AdWords é a plataforma de publicidade do Google, através da qual 
anúncios são exibidos em forma de links patrocinados quando alguém 
realiza uma busca, seja por meio de computadores, seja por 
smartphones. Os anúncios são exibidos principalmente nos resultados 
de pesquisas e são relacionados às palavras-chave usadas nessa 
busca. Existem também outros formatos de anúncios disponíveis no 
Google Adwords, além da rede de pesquisa. Eles podem ser exibidos 
em forma de banners e vídeos em áreas especiais e de visibilidade em 
diversos sites parceiros do Google.



O Google Keyword Planner 
(Palavras-chave) é essencial para 
fazer uma busca detalhada por 

palavras-chave. Essa ferramenta é 
integrada ao Google AdWords e 

mostra as tendências dos conceitos 
buscados.

AUTOMAÇÃO E E-MAIL MARKETING



MailChimp é uma das plataformas de e-mail marketing mais conhecidas, 
principalmente pela facilidade de uso, eficácia e baixo custo. Permite gerenciar toda 
a estratégia, incluindo automação de marketing e um aplicativo para acompanhar a 
evolução das campanhas.

Postcron (Gerenciamento de redes sociais) se trata de uma ferramenta que 
possibilita agendar postagens para o Facebook, Instagram, LinkedIn, Youtube.



REDES SOCIAIS E GERENCIAMENTO



O Instagram, além de postagens com gatilhos e 
informações relevantes aos clientes, possui 
ferramentas específicas que geram maiores 
resultados como: o Grow Social, que automatiza as 
interações e permite incluir diversos filtros de busca 
para achar os perfis, hashtags e localizações mais 
convenientes para o negócio. Além disso, esse 
software também permite que o usuário agende suas 
próprias postagens sem necessitar de outro aplicativo, 
além de enviar directs automáticos. Dissponibiliza, 
ainda, relatórios detalhados sobre o crescimento de 
seu perfil no instagram.

Já no Facebook, o mais significativo é criar uma 
página ao invés de um perfil. Uma função do 
Facebook é que, além de escolher entre abas já 
conhecidas, como fotos e avaliações, é possível 
também criar abas customizadas, como área de 
cadastro. Vale a pena impulsionar posts estratégicos, 
que precisam de alcance máximo, como anúncios de 
serviços ou de materiais ricos (como e-books e 
webinars). Relevante, ainda, usar o gerenciador de 
anúncios para as primeiras campanhas. Ao criar sua 
campanha, é possível criar uma audiência 
personalizada a partir de contatos que a sua empresa 
já possui, o que inclui a lista de e-mails. Ao segmentar 
seu público no gerenciador de anúncios, é importante 
que as informações demográficas e de interesse 
sejam precisas.



O LinkedIn passou a ser considerado uma ferramenta 
estratégica para atuação dos advogados nas redes 
sociais. Tornou-se um importante canal para 
divulgação dos serviços prestados e para o 
fortalecimento da imagem dos advogados. Além de 
gratuita, a plataforma reúne pessoas físicas e jurídicas 
num mesmo ambiente, o que facilita a comunicação 
com clientes, prospects e parceiros estratégicos.

Jusbrasil se trata de um espaço importante para 
publicar artigos, prospectar clientes e fazer contatos 
profissionais, aumentando o networking e as 
oportunidades de negócios. Os usuários do JusBrasil 
podem criar Páginas Institucionais para Escritórios de 
Advocacia, que estabelecem um canal de 
comunicação direto e cada vez mais próximo de seus 
beneficiários.

Criar um canal no Youtube com transmissão de 
conhecimentos através de vídeos com dicas jurídicas 
ou de cidadania é deveras significativo, como também 
utilizar vídeos para se comunicar com os clientes e 
esclarecer casos ou informar conteúdos relevantes.



É cediço que todas as ferramentas citadas neste capítulo estão 
estrategicamente descritas de acordo com a legislação ética da OAB. 
Não obstante a intenção do Conselho Federal tenha sido a de tentar 
limitar advogados de usar a Internet para alcançar resultados, acabou 
endossando uma das estratégias de marketing digital que mais 
crescem no Brasil: o marketing de conteúdo.



O mercado jurídico é bastante concorrido e, por isso, o 
advogado que quer se destacar e possuir um diferencial 
precisa ser estratégico em suas ações de marketing, 
especialmente considerando as restrições éticas da profissão. 

Esse marketing deve ser desenvolvido e manejado sem 
transgressão às regras jurídicas que limitam a publicidade 
profissional na advocacia, em especial no que dispõe a Lei n.º 
8.906/94, o Código de Ética e Disciplina, e o provimento n.º 
94/2000, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 
Brasil. 

Nesse contexto, exsurge o objetivo principal do marketing 
jurídico, que é proporcionar ao profissional ou escritório de 
advocacia maior valor agregado em relação aos serviços 
ofertados no mercado, bem como à sua identidade ou marca, 
sobressaindo-se de forma evidentemente vantajosa em relação 
aos concorrentes mercadológicos.
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