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Programa de aula

• Comunicação visual:
−Logomarca;
−Papelaria;
−Materiais de comunicação;
−Site;
−Ética;
−Etc.

• Pesquisa com clientes.
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Considerações iniciais

Orientação interna

X

Orientação externa
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Considerações iniciais

Orientação para produção, produto ou venda

X

Orientação para marketing
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Escritório 1

XXXXX é formado por profissionais com ampla experiência em todas as áreas 
do direito. Nosso escritório foi fundado e vem crescendo com o 
comprometimento em oferecer aos clientes um serviço personalizado da mais 
alta qualidade e eficiência.

Somos um escritório de advocacia completo, com mais de XXX advogados 
em escritórios integrados nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo 
Horizonte. Nossas equipes são formadas por advogados altamente 
especializados, a maioria com pós-graduação e muitos dos quais com 
experiência internacional adquirida em mestrados (LLM) nas mais conceituadas 
instituições norte-americanas e européias, ou como associados internacionais nos 
principais escritórios de Nova York e outros grandes centros. XXXXX considera o 
contínuo aprimoramento e treinamento de seus profissionais a principal condição 
para a manutenção do padrão de excelência com o qual nos comprometemos.
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Escritório 2

XXXXX é um escritório de advocacia que atua eminentemente na área 
empresarial. A excelência e originalidade dos serviços prestados levaram o 
escritório a uma posição de destaque em todo o território nacional. 

O perfil de XXXXX segue as tendências mundiais quanto à adaptação as 
mudanças que a realidade impõe ao setor empresarial.

Nos dias atuais, a configuração do mercado exige que as empresas tenham à 
disposição profissionais especialistas e altamente qualificados. Por isto, 
XXXXX conta com advogados extremamente capacitados, em todas as 
áreas do direito empresarial, o que assegura um atendimento pleno às 
empresas – clientes.

XXXXX possui 11 (onze) unidades próprias no Brasil. (...) XXXXX está 
presente, ainda, nos Estados Unidos, em Washington D.C., onde desenvolve 
alianças estratégicas para investimentos no Brasil e outros países, além de 
promover assessoramento jurídico a clientes americanos e canadenses com 
interesse na América Latina.
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Escritório 3

Fundada em XXXX, a XXXXX iniciou seus trabalhos inspirada pelo saudoso 
XXXXX, que XX anos antes havia dado início a seu escritório de advocacia em 
Belo Horizonte, MG.

Com o ingresso do XXXXX, o que era apenas uma sala foi adquirindo formato de 
uma firma de advocacia, que começou a ganhar, gradativamente, proporções 
significativas no mercado nacional, com a abertura de filiais nos principais pontos 
estratégicos do País.

Ao longo de quatro décadas de existência, a XXXXX cresceu e transformou-se de 
acordo com as necessidades de seus clientes, estando hoje totalmente 
adaptada ao cenário econômico globalizado, caracterizado pela abertura e 
integração de mercados. O Escritório, atualmente representa a elite da 
advocacia brasileira e atua em âmbito internacional.

Hoje, a XXXX conta com onze escritórios nos mais importantes pólos 
industriais, econômicos e políticos do País. (...) Possui, ainda, 
correspondentes em todas as grandes cidades e capitais do Brasil, além de 
escritórios de apoio na América do Norte, na Europa, na Ásia e na América 
do Sul.
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Escritório 4

Desde nossa fundação, em XXXX, temos registrado contínuo crescimento no 
mercado brasileiro da advocacia empresarial, segmento em que 
ocupamos posição de destaque. A consolidação e expansão de nossas 
atividades têm relação direta com os constantes investimentos realizados em 
treinamento, infra-estrutura, contratação de profissionais qualificados e 
ampliação de nossas bases geográficas de atendimento. 

Atualmente, contamos com mais de XXX profissionais do Direito distribuídos em 
praças estratégicas do País. Além da sede em São Paulo, temos escritórios em 
Brasília, Rio de Janeiro e New York. Nos demais Estados, contamos com uma 
rede de correspondentes que nos garante atendimento qualificado em demandas 
e consultorias regionais.

Nossas instalações estão entre as mais modernas do País, reunindo os 
melhores recursos tecnológicos disponíveis e todo o aparato operacional 
necessário para a gestão dos projetos de nossos clientes.
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Escritório 5

Fundado em XXXX, XXXXX atua nas mais diversas áreas multidisciplinares do 
direito.

Com uma equipe de advogados experiente e altamente qualificada, 
apoiada por completa estrutura administrativa e tecnológica, XXXXX 
destaca-se como uma das mais conceituadas empresas prestadoras de 
serviços jurídicos da América Latina.

XXXXX possui seu escritório principal em São Paulo e unidades em diversas 
capitais do país e em Nova York. Além disso, desenvolve e mantém alianças 
estratégicas com escritórios de advocacia nacionais e internacionais, bem como 
com outras empresas de serviços, oferecendo um atendimento integrado para 
suprir as mais variadas necessidades de seus clientes.
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Escritório 6

Criado em XXXX por profissionais experientes, com conceito estabelecido no 
mercado, XXXXX acumulou um grande conhecimento do cenário jurídico-
econômico brasileiro. O seu modelo é o de um escritório de advocacia de 
negócios cujo foco prioritário está em oferecer aos clientes apoio integral na 
área jurídica, orientando-os em todos os aspectos legais decorrentes de 
cada operação.

XXXXX tem participado de expressivo número de grandes operações ocorridas no 
Brasil. Sua capacitação se estende aos mais diferentes campos do direito 
empresarial, contemplando todos os desdobramentos legais resultantes 
das mais diversas operações nos segmentos (...) Participa ativamente das 
operações, auxiliando os clientes a identificar soluções criativas para as 
questões fundamentais de seus negócios.

Hoje, há uma crescente demanda por alternativas inovadoras no 
desenvolvimento e estruturação de negócios e projetos e, nesse cenário, 
XXXXX exibe uma grande aptidão, embasando e suplementando as estratégias 
dos clientes, dando-lhes o formato legal mais adequado e contribuindo para 
diferenciá-las nas operações das quais participam.
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Escritório 7

XXXXX foi fundado em XXXX por XXXXX. Hoje, somos um dos maiores 
escritórios de advocacia do Brasil e da América Latina, e contamos com 
escritórios correspondentes em mais de 90 países. Temos cerca de XXX 
profissionais em nossas sedes nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Porto 
Alegre, Brasília e Ribeirão Preto. Buscando atender à demanda de trabalho 
jurídico internacional, firmamos alianças estratégicas com conceituadas firmas 
internacionais, objetivando a excelência e a agilidade no atendimento aos nossos 
clientes.

Prestamos assessoria jurídica em todas as áreas do Direito ligadas à 
atividade empresarial, tendo equipes devidamente especializadas e aptas 
a trabalhar desde questões mais simples, até casos complexos que exigem o 
envolvimento de profissionais de diversas áreas. Possuímos um grupo variado de 
clientes e uma equipe multidisciplinar, que atua em diversos segmentos 
da atividade empresarial, priorizando a ética em suas relações e a 
constante busca pela excelência. Nosso objetivo é lidar com a diversidade de 
forma individual, analisando e identificando as necessidades de cada um de 
nossos clientes. (...)
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Escritório 8

XXXXX é um dos mais conceituados escritórios de advocacia do Brasil e 
um dos maiores da América Latina. Fundado em XXXX, o escritório tem por 
objetivo prestar serviços jurídicos com alto padrão de qualidade e 
excelência nas mais diversas áreas do Direito Empresarial.

Com escritórios nas principais cidades do Brasil e em Nova York (...) são 
mais de três mil clientes, dos quais 70 estão listados no ranking da revista 
Fortune 500. (...)

Para manter a máxima eficiência no atendimento, o escritório investe 
constantemente na formação de seus mais de XXX advogados (...) Aliada a esta 
estratégia, a colaboração permanente de equipes multidisciplinares 
garante uma atuação ágil e o melhor resultado possível para as demandas 
de nossos clientes.

Ao longo dos anos, XXXXX formou seu maior patrimônio: um nome sólido e 
um corpo jurídico de alta precisão técnica e rígidos padrões éticos. 
Nossa filosofia está baseada num trinômio simples: talento, trabalho e 
tecnologia.
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Escritório 9

Fundado em XXXX, XXXXX é o único escritório sediado em país em 
desenvolvimento com atuação globalizada. Está presente, por meio de filiais 
próprias, em outros cinco países, além do Brasil (...) No território brasileiro, 
possui regionais em Brasília (DF); Rio de Janeiro (RJ); Curitiba (PR); Porto Alegre 
(RS); Recife (PE) e Belo Horizonte (MG), além de parcerias com escritórios com 
presença marcante em outros estados da federação. 

XXXXX foi um dos primeiros escritórios de advocacia do mundo a se estabelecer 
na China, em XXXX, e mantém sólidos laços de cooperação com o governo deste 
país desde então. Sua destacada atuação no continente europeu, onde atua 
desde XXXX, é constantemente reconhecida por publicações internacionais de 
renome, entre outras distinções obtidas pelo escritório ao redor do mundo.

Desde o início de suas atividades, XXXXX tem se caracterizado pela alta 
qualidade de seus serviços, criatividade profissional, inovação e 
participação em diversos novos campos do Direito. Seus sócios, 
associados e funcionários são altamente qualificados e representam a 
diversidade de etnias, culturas e religiões própria de um escritório com atuação 
globalizada. (...)
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Escritório 10

XXXXX é um escritório multidisciplinar capacitado para atender seus 
clientes em todas as suas necessidades jurídicas.

Nossa experiência não se limita ao Direito, pois também abrange as realidades 
de nossos clientes e os mercados em que atuam.

Orgulhamo-nos de ter atraído grandes talentos, procedentes das melhores 
escolas de Direito. Muitos de nossos advogados possuem profunda experiência 
em negócios. A maioria deles fala mais de um idioma e conta com uma excelente 
formação acadêmica.

Nossas credenciais baseiam-se na opinião de clientes e da comunidade 
empresarial sobre os nossos serviços. Sentimo-nos honrados com esta posição e 
não pouparemos esforços para manter e aprofundar ainda mais a credibilidade 
que já construímos.
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Para que servem os materiais de 
comunicação? São realmente úteis?
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Comunicação e promoção

• Congregam os recursos mais comuns 
empregados pelos escritórios, dos mais 
tradicionais aos mais modernos.

• O advento de um marketing formal pressupõe o uso 
coordenado desses recursos básicos.

• Podem ser retrabalhados a partir de um processo de 
planejamento e geração de inteligência, 
complementando ações mais estratégicas

16



Comunicação institucional e pessoal

• O trabalho de comunicação e promoção é 
desenvolvido em dois níveis:

−Institucional - Divulgação do escritório, ação 
mais genérica.

−Pessoal - Divulgação dos advogados e, por 
tabela, do escritório.
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Principais ferramentas
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Gostou da minha nova brochura?

• Materiais de comunicação de escritórios 
normalmente apresentam vários problemas:

−Inconsistência visual;
−Inconsistência textual;
−Forma superior ao conteúdo;
−Textos centrados no escritório;
−Textos ruins/pobres;
−Falta de planejamento em sua concepção;
−Etc.
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O paradoxo da geração de conteúdo

• Um material de qualidade deve ter forma e, acima 
de tudo, conteúdo.

• Advogados escrevem diariamente para os casos de 
seus clientes, mas “não têm tempo” para 
preparar textos de divulgação.

−O profissional de marketing (ou comunicação) 
pode preparar/finalizar um texto, mas precisará 
de um texto-base para trabalhar.
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Materiais e resultados

• Materiais de comunicação dificilmente trazem 
clientes, mas são necessários.

• O cliente potencial em geral sempre espera receber 
algo tangível, mesmo que não vá dar a devida 
atenção:

−Se recebe, o “score” permanece em “zero”.
−Se não recebe, o “score” fica em “-1”.
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Considerações importantes

• Algumas considerações:
−O material deve ter qualidade;
−O material deve efetivamente ter conteúdo;
−O conteúdo deve ter foco no/do cliente;
−O conteúdo deve ser escrito em linguagem clara;
−Materiais monotemáticos devem complementar 
materiais genéricos;

−É fundamental fugir da padronização do 
mercado.
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Materiais promocionais e 
relacionamentos

• Materiais de comunicação institucional não 
funcionam sozinhos. 

• Os advogados devem contextualizá-los em seus 
relacionamentos com clientes, clientes potenciais e o 
mercado.
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É possível ter um folder (brochura) 
realmente diferenciado?

24



Considerações sobre o formato

• Algumas decisões a serem tomadas:

−Brochura efetiva e/ou pasta com lâminas?

−Impressa e/ou digital (PDF)?

−Institucional e/ou segmentada?

−Um ou mais idiomas?
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Considerações sobre o conteúdo

• Conteúdo sugerido:
−Apresentação/histórico;
−Áreas de atuação e/ou segmentos de mercado;
−Contextualização de mercado;
−Casos de sucesso/resultados;
−Clientela;
−Perfil da equipe;
−Informações de contato;
−Etc.
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Exemplo 1: 
Direito do entretenimento

• Conteúdo:
−Estatísticas do setor no país;
−Contexto de mercado – negócios e legislação;
−Apresentação/histórico do escritório com ênfase 
na sua atuação no setor;

−Casos de sucesso (sem nomes ou valores);
−Serviços jurídicos voltados para o setor;
−Informações de contato.
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Exemplo 2:
Escritório “expert” em Manaus

• Conteúdo:
−Estatísticas da região, com ênfase na cidade;
−Contexto de negócios – negócios e legislação;
−Apresentação/histórico do escritório com ênfase 
na sua atuação na região;

−Setores de mercado representativos;
−Áreas de atuação representativas;
−Equipe;
−Informações de contato.
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Um site na internet 
pode gerar negócios?
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Todos os caminhos podem 
levar a Roma...

• Um site institucional dificilmente traz resultados 
sozinho, mas pode ter peso no fluxo de contato de 
um potencial cliente com o escritório.

• Exemplo:

Google � Site � E-mail � Telefone � Reunião � Negócio
x

Sites de concorrentes

30



Meios de seleção de escritórios
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Fonte: “2007 Chief Legal Officer Survey “, Altman Weil e LexisNexis Martindale-Hubbell.



Internet e negócios

• A internet congrega um dos principais e mais 
modernos recursos de comunicação e marketing 
existentes.

• Apesar do seu alto potencial para negócios, ainda 
é pouco explorada pelos escritórios brasileiros:

−Acesso à internet (banda larga);
−E-mail (Blackberry e correlatos);
−Site institucional básico/padrão.
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• As principais ferramentas de marketing de um 
escritório de advocacia são:

Os advogados
(pessoal)

O site institucional / A internet
(institucional e pessoal)

33
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Relevância do site institucional

• Repositório definitivo de informações:
−Informações institucionais;
−Perfis profissionais;
−Informações de negócio;
−Produção intelectual;
−Etc.

• Tudo o que um escritório produz e é público deve ser 
colocado em seu site!
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Uma ferramenta de relacionamentos

• Um poderoso veículo de contato com:
−Clientes atuais;
−Clientes inativos;
−Clientes potenciais;
−Parceiros de negócio;
−Imprensa;
−Estudantes;
−...
−Mercado em geral.
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Como ter um site realmente bom?

• Para ter um site orientado a resultados é preciso:
−Planejar;
−Criar um site dinâmico, incluindo uma página 
inicial que reflita a sua dinamicidade;

−Investir na otimização para ferramentas de busca 
(“search engine optimization”);

−Acompanhar o desempenho (“web analytics”).

• Menos do que isso é fazer o que todo mundo já 
faz e não traz resultados!
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Fluxo de desenvolvimento de um site
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(1) 
Planejamento

(2)
Execução

(3)
Lançamento 
& divulgação

(4)
Atualização

(5)
Análise & 
avaliação

Infra-
estrutura

Layout

Conteúdo 
& 

recursos



Exemplo de página inicial

38



Otimização para
ferramentas de busca

• Mais do que aparecer bem posicionado, é 
fundamental que o site apareça corretamente.

• A otimização mínima envolve:
−Palavras-chave;
−Título das páginas;
−Conteúdo de qualidade;
−Links;
−Etc.
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Exemplo de falta de otimização
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Análise de desempenho

• “Pare de jogar boliche no escuro” e conheça com 
precisão o desempenho de seu site:

−Número de páginas visitadas (“page views”);
−Páginas/áreas mais acessadas;
−Número de visitas (sessões);
−Localização geográfica dos visitantes;
−De que sites os visitantes vieram;
−Palavras pesquisadas nas ferramentas de 
busca;

−Etc.
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Análise no Google Analytics



A internet vai muito além de um site

• Outras opções para marcar presença :
−Informativos / e-mail marketing;
−Links patrocinados;
−Blogs;
−Twitter (“microblog”);
−Palestras via internet;
−Podcasts (áudio) e videocasts (YouTube);
−Redes sociais (LinkedIn, Orkut etc);
−Etc.
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Seu escritório realiza pesquisa de 
satisfação com os clientes?
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Ações para “feedback” dos clientes

• O contato do dia-a-dia com clientes normalmente 
gera “feedback” sobre o relacionamento, mas é 
recomendável desenvolver ações formais de tempos 
em tempos.

• As ações podem ser desenvolvidas pelo próprio 
escritório, abrangendo desde pesquisas de 
satisfação (foco no escritório) até pesquisas 
orientadas às necessidades do cliente.
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Pesquisas de satisfação

• São uma boa desculpa para aprofundar o 
relacionamento com a clientela.

• Podem ser realizadas de maneira mais ou menos 
formal, mas devem obrigatoriamente levar a 
ações que melhorem o relacionamento.

• Recurso pouco usado por escritórios de 
advocacia, seja no Brasil ou no exterior!
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Trabalho pela metade

Apenas uma única vez em 6 anos ele foi convidado a 
participar de uma pesquisa de satisfação por um dos 
escritórios que atendiam a empresa. Ele respondeu 
por completo e com muita franqueza. Ele também 
respondeu afirmativamente que gostaria de ser 
contactado pelo CEO do escritório sobre suas 
respostas (...) mas a ligação nunca aconteceu.

−Trecho do whitepaper “Understanding your key client’s 
needs”, escrito por Patrick J. McKenna e Michael B. 
Rynowecer
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Modalidades

• Principais métodos para condução de pesquisas de 
satisfação: quantitativo e qualitativo (ou uma 
combinação de ambos).

• Quantitativo:
−Maior quantidade de respondentes;
−Respostas fechadas, estruturadas.

• Qualitativo:
−Menor quantidade de respondentes;
−Respostas abertas, não estruturadas.
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Quem convidar?

• Dependendo da quantidade de clientes, pode-se 
convidar:

−Os clientes mais representativos;
−Todos os clientes;
−Etc.

• Algumas considerações:
−Deve-se convidar o ponto de contato;
−Para determinados meios de condução, a 
participação tende a ser baixa.
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Como conduzir uma pesquisa?

• Os meios recomendados são os mesmos usados em 
uma pesquisa de mercado:

−Questionário impresso por correio;
−Questionário via internet;
−Entrevistas pessoais pelo escritório;
−Entrevistas pessoais por terceiros;
−...
−Uma combinação das opções acima.

• A realização por uma empresa especializada custa 
caro, mas tende a trazer melhores resultados.
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O que perguntar?

• Inúmeras opções:
−Avaliação global do escritório e seus serviços;
−Desempenho dos advogados;
−Qualidade dos serviços;
−Honorários e faturamento;
−Origem do relacionamento com o escritório;
−Recomendação do escritório a terceiros;
−Sugestões de mudança;
−Comparações com concorrentes;
−Espaço para comentários livres;
−Etc.
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Exemplo de questionário (1)

52



Exemplo de questionário (2)
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Exemplo de questionário (3)
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Exemplo de questionário (4)
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Exemplo de questionário (5)
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Exemplo de questionário (6)
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Você recomendaria nossos serviços?

• Segundo Frederick Reichheld, especialista em 
lealdade, a única pergunta que deve ser feita é:

Qual a probabilidade de você recomendar 
nossos serviços a um(a) amigo(a) ou 
colega? Marque na escala, sendo 0 (zero) a 
ausência de probabilidade de recomendação e 
10 a probabilidade mais alta de recomendação.

• Cálculo da “taxa líquida de promotores”:

Promotores (9 e 10) – Detratores (0 a 6)
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Crescimento rentável

• O estudo conduzido por Reichheld comprovou que a 
pergunta é a única cuja resposta dos clientes 
(intuitiva, mas acertada) pode ser associada ao 
crescimento do negócio.

A única via para o crescimento rentável talvez 
seja a capacidade da empresa de transformar a 
clientela num departamento de marketing de 
fato.

−Frederick Reichheld, especialista em lealdade
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O poder das recomendações

• As recomendações são uma das melhores 
formas de marketing, mas não devem ser a única 
fonte de novos clientes.

• IMPORTANTE:
Cada vez mais é preciso desenvolver uma 
atitude proativa em termos de relacionamentos e 
geração de novos negócios.
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Agindo com base nos resultados

• Realizar uma pesquisa e não tomar atitude com base 
nos resultados é inadmissível!

• Será preciso:
−Agradecer a participação de todos os clientes;
−Entrar em contato com todos os clientes 
que reclamaram (e também com quem não 
reclamou);

−Tomar medidas internas realistas (debater 
as questões levantadas pelos clientes e definir 
rumos de ação).
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Agindo sempre com base
no retorno da clientela

• Considerações importantes:
−Clientes insatisfeitos raramente se queixam;
−Clientes que reclamam são inestimáveis;
−Aspectos ruins/negativos devem ser encarados 
como oportunidades de melhoria;

−Todo contato, formal ou informal, revela 
oportunidades de melhoria no relacionamento;

−...
−Na dúvida de como agir, tentar se colocar no 
lugar do cliente!
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Pesquisas orientadas ao cliente

• Uma variante das tradicionais pesquisas de 
satisfação, têm foco nos clientes e em suas 
necessidades atuais e futuras.

• O objetivo é gerar subsídios para o escritório 
aprofundar o relacionamento com os clientes 
(representativos) e gerar novos negócios.

• Tudo o que foi apresentado antes é válido, mas a 
forma de condução pede um contato pessoal.
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O que perguntar?

• Inúmeras opções:
−Preocupações e/ou desafios de longo prazo;
−Tendências no segmento de mercado que 
impactarão a empresa;

−Interação com outras áreas da empresa;
−Status da equipe jurídica (aumento, manutenção 
ou diminuição);

−Interação com outros escritórios;
−Comparação com outros escritórios;
−Etc.
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Exemplos de perguntas (1)

• Que tendências você vislumbra no seu segmento de 
mercado que terão impacto futuro no seu negócio?

• Quais as suas principais preocupações jurídicas para 
os próximos anos?

• Que ações você considera que sua equipe deverá 
realizar para melhorar a qualidade dos serviços 
prestados internamente aos demais departamentos 
e à empresa como um todo?
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Exemplos de perguntas (2)

• Em sua opinião, o uso de escritórios externos por 
sua empresa aumentará ou diminuirá?

• Em sua opinião, a sua equipe jurídica interna 
aumentará ou diminuirá?

• Na medida em que for possível, compartilhe alguma 
ação inovadora realizada recentemente por outro 
escritório externo que atende a sua empresa.
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Pesquisas e cadastro de clientes

• Para realizar pesquisas com sucesso é fundamental 
ter um cadastro completo em termos de 
informações dos clientes e, acima de tudo, 
atualizado.

• Quanto mais completo e atualizado, mais fácil será 
usá-lo em ações de desenvolvimento de 
relacionamentos e novos negócios.
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• Avalie se o que você está comunicando está alinhado 
com o seu mercado (e seus clientes).

• A presença na internet deve ser tratada com a 
devida importância e ir muito além de um site.

• Pesquisas de satisfação são uma ótima desculpa 
para melhorar o relacionamento, especialmente com 
clientes-chave.

Recapitulando...
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Perguntas?

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

Obrigado!


