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Responsáveis pelo estudo

• Desenvolvido por Marco Antonio e Alessandra 
Gonçalves, com o suporte do Fórum de Departamentos 
Jurídicos (FDJUR). 

• Patrocinado por LexisNexis Martindale-Hubbell. 



Um pouco sobre o estudo

• Questionário eletrônico disponível entre agosto e 
outubro de 2009. 

• 112 empresas respondentes.

• 54% de origem brasileira. 

• 44% com faturamento anual acima de R$ 1 bilhão. 

• Diversos setores representados: serviços, bens de 
consumo, energia, telecomunicações, farmacêutico, 
construção, varejo, autoindústria etc.



Número de advogados internos & 
escritórios contratados

• Departamentos 
jurídicos

• Escritórios



Status de advogados internos & 
escritórios contratados
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Status de advogados internos & 
escritórios contratados

• Sobre o aumento no número de advogados internos:

“Aumento da demanda, expansão do leque de atividades e 

aumento da complexidade dos assuntos tratados pelo 
departamento.”

- Empresa do setor de energia

• Sobre a redução no número de escritórios contratados:

“Excetuada a barreira representada pela cobertura geográfica 

e, em alguns poucos temas o grau de especialização, a 
tendência é de redução, sem jamais tender para a 

exclusividade.”
- Empresa do setor de bens de consumo



Distribuição do orçamento pelo
porte dos escritórios contratados



Autoridade para contratação de escritórios



Modalidades de cobrança preferenciais



Distribuição dos assuntos jurídicos



Áreas do Direito contratadas regularmente



Fontes para identificação, avaliação e 
seleção de escritórios



Critérios para contratação de escritórios



Compreendendo a dinâmica dos negócios

• Empresa do setor de papel e celulose:

“Um dos maiores problemas dos escritórios de advocacia ainda 
é a falta de entendimento das dinâmicas empresariais e 

necessidades efetivas das empresas. O suporte, na maioria 
das vezes, é tecnicamente perfeito, mas sua adequação aos 
interesses envolvidos é muito raro.”



Razões para dispensar um escritório



Atendendo as expectativas dos clientes

• Empresa do setor indústria digital:

“Uma das qualidades mais importantes para advogados de 
escritórios é que sejam diligentes em suas respostas e 

entendam a urgência de um cliente em determinado assunto. 
Dar previsão para término de um trabalho, aconselhar 
preventivamente e aconselhar quando achar que um trabalho 

possa ser realizado pelo departamento jurídico de uma 
empresa é essencial. Não queremos pagar por algo que 

podemos fazer nós mesmos.”



Preocupações de longo prazo



Pensamento final

• Setor de telecomunicações:

“Não acreditamos em escritórios de advocacia - acreditamos 
em advogados e pessoas que se superam no seu dia-a-dia. 

Não entrego um trabalho a uma pessoa jurídica, mas sim a 
uma pessoa física ou a um grupo dessas pessoas. O que me 

conquista é gente brilhante e consistente que recebe o trabalho 
e o desempenha excepcionalmente. Também há muito de 

relacionamento pessoal nesse quadro. Não vale ser brilhante e 
se achar bom demais para despachar a petição ou para 
comparecer a uma reunião aqui na empresa. Não vale se sentir 

ofendido com revisões ou sugestões. Excepcional sim, estelar 
não.”



Como conseguir o 
relatório completo?

• Disponível gratuitamente para 
membros do grupo “Lawyers of
Brazil” no Connected, a rede 
social da Martindale-Hubbell. 

• Inscrições em:           
www.martindale.com/connected



Novo estudo sobre 
marketing jurídico

• Será lançada em breve a 
segunda edição do pioneiro 
estudo sobre marketing jurídico 
na América Latina (2007/2008).
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