
UNISINOS - Gestão Estratégica de Departamentos 
Jurídicos e de Escritórios de Advocacia

Marketing jurídico digital

UNISINOS - Gestão Estratégica de Departamentos 
Jurídicos e de Escritórios de Advocacia

Marketing jurídico digital

Porto Alegre, 16 de julho de 2010

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

Porto Alegre, 16 de julho de 2010

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



2

Marco Antonio P. GonçalvesMarco Antonio P. Gonçalves

. Administrador especializado em estratégias de 
marketing e desenvolvimento de negócios para 
escritórios de advocacia empresarial..Mais de 10 anos de experiência nos mercados de 
advocacia e tecnologia da informação.. Co-autor do primeiro estudo realizado no Brasil 
sobre o relacionamento entre departamentos 
jurídicos e escritórios de advocacia (2010).. Co-autor do primeiro estudo realizado na América 
Latina sobre marketing jurídico (2007/08). Nova 
versão em 2010.. Coordenador do Marketing Jurídico Brasil, 
grupo de debates com mais de 900 membros.
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.Principais temas:
– Internet e negócios;
– Site institucional;
– Como ter um site realmente bom;
– Otimização para ferramentas de busca;
– Análise de desempenho;
– Outros recursos baseados na internet;
– Evolução tecnológica e regulamentação;
– Os clientes de amanhã..Perguntas a qualquer momento!
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ProgramaçãoProgramação
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Qual a importância de um site na internet 
para um escritório de advocacia?

Qual a importância do site de um escritório 
para um departamento jurídico?
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.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
...
Sites de concorrentes

.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
...
Sites de concorrentes

Um site institucional
pode gerar negócios?
Um site institucional

pode gerar negócios?
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Fontes para seleção de escritóriosFontes para seleção de escritórios

Fonte: “Estudo brasileiro sobre o relacionamento entre departamentos jurídicos e escritórios de advocacia”,
LexisNexis Martindale-Hubbell (2010).
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.A internet congrega um dos principais e mais 
modernos recursos de comunicação e marketing.

.Apesar de seu alto potencial para 
negócios, ainda é pouco explorada pelos 
escritórios brasileiros:
– Acesso à internet (banda larga);
– E-mail (Blackberry);
– Site institucional básico/padrão.

.A internet congrega um dos principais e mais 
modernos recursos de comunicação e marketing.
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escritórios brasileiros:
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Internet e negóciosInternet e negócios
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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)

.As principais ferramentas de marketing de um 
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Ferramentas subutilizadas?Ferramentas subutilizadas?
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.O site institucional é o repositório definitivo de 
informações sobre o escritório:
– 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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informações sobre o escritório:
– Informações institucionais;
– Perfis profissionais;
– Informações de negócio;
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.Tudo o que um escritório produz e é público deve 
ser colocado em seu site!

Relevância do site institucionalRelevância do site institucional
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.O site institucional é um poderoso veículo de 
contato com:
– Clientes atuais;
– Clientes inativos;
– Clientes potenciais;
– Parceiros de negócio;
– Imprensa;
– Estudantes;
– ...
– Mercado em geral.
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Uma ferramenta de relacionamentosUma ferramenta de relacionamentos
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.Internet no Brasil é tão avançada quanto nos 
EUA, mas os sites de escritórios brasileiros deixam 
muito a desejar.

.Escritórios/advogados não compreendem e 
ainda não despertaram para o potencial da 
ferramenta.

.Agências de web design não conhecem as 
características e peculiaridades dos escritórios.

.Internet no Brasil é tão avançada quanto nos 
EUA, mas os sites de escritórios brasileiros deixam 
muito a desejar.

.Escritórios/advogados não compreendem e 
ainda não despertaram para o potencial da 
ferramenta.
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Sites de escritórios brasileirosSites de escritórios brasileiros
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1. Não saber porque o site da empresa [do escritório]
foi criado;

2. Criar um site para agradar à diretoria [aos sócios];
3. Replicar o organograma na estrutura do site;
4. Trabalhar com diferentes empresas de design;
5. Esquecer de orçar a manutenção;
6. Tratar a web como algo secundário;
7. Desperdiçar oportunidades de linking;
8. Tratar sites internet e intranet como a mesma coisa;
9. Confundir pesquisa de mercado com engenharia de 

usabilidade;
10. Subestimar o impacto estratégico da web.
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Os dez maiores erros na gestão de sites, 
segundo Jakob Nielsen (1997)
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.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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que reflita a sua dinamicidade;
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(search engine optimization);

– Acompanhar o desempenho (web analytics)..Menos do que isso é fazer o que todo mundo já 
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Como ter um site realmente bom?Como ter um site realmente bom?
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(1) 
Planejamento

(2)
Execução

(3)
Lançamento 
& divulgação

(4)
Atualização

(5)
Análise & 
avaliação

Infra-
estrutura

Layout

Conteúdo 
& 

recursos

Fluxo de desenvolvimento de um siteFluxo de desenvolvimento de um site
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Exemplo de página inicialExemplo de página inicial
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Algum outro bom exemplo de 
site de escritório de advocacia?
Algum outro bom exemplo de 

site de escritório de advocacia?
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.Mais do que aparecer bem posicionado, é 
fundamental que o site apareça corretamente.

.A otimização mínima envolve:
– Palavras-chave;
– Título das páginas;
– “Meta tags”;
– Conteúdo de qualidade;
– Imagens;
– Links;
– Etc.
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Otimização para ferramentas de buscaOtimização para ferramentas de busca
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Exemplo de falta de otimizaçãoExemplo de falta de otimização
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.“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);
– Visitantes únicos;
– Localização geográfica dos visitantes;
– De que sites os visitantes vieram;
– Palavras pesquisadas nas ferramentas de busca;
– Etc.
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Análise de desempenhoAnálise de desempenho
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Análise no Google AnalyticsAnálise no Google Analytics
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.Falhas muito comuns:
– Site integralmente em Flash;
– Site/e-mail sem domínio próprio;
– Ausência de nomes dos advogados;
– Ausência de e-mail de contato;
– Nomes de advogados em letras maiúsculas;
– E-mail separado do perfil profissional;
– Perfis profissionais apenas em Word ou PDF;
– Falta de clareza sobre o tipo de cliente atendido;
– Ausência de indicação de localidade;
– Anúncios de concorrentes;
– Lista nominal de clientes.
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Falhas inaceitáveisFalhas inaceitáveis
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.Mais falhas, infelizmente, muito comuns:
– Páginas sem título;
– Uso de "stock photo";
– Campos de formulário visualmente mínimos;
– Avisos do tipo “em breve novo site”;
– Avisos do tipo "espaço em construção";
– Site com design jurássico (década de 90);
– Site “fantasma”;
– Falhas técnicas de qualquer tipo (links quebrados, 

imagens quebradas, caixa postal cheia, e-mail 
inexistente, erro de banco de dados etc).

.Mais falhas, infelizmente, muito comuns:
– Páginas sem título;
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– Campos de formulário visualmente mínimos;
– Avisos do tipo “em breve novo site”;
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– Site com design jurássico (década de 90);
– Site “fantasma”;
– Falhas técnicas de qualquer tipo (links quebrados, 

imagens quebradas, caixa postal cheia, e-mail 
inexistente, erro de banco de dados etc).

Falhas inaceitáveis II: a missãoFalhas inaceitáveis II: a missão
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.Outras opções para marcar presença :
– Extranets;
– Informativos / e-mail marketing;
– Links patrocinados;
– Blogs;
– Twitter (“microblog”);
– Palestras via internet;
– Podcasts (áudio) e videocasts (YouTube);
– Redes sociais (LinkedIn, Orkut etc);
– Etc..O importante é usar a internet com criatividade!
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– Informativos / e-mail marketing;
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A internet vai muito além de um siteA internet vai muito além de um site
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Links patrocinadosLinks patrocinados
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.Links patrocinados deveriam ser avaliados sob a 
luz de decisões “antigas”?

TED/SP
PUBLICIDADE - BANNERS DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA - VEDAÇÃO DO USO DE 
PORTAL ORGANIZADO POR ENTIDADES DE NATUREZA DIVERSA DA ADVOCATÍCIA
Não existe vedação ética ao advogado para a inserção de anúncio discreto e 
moderado, através da Internet, desde que em consonância com os arts. 28 a 31 do 
CED, Resolução n.º 02/92 deste Sodalício e Provimento n.º 94/2000 do Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados do Brasil. A sobriedade, seriedade e honorabilidade inerentes às 
atividades jurídicas impõem que quaisquer informativos (banners) ou ligações (links) 
para acessar a home page de escritórios de advocacia advenham de portais 
vinculados às atividades jurídicas, a fim de evitar que se banalize e mercantilize a 
profissão.
Proc. E-2.451/01 - v.u. em 18/10/01 do parecer e ementa da Rel.ª Dr.ª MARIA DO CARMO 
WHITAKER - Rev. Dr. RICARDO GARRIDO JÚNIOR - Presidente Dr. ROBISON BARONI.

.Links patrocinados deveriam ser avaliados sob a 
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Não existe vedação ética ao advogado para a inserção de anúncio discreto e 
moderado, através da Internet, desde que em consonância com os arts. 28 a 31 do 
CED, Resolução n.º 02/92 deste Sodalício e Provimento n.º 94/2000 do Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados do Brasil. A sobriedade, seriedade e honorabilidade inerentes às 
atividades jurídicas impõem que quaisquer informativos (banners) ou ligações (links) 
para acessar a home page de escritórios de advocacia advenham de portais 
vinculados às atividades jurídicas, a fim de evitar que se banalize e mercantilize a 
profissão.
Proc. E-2.451/01 - v.u. em 18/10/01 do parecer e ementa da Rel.ª Dr.ª MARIA DO CARMO 
WHITAKER - Rev. Dr. RICARDO GARRIDO JÚNIOR - Presidente Dr. ROBISON BARONI.

Limitar o futuro com base no passado?Limitar o futuro com base no passado?
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O que é esse tal de Twitter?!O que é esse tal de Twitter?!
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.Nome: Gerald M. Oginski (NY).

.Áreas: Erro médido e acidentes pessoais.

.Ação de marketing: 100 vídeos curtos, produzidos 
por conta própria e hospedados no 
YouTube, respondendo às principais dúvidas de 
clientes.

.Resultado: Consultas de diferentes localidades 
dos EUA e novos negócios.

.Nome: Gerald M. Oginski (NY).

.Áreas: Erro médido e acidentes pessoais.

.Ação de marketing: 100 vídeos curtos, produzidos 
por conta própria e hospedados no 
YouTube, respondendo às principais dúvidas de 
clientes.

.Resultado: Consultas de diferentes localidades 
dos EUA e novos negócios.

Advogado usa vídeos para atrair clientesAdvogado usa vídeos para atrair clientes



28

Gerald e seus vídeosGerald e seus vídeos
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Marcos e seus vídeosMarcos e seus vídeos
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.O que mudou em “apenas” 8 anos:.O que mudou em “apenas” 8 anos:

O Provimento 94/2000 está velho...O Provimento 94/2000 está velho...

2000 2008

Usuários no mundo 360 mi (6%) 1,4 bi (21,9%)

Usuários no Brasil 5 mi (2,9%) 50 mi (26,1%)

Domínios registrados (.BR) 0,2 mi 1,4 mi

Sites 0,2 mi 180 mi

Principais usos
E-mail, chat, sites
informativos, 
e-commerce etc.

“Web 2.0” e mídias 
sociais: blogs, redes 
sociais, voip, vídeos, 
mundos virtuais etc.

Fonte: Internet World Stats, Registro.BR e Netcraft.

3,8x

10x

7x

90x
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.Após 15 anos de atividades comerciais, a internet 
deixou de ser uma rede de computadores para 
tornar-se uma rede de pessoas.

.Desenvolver relacionamentos no ambiente virtual 
é tão importante quanto no mundo real.

.Já há entre nós uma geração que nasceu com 
a internet “saindo” da parede e do ar.

.Após 15 anos de atividades comerciais, a internet 
deixou de ser uma rede de computadores para 
tornar-se uma rede de pessoas.

.Desenvolver relacionamentos no ambiente virtual 
é tão importante quanto no mundo real.

.Já há entre nós uma geração que nasceu com 
a internet “saindo” da parede e do ar.

Uma rede de pessoasUma rede de pessoas
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Como os clientes de amanhã 
comprarão serviços jurídicos?
Como os clientes de amanhã 

comprarão serviços jurídicos?
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.Um site institucional deve ser muito mais do que
um mero item na lista de compras do marketing.

.Deve ser muito bem planejado e desenvolvido e 
trazer novidades regularmente (dinamicidade).

.A presença de um escritório na internet deve ir 
além do site institucional.

.A internet é uma rede de pessoas.
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Recapitulando...Recapitulando...
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