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Apresentação
Sob os holofotes dos escritórios de advocacia ao redor do mundo há bastante tempo, pelo menos há
mais de vinte anos em países como Estados Unidos e Reino Unido, o marketing é um tema que traduz
mudança e, conseqüentemente, desperta as mais diferentes opiniões entre os advogados. Apesar
de mais recente, e também do conservadorismo característico da profissão na região, o marketing
também tem se desenvolvido rapidamente na América Latina, em escritórios de países como México e,
principalmente, Brasil.
No segundo semestre de 2007, tivemos a oportunidade de participar do desenvolvimento do estudo
“O Estado do Marketing Jurídico na América Latina”, o primeiro do gênero a ser realizado na região,
viabilizado em parceria com a Legal Marketing Association, associação internacional de marketing
jurídico, e a Dra. Silvia Hodges, especialista em marketing jurídico internacional. Pioneiro, o estudo
abrangeu escritórios de advocacia das sete maiores economias da região e apresentou o primeiro
panorama sobre o marketing jurídico na América Latina.
O presente estudo, sob certos aspectos, pode ser entendido como uma continuação ampliada do
anterior, pois traz novidades, em especial o seu foco exclusivo nos escritórios de advocacia empresarial
do Brasil e do México. Tomamos essa decisão, pois ambos os países congregam, respectivamente, o
maior PIB e população da região e, acima de tudo, os maiores e mais desenvolvidos mercados jurídicos.
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, o estudo dá
seqüência à nossa bem-sucedida parceria que, em abril de 2010, lançou o “Estudo brasileiro sobre o
relacionamento entre departamentos jurídicos e escritórios de advocacia”. Compartilhando de nosso
entusiasmo, contamos também com o apoio da HernándezRomano Consultores, a principal consultoria
do México especializada em gestão de serviços profissionais.
Consideramos o presente estudo um material de valor inestimável para escritórios de advocacia
brasileiros e mexicanos, bem como para escritórios de outros países da América Latina, pois apresenta
inúmeras informações relevantes a serem devidamente consideradas no planejamento de suas atuais e
futuras estratégias de marketing.
Por fim, somos imensamente gratos aos representantes de mais de 130 escritórios de advocacia no
Brasil e no México, que participaram voluntariamente do presente estudo, tornando-o uma realidade.
Obrigado!

Alessandra Machado Gonçalves
Sócia-Executiva
Gonçalves & Gonçalves Marketing Jurídico
&

Marco Antonio P. Gonçalves
Administrador especializado em marketing jurídico
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Introdução
O mercado empresarial global tem vivenciado intensas transformações ao longo das últimas décadas
e não poderia ser diferente com o mercado de advocacia, especialmente o empresarial. A gestão
profissional – a chamada administração legal – cresceu em importância e se estabeleceu como a
principal estratégia adotada pelos escritórios para enfrentar um mercado cada vez mais concorrido e
lidar com clientes cada vez mais exigentes em suas demandas.
Em meio a um cenário altamente dinâmico, o marketing jurídico tem crescido em importância em
escritórios ao redor do mundo. Um sinal claro reside nos constantes debates em torno do tema, sempre
acompanhados de uma crescente oferta de conteúdo especializado. Na internet, por exemplo, é possível
ter acesso a artigos, reportagens, apresentações, cursos e palestras virtuais, dentre outros, nos mais
variados idiomas, incluindo português e espanhol. No campo das pesquisas e estudos de mercado,
inúmeros relatórios também estão disponíveis, trazendo informações valiosas sobre os mais variados
temas sob o “guarda-chuva” do marketing jurídico.
Nos quase três anos desde o lançamento do “O Estado do Marketing Jurídico na América Latina”,
o primeiro estudo formal sobre o tema realizado na região, o mundo passou por uma grave crise
econômica, como há muito não se via, e seus efeitos e desdobramentos se fazem presentes até hoje. Na
América Latina, de maneira geral, o impacto não foi tão intenso como nas economias mais desenvolvidas
e os prognósticos são os melhores. Segundo estimativas do Fundo Monetário Internacional, a economia
da região deve crescer 4% em 2010 e também em 2011, alinhada com as estimativas de crescimento da
economia mundial (4,2% em 2010 e 4,3% em 2011).
Brasil e México, as maiores economias da região, contam com estimativas de crescimento superiores à
média mundial. O Brasil, atualmente oitavo maior PIB do mundo (2009) e integrante do bloco de países
intitulado BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China), desponta como uma emergente potência mundial e tem
um crescimento esperado de 5,5% ou superior para 2010. Já o México, atualmente o décimo quarto PIB
do mundo (2009), conta com uma estimativa de crescimento de 4,2% em 2010 e 4,5% em 2011.
O crescimento dos países da região, em especial Brasil e México, é ancorado em mercados
consumidores fortes e crescente interesse econômico por parte de empresas de países desenvolvidos
que ainda enfrentam os desdobramentos da crise econômica. Empresas norte-americanas e européias,
dentre outras, vêm regularmente intensificando seus investimentos na região e, ao mesmo tempo,
grandes grupos empresariais locais reforçam e intensificam seus processos de internacionalização.
O atual cenário da América Latina oferece inúmeras oportunidades para os escritórios de advocacia
locais, ao mesmo tempo em que incentiva uma maior competitividade, que tende a se intensificar
com a crescente presença na região de grandes escritórios internacionais. Enfim, os movimentos
de mercado são irreversíveis e, como eles, a tendência de profissionalização dos escritórios e, em
especial, da ascensão do marketing jurídico como poderoso meio de diferenciação dos escritórios aos
olhos do mercado.
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Sumário executivo
Os mais de 130 escritórios brasileiros e mexicanos que participaram do presente estudo proveram
respostas sobre inúmeros aspectos relacionados à forma como conduzem suas atividades de
marketing: equipe; planejamento e mensuração de resultados; orçamento e autoridade para aprovação
de despesas; terceirização; percepção dos advogados e envolvimento nas atividades; fontes de
informação e aprendizado; grau de eficácia das táticas e ferramentas empregadas; percepção sobre
critérios de contratação considerados mais importantes pelos representantes de departamentos
jurídicos; e desafios atuais.
Os resultados detalhados são apresentados ao longo do estudo, separados por país e complementados
por um comparativo objetivo ao final. Essa forma de organização prioriza o tratamento individual das
informações provenientes dos escritórios de cada país e foi considerada a melhor forma de apresentação
dos resultados. Por outro lado, cabe ressaltar que, de maneira geral, e apesar das diferenças e
peculiaridades de cada país, os resultados para Brasil e México estão bastante alinhados, demonstrando
forte sintonia de pensamento entre advogados empresariais de ambos os países.
Um resumo das principais conclusões do estudo é apresentado a seguir:
•


Grandes
escritórios contam com profissionais e departamentos dedicados  –
Aproximadamente um terço dos escritórios respondentes conta com um ou mais profissionais
de marketing em tempo integral e a mesma proporção afirma que possui um departamento
formal de marketing. Essa realidade tende a ser comum e mais intensa em escritórios de maior
porte, mas, de maneira geral, esses resultados congregam um bom termômetro do grau de
investimento financeiro realizado em marketing, que ainda é baixo frente a outras disciplinas da
chamada administração legal.

•


Planejamento
e mensuração de resultados são práticas trabalhadas por poucos Cerca de um terço dos escritórios desenvolve um planejamento formal de marketing. Destes,
aproximadamente dois terços ou mais afirmam que os objetivos estabelecidos no plano são
controlados e mensurados de alguma forma. A preocupação com o planejamento, e sua
conseqüente mensuração, é substancialmente maior em escritórios de grande porte, mas reforça
a conclusão mais ampla de que o investimento em marketing pelos escritórios ainda é baixo.

•


Autoridade
para despesas reside primordialmente nas mãos de advogados – Em
torno de um terço dos escritórios conta com um orçamento formal de marketing, mas,
independentemente da existência ou não de um orçamento, a aprovação de quaisquer despesas
de marketing reside quase que integralmente nas mãos de advogados. É extremamente raro
um profissional de marketing, não-advogado, ter algum nível de autoridade. Quando acontece,
geralmente envolve valores baixos.

•


Atividades
de marketing altamente especializadas são terceirizadas – Mais de 50% dos
escritórios terceiriza parte de suas atividades de marketing, o que tende a ser mais intenso
em escritórios maiores, provavelmente por uma maior disponibilidade de verba e demandas
mais sofisticadas. Dentre as atividades terceirizadas mais comuns encontram-se aquelas
que envolvem conhecimentos altamente especializados: criação de materiais de divulgação;
desenvolvimento e/ou manutenção de sites; assessoria de imprensa; criação de anúncios; e
organização e promoção de eventos.

•


Advogados
participam proativamente das atividades de marketing e são reconhecidos
– Acima de dois terços dos respondentes indicaram que o marketing é percebido pelos
advogados de seus escritórios como importante ou muito importante, com expressivos 20%,
aproximadamente, curiosamente indiferentes ao tema. Ainda assim, em torno de 50% dos
respondentes afirmaram que os advogados participam proativamente das atividades de
marketing de seus escritórios e, na mesma proporção, são de alguma forma beneficiados em
suas avaliações de desempenho e salários.
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•


Site
institucional é uma ferramenta de “mão única” de alta eficácia – Os escritórios
fazem uso das mais variadas táticas e ferramentas de “mão única”, aquelas que permitem
uma transmissão unidirecional de informações para o mercado e que, em geral, congregam
os recursos mais tradicionais. Dentre as cinco atividades consideradas mais eficazes (retorno
percebido para o investimento realizado) pelos escritórios brasileiros, destacam-se: sites;
presença na mídia / assessoria de imprensa; artigos; alertas para clientes; e informativos
segmentados. Para os escritórios mexicanos, destacam-se: diretórios jurídicos; alertas para
clientes; informativos genéricos; sites; e brochuras.

•


Apresentações
e networking são ferramentas de “mão dupla” de alto retorno – Além das
táticas e ferramentas de “mão única”, existem também as de “mão dupla”, que permitem uma
transmissão bidirecional de informações, dentre outras possibilidades envolvendo a interação
entre pessoas, e que, em geral, congregam recursos menos tradicionais e, conseqüentemente,
menos empregados e/ou compreendidos pelos escritórios. O grau de alinhamento entre
escritórios brasileiros e mexicanos é bem alto com relação às cinco atividades consideradas
mais eficazes: apresentações; networking / desenvolvimento de relacionamentos; alianças /
redes de escritórios; e participação em reuniões internas dos clientes. A exceção fica por conta
da análise da clientela, atividade considerada altamente eficaz pelos respondentes brasileiros, e
de atividades pro-bono, considerada de grande eficácia pelos respondentes mexicanos.

•

 desafios na estrada do marketing jurídico na América Latina são muitos – Apesar
Os
dos maiores escritórios vivenciarem uma realidade mais profissionalizada do marketing, a
grande verdade é que a distância para as práticas em voga em países como Estados Unidos e
Reino Unido ainda é grande. Isso fica bem claro nos desafios de marketing mais citados pelos
respondentes como prospecção de clientes, sendo que muitos indicaram preocupação em
gerar negócios sem ferir a regulamentação de ética vigente; aprofundamento do relacionamento
com clientes atuais, abrangendo geração de novos negócios e a chamada venda cruzada;
definição de estratégias e sua tradução em planejamentos devidamente executados e
mensurados; e resistência e desinteresse dos advogados com relação ao marketing. Cabe
ressaltar que para muitos dos respondentes o desafio reside simplesmente em dar início às
atividades de marketing.

Metodologia
O presente estudo é baseado em uma pesquisa quantitativa, pontuada por algumas questões abertas,
realizada junto a escritórios de advocacia no Brasil, entre fevereiro e maio de 2010, e México, entre março
e maio de 2010.
A pesquisa foi conduzida através de um questionário eletrônico baseado na internet – em português
para respondentes no Brasil e em espanhol para respondentes no México – e contou com a participação
anônima de 138 escritórios de advocacia, sendo 109 brasileiros e 29 mexicanos, todos atuantes
exclusiva ou primordialmente em advocacia empresarial.
Os respondentes da pesquisa representam uma amostra ampla e diversificada de escritórios dos mais
variados portes em seus respectivos mercados, abrangendo também vários dos maiores e principais
escritórios de cada país.
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O estado do marketing jurídico no Brasil
Demografia
Cargo dos representantes dos escritórios participantes (R=109)
A grande maioria dos respondentes (75%) são advogados, principalmente sócios, enquanto que somente
22% são profissionais especializados em marketing. Os 3% restantes são profissionais de gestão.

Sócio gestor / sênior

50%

Sócio

17%

Gerente / diretor de marketing

13%

Profissional de marketing

9%

Advogado

4%

Sócio gestor de marketing

4%
3%

Outros
0%

10%

20%

30%

40%

50%

O perfil dos respondentes, de certo modo, denota que a responsabilidade maior pelo marketing nos
escritórios reside em grande parte nas mãos de advogados enquanto que o ideal, pelo menos de um
ponto de vista operacional, seria que a responsabilidade fosse de profissionais especializados.
Porte dos escritórios participantes (R=109)
Os escritórios de pequeno e médio porte, com até 50 advogados, tiveram a maior representatividade no
estudo (78%), enquanto que os demais 22% foram representados por grandes escritórios brasileiros.
Dos aproximadamente 40 escritórios com mais de 100 advogados que atuam no mercado, nove
participaram do estudo.

60%

60%
50%
40%
30%

18%

20%

14%
8%

10%
0%
1 a 10
advogados

11 a 50
advogados

51 a 100
advogados

Mais de 100
advogados
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A segmentação dos respondentes com base no porte está alinhada, aproximadamente, com a realidade
do mercado de advocacia no Brasil Na prática, um mercado muito pulverizado e evidenciado por um
grande contraste entre dois pólos – uma grande quantidade de escritórios muito pequenos numa ponta
e, na outra, uma pequena quantidade de escritórios muito grandes. A publicação “Valor Análise Setorial
- Escritórios de Advocacia”, de dezembro de 2006, apresentou uma estimativa de que mais de 98% das
sociedades em operação no país contam com até 10 sócios. Ainda que não na mesma proporção, no
presente estudo 60% dos respondentes são escritórios com até 10 advogados.
Perfil dos escritórios participantes (R=108)
Além do porte, pediu-se aos respondentes para indicar o perfil de seus escritórios a partir de três
opções: especializado, prestação de serviços jurídicos em um número reduzido de áreas do Direito;
abrangente, prestação de serviços jurídicos nas principais áreas do Direito; e full service, prestação
de serviços jurídicos em todas as áreas do Direito. O perfil que mais se destacou foi o abrangente,
representado por 49% dos respondentes.
Resultado curioso é obtido a partir do cruzamento das escolhas de perfil com o porte dos respondentes,
pois permite discernir diversos aspectos em torno das escolhas de posicionamento dos escritórios.
A título de exemplo, é interessante observar que 56% dos escritórios de pequeno porte, com até 10
advogados, se posicionam como full service, perfil normalmente associado às bancas maiores devido
à necessidade de estrutura para lidar com todas as áreas do Direito. Em contrapartida, 37% dos
escritórios de porte muito grande, com mais de 100 advogados, se apresentam como especializados.
Em outras palavras, podem ser considerados escritórios-boutique que, independente do porte, são
altamente especializados.

Todos os respondentes

29%

1 a 10 advogados
11 a 50 advogados
51 a 100 advogados
Mais de 100 advogados
0%

49%
44%

13%

56%
47%
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Estrutura de marketing
Profissionais de marketing em tempo integral (R=109)
Uma grande parcela dos escritórios respondentes (63%) sequer conta com um profissional interno
dedicado ao marketing, sob certos aspectos deixando claro porque a maioria dos questionários do
estudo foi respondida por advogados. Por outro lado, os demais 37% contam com pelo menos um
profissional especializado, o que certamente é muito positivo, ainda que a maioria só conte com apenas
um único profissional.
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Interessante notar que 9% dos respondentes já contam com equipes de marketing, formadas por dois
ou mais profissionais, sendo que 3% possuem verdadeiras equipes, com cinco ou mais profissionais
especializados.
Um panorama mais detalhado apresenta-se a partir do cruzamento do número de profissionais
dedicados com o porte dos respondentes. Com raras exceções, o número de profissionais de marketing
contratados acompanha o porte do escritório. Ou seja, quanto maior o escritório, maior o número de
profissionais especializados. Curioso notar que alguns escritórios pequenos, com até 10 advogados,
informaram possuir cinco ou mais profissionais de marketing.
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55%
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4 profissionais

5 ou mais profissionais

Enfim, fica mais do que claro que são as grandes bancas, com mais de 50 advogados que concentram
as equipes de marketing jurídico que existem e atuam no país, conseqüência direta de um maior grau de
profissionalização aliado a melhores condições de investimento. Tal resultado denota, de certo modo, um
alinhamento dos escritórios brasileiros com as grandes bancas internacionais.
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Departamentos formais de marketing (R=106)
Os escritórios que contam com profissionais especializados já são vistos como parte de
departamentos formais de marketing? Certamente, pois aproximadamente na mesma proporção
em que possuem um ou mais profissionais de marketing (37%), também afirmaram contar com
departamentos formais (30%).
O cruzamento dessa informação com o porte dos respondentes complementa o raciocínio do
cruzamento anterior e corrobora a concentração de departamentos formais em escritórios maiores, bem
como um maior grau de profissionalização. Uma parcela expressiva dos escritórios muito grandes (88%),
com mais de 100 advogados, já conta com um departamento formal de marketing.

30%

Todos os respondentes
1 a 10 advogados

70%

17%

83%

11 a 50 advogados

42%

51 a 100 advogados

58%

40%

Mais de 100 advogados

60%
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20%

0%

40%

13%

60%

Departamento formal

80%

100%

Sem departamento

Planejamento
Planos formais de marketing (R=108)
O planejamento formal é uma prática realizada por poucos escritórios, com aproximadamente um terço
(32%) se dedicando à estruturação de suas atividades de marketing, provavelmente com diferentes graus
de investimento, financeiro e de tempo.
Um panorama aprofundado do grau de investimento em planejamento apresenta-se partir da
segmentação dos escritórios com base no porte. Uma parcela representativa das bancas muito grandes
(78%), com mais de 100 advogados, destaca-se das demais pelo investimento em planejamento de
marketing, mais uma vez corroborando o fato de que os maiores escritórios são os que atualmente mais
investem em marketing no país. São claramente mais profissionalizados em termos de gestão e, de certo
modo, apontam a direção que, guardadas as devidas proporções, invariavelmente deverá ser seguida
por todo o mercado, cedo ou tarde.
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“Um bom planejamento de marketing é fundamental para o sucesso da operação.”
- Profissional de marketing de escritório especializado de grande porte

“Somos um escritório muito pequeno (...) mas sabemos da importância de se adotar
algumas medidas de marketing para crescermos em faturamento. O que precisamos
é de um plano de marketing que se adeque ao nosso orçamento e capacidade de
geração de material.”
- Sócio gestor/sênior de escritório especializado de pequeno porte
Controle e mensuração dos objetivos estabelecidos (R=35)
O plano de marketing é um importante primeiro passo. Contudo, de nada vale se não for executado e,
acima de tudo, devidamente controlado e mensurado. Afinal, dentre os vários itens que integram um
plano, encontram-se os objetivos almejados. Logo, controlar e mensurar a eficácia das atividades de
marketing é de extrema importância e, aparentemente, assim é considerado por 86% dos respondentes
que afirmaram planejar.
A segmentação da prática de controle e mensuração pelo porte dos escritórios mostra que é uma prática
realizada por 100% dos escritórios com mais de 50 advogados que desenvolvem planos de marketing.
Se por um lado os grandes têm condições de realizar investimentos maiores e mais sofisticados
em marketing, por outro é preciso saber que tipo de retorno o investimento está efetivamente
proporcionando.
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Orçamento
Orçamentos formais de marketing (R=108)
Pouco menos de um terço dos escritórios (27%) conta com um orçamento formal de marketing,
demonstrando alinhamento com a parcela de escritórios respondentes que conta com profissionais
especializados que realizam planejamentos formais. E, assim como controlar e mensurar a execução de
um plano de marketing é essencial, o mesmo vale para um orçamento que também é uma importante
forma de controle. É preciso não só saber se as ações estão surtindo efeito, mas também o quanto
demandam em termos financeiros.
O cruzamento da prática do orçamento com o porte dos escritórios mostra que ela é mais comum à
medida que os escritórios crescem em tamanho. Reforçando a conclusão recorrente de que as bancas
maiores são aquelas que mais investem em marketing, as quais, 67% dos escritórios com mais de 100
advogados contam com um orçamento formal de marketing.
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Representatividade do orçamento de marketing no faturamento anual (R=29)
Uma vez que contar com orçamento dedicado de marketing é prática trabalhada por poucos, saber
quanto o investimento em marketing representa no faturamento anual de um escritório mostra-se uma
tarefa ainda mais complexa. Mas esse conhecimento pode ser útil para o escritório ter, ano após ano,
uma importante referência e, de certo modo, mais um mecanismo de controle sobre seus investimentos
em marketing.
Comparar seus números com os de outros escritórios torna-se mera referência, pois não existe
necessariamente um número mágico que todos os escritórios possam seguir. Talvez existam percentuais
recomendados para cada faixa de faturamento, mas, ainda assim, cada escritório tem suas próprias
características e tudo tende a impactar os níveis de investimento realizados.
Entre os poucos respondentes que informaram seus percentuais, mais de dois terços (69%) indicaram
investimentos em marketing de até 3% do faturamento anual, ressaltando que 10% sequer conhecem
tal informação.
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Tomada de decisão com relação ao orçamento de marketing (R=105)
Mesmo com mais de um terço (37%) dos escritórios contando com profissionais especializados, na
prática, a autoridade sobre o orçamento de marketing e quaisquer despesas e investimentos correlatos
reside quase que integralmente nas mãos de advogados, especificamente de sócios. São expressivos
92% representados em sua maior parte pelo sócio gestor (managing partner), complementados pelo
comitê executivo de sócios e pelo sócio dedicado ao marketing (marketing partner).
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O percentual de autoridade tende a ser ainda maior por conta dos comitês de marketing que, embora
integrados por profissionais especializados, sempre contam com sócios entre seus membros.
Com base no porte, a segmentação dessa informação mostra claramente que a autoridade tende
a se concentrar no sócio gestor em estruturas menores (94%), com até 10 advogados, enquanto
estruturas maiores contam com sócios dedicados ao marketing e, indo além, com comitês de marketing
integrando advogados e profissionais especializados. Enfim, ainda é extremamente raro um profissional
de marketing, não-advogado, ter algum nível de autoridade, o que talvez possa mudar ao longo dos
próximos anos com a inevitável profissionalização do mercado jurídico.
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Tomada de decisão dos profissionais de marketing com relação ao orçamento de marketing
(R=105)
Reforçando o raciocínio apresentado anteriormente de que, na prática, a autoridade sobre o marketing
reside nas mãos de advogados, 87% dos respondentes indicaram que os profissionais especializados de
seus escritórios não possuem autoridade alguma com relação ao orçamento de marketing.
Considerando-se o número de respondentes que efetivamente contam com pelo menos um profissional
dedicado – pouco mais de um terço (37%) – pode-se inferir que não-advogados ainda têm pouca ou
nenhuma autonomia dentro de escritórios de advocacia. Trata-se, de certo modo, de uma barreira
cultural que precisa ser devidamente trabalhada caso os advogados desejem realmente que seus
escritórios se transformem em estruturas com gestão profissionalizada.
De qualquer maneira, se existe algum grau de autonomia, ainda que baixo, ele tende a ocorrer em
estruturas maiores, como fica claro a partir do cruzamento do nível de autoridade com o porte dos
escritórios respondentes.
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Para os poucos que responderam afirmativamente, foi pedido que indicassem o limite máximo
aproximado em reais de despesas que podem ser aprovadas pelos profissionais de marketing. Parte das
respostas revelou valores baixos, na faixa de mil a dois mil reais, enquanto alguns indicaram não haver
teto ou ser dependente da relação custo-benefício, algo que nem sempre é muito claro no momento em
que se decide realizar um investimento.
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Terceirização
Terceirização de atividades de marketing (R=109)
Mais da metade dos respondentes (55%) terceirizam atividades de marketing, prática bastante
comum uma vez que a parcela de escritórios que conta com profissionais internos dedicados ainda é
relativamente baixa (37%). Mais do que contar com profissionais internos, os escritórios invariavelmente
terceirizam pela simples razão de que muitas atividades são altamente especializadas e, por
conseqüência, são de difícil realização interna.
Tal afirmação é corroborada pelo cruzamento da prática da terceirização com o porte dos respondentes.
Os escritórios muito grandes, com mais de 100 advogados, são os que mais terceirizam (78%). Pode
parecer incongruente, já que contam com equipes formais, muitas com três ou mais integrantes, mas as
demandas com relação às atividades de marketing tendem a se tornar mais complexas e sofisticadas à
medida que o escritório cresce e passa a ter mais facilidades de investimento.
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Atividades de marketing regularmente terceirizadas (R=60)
Os escritórios certamente terceirizam as mais variadas atividades, mas as regularmente terceirizadas
são aquelas diretamente relacionadas com imagem (aspectos visuais) e divulgação junto ao mercado,
atividades intrinsecamente relacionadas. Nessa linha, destacam-se as cinco atividades indicadas como
as mais terceirizadas: criação de materiais de divulgação (80%); desenvolvimento e/ou manutenção de
sites (65%); assessoria de imprensa (50%); criação de anúncios (40%); e organização de eventos (30%).
A criação de materiais de divulgação é uma das atividades mais tradicionais no dia-a-dia dos escritórios
e, sob certos aspectos, o mesmo pode ser afirmado com relação ao desenvolvimento de sites –
demanda mais recente, mas já inserida no contexto do marketing jurídico – e à presença na mídia,
idealmente através de uma assessoria de imprensa. Essas e outras atividades indicadas geralmente
demandam investimentos financeiros mais substanciais, mas cabe ressaltar que os tempos atuais
também possibilitam uma maior criatividade sem necessariamente grandes investimentos associados.
Na prática, irá depender da flexibilidade dos responsáveis do escritório e da efetiva criatividade dos
prestadores de serviços contratados ou mesmo de sua equipe interna.
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Dentre as demais atividades apontadas, destaca-se a terceirização do processo de planejamento de
marketing, uma demanda bastante comum em escritórios pequenos. Em estruturas maiores o plano
tende a ser desenvolvido internamente, uma vez que já contam com profissionais especializados e
capazes de lidar com uma atividade de cunho altamente estratégico.
Sobre atividades estratégicas, é curioso notar o baixo grau de terceirização de atividades relevantes
como análise da clientela (12%), pesquisas de mercado (10%) e pesquisas de satisfação (8%). Com
exceção da análise da clientela, que tende a ser realizada internamente, quando a prática é efetivamente
adotada, as demais são atividades realmente muito pouco consideradas pelos escritórios brasileiros.
Enfim, são três atividades que deveriam ser mais bem consideradas por todos. Duas delas, com um
pouco de estudo, podem ser desenvolvidas internamente.

Percepção
Percepção dos advogados com relação ao marketing (R=106)
Mais de dois terços dos respondentes (71%) declararam que os advogados em seus escritórios percebem
as atividades de marketing como importantes ou muito importantes. Apesar de expressivos, 19% que são
indiferentes ao tema e de 10% que consideram de pouca ou nenhuma importância, o número daqueles que
vêem o marketing sob uma ótica positiva é alto.
A partir do cruzamento da percepção com o porte, percebe-se que os advogados em estruturas
maiores são os que mais valorizam o marketing. Nos grandes escritórios, com 51 a 100 advogados, 80%
consideram as atividades de marketing como importantes ou muito importantes. Tal percentual sobe
para 89% nas bancas muito grandes, aquelas com mais de 100 advogados.
Talvez um maior grau de indiferença em escritórios menores se deva a investimentos reduzidos em
marketing e, por conseqüência, uma percepção mais limitada sobre suas possibilidades.
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Complementando a questão, foi pedido aos respondentes para explicar objetivamente as razões para
as respostas apresentadas sobre a percepção dos advogados com relação ao marketing. Para os
respondentes que indicaram uma percepção positiva (importante ou muito importante), as explicações,
em geral, foram orientadas ao reconhecimento do marketing e de seus resultados para o escritório. Alguns
mencionaram o planejamento como um passo essencial para direcionar as ações de marketing, mas, de
maneira geral, indicaram sua importância em diversos aspectos, tais como imagem, posicionamento,
diferenciação, relacionamento com clientes atuais e conquista de novos clientes, dentre outros.

“Atualmente os negócios mais lucrativos da firma são frutos do trabalho de marketing
jurídico desenvolvido, sendo certo que é fato notório para os sócios-diretores.”
- Gerente/diretor de marketing de escritório abrangente de pequeno porte

“Hoje se tornou indispensável. Nenhuma reunião com cliente é marcada ou proposta
é enviada sem passar pelo marketing para coordenação e alinhamento.”
- Gerente/diretor de marketing de escritório abrangente de grande porte

“Eu diria que o marketing é considerado importante de maneira geral, mas na prática
apenas um pequeno número de advogados efetivamente valoriza e se envolve
proativamente com as atividades de marketing.”
– Gerente/diretor de marketing de escritório abrangente de porte muito grande

“O mercado é muito concorrido e estratégias de marketing bem aplicadas podem
diferenciar o escritório e o profissional. A qualidade do serviço prestado, contudo,
tem que ser condizente com tais estratégias.”
- Sócio gestor/sênior de escritório especializado de pequeno porte

“Entendemos que o marketing é uma das ferramentas essenciais para a imagem do
escritório e de relacionamento com nossos clientes e possíveis clientes.”
- Sócio gestor/sênior de escritório abrangente de médio porte

Já os respondentes que indicaram uma percepção neutra, indiferente, alegaram as mais variadas
razões tais como: (acho que pode ser uma vírgula aí tb). desconhecimento do marketing e de suas
possibilidades, desinteresse e custos associados. Alguns apontaram para o fato do marketing ser visto
como um custo e não como um investimento, e também para o fato de ser desnecessário uma vez que
os clientes vêm por indicação.
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“Para muitos o marketing ainda é visto (erroneamente) como custo e não
investimento, este processo é lento.”
- Gerente/diretor de marketing de escritório full service de porte muito grande

“O escritório já é bastante conhecido no mercado como o maior escritório
trabalhista/empresarial da região. Portanto, nossos clientes chegam, em sua grande
maioria, por recomendação.”
- Sócio de escritório especializado de pequeno porte

“O escritório ainda entende o marketing como gasto e não como investimento.
Por este motivo os advogados do escritório não valorizam o marketing
como deveriam, pois julgam mais importante preencher sua tabela de horas
resolvendo assuntos jurídicos.”
- Profissional de marketing de escritório full service de médio porte

“Nunca foi necessário realizar qualquer atividade de marketing no escritório. Os
clientes vieram todos por indicação.”
– Sócio de escritório especializado de pequeno porte

“O custo ainda é um problema e o dia-a-dia acaba por deixar essa ferramenta em
segundo plano.”
- Sócio gestor/sênior de escritório especializado de médio porte

Por fim, os poucos respondentes que indicaram uma percepção negativa (pouco importante ou não
importante), explicaram que o que realmente importa é um trabalho jurídico tecnicamente muito bom
que, por sua vez, gera uma propaganda “boca-a-boca” através dos clientes satisfeitos com o bom
trabalho realizado. Sem dúvida alguma é um raciocínio válido, mas será que os dias atuais e cada vez
mais competitivos comportam uma atuação meramente reativa, orientada primordialmente a clientes que
chegam por indicação?

“Em geral, os advogados valorizam com maior ênfase os aspectos técnicos da advocacia.”
– Profissional de escritório abrangente de médio porte

“Os sócios-diretores sabem da importância, mas acham que para o escritório deles
não precisam.”
– Gerente/diretor de marketing de escritório abrangente de pequeno porte

“A maioria não sabe nem do que se trata e quais os objetivos do marketing. Outros
não vêem necessidade e poucos acham que deveria ser implementada alguma coisa
sem muitos custos.”
– Advogado de escritório full service de médio porte
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Participação
Participação dos advogados nas atividades de marketing (R=107)
Mais do que considerar o marketing importante, os advogados se envolvem proativamente em
suas atividades? Afinal, tanto quanto o planejamento e atividades correlatas, o envolvimento e
comprometimento dos advogados são essenciais, uma vez que congregam a principal força por trás do
escritório e de todas as atividades de marketing.
Nesse sentido, 43% dos respondentes afirmaram que sim, que seus advogados participam
proativamente nas atividades de marketing. Em outras palavras, 43% dos escritórios respondentes
contam com advogados comprometidos com o marketing.
Certamente não são todos os advogados nesses escritórios que efetivamente se comprometem,
mas é extremamente positivo saber que eles contam com um ou mais advogados que vão além de
simplesmente considerar o marketing como importante.
A segmentação da participação proativa com o porte reforça mais uma vez a maior aderência dos
grandes escritórios ao que, do ponto de vista do marketing, é o esperado. Quase 80% dos escritórios
com mais de 100 advogados contam com membros de suas equipes jurídicas participando ativamente
das diversas atividades de marketing em andamento.
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O percentual de participação cai para estruturas menores, mas, ainda assim, denota um real interesse
dos advogados pelo marketing, essencial para o sucesso de qualquer escritório pequeno, médio, grande
ou muito grande. Em outras palavras, o sucesso do marketing jurídico passa invariavelmente pelo
advogado. E sem a sua participação e comprometimento, dificilmente poderá superar as expectativas
que gera na mente da grande maioria dos advogados.

“Para o marketing realmente funcionar, considero fundamental a participação
proativa dos advogados, pelo menos dos sócios, em ações planejadas de
desenvolvimento de relacionamentos e negócios, sempre, é claro, com o devido
suporte do pessoal de marketing.”
– Gerente/diretor de marketing de escritório abrangente de porte muito grande
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Impacto da participação dos advogados na avaliação e no salário (R=45)
A participação dos advogados, essencial para o sucesso do marketing e, conseqüentemente, dos
escritórios, é reconhecida de alguma forma? O advogado que investe regularmente em marketing,
independente de seu escritório, está fazendo um investimento em sua carreira profissional, mas nem
todos pensam assim e, para muitos casos, é necessário algum tipo de incentivo.
De todos os respondentes, 42% indicaram afirmativamente que os advogados de seus escritórios que
se envolvem com o marketing são beneficiados, seja na avaliação de desempenho e/ou no próprio
salário. Tal informação está alinhada com os 43% que informaram que seus advogados participam
proativamente das atividades de marketing.
Uma segmentação de tal informação pelo porte dos escritórios revela que os advogados que participam
das atividades do marketing são beneficiados de maneira geral. Destacam-se os escritórios muito
grandes, com mais de 100 advogados, e os pequenos, com até 10 advogados. É, sem dúvida, muito
positivo saber que é uma prática adotada em escritórios de pequeno porte que, por serem estruturas
mais enxutas, certamente facilitam no processo de avaliação e recompensa.
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Fontes de informação
Principais fontes de informação e aprendizado sobre marketing jurídico (R=105)
Os advogados e demais profissionais dos escritórios participantes fazem uso de um leque variado de
fontes para aprender sobre marketing jurídico. Como não poderia ser diferente, a internet se faz presente
com maior expressividade, pois 71% dos respondentes fazem uso de sites, embora apenas 44% fazem
uso de blogs. O percentual dos blogs, na verdade, não é tão baixo, mas é importante clarificar que
congregam uma crescente e dinâmica forma de aprendizado e interação.
Outras fontes de informação populares, indicadas por mais da metade dos respondentes, são: eventos
(61%); revistas (61%); e informativos (55%). As demais opções, incluindo os já mencionados blogs,
também tiveram expressiva aceitação, atingindo quase a metade dos respondentes.
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Dentre as várias fontes nominalmente citadas, destacam-se: Marketing Jurídico Brasil, um grupo
de debates na internet com mais de 900 membros; revista Advogados Mercado & Negócios, única
publicação brasileira dedicada exclusivamente a temas de administração legal; e Fenalaw, o maior
evento brasileiro de administração legal, realizado desde 2004.
Foram citados também os sites de algumas consultorias especializadas no setor jurídico, bem
como livros escritos por Rodrigo Bertozzi, pioneiro do marketing jurídico no Brasil, e Philip Kotler,
principalmente referência mundial de marketing e autor de um livro sobre marketing de serviços
profissionais, citado por vários respondentes.

“Sou advogado. Sou coordenador de curso de graduação em Direito de uma das
melhores faculdades de Direito do Brasil (...) Sou supervisor dos cursos de pósgraduação em Direito da mesma instituição. Nas faculdades não se ensina, não se
comenta, pouco se fala sobre o quanto a formação não-jurídica fará toda a diferença
para o sucesso do profissional. Acredito que uma aproximação das faculdades
ajudaria a despertar esse sentimento, essa necessidade, a médio prazo. Os
advogados do futuro realizariam mais!”
– Sócio gestor/sênior de escritório abrangente de pequeno porte

“As noções de marketing não são ensinadas nas faculdades de Direito. Respeitados
os limites éticos impostos à profissão, todos os advogados devem aprender e
desenvolver habilidades de marketing. Os grandes escritórios estão atentos a isso
e selecionam pessoas que, além do conhecimento técnico, tenham noções de
promoção, prospecção e captação de novos clientes.”
– Sócio de escritório abrangente de porte muito grande
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Táticas e ferramentas
Eficácia das táticas e ferramentas de marketing de “mão única” (R=98)
Os respondentes foram apresentados a uma lista de diversas táticas e ferramentas de marketing de
“mão única”, com o intuito de avaliar cada uma em termos do grau de eficácia, do retorno percebido face
ao investimento realizado. Cabe ressaltar que recursos de “mão única” são aqueles que permitem uma
transmissão unidirecional de informações para o mercado e que, em geral, congregam os recursos de
marketing mais tradicionalmente empregados pelos escritórios.
Sites institucionais obtiveram a maior pontuação de acordo com os respondentes, deixando claro que a
moderna ferramenta já é um recurso comum para um grande número de escritórios, independentemente
do porte., Ressaltemos que os maiores escritórios são os que certamente apontarão a direção evolutiva,
com seus sites mais completos e diversificados em termos de conteúdo.
A presença na mídia também obteve uma avaliação muito boa, sendo uma tática tradicional no meio
jurídico e geralmente trabalhada por escritórios de médio e grande porte. Normalmente é realizada
através da contratação de uma assessoria de imprensa, recurso que foi indicado como contratado
(terceirizado) por um número representativo de respondentes.
Na terceira posição ficaram os artigos, talvez o recurso mais tradicional e clássico dentre todos os
listados e que antecede os mais modernos como sites, e-mail marketing, podcasts e videocasts.
Sites
Presença na mídia / assessoria de imprensa

3%11%
8%

Artigos

6%

Alertas para clientes

8%

Informativos segmentados
Diretórios jurídicos

25%

Patrocínios

Brindes / presentes

33%

18%

28%

40%
3

12%

18%

80%
4

7%

21%

21%

60%

11%
15%

17%

28%

5%
7%

16%

26%
37%

20%
2

24%

27%

5%

16%

38%

35%

0%

23%
23%

26%
16%

9%
9%

24%

36%

22%

Podcasts / videocasts

20%

29%

38%

Hot sites

21% 13%
22%

20%

27%

Anúncios em mídia digital

14%
18%

29%
26%

26%

19%

17%

28%
39%

21%

24%

Extranets

26%

24%

21%

Brochuras

1 (-eficaz)

25%

19%

Anúncios em mídia impressa

28%

31%

23%
12%

20%

40%

19%

16%

30%

12%

7% 12%

E-mail marketing / marketing direto
Informativos genéricos

36%

12%

13%

100%
5 (+eficaz)

Outras táticas e ferramentas também foram destacadas, mas cabe chamar a atenção para aquelas que
tiveram as avaliações mais baixas. As brochuras, por exemplo, são recursos adotados pela maioria dos
escritórios já há muito tempo que, na prática, tendem a ter um grau de eficácia muito baixo o que, de
certo forma, aparenta estar sendo finalmente reconhecido por aqueles que atuam em escritórios. Isso
não significa que um escritório não deva ter uma brochura, mas que talvez deva fazê-la de uma forma
diferenciada do padrão atualmente adotado que, de maneira geral, só fala do escritório quando, na
verdade, deveria falar do cliente.
Com avaliação inferior às brochuras, destacam-se três recursos modernos: anúncios em mídia digital,
contemplando a inserção de banners gráficos e textuais (links patrocinados) em outros sites; hot sites,
sites compactos orientados em geral a um tema/assunto específico; e podcasts e videocasts, arquivos
de áudio ou de vídeo (com áudio) de cunho informativo, geralmente de curta duração.
Curioso notar que todos os três recursos são muito pouco adotados pelos escritórios, com alguma exceção
para os anúncios em mídias digitais. Em outras palavras, quase ninguém faz uso e a percepção é de que são
ineficazes. Cabe ressaltar que hot sites são um recurso muito comum entre os escritórios norte-americanos,
por exemplo. O mesmo, em escala menor, vale para os videocasts, recurso que pode ser trabalhado com baixo
investimento financeiro. Embora demande certo grau de investimento de tempo, os videocasts podem acelerar
o processo de divulgação de um escritório junto a um mercado específico, principalmente numa época em que
vídeo na internet já se estabeleceu como um recurso altamente popular.
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“Ainda estamos muito presos a ações promocionais e de retorno baixo e/ou
duvidoso e tem sido extremamente difícil evoluir o pensamento de marketing
por conta do fluxo de faturamento do escritório, que é alto e constante. Ou seja,
aparentemente ninguém compra a idéia de um marketing que vá além do mero
investimento financeiro o que, como bem se sabe, só resolve até certo ponto.”
– Gerente/diretor de marketing de escritório abrangente de porte muito grande

Eficácia das táticas e ferramentas de marketing de “mão dupla” (R=97)
Além das táticas e ferramentas de “mão única”, os respondentes também avaliaram o grau de
eficácia de diversos recursos de “mão dupla”, aqueles que permitem uma transmissão bidirecional
de informações. Dentre outras possibilidades, a interação entre pessoas que, em geral, congregam
recursos menos tradicionais e, conseqüentemente, menos empregados e/ou compreendidos
pelos escritórios. Alguns métodos listados como análise da clientela e pesquisas de mercado não
necessariamente se encaixam nessa classificação, mas são mais avançados e necessários para melhor
lidar com os demais recursos, tanto os de “mão dupla” como os de “mão única”.
A realização de apresentações em eventos de terceiros devido à credibilidade gerada, obteve a melhor
projeção e, assim como os artigos, é um meio clássico do escritório, principalmente do advogado,
divulgar seus conhecimentos para o mercado. As apresentações geram uma relação direta com a
promoção de eventos pelo próprio escritório e, em menor grau, com aulas em ambientes acadêmicos.
Em segundo lugar destaca-se o networking, talvez o principal meio para o estabelecimento de contatos e,
consequentemente, o desenvolvimento de relacionamentos que podem levar às mais variadas oportunidades,
dentre as quais novos negócios. É um recurso essencial, corretamente avaliado com um alto grau de eficácia,
mas aparentemente incompreendido por parte dos advogados, sendo realizado sem qualquer grau de
organização quando, na verdade, sua realização sistemática e freqüente gerar as mais variadas oportunidades.

Apresentações

6%

Networking / desenvolvimento de relacionamentos

23%

Alianças / redes de escritórios 6%

Aulas

8%
9%

15%

9%

15%

11%

Atividades pro-bono
Entretenimento de clientes

25%

38%

2

30%

11% 5%
14%

25%
33%

26%

60%

4

8%

15%
23%

34%

3

11%

30%
22%

40%

11%

29%

31%

20%

15%

22%

27%

30%

13%

32%

34%

0%

1 (-eficaz)

39%

28%

33%

25%

Seminários virtuais

21% 14%

25%

20%

Blogs

20%

42%

16%

Redes sociais online

19%

41%

18%

16%

24%
38%

20%

15%

23%

39%

28%

Gestão do relacionamento com clientes
Pesquisas de satisfação

31%

23%

Promoção de eventos
Pesquisas de mercado / inteligência competitiva

31%

23%

8% 10%

23%

40%

18%

Participação em reuniões internas dos clientes 7% 7%
Análise da clientela 5% 10%
Venda cruzada para clientes

43%

16%

8%

80%

4%

8%
10%

100%

5 (+eficaz)

No geral, os recursos de “mão dupla” foram relativamente mais bem avaliados que os anteriores,
provavelmente pelo fato de provocarem interações, contatos e, potencialmente, relacionamentos sendo é
muito difícil de conseguir com um ferramental de “mão única”.
Dentre os recursos com as avaliações mais baixas, novamente encontram-se recursos tecnológicos,
baseados na internet: redes sociais, como LinkedIn e Martindale Connected; blogs, sites de fácil
atualização e que permitem interação com os visitantes; e seminários virtuais, recurso que permite a
realização de apresentações através da internet.
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Com exceção dos seminários virtuais, as redes sociais e os blogs são bastante adotados pelos advogados
no país, mas ambos demandam planejamento e investimento regular de tempo para que surtam efeito.
Simplesmente estar passivamente numa rede social ou criar um blog não traz resultados. Já os seminários
virtuais ganharam certa popularidade no meio jurídico nos últimos anos, mas talvez ainda exista uma
barreira cultural a participar de eventos não presenciais. Só o tempo dirá.

“O nosso marketing é exclusivamente voltado para demonstrar aos potenciais
clientes e parceiros a competência profissional de nossos integrantes. Para nós, é o
que dá mais resultado em termos de promoção das atividades do escritório.”
– Sócio gestor/sênior de escritório especializado de pequeno porte

Critérios de contratação dos clientes
O marketing oferece um amplo leque de possibilidades para um escritório interagir com o mercado que
inclui, como também seus clientes atuais, os em potenciais, entre outros. Aos olhos da empresas que
ainda não são clientes, o que realmente pesa mais no momento da contratação?
No recente “Estudo brasileiro sobre o relacionamento entre departamentos jurídicos e escritórios
de advocacia”, os respondentes, representantes dos departamentos jurídicos de 112 empresas em
operação no Brasil, qualificaram um conjunto amplo de critérios de contratação. No geral, diversos
critérios foram considerados importantes ou muito importantes, mas três receberam um maior grau
de qualificação: conhecimento jurídico, que não é necessariamente sinônimo de serviço jurídico de
qualidade; disponibilidade ou serviço ao cliente; e experiência em setores de mercado.

Conhecimento jurídico

4.8
4.8
4.6
4.5
4.5
4.4
4.3
4.3
4.3
4.2
4.2

Disponibilidade (serviço ao cliente)
Experiência em setores de mercado
Reputação do escritório
Soluções criativas
Reputação dos advogados
Histórico prévio de resultados positivos
Honorários de cobrança
Comunicação
Aconselhamento preventivo
Relacionamento ("química" pessoal)
Modalidades alternativas de cobrança
Localização geográfica
Múltiplas áreas de atuação do Direito
Porte do escritório

3.7
3.5
3.1
3.0
0

1

2

3

4

5

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.
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“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 rara.”
– Representante de departamento jurídico de empresa do setor de papel e celulose

“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.”
– Representante de departamento jurídico de empresa do setor farmacêutico

Percepção sobre critério de contratação mais importante segundo o cliente (R=106)
Mas o que os escritórios pensam de tudo isso? Para o presente estudo, os mesmos critérios foram
apresentados, mas os respondentes só puderam escolher um único critério, aquele que consideram o
mais importante, do ponto de vista do dirigente de um departamento jurídico, ao selecionar um escritório
para contratação. Com algumas exceções, o resultado foi bastante positivo ao denotar um grande
alinhamento entre advogados de escritórios e advogados de departamentos jurídicos.

Disponibilidade
Experiência em setores de mercado
Conhecimento jurídico
Reputação do escritório
Histórico prévio de resultados positivos
Aconselhamento preventivo
Relacionamento
Reputação dos advogados
Soluções criativas
Porte do escritório
Honorários de cobrança
Comunicação
Atuação em múltiplas áreas do Direito
Modalidades alternativas de cobrança
Localização geográfica
0%

17%
12%
12%
11%
10%
10%
6%
5%
4%
3%
3%
3%
2%
1%
1%

3%

6%

9%

12%

15%

18%

Com pequenas diferenças na ordem, os respondentes destacaram os mesmos critérios nas quatro
posições iniciais: disponibilidade ou serviço ao cliente (17%); experiência em setores de mercado (12%);
conhecimento jurídico (12%); e reputação do escritório (11%).
Dentre os critérios considerados de menor relevância, destacam-se três que, de certo modo, caminham
juntos: porte do escritório (3%); atuação em múltiplas áreas do Direito (2%); e localização geográfica (1%).
Normalmente são associados aos escritórios de maior porte e certamente podem ser muito importantes em
cenários específicos, principalmente junto a empresas de grande porte e abrangência geográfica. Na prática,
pouco importa se não forem observados os critérios mais importantes para os clientes.
Enfim, existe alinhamento, pelo menos em pensamento, entre os dois universos. Apenas resta saber se, na
prática, os escritórios realmente estão entregando o que os clientes esperam.
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Desafios
A estrada pela qual passa a evolução do marketing jurídico no Brasil ainda é longa e certamente são
muitos os desafios à frente. Apesar dos maiores escritórios do país já vivenciarem uma realidade mais
profissionalizada do marketing, a distância para as práticas em voga em países como Estados Unidos
e Reino Unido ainda é grande, como claramente evidenciado nos vários e diversificados desafios de
marketing citados pelos respondentes.
Um dos principais desafios apontados reside na prospecção de clientes e conseqüente geração de
novos negócios. Desafio que tende a aumentar em um mercado cada vez mais competitivo e onde a
regulamentação de ética vigente é sempre uma preocupação dos advogados. Afinal, existem muitas
formas de prospectar clientes ao mesmo tempo em que não estão claras as consideradas válidas do
ponto de vista da Ordem dos Advogados do Brasil.

“Entendo que o maior desafio dos escritórios de advocacia é a busca por uma
relação harmônica entre a atividade de captação de clientela e as restrições éticas
impostas pelo Estatuto da Advocacia. Nenhum dos sócios tem experiência em
captação de clientela e não há como comparar com como os outros escritórios, os
grandes, conseguem captar seus clientes.”
– Advogado de escritório abrangente de pequeno porte

“A advocacia, como mercado de trabalho, insere-se em um ramo comercial de
nosso complexo campo de relações profissionais, e tornou-se, notadamente, um
empreendimento como outro qualquer (comercialmente falando). Assim, e para que
haja justa equiparação no mercado, deveria haver menor resistência da entidade de
classe respectiva quanto às atividades de marketing, visando a informar a população
e aos futuros clientes sobre a especialidade e forma de atuação de um escritório
qualquer, para que haja livre escolha segundo critérios pré-definidos e embutidos na
necessidade do jurisdicionado.”
– Sócio gestor/sênior de escritório full service de pequeno porte

“Convencer o mercado de que um escritório que adota o modelo ‘boutique’ é mais
eficaz do que as estruturas tradicionais, que não conseguem dar o mesmo tipo de
serviço personalizado e ágil.”
– Sócio gestor/sênior de escritório especializado de pequeno porte

Tão importante quanto a prospecção, principalmente para escritórios estabelecidos, é lidar com os clientes
atuais. Nesse sentido, outro desafio apontado reside em como desenvolver o relacionamento com os atuais
clientes, aprofundando a relação e, ao mesmo tempo, gerando novos negócios e diversificando os negócios
dos clientes no escritório através da chamada venda cruzada.

“Manter um relacionamento próximo com os atuais clientes, gerando novos negócios
e ampliar o networking com possíveis clientes, mediante o estreitamento de relações
para possível geração de negócios.”
– Sócio gestor/sênior de escritório abrangente de médio porte

“Chegar mais perto dos principais clientes, conhecendo profundamente suas
necessidades e estando sempre à frente com as soluções.”
– Gerente/diretor de marketing de escritório full service de porte muito grande

“Promover a venda cruzada estruturada entre as práticas e assegurar a comunicação
dos sócios para que não haja sobreposição de ações com clientes e que toda
oportunidade seja explorada por todas as áreas.”
– Gerente/diretor de marketing de escritório abrangente de porte muito grande
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Como não basta sair no mercado realizando ações descoordenadas, pois os resultados certamente serão
limitados, planejar é preciso e esse foi outro desafio apontado pelos respondentes. Como definir estratégias de
marketing e transformá-las em planejamentos que sejam devidamente executados e mensurados?

“Após a elaboração do planejamento estratégico, o mais difícil é colocá-lo em prática,
uma vez que os sócios-diretores acham isso perda de tempo para o próprio escritório.”
– Gerente/diretor de marketing de escritório abrangente de pequeno porte

“O escritório possui visão de marketing, bem como tenta, na medida do possível, ajustar
as verbas necessárias para o desenvolvimento e aplicação de novos projetos. O maior
desafio nos dias de hoje é aumentar a verba destinada à área de marketing, a fim de
possibilitar projetos maiores e, conseqüentemente, mais resultados.”
– Gerente/diretor de marketing de escritório abrangente de pequeno porte

“Aferição efetiva de resultados.”

– Sócio de escritório especializado de pequeno porte
E como não poderia deixar de ser, a eterna resistência dos advogados ao marketing, bem como o
desinteresse de muitos, também foi indicado como um desafio relevante.

“O principal desafio é a manutenção do posicionamento e status alcançado pelo
escritório ao longo de sua caminhada. Para tanto se deve trabalhar firmemente nos
colaboradores o conceito de que a marca é nosso maior patrimônio e que os clientes
são nosso principal ativo. Sendo assim, cada membro do escritório deve imprimir em
todos os seus atos a promessa de qualidade e a preocupação com a superação das
expectativas dos clientes. Viabilizar isso é uma luta diária e cabe ao marketing comprá-la.”
– Gerente/diretor de marketing de escritório full service de porte muito grande

“Conscientizar o advogado interno de que esta é uma ferramenta importante para o
fortalecimento da marca do escritório, e que irá refletir positivamente no seu dia-a-dia.”
– Sócio gestor/sênior de escritório abrangente de médio porte

“O desafio principal de desenvolver trabalhos de marketing em escritórios de advocacia é
a necessidade de incutir uma nova cultura nas cabeças e nos hábitos das pessoas.”
– Profissional de marketing de escritório full service de grande porte

Por fim, cabe ressaltar que para muitos dos respondentes o desafio reside simplesmente em dar início às
atividades de marketing, pois ainda não fazem nada ou muito pouco.

“O desafio é simplesmente começar do zero.”
– Sócio de escritório abrangente de pequeno porte

“O atual desafio é manter um programa de marketing gerido pelos próprios sócios,
uma vez que a verba disponível é insuficiente para contratar um profissional da área
especialmente para esse serviço.”
– Sócio gestor/sênior de escritório abrangente de pequeno porte

“O escritório está passando por grandes mudanças no momento e, dentre as várias
ações tomadas com vistas a um crescimento rápido, uma delas foi com relação
ao estabelecimento de um departamento de marketing. Talvez o principal desafio
resida no fato de que ainda estamos no início das atividades de marketing. Embora
o escritório já exista há décadas, somente agora está investindo proativamente no
marketing e fazer esse trabalho com qualidade, em tempo curto, é um desafio e tanto.”
– Gerente/diretor de marketing de escritório abrangente de grande porte
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O estado do marketing jurídico no México
Introdução
Os resultados do estudo de marketing finalmente estão prontos. Nós agradecemos a todos os
participantes por sua cooperação. Estamos convencidos de que suas contribuições foram extremamente
importantes para a definição de parâmetros para os serviços jurídicos no México, que historicamente
têm sido relutantes em compartilhar informações internas, como parte de práticas de negócios e
aspectos culturais de seus advogados.
Com o constante aumento da competição e a necessidade de diferenciação em um mercado com
mais opções e uma onda de mudanças inspiradas pelas demandas dos clientes, o marketing se tornou
uma ferramenta forte e relevante para os escritórios de advocacia. A implementação de estratégias de
marketing está relacionada com inovação e abertura por parte dos advogados.
É com prazer que anunciamos a participação de 29 escritórios mexicanos. Um número reduzido, de
certo modo, mas considerando a relevância dos participantes, revela uma profundidade interessante
das informações compartilhadas. Escritórios de advocacia têm dado maior importância ao marketing
nos últimos cinco anos, o que é corroborado quando descobrimos que 34% de todos os respondentes
contam com pelo menos um profissional especializado em marketing em tempo integral. Outro número
relevante reside em 69% de escritórios fazendo uso de um suporte terceirizado para lidar com suas
estratégias de marketing.
A necessidade de contar com mais dados concretos se tornará mais relevante durante o processo de
consolidação dos serviços jurídicos que estamos vivenciando na América Latina. Certamente o México
não é exceção. Nós acreditamos que trabalhos como esse ajudam os advogados a institucionalizar seus
negócios, ao mesmo tempo em que oferecem o suporte necessário para a tomada de decisão com
relação ao posicionamento junto aos seus mercados-alvo.

Leopoldo Hernández Romano
Sócio-Diretor
HernándezRomano Consultores
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Demografia
Cargo dos representantes dos escritórios participantes (R=29)
A grande maioria dos respondentes (76%) são advogados e sócios enquanto somente 13% são
profissionais especializados em marketing. Os 10% restantes, de maneira geral, são profissionais da área
de gestão.

Sócio gestor / sênior

48%

Sócio

14%

Sócio gestor de marketing

14%

Gerente / diretor de marketing

10%

Profissional de marketing

3%

Outros

10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Porte dos escritórios participantes (R=28)
Os escritórios de pequeno e médio porte, com até 50 advogados, tiveram a maior representatividade no
estudo (68%), enquanto que os demais 32% foram representados por grandes escritórios. Em geral, o
tamanho médio dos respondentes reflete a composição das mais relevantes bancas do país.
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Perfil dos escritórios participantes (R=28)
Além do porte, os respondentes também indicaram o perfil de seus escritórios a partir de três opções:
especializado, prestação de serviços jurídicos em um número reduzido de áreas do Direito; abrangente,
prestação de serviços jurídicos nas principais áreas do Direito; e full service, prestação de serviços
jurídicos em todas as áreas do Direito. O perfil de maior destaque entre os escritórios foi o especializado,
com 43% dos respondentes.
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Estrutura de marketing
Profissionais de marketing em tempo integral (R=29)
Uma grande parcela dos escritórios respondentes (66%) sequer conta com um profissional interno
dedicado ao marketing, de certo modo deixando claro porque a maioria dos questionários do estudo
foi respondida por advogados. Por outro lado, os demais 34% contam com pelo menos um profissional
especializado, o que certamente é relevante e bastante positivo.
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Departamentos formais de marketing (R=29)
Para os escritórios que contam com profissionais especializados, eles são vistos como parte
de departamentos formais de marketing? Aparentemente sim, pois aproximadamente na mesma
proporção em que possuem um ou mais profissionais de marketing (34%), eles também já contam com
departamentos formais (31%).
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Planejamento
Planos formais de marketing (R=29)
O planejamento formal é uma prática realizada por poucos escritórios, com pouco mais de um terço
(38%) se dedicando à estruturação de suas atividades de marketing, provavelmente com diferentes
graus de investimento. Em outras palavras, a racionalização de orçamento e recursos de marketing
através de um planejamento pode ser entendida como um tema ainda pendente.
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Controle e mensuração dos objetivos estabelecidos (R=11)
O plano de marketing é um passo relevante, mas pouco vale se não for executado e, principalmente,
controlado e mensurado. Afinal, dentre os vários itens que integram um plano, encontram-se os objetivos
almejados. Logo, controlar e mensurar a eficácia das atividades de marketing é de grande importância
e aparentemente assim é considerado por 64% dos respondentes que afirmaram planejar. E uma das
melhores maneiras de levar essa prática adiante é contar com um orçamento dedicado de marketing.
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Orçamento
Orçamentos formais de marketing (R=29)
Mais de um terço dos escritórios (41%) conta com um orçamento dedicado de marketing o que, de
certo modo, está alinhado com a parcela de escritórios respondentes que já conta com profissionais
especializados e realiza planejamentos formais. E assim como controlar e mensurar a execução de um
plano de marketing é essencial, o mesmo vale para um orçamento. É preciso não só saber se as ações
estão surtindo efeito como quanto elas estão demandando em termos financeiros.
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Representatividade do orçamento de marketing no faturamento anual (R=11)
Conhecer a representatividade dos investimentos em marketing no faturamento anual pode ser útil para
o escritório, ano após ano, ter uma importante referência, além de mais um mecanismo de controle
sobre a representatividade de seus investimentos em marketing. Entre os poucos respondentes que
informaram seus percentuais, quase dois terços (63%) indicaram investimentos em marketing de até 3%
do faturamento anual, ressaltando que expressivos 18% sequer conhecem tal informação.
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Tomada de decisão com relação ao orçamento de marketing (R=29)
Mesmo com mais de um terço (34%) dos escritórios já contando com profissionais internos de
marketing, na prática a autoridade sobre o orçamento e quaisquer despesas e investimentos correlatos
de marketing reside quase que integralmente nas mãos de advogados, especificamente de sócios.
São expressivos 83% representados em sua maior parte pelo sócio gestor (managing partner) e
complementados pelo comitê executivo de sócios.
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Tomada de decisão dos profissionais de marketing com relação ao orçamento de marketing (R=22)
Reforçando o raciocínio de que, na prática, a autoridade sobre o marketing reside quase que inteiramente
nas mãos de advogados, 73% dos respondentes indicaram que os profissionais especializados de seus
escritórios não possuem autoridade alguma com relação ao orçamento de marketing. Pode-se inferir a
partir desse elevado percentual que não-advogados ainda têm pouca ou nenhuma autonomia dentro de
escritórios de advocacia.
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Terceirização
Terceirização de atividades de marketing (R=29)
Mais de dois terços dos respondentes (69%) terceirizam atividades de marketing, prática bastante
comum uma vez que a parcela de escritórios que contam com profissionais internos dedicados ainda é
relativamente baixa (34%). Independente de contar com profissionais internos, os escritórios terceirizam
pela simples razão de que muitas atividades são altamente especializadas.
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69%
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Atividades de marketing regularmente terceirizadas (R=20)
As atividades terceirizadas com maior freqüência são aquelas diretamente relacionadas com imagem
(aspectos visuais) e divulgação junto ao mercado, atividades intrinsecamente relacionadas. Nessa linha,
destacam-se quatro das cinco atividades indicadas como as mais terceirizadas: desenvolvimento e/ou
manutenção de sites (65%); criação de materiais de divulgação (45%); organização de eventos (40%); e
assessoria de imprensa (25%).
Dentre as demais atividades apontadas, destaca-se a análise da clientela e atividades correlatas (25%),
que é de cunho altamente estratégico e, seja desenvolvida interna ou externamente, pode dar subsídios
extremamente valiosos para o direcionamento de marketing de um escritório.
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Percepção
Percepção dos advogados com relação ao marketing (R=29)
Expressivos 79% dos respondentes declararam que os advogados em seus escritórios percebem as
atividades de marketing como importantes ou muito importantes. Apesar de 17% que são indiferentes ao
tema e de 3% que consideram de pouca ou nenhuma importância, o número dos que vêem o marketing
de forma positiva é alto.
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Foi também pedido aos respondentes para explicar objetivamente as razões para as respostas
apresentadas sobre a percepção dos advogados com relação ao marketing. Para os respondentes que
indicaram uma percepção positiva (importante ou muito importante), as explicações, em geral, foram
orientadas ao reconhecimento do marketing como importante para o escritório e como uma atividade a
ser praticada por todos os advogados.

“É exigido de todos os sócios de capital (...) que desenvolvam e participem
ativamente nas atividades de promoção. No caso dos sócios de capital, a
experiência nos mostra que investem aproximadamente 30% de seu tempo
anualmente em atividades de promoção e atendimento ao cliente. Nossas fórmulas
de crescimento profissional e de distribuição requerem e premiam os profissionais
que dedicam tempo às atividades promocionais do escritório e a venda cruzada é
fundamental.”
– Sócio gestor/sênior de escritório full service de médio porte

“Ainda existe um desconhecimento do que são as atividades de marketing. São
consideradas importantes, mas não há um acompanhamento formal. É uma nova
forma de visualizar a área, de institucionalizá-la na organização em geral. Ter um
senso de união e não trabalhar individualmente, mas como uma instituição.”
– Gerente/diretor de marketing de escritório full service de porte muito grande

Já os poucos respondentes que indicaram uma percepção neutra, indiferente, alegaram basicamente
que é uma disciplina recente nos escritórios e que ainda não tem sido adequadamente valorizada em
face de seus potenciais resultados.

“No México, o marketing de escritórios de advocacia foi inexistente até muito
pouco tempo.”
– Sócio gestor/sênior de escritório abrangente de médio porte

“Estamos conscientes da importância de promover e investir em marketing, mas
nunca realmente apreciamos sua conveniência e eficiência.”
– Sócio de escritório especializado
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Participação
Participação dos advogados nas atividades de marketing (R=28)
Uma vez que a percepção geral dos advogados com relação ao marketing é bastante positiva, esses
mesmos advogados também participam proativamente de suas atividades? Afinal, o envolvimento e
comprometimento dos advogados são essenciais, uma vez que congregam a principal força por trás de
todas as atividades de marketing de um escritório. Nesse sentido, 54% dos respondentes afirmaram que
sim, que seus advogados participam proativamente nas atividades de marketing.
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Impacto da participação dos advogados na avaliação e no salário (R=15)
Os advogados que participam das atividades de marketing são reconhecidos de alguma forma? De
todos os respondentes, 40% indicaram afirmativamente que os advogados de seus escritórios são
beneficiados, seja na avaliação de desempenho e/ou no próprio salário. Tal informação está alinhada, de
certo modo, com os 54% que informaram que seus advogados participam proativamente das atividades.

60%

60%
50%
40%

40%

30%
20%
10%
0%
Impacto

39

Sem impacto

O Estado do Marketing Jurídico: Brasil e México

Fontes de informação
Principais fontes de informação e aprendizado sobre marketing jurídico (R=25)
Os advogados e demais profissionais dos escritórios participantes fazem uso de um leque variado de
fontes para aprender sobre marketing jurídico. A principal delas, apontada por 76% dos respondentes,
reside nas associações profissionais, indicando que a troca de experiências e informações tem alto grau
de popularidade entre os escritórios mexicanos.
Outras fontes de informação populares, indicadas por 40% ou mais dos respondentes, são: informativos
(56%); cursos e treinamentos (48%); sites (44%); eventos (40%); e revistas (40%). Cabe ressaltar que
blogs e comunidades virtuais, fontes específicas baseadas na internet, não contam com o mesmo grau
de interesse que sites.
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Táticas e ferramentas
Eficácia das táticas e ferramentas de marketing de “mão única” (R=29)
Os respondentes foram apresentados a uma lista de diversas táticas e ferramentas de marketing de
“mão única”, com o intuito de avaliar cada uma em termos do grau de eficácia, do retorno percebido
face ao investimento realizado. Os chamados recursos de “mão única” são aqueles que permitem uma
transmissão unidirecional de informações para o mercado e que, em geral, congregam os recursos de
marketing mais tradicionalmente empregados pelos escritórios.
Diretórios jurídicos obtiveram a maior e mais expressiva pontuação de acordo com os respondentes,
deixando claro que o tradicional recurso permanece popular entre os advogados mexicanos. Alertas
e informativos, meios igualmente tradicionais e voltados para a comunicação regular com clientes
e mercado, também foram bem considerados. Ferramentas modernas como sites institucionais e,
em menor escala anúncios em mídias digitais, popularizadas em tempos recentes, também tiveram
destaque relevante.
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Eficácia das táticas e ferramentas de marketing de “mão dupla” (R=28)
Complementando as táticas e ferramentas de “mão única”, os respondentes avaliaram também o grau
de eficácia de diversos recursos de “mão dupla”, aqueles que permitem uma transmissão bidirecional
de informações, dentre outras possibilidades envolvendo a interação entre pessoas, e que, em geral,
congregam recursos menos tradicionais e, conseqüentemente, menos empregados e/ou compreendidos
pelos escritórios.
A realização de apresentações, idealmente em eventos de terceiros, obteve a melhor pontuação,
seguida de perto pelo networking, certamente um meio altamente relevante para o desenvolvimento
de relacionamentos e geração de oportunidades. Cabe relembrar que as associações profissionais,
meios altamente propícios ao networking, foram apontadas como a principal fonte para o aprendizado
de marketing jurídico. Atividades pro-bono, igualmente propiciadoras de oportunidades, também foram
muito bem avaliadas, denotando que o desenvolvimento de relacionamentos tem grande peso entre os
advogados do país. Nesse sentido, cabe ressaltar que, com poucas exceções, os recursos de “mão
dupla” foram relativamente mais bem avaliados que os anteriores.
Ainda que relacionadas ao networking, as redes sociais online não obtiveram o mesmo grau de avaliação
e, juntamente com outros recursos modernos, como seminários virtuais e blogs, tiveram uma menor
pontuação, principalmente os blogs.
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Apresentações
Networking / desenvolvimento de relacionamentos
Atividades pro-bono
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Participação em reuniões internas dos clientes
Análise da clientela
Promoção de eventos
Aulas
Gestão do relacionamento com clientes
Venda cruzada para clientes
Redes sociais online
Entretenimento de clientes
Pesquisas de satisfação
Pesquisas de mercado / inteligência competitiva
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Critérios de contratação dos clientes
Percepção sobre critério de contratação mais importante segundo o cliente (R=29)
Sabe-se que o marketing oferece um amplo leque de recursos para facilitar a interação do escritório
com o mercado e, principalmente, com os atuais clientes. Aos olhos destes, o que realmente pesa
mais no momento da contratação? Diversos critérios de contratação foram apresentados para que os
respondentes escolhessem um único critério, aquele que eles consideram o mais importante, do ponto
de vista do dirigente de um departamento jurídico.
Disponibilidade ou serviço ao cliente foi considerado o critério mais relevante e denota uma preocupação
dos escritórios com o relacionamento mantido com seus clientes, mas, ao mesmo tempo, obteve
um grau próximo de relevância a reputação do escritório. A reputação é importante, mas do ponto
de vista dos clientes funciona como um filtro. Ou seja, se um determinado escritório está sendo
considerado para contratação, certamente ele já conta com uma reputação positiva, caso contrário
nem estaria sendo considerado em primeiro lugar. A questão é o que mais o escritório precisa oferecer
e, conseqüentemente, o que é mais relevante aos olhos do cliente como, por exemplo, experiência em
setores de mercado e histórico prévio de resultados positivos.
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Desafios
Sem dúvida ainda são muitos os desafios enfrentados pelos escritórios mexicanos com relação ao marketing
jurídico na caminhada em direção a práticas mais avançadas e estabelecidas como as em voga em países
como Estados Unidos e Reino Unido.
Os respondentes citaram os mais variados desafios que, em linha geral, congregam uma ampla gama
de questões como: busca por profissionais especializados; crescente concorrência e “commoditização”
dos serviços jurídicos; uso correto do ferramental disponível; definição de estratégias e sua tradução em
planejamentos devidamente executados e mensurados, bem como a sua continuidade; retorno compatível
com os investimentos realizados; e geração de novos negócios de forma alinhada com a regulamentação de
ética vigente.

“Encontrar um profissional adequado e com experiência para a posição.”
– Sócio de escritório full service de médio porte

“Uma grande concorrência e uma tendência dos serviços jurídicos serem vistos
como commodities, não sendo considerada a qualidade dos serviços jurídicos, o
conhecimento dos advogados, sua experiência (...) o mais importante termina sendo
o preço ofertado.”
– Sócio de escritório especializado

“Entender como usar eficientemente o marketing para desenvolver o escritório.”
– Sócio gestor/sênior de escritório abrangente de médio porte

“Nosso primeiro desafio é definitivamente estabelecer uma estratégia séria, com
indicadores objetivos e mensuráveis, que nos permita ser conhecidos dentro das
empresas dedicadas ao setor de telecomunicações.”
– Sócio de escritório especializado de médio porte

“Divulgar nossos serviços e perfil de escritório entre as empresas (não necessariamente entre
advogados) sem que implique na geração de uma imagem de divulgação comercial.”
– Sócio gestor/sênior de escritório especializado de pequeno porte
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Comparativo objetivo do marketing jurídico
no Brasil e México
O presente estudo apresentou a opinião dos respondentes de mais de 130 escritórios brasileiros
e mexicanos sobre inúmeros aspectos relacionados à forma como conduzem suas atividades de
marketing. Os resultados detalhados foram apresentados separadamente por país, faltando apenas uma
comparação objetiva que permita avaliar semelhanças e diferenças entre ambos os países. Mas antes, é
importante conhecer algumas informações básicas sobre os países:
Brasil

México

PIB1

US$ 1.574 bilhões (8ª posição)

US$ 875 bilhões (14ª posição)

Representatividade no PIB da
América Latina (e Caribe)

40%

22%

População

193 milhões2 (5ª posição)

108 milhões3 (11ª posição)

Número de advogados

632 mil4

191 mil5

Habitantes por advogado

305

565

1 Fundo Monetário Internacional (FMI), abril de 2010 (dados de 2009)
2 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), agosto de 2010
3 Consejo Nacional de Población (CONAPO), julho de 2010
4 Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), agosto de 2010
5 Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), 2007

De maneira geral, e apesar das diferenças e peculiaridades, bem como também do número de respondentes
(109 para Brasil e 29 para México), os resultados para Brasil e México estão bastante alinhados.
Com uma ou outra exceção, o alinhamento existe para os principais aspectos do estudo, apresentados
a seguir na mesma ordem em que foram anteriormente detalhados de forma separada, não requerendo
explicações adicionais.
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0%

20%

40%
México

54%

60%

80%
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Diferenças de pensamento, em maior ou menor grau, existem para outros aspectos abordados no
estudo. Com relação à terceirização de atividades, por exemplo, nota-se certo grau de alinhamento,
mas algumas atividades são claramente mais terceirizadas pelos escritórios brasileiros como: criação
de materiais de divulgação; assessoria de imprensa; planejamento de marketing; e desenvolvimento e/
ou manutenção de mídias sociais. Sobre as duas últimas, cabe destacar que não foram nem indicadas
pelos respondentes mexicanos.

45%

Criação de materiais de divulgação

80%
65%
65%

Desenvolvimento e/ou manutenção de sites
Assessoria de imprensa

25%

Criação de anúncios

25%

Organização e promoção de eventos
Planejamento de marketing

0%

Desenvolvimento e/ou manutenção de mídias sociais

0%

28%

13%

Marketing para ferramentas de busca

13%

Análise da clientela e atividades correlatas

17%
15%
15%
25%

12%

Pesquisas de mercado

10%

Pesquisas de satisfação

2%
0%

40%
40%

30%

Otimização de sites para ferramentas de busca

Outros

50%

8%
10%

10%

15%
20%

20%

30%

40%

México

50%

60%

70%

80%

Brasil

Já para as fontes de informação e aprendizado sobre marketing jurídico, existem grandes diferenças em
termos de preferências e duas em especial congregam um maior grau de disparidade entre os países. Os sites
são a principal fonte de informação dos escritórios brasileiros, enquanto que para os mexicanos a principal
fonte reside nas associações profissionais.
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44%

Sites

71%
40%

Eventos

61%
40%

Revistas

61%
56%
55%

Informativos
48%
47%

Cursos e treinamentos
24%

Livros

47%
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Comunidades virtuais
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20%

Blogs

44%
8%
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Diferenças pouco mais representativas se fazem presentes, o que não seria nenhuma surpresa, para a
percepção dos escritórios de cada país com relação ao grau de eficácia das táticas e ferramentas de
“mão única”, aquelas que permitem uma transmissão unidirecional de informações para o mercado.
Dentre as cinco atividades consideradas mais eficazes (retorno percebido para o investimento realizado)
pelos escritórios brasileiros, destacam-se: sites; presença na mídia / assessoria de imprensa; artigos;
alertas para clientes; e informativos segmentados. Para os escritórios mexicanos, destacam-se:
diretórios jurídicos; alertas para clientes; informativos genéricos; sites; e brochuras.
A diferença diminui substancialmente para as ferramentas de “mão dupla”, que permitem uma
transmissão bidirecional de informações, dentre outras possibilidades envolvendo a interação entre
pessoas. O grau de alinhamento entre escritórios brasileiros e mexicanos é bem alto com relação às cinco
atividades consideradas mais eficazes: apresentações; networking / desenvolvimento de relacionamentos;
alianças / redes de escritórios; e participação em reuniões internas dos clientes. A exceção fica por
conta da análise da clientela, atividade considerada altamente eficaz pelos respondentes brasileiros, e de
atividades pro-bono, consideradas de grande eficácia pelos respondentes mexicanos.
Com relação à percepção de quais critérios de contratação são mais importantes aos olhos do
cliente, também existem diferenças, mas o alinhamento se faz presente para dois critérios que,
indiscutivelmente, estão entre os mais importantes para os departamentos jurídicos: disponibilidade, ou
serviço ao cliente; e experiência em setores de mercado, no caso o setor ou setores do potencial cliente.
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24%

Disponibilidade

17%
14%

Experiência em setores de mercado

12%
3%

Conhecimento jurídico

12%
21%

Reputação do escritório

11%
7%

Histórico prévio de resultados positivos

10%
3%

Aconselhamento preventivo
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3%

Relacionamento
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Reputação dos advogados

5%

Soluções criativas

4%

Porte do escritório

0%
3%
7%

Honorários de cobrança
Comunicação

3%
0%
3%

Atuação em múltiplas áreas do Direito
Modalidades alternativas de cobrança
Localização geográfica

7%

2%

3%

0%
1%
0%
1%

0%

5%

México

10%

15%

20%

25%
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Enfim, os resultados demonstram forte sintonia de pensamento entre os advogados empresariais dos
dois países que, seguramente, são os mais avançados da América Latina com relação ao marketing
jurídico e, como tal, devem apontar o caminho para os escritórios da região como um todo.

47

O Estado do Marketing Jurídico: Brasil e México

Como a Martindale-Hubbell pode ajudá-lo(a) no
marketing do seu escritório de advocacia
Compradores internacionais de serviços jurídicos confiam na LexisNexis® Martindale-Hubbell® para ajudá-los
a identificar, validar e escolher um escritório de advocacia ou advogado diariamente. O Martindale.com é um
diretório de direito internacional líder que conecta escritórios de advocacia e compradores de serviços jurídicos
em todo o mundo.
Visibilidade Global para seu escritório de advocacia
Com mais de 8 milhões de visitantes exclusivos por ano - mais do que os diretórios de direito competidores* o martindale.com proporciona uma fonte de possíveis clientes para seu escritório de advocacia.
Atraia um público novo
Apresente seu escritório de advocacia num perfil online completo para ajudar seu escritório a ser encontrado
por possíveis compradores de serviços jurídicos que estejam buscando esses serviços na internet.
Fornecer informações adicionais sobre seu escritório de advocacia no martindale.com, através de artigos,
estudos de casos e classificação por clientes independentes, faz com que possíveis compradores verifiquem a
experiência e a credibilidade de seu escritório de advocacia de modo mais efetivo tornando essa escolha, uma
escolha mais informada sobre fazer negócios com seu escritório.
Reputação da marca
Beneficie da reputação da Martindale-Hubbell como uma fonte de referência confiável para os escritórios de
advocacia e advogados desde 1868.
Acompanhe seus resultados
Os recursos poderosos de acompanhamento do Martindale.com ajuda a entender melhor seu público
de possíveis compradores, medir a efetividade de seu perfil, além de fornecer base para decisões sobre
crescimento de seu negócio.
Aumente sua rede jurídica global
O Martindale.com Connected é o site grátis para integração online. Aumente sua rede para encontrar novos
negócios entre outros advogados e advogados internos no mundo todo. Fique atualizado sobre as questões
e tendências jurídicas, faça seu perfil e mostre seu conhecimento através de blogs jurídicos, grupos e fóruns.
Participe grátis do: www.martindale.com/connected.
Descubra como a Martindale-Hubbell pode ajudá-lo a crescer seu negócio:
www.martindale-hubbell.com.br
www.martindale.com.mx
Email connect@martindale.com

Depoimentos
“A BKBG foi registrada no Martindale.com desde sua criação e eu também estou registrado desde 1975. É
uma ferramenta online eficaz, rápida e completa e estamos muito orgulhosos da parceria que temos com a
Martindale-Hubbell.”
Ricardo Barretto Ferreira da Silva, Parceiro Fundador
Barretto Ferreira, Kujawski, Brancher e Gonçalves
Brasil
“Martindale ajudou a ampliar nossas atividades promocionais e a alcançar potenciais clientes em todo o
mundo, o que de outro modo seria quase impensável fazer negócio com os mesmos. Temos confiado no
Martindale.com como nossa ferramenta de promoção chave por muitos anos e continuaremos a fazê-lo.”
Luis Felipe Aguilar Rico, Parceiro de Gerenciamento
Aguilar, Loera, Cortina & Martínez
México
*Fonte: compete.com. Comparação de visitantes esclusivos do martindale.com com outros diretórios de direito
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Responsáveis pelo estudo
Sobre a LexisNexis Martindale-Hubbell
Compradores internacionais de serviços jurídicos confiam na LexisNexis Martindale-Hubbell para ajudálos a identificar, validar e escolher um escritório de advocacia ou advogado diariamente. O Martindale.
com é um diretório de direito internacional líder que conecta escritórios de advocacia e compradores de
serviços jurídicos no mundo todo. Com mais de 8 milhões de visitantes exclusivos por ano, proporciona
visibilidade mundial para os escritórios de advocacia, ajudando-os a serem encontrados por possíveis
compradores de serviços jurídicos que estejam buscando esses serviços na internet. A MartindaleHubbell é parte do Grupo LexisNexis, um membro da Reed Elsevier Group plc.
Para maiores informações em como se tornar membro da Martindale-Hubbell, visite o site
www.martindale-hubbell.com.br ou envie email para connect@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, a consultoria desenvolve trabalhos de pesquisa como o presente estudo de mercado
e o recente “Estudo brasileiro sobre o relacionamento entre departamentos jurídicos e escritórios de
advocacia”, lançado em abril de 2010.
Informações adicionais: www.marketingjuridico.com.br

Sobre a HernándezRomano Consultores
Principal consultoria mexicana especializada em gestão de serviços profissionais, prestando serviços
no México e em outras localidades da América Latina. Atende prioritariamente escritórios de advocacia,
desenvolvendo os mais variados projetos como: estruturas organizacionais, sistemas de gerenciamento,
formas alternativas de precificação/cobrança, esquemas de compensação de sócios e associados e
pesquisas de satisfação, dentre outros.
A consultoria integra a KermaPartners Alliance desde 2008.
Informações adicionais: www.hrconsulting.com.mx
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Outros Estudos
Para obter uma cópia gratuita dos seguintes estudos comissionados pela Martindale-Hubbell, por favor
contacte research@martindale.com.

Lawyer to Lawyer Referrals: A Global Perspective – 2010 Research Study

Brazilian Study on the Relationship between Legal Departments and Law Firms –
2010 Research Study (em Inglês, Português e Espanhol)

How In-House Counsel in China Select and Retain External Counsel 2010 Research Study (em Inglês e Chinês)

How in-house counsel in Russia are managing their legal departments –
2009 Research Study (em Inglês e Russo)

How In-House Counsel in Central & Eastern Europe Select and Retain their
External Counsel – 2008 Research Study (em Inglês e Russo)

The leading international law directory, connecting law firms and high quality buyers of legal services worldwide
www.martindale.com
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Para saber mais, queira nos contactar
Email: international2@martindale.com
Website: www.martindale.com
Martindale-Hubbell® International
Halsbury House
35 Chancery Lane
London, WC2A 1EL
United Kingdom
Phone: +44 (0)20 7347 3700
Fax: +44 (0)20 7347 3701

