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1. Apresentação
O relacionamento entre departamentos jurídicos e escritórios de advocacia é um tema de grande
relevância que é debatido regularmente em diversos mercados, em especial o norte-americano
e o europeu, marcando presença em eventos, reportagens, artigos e estudos. No Brasil, o tema
é igualmente debatido em diferentes meios, mas sempre careceu de um estudo dedicado que
descrevesse essa realidade sob o ponto de vista das empresas que atuam no país.
Sempre nos perguntamos quando um estudo sobre um tema tão relevante e atual seria realizado
no Brasil e, deixando para trás uma espera passiva por respostas que nunca vieram, decidimos
concretizar a idéia, idealmente em colaboração com parceiros que nela acreditassem. Foi com
grande satisfação, portanto, que iniciamos em agosto de 2009 a jornada que culminou com o
presente estudo, o primeiro do gênero realizado no país sobre o estágio atual do relacionamento
entre departamentos jurídicos e escritórios de advocacia.
O estudo foi viabilizado através de uma parceria com a LexisNexis Martindale-Hubbell, uma das
mais completas e conhecidas fontes mundiais de informações sobre advogados e escritórios de
advocacia, além de responsável por vários estudos semelhantes realizados em outras jurisdições.
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Compartilhando do pioneirismo do estudo, contamos também com o indispensável apoio
do Fórum de Departamentos Jurídicos (FDJUR), a primeira associação brasileira que reúne
profissionais de departamentos jurídicos de empresas nacionais e multinacionais.
Acima de tudo, o presente estudo é resultado da participação voluntária de representantes de
departamentos jurídicos de mais de cem empresas nacionais e estrangeiras, aos quais somos
imensamente gratos.
Consideramos o pioneiro estudo um material de valor inestimável para empresas e seus
departamentos jurídicos, que certamente permitirá avançar e aprofundar os debates sobre o tema
no país. Escritórios de advocacia também se beneficiarão, pois terão acesso a informações valiosas
para o desenvolvimento de melhores relacionamentos com seus clientes.

Alessandra Machado Gonçalves

Marco Antonio P. Gonçalves

Sócia-Executiva
Gonçalves & Gonçalves Marketing Jurídico

Administrador especializado em estratégias de
marketing para escritórios de advocacia
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contribuição indispensável para atingirmos a qualidade deste relatório. Além disso, gostaríamos de
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3. Fórum de Departamentos Jurídicos
O Estudo brasileiro sobre relacionamento entre departamentos jurídicos e escritórios de advocacia
é pioneiro e vem ao encontro das necessidades mais prementes dos advogados gestores de
departamentos jurídicos. Atualmente, selecionar e manter escritórios externos são alguns dos mais
importantes dilemas com os quais temos nos deparado.
Os resultados apresentados são uma valiosa ferramenta de avaliação comparativa e estratégica para
tomada de decisões sobre como manter essa relação, especialmente em um momento em que as
empresas estão cobrando um desempenho cada vez melhor de suas áreas jurídicas.
Do ponto de vista dos escritórios, é um poderoso instrumento para conhecer um pouco mais sobre
essa relação e se aprimorar no atendimento às necessidades de seus clientes.
Parabenizo o Marco Antonio e a Alessandra Gonçalves pela iniciativa e pelo belo trabalho,
cobrindo uma gama de questões úteis para o nosso dia-a-dia, e agradeço a LexisNexis
Martindale-Hubbell pela visão em apoiar a iniciativa do estudo, um marco para a nossa profissão.
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José Nilton Cardoso de Alcantara
Diretor-Presidente
Fórum de Departamentos Jurídicos - FDJUR

4. Introdução
Diversos estudos sobre departamentos jurídicos, geralmente sempre enfatizando o relacionamento
mantido com escritórios de advocacia, já foram realizados em outras jurisdições, em especial
Estados Unidos e Europa. Vários desses estudos foram comissionados pela LexisNexis MartindaleHubbell ao longo da última década, entre os quais um recente, de 2008, que foi o primeiro estudo
realizado em mercados considerados emergentes. O estudo em questão – How in-house counsel
in Central & Eastern Europe select and retain their external counsel – abrangeu empresas de vários
países da região centro-leste da Europa, dentre os quais a Rússia.
O presente estudo, sob certos aspectos, alinha os anseios locais por mais insumos para debates
sobre o relacionamento entre empresas e escritórios com o interesse da LexisNexis MartindaleHubbell, empresa dedicada ao mercado jurídico, em compreender como esses temas são tratados
em mercados emergentes. O Brasil é um dos países emergentes em maior evidência no momento
e, assim como a Rússia, integra o BRIC, o bloco que congrega os quatro principais países
emergentes do mundo: Brasil, Rússia, Índia e China.
Uma das maiores economias do mundo – décima posição em produto interno bruto segundo
dados de 2008 do Fundo Monetário Internacional (FMI) – e a maior da América Latina, além
da quinta maior população mundial, o Brasil conta com uma economia sólida e diversificada,
fortalecida ao longo da primeira década do século XXI, com forte presença da agropecuária, da
indústria e, principalmente, do setor de serviços.
O mercado de advocacia, em especial, conta com o maior número de advogados da região –
mais de 600 mil – e, sem dúvida, é o mais proeminente da região, com uma grande parcela de
seus advogados atuando em empresas, idealmente em departamentos jurídicos, e outra parcela
igualmente representativa atuando em escritórios de advocacia.
Assim como no resto do mundo, o mercado de advocacia no Brasil tem vivenciado intensas
transformações que tem impactado diretamente o relacionamento entre empresas e escritórios
de advocacia. A relação entre ambos evoluiu, em grande parte orientada pelos departamentos
jurídicos, em busca de uma atuação estratégica e, portanto, cada vez mais sofisticados e exigentes,
disputados por um número cada vez mais concorrido de escritórios.
Os resultados do presente estudo, em grande parte alinhados com os obtidos em estudos
semelhantes realizados no exterior, refletem especificamente o contexto brasileiro, tomando
por referência a opinião de uma pequena amostra de empresas de diferentes portes e setores de
mercado em um importante momento do país. Um momento em que, sob certos aspectos, o eterno
país do futuro talvez finalmente tenha encontrado o seu presente.
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5. Sumário executivo
As mais de cem empresas que participaram do presente estudo foram indagadas sobre variadas
questões a cerca de seus relacionamentos com escritórios de advocacia: estrutura de seus
departamentos jurídicos; perfil dos escritórios contratados; demandas jurídicas terceirizadas; seleção
e contratação de escritórios; manutenção e dispensa de escritórios; e perspectivas de longo prazo.
A seguir é apresentado um resumo das principais conclusões do estudo:
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•

O tamanho dos departamentos jurídicos não necessariamente reflete o porte das empresas
– Uma parcela representativa dos respondentes (78%) atua em departamentos com até 10
advogados, sendo que apenas 8% contam com grandes estruturas, com mais de 30 advogados.
Em termos de faturamento anual, 44% das empresas faturam acima de R$1 bilhão por ano,
mas destas, 55% possuem departamentos com até 10 advogados. A gestão do departamento
jurídico e, principalmente, de sua equipe foram consideradas importantes preocupações
de longo prazo para as empresas, sendo que, para os próximos 12 meses, 38% pretendem
incrementar seus departamentos com a contratação de novos advogados.

•

As empresas preferem trabalhar com um número reduzido de escritórios – A preferência de
65% das empresas reside em trabalhar com até 10 escritórios de advocacia, escolha comum a
51% das empresas com faturamento anual acima de R$1 bilhão. Ainda que por uma pequena
margem, em termos de tamanho a preferência geral reside nos escritórios menores, de
pequeno e médio porte (até 50 advogados), sendo que aspectos como abrangência geográfica,
ampla oferta de áreas do Direito e porte, característicos de escritórios maiores, foram
considerados critérios menos importantes no momento de contratação.

•

Os departamentos jurídicos detêm cada vez mais autonomia – Para uma parcela expressiva
das empresas (75%), a autoridade para contratar escritórios de advocacia reside no
departamento jurídico. O grau de autonomia tende a tornar-se mais intenso quanto maior
a empresa. Das empresas com faturamento anual acima de R$1 bilhão, 82% decidem a
contratação de escritórios externos através de seus departamentos jurídicos. Tal grau de
autonomia, somado a outros resultados, sob certos aspectos reflete os esforços empreendidos
pelos departamentos no sentido de ocuparem um lugar estratégico, definitivo e relevante na
estrutura empresarial.

•

Modalidades alternativas de cobrança são preferidas ao tradicional preço por hora – As
modalidades de preferência das empresas foram exatamente aquelas que buscam equilibrar
a relação de valor estabelecida entre departamentos jurídicos e os escritórios de advocacia.
Quase metade das empresas (46%) indicou preço fechado ou previamente acordado, enquanto
19% optaram pela modalidade por êxito (“success fee”). Os departamentos brasileiros, de certo
modo, estão alinhados com a iniciativa “Value Challenge”, lançada em 2008 pela Association
of Corporate Counsel (ACC), cujo principal objetivo é equilibrar os interesses entre clientes
corporativos e escritórios, “reconectando” valor aos custos dos serviços jurídicos.

•

Os assuntos jurídicos mais terceirizados são complexos e idealmente não recorrentes – Os
assuntos básicos ou rotineiros são quase que totalmente desenvolvidos internamente, sendo
que a replicação pelos escritórios desse tipo de trabalho foi apontada por muitas empresas
como razão para dispensa. Para assuntos de maior complexidade e não recorrentes, 47%
das empresas preferem realizar um trabalho conjunto com escritórios e 48% preferem que
os escritórios sejam em grande parte os responsáveis por enfrentá-los. Dentre as várias
áreas do Direito mais terceirizadas, destacam-se de maneira expressiva as tradicionais áreas
tributária (88%) e trabalhista (85%), além do trabalho contencioso (82%). O contencioso,
especificamente, junto com a gestão de risco, foi apontado como a principal preocupação
de longo prazo das empresas, apresentando-se como um importante e constante desafio de
relação direta com os prestadores externos de serviços jurídicos.

•

Indicações congregam a principal fonte de informação para a identificação de escritórios –
As empresas respondentes consideram importantes ou muito importantes, com razoável folga
para as demais opções, as indicações de advogados de outras empresas (94%), as indicações
de escritórios de advocacia (86%) e as indicações de membros da diretoria da própria
empresa (57%). Tais escolhas confirmam que os advogados de empresas conversam entre si,
o que é fortalecido por iniciativas colaborativas como o Fórum de Departamentos Jurídicos
(FDJUR). Nesse sentido, as empresas desejam muito mais do que comunicação pura e simples,
deixando mais do que claro que valorizam as medidas tomadas pelos escritórios em prol do
desenvolvimento e aprofundamento do relacionamento entre ambos.

•

Os escritórios devem atuar sempre orientados pelo foco do cliente – Diversos critérios de
contratação foram considerados importantes ou muito importantes pelas empresas, mas três
receberam um maior grau de qualificação: conhecimento jurídico (99%); disponibilidade ou
serviço ao cliente (98%); e experiência em setores de mercado (97%). Somados a soluções
criativas e aconselhamento preventivo, congregam o que há de mais importante para os
departamentos jurídicos: o sucesso contínuo da empresa nos setores em que atua no mercado.
Para os escritórios, isso se traduz no desenvolvimento de todas as suas ações com uma
compreensão profunda e genuína do que realmente é importante do ponto de vista do cliente.
Tais critérios são igualmente considerados para fins de manutenção dos escritórios contratados
e, na sua ausência, se traduzem em razão de dispensa.

•

Serviço jurídico de qualidade deve ser muito mais do que mera propaganda – A qualidade
do serviço jurídico foi considerada importante ou muito importante por 98% das empresas
como medida a ser tomada pelos escritórios para a manutenção de seus contratos, deixando
claro que, se a qualidade não é importante para a contratação como o conhecimento jurídico,
certamente é altamente relevante para permanecer contratado. Os respondentes foram
praticamente unânimes em apontar a baixa qualidade do trabalho jurídico como a principal
razão para dispensa de um escritório. A importância dada a esse aspecto pelos departamentos
jurídicos só mostra o tipo de problema que os escritórios enfrentarão caso divulguem uma
qualidade que o cliente não terá após contratá-los.

N.B.: O cambio utilizado na altura da pesquisa era aproximadamente R$1.8 = US$1.
Neste relatório, o número de respondentes por pergunta é exprimido assim: “R=X”.
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6. Metodologia & demografia
O presente estudo é baseado em uma pesquisa quantitativa, pontuada por algumas questões
abertas, realizada entre os meses de agosto e outubro de 2009 junto aos departamentos jurídicos
de empresas em operação no Brasil. Cabe ressaltar que a época da pesquisa coincidiu com o
período em que o país saiu, fortalecido, da crise econômica global iniciada em 2008. O atual
momento econômico brasileiro é o melhor em muitos anos e oferece oportunidades e desafios para
as empresas, o que certamente impacta o relacionamento entre seus departamentos jurídicos e os
escritórios de advocacia contratados para cuidar de suas demandas jurídicas.
O estudo foi conduzido através de um questionário eletrônico baseado na internet e contou com
a participação anônima de representantes de departamentos jurídicos de 112 empresas. Cerca
de mil empresas foram convidadas a participar do estudo, em grande parte através do Fórum de
Departamentos Jurídicos (FDJUR), resultando em uma taxa de participação superior a 10%, o que,
sob certos aspectos, é bastante positivo.

Nacionalidade das empresas respondentes (Gráfico 01, R=112)
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Empresas de origem brasileira representaram 54% dos questionários respondidos enquanto
subsidiárias de multinacionais estrangeiras representaram 46%. Multinacionais estrangeiras já
atuam no país há décadas e sua representatividade no estudo não é nenhuma surpresa, mas
resultado dos investimentos estrangeiros que acompanham a economia brasileira há muito e
que, em anos recentes, se intensificaram.

Brasileira
Estrangeira

Faturamento anual (R$) das empresas respondentes (Gráfico 02, R=112)
As grandes empresas em operação no país, com faturamento anual acima de R$1 bilhão, tiveram
a maior representatividade na pesquisa (44%). Destas, cerca de dois terços (61%) são empresas de
origem brasileira. As demais faixas de faturamento tiveram uma maior diversidade em termos de
representatividade, com empresas de faturamento anual até R$500 milhões totalizando 41% dos
questionários respondidos.

Até R$250 milhões

De R$251 a
R$500 milhões

De R$501 a
R$750 milhões

De R$751 milhões
a R$1 bilhão

Acima de R$1
bilhão

Setores de mercado das empresas respondentes (Gráfico 03, R=112)
Empresas do setor de serviços, um dos que mais cresce no país, representaram 26% dos questionários
respondidos. Foram seguidas por empresas de vários outros setores relevantes na economia brasileira,
entre os quais bens de consumo (14%) e energia (8%). No geral, as empresas participantes refletem os
principais setores do mercado brasileiro.
9
Serviços
Bens de consumo
Energia
Telecomunicações
Farmacêutico
Indústria da construção
Varejo
Autoindústria
Química e petroquímica
Papel e celulose
Siderurgia e metalurgia
Indústria digital
Transporte
Bens de capital
Mineração
Produção agropecuária
Eletroeletrônico
Diversos
Atacado

A lista de setores de mercado empregada no questionário tomou por base a classificação adotada
pela publicação Exame Melhores & Maiores, edição de 2009, com algumas adaptações. Cabe
ressaltar que o percentual indicado para o setor de serviços abrangeu também respondentes do
mercado financeiro bem como empresas de mídia/comunicação, dentre outros.
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7. Estrutura dos departamentos jurídicos
Número de advogados internos em tempo integral (Gráfico 04, R=112)
Uma grande parcela das empresas respondentes (63%) possui departamentos jurídicos pequenos,
com até cinco advogados em tempo integral, independente do faturamento. Se forem considerados
departamentos com até 10 advogados, o percentual sobe para 78%.
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Todos os departamentos jurídicos com mais de 30 advogados (8%) pertencem a empresas com
faturamento anual acima de R$1 bilhão. Das empresas que faturam anualmente mais de R$1 bilhão,
55% possuem departamentos com até 10 advogados, mostrando que, embora possa fazer algum
sentido uma correlação direta entre faturamento/porte e número de advogados internos, na prática as
maiores empresas do país não necessariamente contam com grandes departamentos jurídicos.

Status do número de advogados internos nos próximos 12 meses (Gráfico 05, R=112)
Para os próximos 12 meses, 52% das empresas pretendem manter o número atual de advogados em
tempo integral que atuam em seus departamentos jurídicos. Por outro lado, 38% pretendem investir
na contratação de novos advogados e, por conseqüência, no aumento de seus departamentos.

Aumentar

Manter o mesmo

Diminuir

Não estou certo(a)

Mais da metade dos respondentes (62%) justificaram suas respostas sobre o status de seus
departamentos jurídicos para os próximos 12 meses apontando os mais variados fatores. Para os
departamentos que se manterão sem alterações (52%), as justificativas se dividem entre já contar
com uma estrutura compatível com sua demanda e a terceirização que, em alguns casos, tem
grande intensidade, dentre outros fatores menos citados.
“Ao invés de quantidade, qualidade com melhor investimento em infra-estrutura (sistemas) e
participação de advogado externo, principalmente nos temas repetitivos.”
Empresa do setor de bens de consumo
“Estabilização das ações no departamento e terceirização total.”
Empresa do setor de varejo
“Não há necessidade de alteração, sendo o número considerado ideal para as nossas
necessidades.”
Empresa do setor de química e petroquímica
“Pretendemos aumentar os estagiários, mas o custo de advogados fixos é alto.”
Empresa do setor de bens de consumo
“A empresa terceiriza todo o contencioso e a análise dos contratos que não sejam de interesse
corporativo.”
Empresa do setor de serviços
Para as empresas que pretendem aumentar seus departamentos (38%), grande parte das justificativas
remete ao crescente aumento da demanda por serviços jurídicos, capitaneadas pelo reaquecimento
de suas operações. Interessante destacar que muitas empresas justificaram a contratação de novos
advogados como uma decisão estratégica, pois os advogados internos tendem a demonstrar maior
comprometimento com a empresa, além de um melhor conhecimento de seu negócio e setor de atuação.
“Aumento da demanda, expansão do leque de atividades e aumento da complexidade dos
assuntos tratados pelo departamento.”
Empresa do setor de energia
“A complexidade e intensidade das relações comerciais e suas conseqüências jurídicas justificam o
envolvimento de advogados exclusivamente dedicados às tarefas de analisar e criar contratos,
prevenir litígios e auxiliar nas soluções de conflitos. Advogados internos normalmente possuem um
conhecimento maior do business da empresa para a qual trabalham e devem possuir uma visão
estratégica de sua participação no atingimento dos objetivos desta.”
Empresa do setor de telecomunicações
“Novas aquisições e necessidade de dedicação integral às atividades da companhia, para
respostas mais precisas e rápidas.”
Empresa do setor de serviços
“Visa uma melhor readequação dos serviços delegados aos escritórios externos, passando parte
dos mesmos a serem realizados internamente.”
Empresa do setor de bens de consumo
“Devido a uma decisão estratégica de internalização de algumas atividades.”
Empresa do setor de telecomunicações
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As poucas empresas que indicaram uma intenção de diminuir o seu número de advogados internos
(4%) apresentaram as mais variadas justificativas que, sob certos aspectos, podem ser resumidas a
causas de ordem econômica.
Um cruzamento objetivo dessas informações com o faturamento anual revela que as empresas
de faturamento entre R$501 milhões e R$1 bilhão são as que mais têm intenção de contratar
advogados internos. Empresas que faturam anualmente mais de R$1 bilhão, ainda que também
tenham essa intenção, em sua maioria pretendem manter seu número atual, reforçando o
raciocínio apresentado anteriormente de que, na prática, as maiores empresas do país não
necessariamente trabalham com grandes departamentos jurídicos.

8. Perfil dos escritórios de advocacia contratados
Número de escritórios de advocacia contratados (Gráfico 06, R=111)
Uma parcela representativa das empresas respondentes (65%) emprega até 10 escritórios de
advocacia, independente do faturamento, sendo que 39% empregam até cinco escritórios.
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Os escritórios com mais de 30 advogados (9%) em sua grande maioria são empregados por
empresas com faturamento anual acima de R$1 bilhão. Destas, 51% empregam escritórios com
até 10 advogados, mostrando que, embora possa fazer algum sentido uma correlação direta entre
faturamento/porte e número de escritórios externos, na prática as maiores empresas do país, assim
como também as menores, não necessariamente fazem uso de muitos escritórios.

Status do número de escritórios contratados nos próximos 12 meses (Gráfico 07, R=112)
Para os próximos 12 meses, 55% das empresas pretendem manter o número atual de escritórios de
advocacia contratados. Por outro lado, 28% pretendem reduzir esse número.
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Diminuir

Não estou certo(a)

A intenção de 28% das empresas em reduzir o número de escritórios externos aparenta indicar a
existência de uma correlação direta com a intenção de 38% das empresas de aumentar o número
de advogados internos. Entretanto, uma comparação entre as duas questões mostra que apenas
um terço das empresas que pretendem aumentar o número de advogados internos (33%) planeja
reduzir o número de escritórios contratados. Na prática, mais da metade das empresas que
pretendem investir em seus departamentos jurídicos (53%) planejam manter o número atual de
escritórios de advocacia. Logo, não existe necessariamente uma correlação entre as decisões, até
porque são muitas as variáveis envolvidas.
Menos da metade dos respondentes (45%) justificaram suas respostas sobre o status dos escritórios
contratados para os próximos 12 meses apontando os mais variados fatores. Para as empresas
que manterão o número de terceirizados sem alterações (55%), as justificativas se dividem entre
a satisfação com os escritórios atualmente contratados e o interesse em manter um número
gerenciável de escritórios, dentre outros fatores mencionados.
“Não acho interessante diluir demais os escritórios contratados.”
Empresa do setor de bens de capital
“No momento estamos satisfeitos com os escritórios que prestam serviços para nós.”
Empresa do setor de bens de consumo
“Os escritórios com os quais trabalhamos tem condições de atender o aumento da demanda.
Também com menos escritórios é mais fácil fazer o gerenciamento.”
Empresa do setor de transporte
Para as empresas que pretendem diminuir o número de escritórios (28%), a maioria das justificativas
remete à concentração das demandas externas em um menor número de escritórios, aliando um
melhor gerenciamento a custos menores e, principalmente, a relacionamentos mais próximos. Em
outras palavras, destaca-se o chamado movimento de convergência, comum em outros mercados
como o norte-americano, onde as empresas buscam reduzir o leque de escritórios com os quais
trabalham regularmente.
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“As dificuldades de administração e o potencial de alavancagem das parcerias recomendam a
redução a no máximo 20 escritórios parceiros.”
Empresa do setor de serviços
“Concentrar mais. Ganhar em facilidade de controle, relacionamento e honorários.”
Empresa do setor farmacêutico
“Estou finalizando um processo de consolidação dos escritórios que realmente irão trabalhar
com a minha empresa, excluindo alguns deles que não estão atendendo os requisitos que
estabeleci.”
Empresa do setor de energia
“Concentrar atividades em poucos prestadores, para facilitar comunicação.”
Empresa do setor de serviços
“Excetuada a barreira representada pela cobertura geográfica e, em alguns poucos temas o
grau de especialização, a tendência é de redução, sem jamais tender para a exclusividade.”
Empresa do setor de bens de consumo
“Processo de ‘internalização’ de algumas atividades anteriormente terceirizadas.”
Empresa do setor de atacado
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As poucas empresas que indicaram uma intenção de aumentar o número de escritórios externos
(10%) apresentaram justificativas diversas, com alguma ênfase em aspectos geográficos.
Um cruzamento objetivo dessas informações com o faturamento anual revela que a maioria
das empresas, independente do faturamento, pretende manter o número atual de escritórios de
advocacia contratados. Dentre as empresas que pretendem reduzir esse número, destacam-se as
com faturamento acima de R$1 bilhão, reforçando o já citado movimento de convergência, com
especial ênfase nas grandes empresas que atuam no país.

Distribuição do orçamento de serviços jurídicos pelo porte dos escritórios contratados
(Gráfico 08, R=92)
A distribuição do orçamento das empresas para contratação de serviços jurídicos pelos escritórios
de advocacia contratados em termos de porte revela que, de forma geral, as empresas empregam
escritórios de todos os portes, com uma maior ênfase nos escritórios de médio porte (11 a 50
advogados).

Pequeno (- 10
advogados)

Médio (11 a 50
advogados)

Grande (51 a 100
advogados)

Muito grande (+ 100
advogados)

Um cruzamento objetivo dessas informações com o faturamento anual revela que, independente
da faixa de faturamento, a preferência das empresas é direcionada para escritórios de menor
porte. A título de exemplo, das empresas com faturamento acima de R$1 bilhão, 60% direcionam
o orçamento do departamento jurídico para escritórios de porte pequeno (até 10 advogados) e,
especialmente, médio (11 a 50 advogados).

Autoridade na empresa para contratação de escritórios (Gráfico 09, R=112)
Para uma parcela expressiva das empresas respondentes (75%), a autoridade para contratar
escritórios de advocacia reside no departamento jurídico. O percentual aumenta para 79% caso
sejam considerados também advogados internos, cuja escolha certamente denota empresas que
ainda não contam com um departamento formalizado. Talvez seja esse o caso das demais escolhas,
que distribuíram a autoridade para contratação entre dono/empresário (4%), presidente/CEO (4%),
diretoria executiva (8%) e cargos específicos de diretoria.

Departamento jurídico
Diretoria executiva
Advogado interno
Dono/empresário
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Presidente (CEO)
Diretor de finanças (CFO)
Diretor de operações (COO)
Outros

Um cruzamento objetivo dessas informações com o faturamento anual das empresas revela que,
independente da faixa de faturamento, o poder decisório reside em maior grau no departamento
jurídico e torna-se mais intenso quanto maior a empresa. Em outras palavras, quanto maior a
empresa, aparentemente maior a autonomia do departamento. A título de exemplo, das empresas
com faturamento acima de R$1 bilhão, 82% decidem a contratação de escritórios externos através
de seus departamentos jurídicos.
Na delicada seara da cobrança, quase metade das empresas (46%) indicou preço fechado ou
previamente acordado como a modalidade preferencial para contratação de escritórios. Ainda
que a modalidade de cobrança em muitos casos esteja diretamente relacionada ao tipo de serviço
jurídico sendo realizado, o questionário da pesquisa só permitiu indicar uma única modalidade,
obrigando o respondente a, sob certos aspectos, indicar sua preferência independente do tipo de
serviço prestado.

LexisNexis Martindale-Hubbell

Modalidade de cobrança preferencial (Gráfico 10, R=112)
As modalidades de cobrança mais escolhidas foram exatamente aquelas que buscam equilibrar
a relação de valor estabelecida entre departamentos jurídicos e escritórios de advocacia. Nesse
sentido, destacam-se também as modalidades por êxito (19%) e preço por hora com limite (9%).

Preço fechado ou previamente acordado
Por êxito (“success fee”)
Preço por hora com limite
Preço por número de ações
Preço por hora sem limite
Preço por tarefa ou ato
Outros
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Interessante notar que a famigerada “billable hour”, composta pelas modalidades preço por hora
com limite (9%) e preço por hora sem limite (3%), teve representatividade extremamente baixa
dentre os respondentes. Tal resultado denota claramente um alinhamento dos departamentos
jurídicos brasileiros com as empresas estrangeiras, especialmente as norte-americanas, que
atualmente buscam abandonar o trabalho por hora em prol de condições mais favoráveis e,
conforme mencionado, mais equilibradas.
Complementarmente, pode-se dizer que, sob certos aspectos, os departamentos jurídicos
brasileiros estão alinhados com a iniciativa “Value Challenge”, lançada em 2008 pela Association
of Corporate Counsel (ACC), cujo principal objetivo é equilibrar os interesses entre clientes
corporativos e escritórios, “reconectando” valor aos custos dos serviços jurídicos.
Um cruzamento objetivo dessas informações com o faturamento anual revela que, independente
da faixa de faturamento, a preferência geral das empresas reside na modalidade preço fechado ou
previamente acordado. A título de exemplo, das empresas com faturamento acima de R$1 bilhão,
39% preferem essa modalidade e 29% a modalidade por êxito.

9. Demandas jurídicas terceirizadas
Distribuição dos assuntos jurídicos interna e externamente (Gráfico 11, R=111)
As empresas respondentes indicaram que 81% dos assuntos considerados básicos ou rotineiros são
tratados em grande parte internamente, por seus departamentos jurídicos, com uma parcela menor
sendo trabalhada em conjunto (13%) ou em grande parte por escritórios externos (6%). No outro
extremo, as empresas indicaram que 48% dos assuntos considerados complexos e não recorrentes
são trabalhados em grande parte por escritórios externos e 47% em conjunto.

Assuntos básicos ou rotineiros
Assuntos complexos recorrentes
Assuntos complexos não recorrentes

Em grande parte pelo departamento jurídico
Pelo departamento jurídico e por escritórios de advocacia
Em grande parte por escritórios de advocacia

Em linhas gerais, as escolhas mostram que os departamentos jurídicos tendem a absorver a maior
parcela dos assuntos básicos e uma parcela representativa de assuntos complexos recorrentes.
Para os assuntos mais complexos, especialmente os não recorrentes, os departamentos jurídicos
procuram sempre trabalhar, em maior ou menor grau, em conjunto com escritórios de advocacia
que certamente são mais experientes em questões especializadas.

Áreas do Direito contratadas regularmente (Gráfico 12, R=111)
Independente do grau de complexidade e freqüência, os assuntos terceirizados para escritórios
de advocacia envolvem inúmeras áreas do Direito. Dentre as várias apontadas pelas empresas
respondentes, destacam-se de maneira expressiva as áreas tributária (88%) e trabalhista (85%), além
do trabalho contencioso (82%). Outras áreas do Direito foram igualmente apontadas, mas tiveram
destaque menor em comparação.

Tributário
Trabalhista
Contencioso
Penal
Propriedade Intelectual
Societário
Ambiental
Consumidor
Fusões & Aquisições
Contratos
Antitruste & Concorrência
Administrativo
Comercial
Regulatório
Imobiliário
Financeiro
Arbitragem & Mediação
Comércio Exterior
Seguros
Bancário
Outros
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As três áreas mais representativas são altamente especializadas e complexas e, por conseqüência,
são tradicionalmente terceirizadas como várias outras que, ainda que em menor grau, também
foram indicadas pelos respondentes, dentre as quais: penal (52%); propriedade intelectual (50%);
societário (46%); ambiental (37%); fusões & aquisições (34%); antitruste & concorrência (32%); e
regulatório (21%).
Cabe ressaltar que um percentual menor para uma determinada área não necessariamente significa
que o departamento jurídico a desenvolva internamente. A questão apresentada aos respondentes
teve por objetivo determinar para quais áreas do Direito a empresa regularmente contrata
escritórios de advocacia.

10. Seleção e contratação de escritórios de advocacia

18

Inúmeros são os meios empregados pelas empresas, especificamente pelos departamentos
jurídicos, na seleção de escritórios de advocacia para avaliação e eventual contratação para
atender suas demandas jurídicas. Com uma vasta e crescente oferta de escritórios de advocacia,
todos muito semelhantes aos olhos do mercado, prestar um serviço jurídico de qualidade não é
mais um diferencial. Do ponto de vista dos escritórios, reside precisamente aí um dos grandes
desafios: como chamar a atenção do cliente potencial e, acima de tudo, ser escolhido.

Fontes de informação para identificação, avaliação e seleção de escritórios (Gráfico 13,
R=111)
Considerando que a advocacia é claramente um negócio de relacionamentos, calcada no
relacionamento pessoal, não é surpresa alguma que a principal fonte de informação para
identificação, avaliação e seleção de escritórios resida em indicações. As empresas respondentes
consideram importantes ou muito importantes, com razoável folga para as demais opções, as
indicações de advogados de outras empresas (94%), as indicações de escritórios de advocacia
(86%) e as indicações de membros da diretoria da própria empresa (57%). A opção com a melhor
qualificação só confirma que os advogados de empresas conversam entre si, o que é fortalecido
por iniciativas colaborativas como o Fórum de Departamentos Jurídicos (FDJUR).
Indicações de advogados de outras empresas
Indicações de escritórios de advocacia
Indicações de membros da diretoria da empresa
Redes e associações jurídicas
Eventos com apresentações de advogados de escritórios
Eventos promovidos por escritórios
Reportagens com advogados de escritórios
Sites de escritórios
Informativos e alertas de escritórios
Artigos escritos por advogados de escritórios
Diretórios jurídicos
Organizações de comércio
Ferramentas de busca na internet
Redes sociais na internet
Brochuras de escritórios
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Diversas outras fontes de informação foram avaliadas pelos respondentes e muitas outras, além
das indicações, envolvem relacionamentos pessoais. Destacam-se, com algum peso em termos
de importância: redes e associações jurídicas (44%); eventos com apresentações de advogados de
escritórios (33%); eventos promovidos por escritórios (30%); e organizações de comércio (18%).
As redes sociais baseadas na internet, em voga há alguns anos, também congregam meios para
o desenvolvimento de relacionamentos pessoais, mas aparentemente ainda são recursos pouco
explorados pelos advogados brasileiros, ao contrário do que acontece em outros mercados como
o norte-americano. Talvez seu baixo uso resida, pelo menos em parte, no fato de as redes sociais
de cunho profissional relevantes ainda não possuírem interface em português. É o caso de redes
profissionais como LinkedIn e Martindale-Hubbell Connected, esta última especificamente voltada
para o meio jurídico.
As demais fontes de informação qualificadas com grau de importância relativamente menor pelas
empresas respondentes congregam meios de comunicação, dos mais tradicionais como brochuras
até recursos mais modernos como sites institucionais, passando por diretórios jurídicos como o
Martindale-Hubbell.
Curioso notar como as brochuras, um recurso de comunicação extremamente popular entre os
escritórios, são tão pouco consideradas pelos departamentos jurídicos. Parte desse baixo grau de
importância certamente reside no fato de que o mercado de advocacia evoluiu intensamente ao
longo das últimas décadas, e junto com ele o relacionamento entre empresas e escritórios, mas
as brochuras, assim como tantos outros materiais de comunicação, permaneceram centradas
exclusivamente nos próprios escritórios.

Critérios para contratação de escritórios de advocacia (Gráfico 14, R=110)
Conforme já mencionado, ser um bom escritório não mais é suficiente aos olhos do mercado. É
preciso muito mais e isso fica bem claro quando são analisados os critérios para contratação de
escritórios pelas empresas respondentes. No geral, diversos critérios foram considerados importantes
ou muito importantes, mas três receberam um maior grau de qualificação: conhecimento jurídico
(99%), que não é necessariamente sinônimo de serviço jurídico de qualidade; disponibilidade ou
serviço ao cliente (98%); e experiência em setores de mercado (97%).
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Os três critérios, somados a soluções criativas e aconselhamento preventivo, congregam o que
há de mais importante para os departamentos jurídicos: o sucesso contínuo da empresa nos
setores em que atua no mercado. Para os escritórios, isso se traduz no desenvolvimento de todas
as suas ações com mais do que simples foco no cliente, mas com uma compreensão profunda
do que realmente importa tomando por base o ponto de vista do cliente. É o chamado foco “do”
cliente, muito mais do que uma idéia, mas um hábito extremamente importante a ser praticado
regularmente pelos escritórios de advocacia.
“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 raro.”
Empresa do setor de papel e celulose
“Acredito que tanto o departamento jurídico quanto o escritório devem trabalhar em sintonia
em prol do cliente, procurando buscar alternativas e informar aos clientes as novas tendências
jurisprudenciais para minimizar assim os impactos nos negócios dos clientes.”
Empresa do setor de serviços
“A maioria dos escritórios deixa muito a desejar no aspecto inovação e soluções criativas
para o problema das empresas.”
Empresa do setor de siderurgia e metalurgia
20

“Os escritórios de advocacia, para que possam realizar um bom serviço, precisam conhecer a
realidade da empresa e o mercado em que atuam. Necessitam ter conhecimento aprimorado
para resolver as questões que lhes forem apresentadas, de maneira eficaz, que pode ser
elaborada ou criativa, mas que, principalmente, justifique a sua contratação. Os escritórios
de advocacia devem estar disponíveis para atender os seus clientes e solucionar as questões
apresentadas de maneira qualificada e célere, pois os seus clientes do departamento jurídico
trabalham em uma dinâmica diferente.”
Empresa do setor farmacêutico
“Como estamos reestruturando o departamento jurídico, encontramos grande resistência
dos escritórios de advocacia em se adequar integralmente às novas exigências da empresa,
especialmente com relação a cumprimento de prazos internos e ‘feedback’ de alguns
procedimentos.”
Empresa do setor de transporte
Dentre os critérios menos qualificados relativamente aos demais, mas com considerável
peso de importância, destacam-se: modalidades alternativas de cobrança (66%); localização
geográfica (54%); múltiplas áreas de atuação do Direito (37%); e porte do escritório (29%). Sobre
modalidades de cobrança, ainda que seja um tema relevante e muito debatido atualmente, não
necessariamente se apresenta como o principal critério de contratação. E o mesmo certamente
pode ser afirmado com relação aos demais critérios – geografia, oferta de áreas e porte – que,
tradicionalmente, são muito valorizados pelos escritórios maiores, mas que, aos olhos do mercado,
nem sempre gozam do mesmo grau de importância.

11. Manutenção e dispensa de escritórios de advocacia
Para os escritórios de advocacia, fechar um contrato é apenas parte da complexa equação do
relacionamento com departamentos jurídicos. A parte mais importante certamente reside em
manter o contrato e, idealmente, receber mais trabalho. Nesse sentido, são várias as medidas que
os escritórios podem tomar e, no geral, a grande maioria foi qualificada como importante ou muito
importante pelas empresas respondentes.

Medidas que os escritórios de advocacia podem tomar para melhorar o relacionamento
com departamentos jurídicos (Gráfico 15, R=110)
A qualidade do serviço jurídico recebeu a melhor qualificação (98%), deixando claro que, se
a qualidade não é importante para a contratação como o conhecimento jurídico, certamente é
altamente relevante para a manutenção de um contrato, idealmente acompanhada de um histórico
de resultados positivos (88%).
Outras medidas igualmente bem qualificadas remetem aos critérios de contratação e somente
reforçam a importância dos escritórios sempre desenvolverem suas ações considerando o que é
efetivamente importante para os departamentos jurídicos: melhor conhecimento do cliente e seu
setor de mercado (97%); melhor disponibilidade ou serviço ao cliente (96%); soluções criativas
alinhadas com o negócio do cliente e seu setor de mercado (94%); melhor aconselhamento
preventivo (92%); e proatividade na identificação de novas necessidades (83%).
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As medidas que envolvem a comunicação entre escritórios e empresas também se mostram de
grande importância: comunicação regular sobre os assuntos em andamento (96%); clareza e
previsibilidade nas cobranças (96%); e informativos e alertas orientados ao setor de mercado do
cliente (62%).
“Manter o cliente constantemente informado é fundamental. Antecipar-se às necessidades é
igualmente importante.”
Empresa do setor de serviços
“Precisamos de escritórios que entendam a linguagem de ‘business’.”
Empresa do setor de bens de consumo
“Como alguém egressa de escritório, percebo claramente que falta aos escritórios a
possibilidade de falar a ‘língua empresarial’, ou seja, demonstrar com gráficos ou indicadores
quais os motivos das demandas e apoiar as empresas no encerramento rápido e assertivo de
demandas que se arrastam anos a fio.”
Empresa do setor de serviços
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Indo além da comunicação pura e simples, as empresas valorizam as medidas tomadas pelos
escritórios em prol do relacionamento estabelecido entre ambos: melhor adequação da equipe aos
projetos, que guarda relação com aspectos de gestão (94%); melhor relacionamento ou “química”
pessoal (84%); apresentações e treinamentos não cobrados para advogados do departamento
jurídico (78%); reuniões, visitas e entrevistas (61%); e pesquisas de satisfação ou processos
formais de “feedback” do cliente (57%). Eventos sociais também fazem parte desse grupo, mas
curiosamente foram considerados de baixíssima importância pelas empresas respondentes.
“Não acreditamos em escritórios de advocacia - acreditamos em advogados e pessoas que
se superam no seu dia-a-dia. Não entrego um trabalho a uma pessoa jurídica, mas sim a
uma pessoa física ou a um grupo dessas pessoas. O que me conquista é gente brilhante e
consistente que recebe o trabalho e o desempenha excepcionalmente. Também há muito de
relacionamento pessoal nesse quadro. Não vale ser brilhante e se achar bom demais para
despachar a petição ou para comparecer a uma reunião aqui na empresa. Não vale se sentir
ofendido com revisões ou sugestões. Excepcional sim, estelar não.”
Empresa do setor de telecomunicações
“O ideal são escritórios de porte médio, com constantes contatos com seu titular e, de
preferência, que os assuntos tenham continuidade com um mesmo profissional.”
Empresa do setor de química e petroquímica
“A qualidade da relação profissional entre advogados e departamento jurídico depende da
capacidade: de manutenção de um relacionamento direto, alinhado estrategicamente e com
respeito às obrigações recíprocas; de efetuar medições sucessivas e efetivas do seu desempenho
e o dos seus colaboradores externos. Se não o fizer, o departamento jurídico e os advogados
não serão flexíveis, não se adaptarão às continuas mudanças da empresa e do contexto jurídico
externo no qual estão inseridos. Perderão espaço como integrantes da estrutura estratégica da
empresa na busca do seu objetivo.”
Empresa do setor de siderurgia e metalurgia
“Pode ser que não tenhamos especialistas em determinada matéria, mas se o especialista do
escritório puder orientar os advogados internos da empresa para que estes possam fazer o
trabalho e economizar para a empresa, os advogados internos ficarão felizes em aprender,

baixar seus custos e ficar bem perante a diretoria da empresa. Por isso, oferecer cursos sem
custos para os advogados internos de empresas seria um grande ‘plus’ de um escritório.”
Empresa do setor indústria digital
No geral, as fontes de informação, critérios de contratação e medidas de manutenção consideradas
importantes pelas empresas que operam no Brasil estão devidamente alinhadas com as opiniões
e expectativas de empresas que atuam em outros países. Estudos semelhantes são realizados
regularmente com departamentos jurídicos de empresas norte-americanas e européias e são
bastante divulgados no mercado, inclusive o brasileiro, junto com diversos outros materiais que são
bem conhecidos dos escritórios. Ainda assim, muitos aspectos são ignorados e acabam por levar
um escritório a ser dispensado.

Razões para dispensar um escritório de advocacia (Gráfico 16, R=110)
A maioria das razões apresentadas para dispensar escritórios foi qualificada como importante ou
muito importante pelas empresas respondentes. Destas, quatro destacam-se mais do que as outras:
baixa qualidade do trabalho jurídico (99%); falta de atenção em assuntos críticos (99%); falta de
ética e profissionalismo (98%); e falta de confidencialidade (94%).

Baixa qualidade do trabalho jurídico

23

Falta de ética e profissionalismo
Falta de atenção em assuntos críticos
Falta de confidencialidade
Relação ruim com o departamento jurídico
Conflitos de interesse não mencionados previamente
Falta de disponibilidade (serviço ao cliente)
Baixo conhecimento do negócio do cliente e seu setor de mercado
Comunicação insuficiente sobre os assuntos em andamento
Cobranças pouco claras e/ou injustas
Falta de resultados desejados
Relação ruim com a diretoria da empresa
Falta de aconselhamento preventivo
Gestão/controle e previsibilidade ineficiente de custos
Falta de soluções criativas alinhadas ao negócio do cliente e seu setor de mercado
Replicação de trabalho que poderia ser realizado pelo departamento jurídico
Projetos trabalhados além do tempo estimado
Saída de sócios-chave
Falta de proatividade na identificação de novas necessidades
Falta de modalidades flexíveis de cobrança

Não importante

Pouco importante

Indiferente

Importante

Muito importante

A qualidade se faz presente novamente e os respondentes foram praticamente unânimes em apontar
a baixa qualidade do trabalho jurídico como a principal razão para dispensa, junto com a falta de
atenção em assuntos críticos que, sob certos aspectos, guarda relação muito próxima com o quesito
qualidade. A importância dada a esses aspectos pelos departamentos jurídicos só mostra o tipo de
problema que os escritórios enfrentarão caso divulguem uma qualidade que o cliente não terá após
contratá-los.
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“A maior dificuldade é a assunção pelos escritórios de advocacia dos prejuízos causados em
razão de defeito ou falha no serviço. Um exemplo é o não cumprimento da sentença, antes
do processo de execução, o que já acarreta um aumento de 10% na condenação da empresa.”
Empresa do setor de serviços
“Ter em conta que os escritórios nem sempre designam os seus quadros mais competentes
para assistir aos seus clientes. Saber contratar e administrar o serviço do advogado externo
requer conhecimento pelo menos equivalente.”
Empresa do setor de bens de consumo
As demais razões para dispensa em sua maioria guardam muito em comum com as medidas de
manutenção, com algumas exceções relativas, como as já mencionadas que envolvem ética,
profissionalismo e confidencialidade, temas cada vez mais em voga no mundo corporativo atual,
principalmente no universo das empresas de capital aberto.
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A maneira como os escritórios são gerenciados por seus responsáveis e seus reflexos nos serviços
prestados congregam questões consideradas importantes pelas empresas para fins de dispensa e
guardam relação direta com aspectos de cobrança. Nesse sentido, destacam-se: cobranças pouco
claras e/ou injustas (95%); gestão/controle e previsibilidade ineficiente de custos (89%); projetos
trabalhados além do tempo estimado (81%) e falta de modalidades flexíveis de cobrança (51%).
“Os escritórios devem demonstrar por meio de ações concretas o esforço realizado para a
redução de custos e eficiência no uso de recursos que possam ser repassados aos clientes,
pois essa é a realidade de todos os insumos consumidos na atividade econômica.”
Empresa do setor de serviços
“Os escritórios precisam ter uma gestão interna e procurar atender às necessidades dos
clientes com controle, qualidade e eficiência.”
Empresa do setor de energia
Um último ponto que merece destaque, considerado importante ou muito importante por 74% das
empresas respondentes, é a replicação de trabalho que poderia ser realizado pelo departamento
jurídico. Conforme indicado pelas próprias empresas, os escritórios em geral são demandados
muito mais para lidar com assuntos jurídicos complexos, idealmente não recorrentes, do que com
assuntos básicos ou rotineiros. Logo, do ponto de vista dos escritórios é fundamental entender sua
atuação frente às demandas dos departamentos jurídicos e agir de acordo, idealmente evitando o
que já é realizado internamente nas empresas.
“Uma das qualidades mais importantes para advogados de escritórios é que sejam diligentes
em suas respostas e entendam a urgência de um cliente em determinado assunto. Dar previsão
para término de um trabalho, aconselhar preventivamente e aconselhar quando achar que
um trabalho possa ser realizado pelo departamento jurídico de uma empresa é essencial. Não
queremos pagar por algo que podemos fazer nós mesmos.”
Empresa do setor indústria digital

12. Perspectivas de longo prazo
Preocupações de longo prazo (Gráfico 17, R=111)
Os departamentos jurídicos evoluíram muito ao longo das últimas décadas, mas os desafios ainda
são muitos assim como as perspectivas futuras. Perguntados sobre a principal preocupação de longo
prazo, os respondentes indicaram quais temas receberão maior atenção de seus departamentos
jurídicos ao longo dos próximos anos. Ainda que as preocupações de um departamento sejam
várias, o questionário da pesquisa só permitiu indicar uma única opção na lista apresentada,
obrigando o respondente a indicar a sua maior preocupação no longo prazo.
As escolhas se concentraram em metade das opções, sem necessariamente grandes diferenças de
representatividade entre as mais escolhidas. Contencioso e gestão de risco congregam a principal
preocupação (14%), apresentando-se como um importante e constante desafio de relação direta
com os prestadores externos de serviços jurídicos. Afinal, 81% das empresas contratam escritórios
de advocacia para atuar em trabalho contencioso. As questões regulatórias e de conformidade (4%),
ainda que apontada por poucos respondentes, guarda relação com a gestão de riscos.
Contencioso e gestão de risco
Carreira e salário dos advogados internos
Orçamento e/ou recursos limitados
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Envolvimento em reuniões da diretoria e na tomada de decisões
Métricas de desempenho do departamento jurídico
Sucessão da liderança do departamento jurídico
Treinamento e desenvolvimento dos advogados internos
Trabalho mais próximo às unidades de negócio
Gestão/controle de custos
Gestão de documentos e informações
Questões regulatórias e de conformidade
A economia
Questões de propriedade intelectual
Fusões e aquisições
Recrutamento e seleção de advogados internos
Relacionamento com escritórios de advocacia
Globalização
Questões de privacidade
Tecnologia
Outros

Outras preocupações apontadas estão relacionadas à gestão do departamento jurídico e,
principalmente, de sua equipe: carreira e salário dos advogados internos (11%); orçamento e/
ou recursos limitados (11%); sucessão da liderança do departamento jurídico (9%); treinamento
e desenvolvimento dos advogados internos (8%); gestão/controle de custos (5%); gestão de
documentos e informações (4%); e recrutamento e seleção de advogados internos (1%). Cabe
relembrar que 38% das empresas respondentes planejam aumentar o número de advogados
internos, mas que muitas enfrentam orçamentos limitados para tanto.
Outra linha de preocupações remete ao processo de evolução dos departamentos jurídicos e
envolve todos os esforços empreendidos para ocupar um lugar estratégico, definitivo e relevante
na estrutura empresarial: envolvimento em reuniões da diretoria e na tomada de decisões (9%);
métricas de desempenho do departamento jurídico (9%); e trabalho mais próximo às unidades de
negócio (6%).
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Curioso notar que o relacionamento com escritórios de advocacia não foi apontado como uma
preocupação de longo prazo. As razões para tanto podem ser as mais variadas, mas talvez, pelo
menos em parte, tenham relação com o fato do poder de decisão de contratação, manutenção
e dispensa residir nos departamentos jurídicos. Em outras palavras, se um prestador externo não
atuar em conformidade com as expectativas do cliente, várias das quais apontadas ao longo do
presente estudo, ele poderá ser substituído a qualquer momento.
A Economia, assim como a globalização, também não surgiu como uma preocupação de longo
prazo para as empresas respondentes. Isso significa que esse tipo de preocupação já é passado,
pelo menos por ora?
“Gostaria de deixar aqui uma reflexão para o futuro, relativamente à gestão dos departamentos
jurídicos no longo prazo. De fato, no final dos anos 90 e início do ano 2000 o perfil foi alterado,
posto que, agora, devemos nos preocupar muito mais com as questões estratégicas para tomada
de decisão do que propriamente com a parte técnica. Assim sendo, será que os responsáveis
pelo departamento jurídico das empresas passarão a ser mais gestores do que advogados ou
serão uma mistura das duas coisas?”
Empresa do setor autoindústria
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13. Como a Martindale-Hubbell pode ajudá-lo(a) no
marketing do seu escritório de advocacia
Desenvolvido com base nos 140 anos de experiência da Martindale-Hubbell no fornecimento de
serviços para a comunidade jurídica, o site martindale.com é uma ferramenta fundamental para o
desenvolvimento comercial do seu escritório de advocacia.
Através do perfil online do martindale.com, você pode demonstrar a experiência do seu escritório
para importantes compradores de serviços jurídicos.
Aumente a visibilidade dos serviços do seu escritório. Um perfil no martindale.com ajuda o seu
escritório a se conectar com um público internacional de clientes em potencial.
Com mais de 8,28 milhões de visitantes únicos no último ano, resultando em mais de 2,94 milhões
de buscas por escritórios de advocacia e advogados por mês, o martindale.com é um dos mais
utilizados diretórios de advogados da Internet.
A Martindale-Hubbell atrai ativamente compradores de serviços jurídicos. Através de parcerias com
associações de consultores jurídicos e fóruns de departamentos jurídicos de empresas, pesquisas
e boletins, a Martindale-Hubbell se mantém sempre em contato com esse importante grupo de
compradores.
Aperfeiçoe a sua inteligência de marketing. O martindale.com lhe oferece uma grande variedade
de dados referentes a compradores de serviços jurídicos para ajudar o seu escritório de advocacia a
promover os seus negócios ao público certo. Os Relatórios de Tráfego, oferecem uma grande
quantidade de informações. Quanto mais você souber sobre quem está consultando o perfil do
seu escritório, mais precisamente poderá direcionar as atividades de promoção do seu negócio.
Obtenha o feedback dos seus clientes facilmente pormeio da nossa ferramenta de Client Review.
Através da avaliação dos seus serviços pelos seus clientes, o seu escritório pode entender melhor os
seus pontos fortes e estar atento a possíveis problemas relacionados ao atendimento ao cliente.
Desenvolva a sua rede jurídica. Participe do Martindale-Hubbell Connected, o site de networking
profissional dedicado exclusivamente a profissionais da área jurídica. Aumente a sua rede
profissional e descubra oportunidades de crescimento entre importantes consultores jurídicos. Para
desenvolver a sua rede de forma rápida e fácil, tudo o que tem a fazer é se conectar com as pessoas
que já conhece e com as pessoas que as suas conexões conhecem. Junte-se a um grupo, participe
de um fórum de discussão para estar sempre atualizado sobre questões legais ou obtenha respostas
rápidas para dúvidas jurídicas. Para mais informações sobre aquilo que a Martindale-Hubbell pode
fazer para ajudar o seu escritório, entre em contato conosco.
Conecte-se ao martindale.com ainda hoje!

Faça parte do Grupo “Lawyers of Brazil” hoje mesmo
Para obter cópias do relatório em ingles e espanhol, inscreva-se no grupo “Advogados do Brasil”
no site do Martindale-Hubbell Connected: www.martindale.com/connected. Inscreva-se
gratuitamente no MH Connected e depois procure o grupo “Advogados do Brasil” na seção de
“Geografia” da área dos grupos.
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14. Responsáveis pelo estudo
LexisNexis Martindale-Hubbell
A LexisNexis® (www.lexisnexis.com) é uma das principais empresas de fornecimento de
soluções de fluxo de trabalho e conteúdo concebidas especificamente para os profissionais das
áreas jurídica, de gestão de riscos, de negócios, governamental, de execução das leis, contábil
e acadêmica. A LexisNexis foi pioneira na disponibilização de informações online através dos
serviços Lexis® e Nexis®. Membro do grupo Reed Elsevier [NYSE: ENL; NYSE: RUK] (www.
reedelsevier.com), a LexisNexis atende clientes em mais de 100 países e conta com 15.000
funcionários no mundo todo.
O Martindale.com é a principal fonte de informações e recurso de networking para os mais
importantes compradores e vendedores de serviços legais.   A Rede Jurídica da Martindale-Hubbell
é alimentada por uma base de dados de um milhão de advogados e escritórios de advocacia
localizados em mais de 160 países. Agora, mais do que nunca, a Martindale-Hubbell é uma das
formas mais eficazes para que advogados e escritórios de advocacia promovam os seus serviços.
Martindale-Hubbell é parte do LexisNexis Group, integrante do Reed Elsevier Group plc.
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Informações adicionais (em inglês): www.martindale.com

Sobre a Gonçalves & Gonçalves Marketing Jurídico
Consultoria em gestão estratégica com ênfase em comunicação, marketing e desenvolvimento de
negócios para escritórios de advocacia empresarial. Congregando mais de 10 anos de experiência
nos mercados de advocacia e tecnologia da informação, a consultoria conta com profissionais
experientes e oferece um amplo leque de serviços de consultoria e treinamento para que escritórios
de advocacia sejam bem-sucedidos junto ao exigente mercado corporativo. Paralelamente
desenvolve trabalhos de pesquisa como o presente estudo de mercado.
A consultoria integrou em 2009 a KermaPartners Alliance, aliança estratégica organizada pela
KermaPartners, consultoria global especializada em gestão de serviços profissionais, com
escritórios em Londres, Nova York e Toronto.
Informações adicionais: www.marketingjuridico.com.br

Sobre o Fórum de Departamentos Jurídicos (FDJUR)
Fundado em 2007, é a primeira associação brasileira que reúne profissionais de departamentos
jurídicos de empresas nacionais e multinacionais. Com o objetivo de disseminar os modelos e
ferramentas de gestão jurídicas existentes no mercado e incentivar seus associados ao estudo,
desenvolvimento, intercâmbio e irradiação de sua base de conhecimento e experiências, o Fórum
proporciona um meio para seus associados compartilharem informações, esclarecerem dúvidas e
apresentarem questionamentos.
Informações adicionais: www.fdjur.com.br

Por favor entre em contato:
Email: international2@martindale.com
www.martindale.com
Martindale-Hubbell® International
Halsbury House
35 Chancery Lane
London, WC2A 1EL
United Kingdom
Tel: +44 (0)20 7347 3700
Fax: +44 (0)20 7347 3701
121 Chanlon Road
New Providence, NJ 07974
United States

