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COMO O CONTEXTO FORMA O PODER DO BUZZ 

MARKETING 
 

 
 

 
                                                           “Nenhum vencedor acredita no acaso.” 

Nietzsche 

 
 
 

A princípio, a ideia do boca a boca parece lógica e o que 

funciona na atração de clientes para um advogado. O interessante é 

que se trata de uma verdade e, se vale para você, vale para outros 

advogados. Mas, analisando friamente, também percebemos que ficar 

sentado atrás de uma mesa não atrai clientes. O que pretendo afirmar 

é que a existência de muitos profissionais altamente capacitados 

fazendo uma comunicação eficaz torna o elo do boca a boca entre 

você e o seu cliente fraco e quebradiço. Significa uma interferência 

nos relacionamentos para negócios. 

Desde 2000 uma nova técnica, surgiu dentro da comunicação 

estratégica, chamada de Buzz marketing. A matéria trata de organizar 

industrialmente o rumor em favor da marca jurídica ou de um 

profissional. A ideia é conseguir que seus clientes façam um zumbido 

(buzz) sobre a marca jurídica como fazem as abelhas quando vão de 

flor em flor.  

 

George Miller em seu artigo “The Magical number seven” demonstra 

que 150 pessoas são suficientes para iniciar um movimento de ideias 

e rumores de grande alcance. E sendo assim, se você pensar em 

promover algo a cada três meses para envolver esse número de 

pessoas deve então acreditar que podemos colher ótimos frutos em 

relacionamentos.  

 



Coloque esse número mágico na cabeça! Envolver 

sistematicamente 150 pessoas. Ainda seguindo o raciocínio de Miller, 

todas as pessoas que conhecemos são fruto do contato com, no 

máximo, outras sete pessoas que nos apresentam a outras e assim 

por diante. Nada tem de acaso nisso. Quando você começa a trabalhar 

em um escritório, conhece as pessoas que estão nele, alguns clientes 

que o apresentam a outros amigos, e o trem segue sem parar nesse 

rumo. Mas convém lembrar que você iniciou nesse escritório por 

indicação de algum colega que lhe foi apresentado em outra ocasião. 

É fantástico imaginar que podemos controlar esses fenômenos de 

contágio de rumores. Ou pelo menos tentarmos.  

 

Estar parado no tempo e no espaço não faz mais sentido 

algum. E, convenhamos, teimosia tem limite e prazo para terminar. É 

preciso potencializar e amplificar esse zumbido como, por exemplo, 

grandes nomes do direito que, mesmo consagrados, continuam a 

escrever, proferir palestras, participar de associações e assim se 

destacar da multidão. Não é à toa que ótimas propostas e clientes 

chegam até eles. 

 

 

O impacto da mensagem depende da credibilidade do 
emissor.  

 

 

 

Se é verdade que nos consultamos com um médico graças à 

indicação de um amigo, se assistimos a um filme porque o vizinho 

falou bem dele, se contratarmos advogados seguindo a mesma lógica, 

isso significa que rumores positivos e bem arquitetados dentro do 

marketing jurídico causam efeitos maravilhosos sobre carreiras. E 

rumores depreciativos podem despedaçar pessoas altamente 

promissoras. Em suma o boca a boca sempre existiu. E funciona ainda 

mais agora com celulares, internet e outros meios de comunicação 



que facilitam a propagação de conceitos, notícias e rumores com alta 

velocidade.  

Sim! O que construía reputação de advogados na década de 

50 vale até hoje.  

Mas as ideias e rumores sobre um profissional devem ser 

amplificadas de maneira controlada. O chamado zumbido (buzz) deve 

estar a nosso favor. O chamado boca a boca clássico para serviços 

jurídicos tem um limite de três a quatro indicações para cada cliente 

extremamente motivado em falar bem de seu trabalho. Caso contrário, 

se for para rumores negativos, o número começa em trinta e três. São 

números lógicos e na contratação de advogados não poderia ser 

diferente.  

Certo, mas então, como usar as indicações e rumores a 

nosso favor?  

Vamos analisar casos práticos. Um escritório trabalhista, 

pessoa física, que tenha cadastrado 1.350 clientes em seu banco de 

dados com ações encerradas ou em andamento, pode criar motivos 

para estar em constante contato com eles. Pode ser um evento para 

falar sobre saúde, aposentadoria ou mesmo direitos trabalhistas. Note 

que nem sempre a atração para esses clientes devem ser somente 

teses jurídicas, mas ideias ou temas de interesse de um grupo inteiro. 

Da mesma maneira, um escritório de direito empresarial pode estar 

reunindo a base de seus clientes em cafés da manhã mensais ou 

mesmo convidá-los a proferirem palestras em eventos criados pelo 

escritório. Em grupamentos que reúnem um grande de número de 

pessoas que trocam ideias, como os sindicatos, por exemplo, o boca a 

boca se torna um processo particularmente mais rápido. 

 

O rumor não deve ser tratado como um simples acaso, 
mas como se fosse uma pedra arremessada com precisão 
em um lago, que se expande em ondas circulares cada vez 
maiores.  

Sendo assim, uma correta estratégia de marketing jurídico leva 

em conta a causa do zumbido e por consequência a construção de um 

relacionamento mais sólido com os clientes.  



OBJETIVOS DA ORQUESTRAÇÃO DO  

BUZZ MARKETING JURÍDICO 

 Criar um bom motivo para que falem de nós; 

 Desenvolver um ambiente propício para que o rumor se 

espalhe como, por exemplo, ser palestrante constante em 

eventos; 

 Plantar a cada seis meses novas ideias, teses ou serviços; 

 Colher os resultados no médio e longo prazo. 

 

Já parou para pensar por que um determinado cliente seu 

torna-se um ótimo propagandista de seu escritório e faz questão de 

divulgá-lo sem que ninguém lhe tenha pedido nada? Ele faz isso 

porque encontrou em seu serviço algo inesperado, diferencial ou 

incomum. Raramente amizades têm a ver com isso. Competência sim. 

Óbvio que muito disso está diretamente relacionado à condução do 

relacionamento com o cliente, o interesse do escritório por ele e o 

resultado da causa. Soma-se a isso o poder da argumentação e a 

empatia, com isso o cliente se fideliza mais fortemente.  

 

O essencial é passar adiante essa descoberta para que 

sócios, advogados, administrativos, estagiários e paralegais estejam 

cientes de que o conjunto do serviço jurídico deve ser harmônico e de 

excelente qualidade. Não há mais espaço para corpo mole ou mentes 

preguiçosas e sisudas. 

 

 

 

A percepção do cliente é geralmente antagônica à sua. 
Numa era selvagem, a decisão está nos detalhes. Esteja 
preparado para uma guerra longa e exaustiva. Ninguém 
consegue resultados em um curto prazo e, se consegue, não 
o mantém. 



 

 

Um fator importante a ser considerado é a assessoria de 

imprensa como uma ferramenta poderosa para desenvolver o buzz 

marketing jurídico. Como tudo o que defendo são ataques simultâneos, 

segmentados e em camadas, o mesmo deve ser considerado em 

estratégias de relacionamento com a imprensa. São inúmeras formas 

de se espalhar ideias, porém muitas passam pela assessoria de 

imprensa.  

IDEIAS E REFLEXÕES DO BUZZ MARKETING JURÍDICO 

 Qual a mensagem que seu escritório quer passar para 

os clientes? 

 Busque sempre uma ideia-vírus, ou seja, algo intrigante 

ou assunto irresistível para os clientes. Justamente por 

isso a necessidade de estar sempre estudando coisas 

não jurídicas. Vejamos o exemplo da instalação de 

dezenas de usinas de álcool em Goiás. Um escritório 

necessita estudar o ramo, infiltrar-se em sindicatos do 

setor, criar um departamento específico para analisar 

projetos de lei e serviços que possam ser ofertados e 

assim por diante; 

 Padronize o comportamento da equipe. Faça 

treinamentos constantes e reuniões para que a conduta 

de todos (inclusive sócios) seja muito parecida. O 

cliente está no topo da pirâmide dos serviços jurídicos. 

Quem não entender isso não pode fazer parte de uma 

equipe competitiva; 

 Aprender a contar histórias para o cliente, exemplos 

práticos e saber ouvi-lo também. Impaciência é 

proibida!  



 Ser um portador de informação fora do comum e que 

impacte diretamente na rede de clientes. Mercado de 

carbono, projetos de leis, análise de cenários futuros. 

Fica provado que a tangibilidade intelectual é o grande 

diferencial do boca a boca; 

 Criar ferramentas de contágio onde o zumbido se 

propaga melhor como em artigos, eventos, livros, guias 

etc.; 

 Identificar comunidades onde nossos serviços podem 

se espalhar como associações, câmaras de comércio, 

segmentos econômicos, centros médicos, sindicatos e 

assim por diante. As combinações são infinitas. O 

problema é saber administrar o que oferecer e quando 

oferecer. Um advogado previdenciário pode se 

aproximar de um sindicato dos professores ofertando 

palestras sobre a evolução da educação (um tema 

diferente e surpreendente para um advogado versar e 

por isso mesmo eficaz, pois todos oferecem a mesma 

coisa) e aos poucos ganhando confiança para palestras 

sobre como se aposentar e com isso conquistar uma 

respeitável carteira de clientes; 

 Identificar os 10% a 20% dos clientes que podem ter um 

papel fundamental para auxiliar no zumbido do 

escritório. Pessoas que exerçam cargos de confiança e 

influência, que tenham rodas sociais abrangentes ou 

mesmo que sejam clientes cujo rendimento para o 

escritório seja fundamental. Ofereça a elas ideias e 

serviços diferenciais, busque rentabilizar melhor esses 

contratos, explorar ao máximo as oportunidades. Não é 

assim que funciona o cartão vermelho de fidelidade da 

TAM? Aos melhores clientes, simplesmente o melhor! 

Eles são como conectores que nos ligam a sindicatos, 

empresas, agricultores, e por esse caminho uma vez 

mais inúmeros negócios podem surgir; 



 Como aprender a utilizar a imprensa a nosso favor? 

 

Isso vale para um grande escritório como a Demarest 

Advogados e para um profissional individual. Só não vale é ficar 

parado criando musgo em cadeiras de couro reclináveis enquanto a 

concorrência cresce a olhos vistos e os clientes ficam mais raros.  

Estar atento às oportunidades é missão de todos no escritório e não 

somente dos sócios. Envolver a equipe em um projeto de 

fortalecimento da marca, da carreira de cada um e da preservação do 

nome conquistado depende da colaboração da equipe.  

 

 

Lição do Capítulo: Se você for o mais curioso possível e 
pesquisar, poderá se deparar com uma incrível descoberta. Uma 
ideia genial, um segmento inexplorado ou uma nova tese. E esse 
pode ser o fator irresistível para que o boca a boca se espalhe tal 
qual um vírus e com isso sua marca jurídica se desenvolve com 
mais nitidez em meio a um oceano de mesmices.  

 

 



 

COMO O CONTEXTO FORMA O PODER DO  BUZZ 

MARKETING 
 
 
 

 

Não creio que exista dúvida sobre a necessidade de estar com 

o olhar atento ao contexto que nos envolve. É uma espécie de ciranda 

mágica infinita, pois existem momentos a serem aproveitados. Os 

escritórios estão normalmente voltados para dentro e não percebem 

mudanças significativas no mercado. Uma mudança nas regras para 

exportação ou um acidente ambiental gera uma série de necessidades 

por parte da imprensa na busca por especialistas na área que possam 

comentar o ocorrido e apontar caminhos e propostas para a 

sociedade.  

O episódio da Varig possui muitos tecidos a serem 

compreendidos em relação a leis das falências, código do consumidor, 

direito aeronáutico. Especialistas são chamados, escritórios 

contratados e negócios realizados. A cada dois anos temos eleições 

no país e novas necessidades surgem para movimentar a área jurídica 

e sendo assim, um escritório pode perfeitamente lançar uma área de 

direito eleitoral, público e administrativo para chegar junto a quem 

precisa desses serviços.  

 

 

A ideia central do contexto é criar credibilidade por 
meio da exposição de opiniões quando o ambiente 
econômico, jurídico, social e cultural assim o exigir. É parar 
de viver na reação ao que acontece e passar a ser o centro 
da ação. 

 

 

  



O bom advogado deve estar com o radar ligado para 

identificar esses contextos favoráveis e aproveitar as oportunidades. 

Quem é especialista ou experto e detém uma informação preciosa 

deve compartilhá-la com o seu público-alvo. A mensagem tem que 

chegar ao receptor. E antes que a concorrência o faça. Com o tempo, 

essa atitude de observação e ação somadas ao buzz marketing com 

os clientes consolidam as marcas jurídicas.  

Duas ferramentas de marketing jurídico se destacam para o 

aproveitamento do contexto: assessoria de imprensa e eventos 

especializados voltados para o público-alvo.  

A assessoria de imprensa representa um papel importante 

por conectar o advogado especialista com a mídia que está na busca 

de uma determinada carga de informações que ele detém. Esta 

conexão torna-se poderosa quando o contexto assim o permite, pois 

abre brechas nas defesas dos meios de comunicação. Em relação a 

eventos é aproveitar uma alteração nas regras das aposentadorias e 

montar eventos com sindicatos, por exemplo, para construir a marca 

justamente nesta mudança de cenário.  

Uma dica prática para não sobrecarregar o profissional é 

dividir as áreas de atenção com outras pessoas. Ou seja, cada 

membro do escritório pode estar atento a um determinado segmento 

de negócios, informando-se cada vez mais a respeito do assunto. Outros 

podem estar observando projetos de lei e acompanhar o que 

acontecerá caso sejam aprovados e quais segmentos serão afetados.  

E para que todo esse esforço? Para criar novos serviços e 

aumentar a rentabilidade do escritório.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Quem atua em direito bancário tem agora uma excelente 

oportunidade pois os bancos devem seguir o código de defesa do 

consumidor e com isso as demandas jurídicas do setor devem 

aumentar progressivamente movimentando esse mercado. Esse é um 

belo exemplo de contexto jurídico. E você? Que outros contextos 

jurídicos está vislumbrando? Quer um conselho? Invista em reuniões 

com outros grupos de advogados, envolva profissionais de outras 

áreas e poderá construir cenários e oportunidades antes dos outros.  

 

 

Lição do Capítulo: O contexto jurídico pode ser decisivo na 
história de um advogado. Eleições, mercado de carbono, meio 
ambiente, convergências tecnológicas, mudanças nas leis, a 
maneira como a economia se porta. O fundamental é antecipar-
se às mutações jurídicas, econômicas e sociais e transformar-se 
em uma referência e gerar lucros com o novo contexto. 



 

 

O BUZZ MARKETING JURÍDICO E A 

CLASSIFICAÇÃO DOS CLIENTES 
 
  
 

“Não peço riquezas nem esperanças, nem amor,  
nem um amigo que me compreenda.  

Tudo o que eu peço é um céu sobre mim  
e um caminho a meus pés.”  

Stevenson  

 
 
 

Ah, o cliente, o doce cliente! Quem dera fosse tudo às 

maravilhas. Existem todo tipo de clientes; de osso duro a pessoas 

maravilhosas. Sendo assim, aprender a classificar o cliente dentro dessa 

nova técnica de rumor é primordial. Não adianta, meus caros amigos, 

acreditar que as pessoas são iguais ou que têm o mesmo peso quando 

estamos tratando de relacionamento. Lógico que todo cliente é 

importante, mas nem todo o cliente é influente. Ao desenvolver a 

habilidade de classificar as pessoas, podemos melhorar nossa 

comunicação jurídica e a qualidade do boca a boca. O consultor 

Alexandre Giorgio entende que o conceito de fidelidade passa 

necessariamente pelo conceito de transparência. O cliente precisa estar 

ciente de todas as ações de seu advogado e participar ativamente da 

decisão do nível de risco que seu caso possui em todo seu percurso. 

Quando não existe uma relação de confiança estabelecida, ou quando 

há necessidade de um profissional que tenha uma experiência 

específica, o cliente sai procurando no mercado por reputação, 

referências e preço.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSIFICAÇÃO DOS CLIENTES SEGUNDO O BUZZ 

MARKETING JURÍDICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Clientes Persuasivos 

São aqueles que tentam convencer os outros que um 

determinado ADVOGADO é o melhor. Que seu advogado ou médico é o 

mais fantástico que já viu. Todo advogado possui clientes assim, que são 

empolgados pela banca, que dizem com orgulho que são seus clientes. E 

são igualmente perigosos quando propagam fatos negativos. O exemplo 

é o de uma senhora aposentada que seja bem atendida por uma 

advogada previdenciária e tenha o retorno esperado por receber 

benefícios que nem sabia possuir. Porém, ela é aposentada do governo 

e continua a se encontrar com os antigos companheiros de trabalho. 

Então, ela faz questão de divulgar os serviços de sua advogada. E isso 

vale para todos os setores do direito, pois existem pessoas com essa 

característica. Faça uma reflexão: quais clientes agem assim? O que 

oferecer de diferente a eles que os torne ainda mais persuasivos? 

 

2) Clientes Conectores 

São pessoas com influência em rodas sociais de clubes, 

negócios, governo ou com o poder de um modo geral. E podem nos 

conectar com um grande número de pessoas como presidentes de 

Persuasivos Conectores 

Neutros Especialistas 

CLIENTES 



associações comerciais, sindicatos, grupos empresariais ou mesmo 

municípios. Com juristas, médicos de prestígio na cidade, líderes 

comunitários, executivos ou mesmo professores de direito. Quais são 

seus clientes conectores? Como se aproximar deles com ofertas e ideias 

únicas? 

 

3) Clientes Especialistas 

São aquelas pessoas que entendem tudo sobre uma 

determinada área e cuja opinião tem grande peso de influenciar sua 

contratação , pois são respeitados em seu meio. Um executivo de uma 

grande empresa de tecnologia, altamente reconhecido, afirma que um 

determinado advogado experto em direito da informática é um ótimo 

profissional. Essa opinião pode levar a outras empresas de tecnologia 

essa informação e com isso um boca a boca mais qualificado. Quem são 

seus conhecidos ou clientes especialistas? 

 

4) Clientes Neutros 

São aqueles que não se importam muito com você. Nem com 

os resultados (pois acreditam que não é mais do que sua obrigação) e 

nem o indicam para ninguém. Um diretor jurídico de uma empresa de 

agronegócios que lida com muitos escritórios pode ter um 

comportamento assim. Porém os clientes ou conhecidos neutros sempre 

serão a ampla maioria. A não ser que seja para falar mal, daí é outra 

história. Mas um alerta! Não quer dizer que um cliente aparentemente 

neutro não possa se transformar em um futuro grande conector.  

 

 

 

 

Nunca, em hipótese alguma, as pessoas devem ser 
subestimadas. Pois aquele estagiário chato da empresa que 
você atende pode um dia se transformar no gerente jurídico 
da operação. 

 

 



 

 

PIRÂMIDE DO BUZZ MARKETING JURÍDICO 

Segue um gráfico em forma de pirâmide progressiva que explica 

os passos a serem dados na direção dos 150 contatos para espalhar 

rumores positivos.  

 

O NOVO CLIENTE É MAIS PERSPICAZ 

Se você visitasse o seu escritório o contrataria? Se um membro 

de sua equipe fosse atendê-lo como o avaliaria enquanto cliente? Já 

experimentou ligar para o seu escritório na busca de informações 

150 

 

Transformar ideias 
em ações 

Obter informações e  
selecionar ideias para aplicar  

a todos os clientes 

Desenvolver relacionamentos  
com os clientes conectores 

Criar o inesperado e o motivo para o contato 



sobre um determinado processo? Do ponto de vista do escritório é 

mais um processo, mas do ponto de vista do cliente aquele 

processo é o maior do mundo. Quando foi a última vez que houve 

treinamento para receber ligações dos clientes? E as instalações são 

adequadas? Saiba que inúmeras variáveis determinam se o cliente irá 

ou não nos contratar. Cuidar dos pequenos aos grandes detalhes torna-

se então uma tarefa rotineira. Adianta você ser o melhor especialista em 

direito do entretenimento do mercado e sua secretária ser mal-humorada 

e sem treinamento? Se as informações não estão disponíveis na hora 

que o cliente deseja? Claro que a tecnologia é uma bênção que auxilia 

no fluxo de informações, mas todo cuidado é pouco.  

O que realmente você conhece de seu cliente? Na escolha do 

escritório prestador de serviço, as empresas geralmente avaliam certas 

características como: especialização na área em questão; histórico de 

vitórias em causas ou projetos similares; qualidade do atendimento; o 

preço dos serviços e clientes de relevância que seu escritório já atende. 

Como sempre gosto de afirmar, não basta ser bom, o cliente precisa 

saber disso. O cliente precisa saber que um profissional excelente é a 

somatória de experiência, tempo disponível e conhecimento. Se você 

não utilizar as ferramentas da comunicação, quem irá dizer isso para ele?  

 

 

Estamos na era da flexibilidade jurídica: escritórios 
jurídicos menores, porém mais flexíveis, estão ganhando 
cotas de mercado jurídico e especializando-se no cliente. Vou 
repetir: ESPECIALIZANDO-SE NO CLIENTE!  

 



TABELA PRÁTICA PARA UTILIZAR NO ESCRITÓRIO 

  

Tipos de Clientes 

 

Quem são eles?  
Analise a sua carteira ativa 

e inativa de clientes.  
Analise conhecidos, novas 

redes de contato. 

 

O que podemos  
oferecer? 

 

Persuasivos 

 

  

 

Conectores 

 

  

 

Especialistas 

 

  

 

Neutros 

 

  

 

A classificação de clientes pode parecer cansativa ou mesmo 

desnecessária. Mas afirmo que essa tarefa é de emergência. Por 

analisarmos detidamente como eles se comportam perante o escritório, 

acabamos por encontrar padrões que nos auxiliam na busca de novos 

relacionamentos.   

CURIOSIDADE EMPRESAS X ESCRITÓRIOS 

Em Customers for life, Carl Seweell atesta a conhecida regra 

80/20, mostra que 20% dos principais clientes podem gerar até 80% do 

lucro da empresa, metade do qual é perdido para atender a base formada 

por 30% de clientes não-rentáveis. A implicação é que uma organização 

pode ser mais rentável se souber como dispensar seus piores clientes. 

Esse é um ponto altamente delicado para aqueles que não o interpretem 

corretamente. Claro que na advocacia um cliente aparentemente ruim 

por uma questão de mudança de contexto pode se transformar em um 



excelente contrato cuja rentabilidade seja excepcional. Uma pequena 

empresa pode crescer, um simples sindicalizado pode transformar-se em 

um importante diretor do sindicato (e dispensar você). Porém a regra vale 

e é fundamental para analisar se o seu tempo está sendo bem gasto com 

os clientes rentáveis.  

 

Dispensar clientes não! Trata-se de buscar novas maneiras 
de rentabilizar um contrato aparentemente ruim.  

 

Clientes insatisfeitos não comentam  

com o advogado sua insatisfação 

Não sei se você acha, mas eu creio que a estatística abaixo é 

altamente sombria e assustadora. Imaginar que um cliente está 

pensando em mudar de advogado e nós nem sabermos disso é o mesmo 

que estar em uma casa repleta de fantasmas do passado. Na advocacia 

empresarial tenho acompanhado uma infidelidade maior não somente 

por questão de preço, mas principalmente por serviços insatisfatórios. E 

ser dispensado por uma empresa que represente boa parte de seu 

faturamento é extremamente desgastante.  

% Comentários 

96% dos insatisfeitos jamais 
reclamam; 

Isso revela um fato: investir em comunicação pode 
auxiliar a reduzir insatisfações latentes.  

91% dos clientes insatisfeitos 
pensam em procurar outro 
advogado, embora nem 
sempre o façam;  

Veja, quando se sente mal atendido por um médico, 
você reclama para ele ou vai contar para os outros? 
E pior, pensa em buscar outro. Na advocacia não é 
diferente.  

83% de todos os clientes 
perdidos podem ser 
atribuídos tanto a um 
desempenho medíocre quanto 
a uma má atitude. 

O interessante é que todos falam que atendem bem 
o cliente. Quem está enganado? A pesquisa ou 
nossa opinião empírica? Nunca é demais refletir 
sobre o atendimento, a manutenção da relação com 
o cliente e a melhora dos serviços. 

AS CHAVES DA PERCEPÇÃO 

Não existe uma promessa de algum segredo milenar. Não se 

trata de desvendar segredos sobre o Santo Graal, mas de perguntas e 

respostas simples. Os relacionamentos são simples, as pessoas é que 



complicam tudo. De modo geral, a necessidade de algum serviço 

apresenta-se em algumas situações básicas.  

 

 O cliente tem parte do problema, mas não sabe como 

formulá-lo.  

Deve ser feito um esforço de integração. O advogado, 

juntamente com seu cliente, desenvolve um trabalho de identificação do 

problema e sua formulação através de levantamento de dados, 

conversações e experiências anteriores. 

 

 O cliente pensa em um problema, mas na realidade 

tem outro.  

É uma situação muito comum, pois, muitas vezes, a essência 

do problema não está muito visível. Neste caso, a experiência do 

profissional é importante, pois comparações e, principalmente, o 

envolvimento total na atividade, auxiliam no esclarecimento do cliente. 

 

 O cliente pensa que tem um problema, mas na 

realidade não tem.  

A venda profissional de serviços requer que o serviço a ser 

vendido seja verdadeiro e necessário. Não se deve vender aquele 

serviço de que o comprador não necessita. 

 

 Quem é o seu cliente?  

Parece um questionamento tranquilo de se responder, mas na 

prática analisando os dados financeiros do escritório e o faturamento por 

cliente, começamos a perceber que todo profissional atende um 

determinado perfil de clientes. Sabendo disso, cabe a você decifrar seus 

clientes e criar ideias novas para eles.  

 

 Como você se relaciona com seus clientes?  

Analise não somente o componente humano, mas as 

ferramentas práticas que auxiliam a consolidar esse relacionamento. 

Que equipamentos são utilizados em seu atendimento? Qual a política 

de relacionamento com o cliente? Como seria possível manter, 

mensalmente, um vínculo constante com ele? 

 

 Como os mantém informados?  

Existem relatórios ou mesmo boletim informativo? Faz eventos 

para que eles sejam convidados a participar?  



Em vista do que foi apresentado, conclui-se que o entendimento 

do processo de compra para um prestador de serviços é fundamental, 

pois a escolha de estratégias mais apropriadas depende dessa 

informação. 

Pesquisa nos EUA avalia os escritórios jurídicos 

A caixa preta em relação aos escritórios brasileiros ainda 

permanece. Não existem pesquisas que avaliem o grau de satisfação 

das empresas em relação aos serviços prestados. Em compensação, 

nos Estados Unidos, o The BTI Consulting Group realizou, no segundo 

semestre de 2001, uma pesquisa com 170 das mil maiores companhias 

norte-americanas, visando quantificar tais avaliações naquele mercado. 

A pesquisa mostrou que apenas 25% dos entrevistados estavam 

satisfeitos com os serviços prestados por escritórios de advocacia. 

Devido à elevada insatisfação, 44% afirmaram que pretendem diminuir, 

em cerca de um terço, o número de escritórios de advocacia contratados, 

mantendo apenas duas firmas principais, das quais será exigido um 

elevado nível de comprometimento. 

ROMPIMENTO COM ESCRITÓRIOS 

Baixo nível de serviços prestados (63% das respostas). Esse 

dado continua muito atual. E por que se em todas as partes se 

fala de excelência no atendimento? Bem, falar é fácil. Insisto na 

tese de que você, antes de tudo, deve conhecer seu cliente de 

perto, visitá-lo, ver suas reais necessidades antes que elas 

existam.   

Elevados custos (10%). Repare que a dispensa dos serviços 

pouco tem a ver realmente com preço, mas basicamente, com 

o atendimento descompromissado. É um vírus que, se não for 

detido, pode comprometer operações jurídicas.  

Arrogância (4%). Curiosamente e contra o senso comum criado 

pelo imaginário popular, o rompimento do contrato ou das 

relações nada possui de arrogância dos advogados. Até porque 

a esmagadora maioria sabe que isso nada acrescenta para um 

profissional altamente qualificado.  

 



 

 

CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIOS 

No que se refere à contratação de novos escritórios para 

atender a suas necessidades, as empresas responderam que 

(Indicação) 42% dos entrevistados consideram a indicação de outras 

companhias, já atendidas pelo escritório em questão, como o principal 

fator que influencia a decisão.  

Segundo a pesquisa, 46% dos entrevistados indicariam um 

escritório de advocacia devido ao bom nível de serviço; 20%, tendo em 

vista o conhecimento jurídico; e 11%, o atual relacionamento mantido. 

Outros fatores, como presença nacional e atendimento personalizado, 

vêm em seguida. (Fonte: Gazeta Mercantil – Panorama Setorial) 

 

 

Afirmo que as políticas de relacionamento devem ser cada 
vez mais ousadas e focadas nas reais necessidades dos 
clientes. Essa é uma lição básica que poucos querem ouvir ou 
mesmo seguir. Depois, não reclame se perdeu um grande 
cliente, e aqui entre nós, eu estou cansado de ouvir isso pelos 
quatro cantos do Brasil! 

 

 

A função que o marketing deve assumir na área jurídica é a 

ordenação mais eficaz dos recursos do escritório e de seus profissionais, 

ampliar o prestígio profissional, planejar o futuro, racionalizando os 

custos, focando o cliente, criando estratégias para clientes potenciais, 

investindo em relacionamentos e imagem pessoal. Não se trata de 

vender serviços, e sim, de posicionar-se em um mercado cada vez mais 

escasso e complexo. Um escritório jurídico que incorpora o marketing 

torna-se mais competitivo, sem necessariamente quebrar a ética da 

profissão. 

 

A disponibilidade da informação por meio das ferramentas 

comunicacionais cada vez mais desenvolvidas, nos permite dizer que o 

cliente está cada vez mais difícil de ser conquistado. Antes de construir 

uma marca, os advogados devem assumir que os clientes estão cada 

vez mais conscientes de seus direitos e mais exigentes, querendo mais 



pelo seu tempo e dinheiro. O cliente é um ser específico e tem 

necessidades diferentes, por isso, a sua satisfação não pode ser 

garantida com soluções uniformes. Isso vale mesmo para quem atende 

no massivo!  

 

O marketing bem realizado deve, na realidade, influir em 
como os clientes percebem o escritório, e essa percepção é que 
irá gerar a imagem positiva ou negativa conforme vimos no 
marketing boca a boca.  

 

PROCESSO DE COMPRA DO SERVIÇO JURÍDICO 

No processo de decisão pela compra de um serviço jurídico, 

creio ser lógico compreender que dificilmente um cliente potencial se 

decidirá pelo seu escritório baseado em uma lista telefônica ou mesmo 

em um material impresso. Mas ambos são o que chamamos na 

comunicação de reforço de argumento, se não traz clientes, pelo 

menos não atrapalha e ainda endossa a imagem. Ao cliente não é 

suficiente prestar bons serviços. Ele deve perceber o fato. Portanto, ao 

prometer qualidade de desempenho, o cliente deve percebê-lo na sua 

execução e o advogado sempre certificar-se de que o seu cliente está 

ciente do nível de atendimento recebido. As expectativas são muitas, e, 

não sendo atendidas, podem ser causas do fracasso do 

empreendimento. A lealdade que foi adquirida começa a desaparecer no 

momento em que o nível de confiança diminui. 

 



As quatro necessidades básicas do cliente são: 

 

Necessidade de 

ser bem recebido 

Reduzir tempo de espera, atenção durante sua chegada, 

relatório preparado e claro, a cordialidade de quem atendê-lo.  

Necessidade de 

ser compreendido 

Empatia e sensibilidade em ouvir o cliente e não simplesmente 

falar demais por já conhecer o problema dele.  

Necessidade de 

ser importante 

Ele deve se sentir alguém especial para o escritório, ainda 

mais se for realmente. 

Necessidade de ter 

comodidade 

Essa comodidade tem a ver com a disponibilização da 

informação para ele. Escritórios que atendem pessoas físicas 

sofrem muito com isso e o cliente individual fica sempre 

ligando para saber novidades do seu processo. Desenvolver 

um sistema que resolva essa equação.   

 

 

Para o cliente, o que importa é a solução de seus problemas e, 

principalmente, sentir-se informado no decorrer de seu processo. Criar e 

monitorar novas formas de mantê-lo informado, sem que isso tire tempo 

vital do advogado é uma das ações sobre as quais precisamos nos 

debruçar. Grandes soluções, envolvendo a internet e informação ao 

cliente através do site do escritório, têm sido desenvolvidas e 

implementadas com sucesso. 

PROCESSOS DE ESCOLHAS  

DO PONTO DE VISTA DO CLIENTE 

A mente é como um computador e registra milhões de 

informações no processo de escolha. Seja para escolher uma parceira, 

um prato a ser degustado ou um advogado. Nossa mente identifica 

nossas necessidades e avalia se aquele escritório ou mais (o profissional 

que está na sua frente), é aquilo que ele quer. Segundo Malcolm 

Gladwell, nós decidimos se gostamos ou não de uma pessoa em dois 

segundos, e esta impressão pode durar uma vida inteira.  

A marca jurídica forte é um grande referencial para a 

contratação. Mas, como veremos a seguir, não é a única variável a ser 

levada em consideração. 

Os cinco indicativos mais usados pelo cliente  

como referencial além da marca jurídica forte 



Confiabilidade Habilidade em transmitir confiança e rigor no que foi prometido.  

Compromisso Cortesia e conhecimento em transmitir a informação. E o mais 
importante é estar de posse da informação. Nada irrita mais um 
cliente do que seu advogado não saber os detalhes do processo. 

Tangibilidade Aparência das instalações, equipamentos e materiais de 
comunicação. O conjunto deve ser harmônico.  

Empatia A atenção e carinho no relacionamento com o cliente. Não basta 
ser simpático, é um esforço maior que este.  

Sensibilidade Disposição em ajudar e em prestar serviços aos clientes. E se 
você tem um escritório, todos devem estar com essa sintonia. 

 

Quando o cliente escolhe um profissional com boa reputação, 

não significa que terá garantia de qualidade no resultado, mas ao menos 

diminui as chances de fracasso ou erro. É nesta afirmativa que reside 

toda a importância da comunicação pessoal e corporativa, ou seja, a 

construção de uma marca. Escolha um fim de semana e medite em como 

o escritório está satisfazendo essas necessidades dos clientes. Qual o 

melhor desenho de sistema tecnológico para o atendimento e emissão 

de relatórios? Quais os treinamentos que devem ser ministrados para a 

sua equipe? Nomeie alguém que será sempre responsável para receber 

o cliente além da secretária. Meditação e atitude, eis o que 

necessitamos! 

O cliente, para decidir por um serviço, leva em consideração  

as seguintes características 

Analise-as você mesmo como cliente. Pense no que considera 

para escolher um bom médico, um restaurante, um arquiteto ou até um 

colega de profissão. O que você de forma inconsciente leva em 

consideração é o mesmo que o seu cliente faz mecanicamente. É um 

conjunto inconsciente tão abrangente que nem percebemos que uma 

escolha é uma área de fantásticos cálculos e intuição. O buzz marketing 

jurídico é fundamental para auxiliar neste processo, mas no final o que 

decide mesmo é a percepção do todo.  

 

• Reputação/Confiança; 

• Indicação de conhecidos; 



• Pontualidade do atendimento; 

• Disponibilidade de informações; 

• Localização do escritório; 

• Atendimento da secretária; 

• Conforto das instalações e salas;  

• Disponibilidade da agenda do advogado;  

• Estacionamento; 

• Acesso a informações técnicas; 

• Utilização de tecnologia; 

• Serviço de recepção e outros. 

ALGUMAS PERGUNTAS A SEREM FEITAS 

• Qual é o nível de qualidade desejada no atendimento ao 

cliente? 

• Qual é o perfil de pessoal adequado à complexidade do seu 

escritório? Se ele é empresarial, a secretária deve ter 

experiência em empresas de mercado, pois os clientes são 

deste meio. Se seu escritório atua com pessoas físicas, qual o 

perfil mais adequado à estrutura? 

• Qual a quantidade de ligações? 

• Como é a espera telefônica? Que mensagens são 

transmitidas? 

• A tecnologia aplicada ao negócio (hardware e software) atende 

plenamente às necessidades, como DMM (Dia de Maior 

Movimento) e HMM (Horário de Maior Movimento)?  

• Há infraestrutura de telefonia? 

PEQUENAS ATITUDES, GRANDES INFLUÊNCIAS  

 Treinamento Contínuo 

É impressionante como o processo de contratação de um 

escritório (na média) é simplificado. Após selecionar o estagiário, ele 

simplesmente é jogado na máquina e absorvido por ela. Sem 

treinamento, raramente há evolução no relacionamento com os clientes.  

 

 Funcionários na Posição de Clientes 

Um método que traz bons resultados é ensinar e compartilhar a 

ideia de se colocar na posição do cliente. Uma técnica bastante utilizada 



é a cada seis meses fazer simulações de atendimento com a equipe. 

Escolhe-se duas pessoas da equipe que irão simular um atendimento 

telefônico, pessoal, busca por informação. Todos os outros observam e 

fazem seus comentários de como melhorar a performance.  

 

  Cartões de Agradecimentos Personalizados 

Na verdade quase nenhum resultado prático coisas assim 

trazem, porém é melhor não deixar de fazer. É aquela velha história: você 

falta em um casamento com mil convidados e adivinhe de quem a noiva 

(que nem sua amiga é) vai lembrar? Em datas especiais como 

aniversários, dia da mulher, Páscoa, Natal, é de bom gosto essa 

lembrança por parte do escritório. E, caso seja possível, prepare um 

presente especial para os clientes que trazem o melhor custo/benefício 

para o escritório. 

E em relação aos presentes de Natal, o que podemos fazer?  

Geralmente utilizamos uma regra simples para poder pelo 

menos nos diferenciar em relação aos clientes. Primeiro passo é decidir 

com antecedência uma verba para o final de ano. Com uma verba 

definida é mais fácil escolher presentes e lembranças diferenciadas. O 

mais importante é separar os clientes por importância e faturamento e 

não simplesmente comprar um vinho igual para todos. Sim, todos os 

clientes são importantes, mas nem todos são reis.   

 

Tipo % do Orçamento 

Clientes mais importantes 40 

Clientes que respondam pela maior 
parte do faturamento do escritório 

40 

Demais clientes 20 

Satisfazendo Clientes Insatisfeitos 

É comum acontecerem reveses em casos jurídicos, morosidade 

da justiça, falta de notícias para o cliente e tudo isto somado à ansiedade 

gera uma tremenda frustração. Não existe uma solução global para 

casos assim, é uma luta a ser travada no corpo a corpo. Porém, 

pesquisas provam que as cinco medidas abaixo podem reduzir este 

estresse ou percepção de que o escritório não está trazendo o resultado 

para o qual havia sido contratado.  

 



 Pedido de desculpas; 

 Identificação com o problema (colocando-se no lugar dele); 

 Empatia; 

 Retribuição – oferecendo um benefício; 

 Acompanhamento do caso com mais atenção. 

 

Quando um cliente faz uma sugestão de melhoria de serviço ou 

atendimento, ele está sutilmente reclamando. E esta sugestão está 

esperando um retorno. Ao receber o retorno, o cliente sente-se 

valorizado, levado em consideração, ouvido. Mensurar e analisar a 

satisfação do cliente é fundamental para o sucesso do advogado 

moderno. A alta satisfação do cliente desenvolve uma preferência 

racional, mas também uma ligação emocional, resultando em uma 

lealdade do cliente para com o advogado. Qualidade, em muitas 

ocasiões, não é algo material, mas uma sutil percepção.  

O ato de construir uma credibilidade passa por uma centena de 

pequenas ações feitas corretamente e não é apenas fazer uma coisa 

100% melhor. Para construir a boa imagem, levamos uma vida, para 

perdê-la, basta, muitas vezes, apenas uma ação inadequada. Num 

escritório jurídico seria inteligente mensurar periodicamente a satisfação 

do cliente. Por exemplo, poderia haver um questionário em sala de 

espera para indagar sobre o grau de satisfação do cliente em itens como: 

recepção, pontualidade, cordialidade, atenção, comunicação, 

competência, e solicitar comentários e sugestões. Essas informações 

serão usadas para melhorar o desempenho profissional.  

Quando os clientes registram uma reclamação, entre 54 e 70% 

consultarão novamente o escritório se a sua queixa for atendida. Se a 

reclamação for rapidamente atendida, 95% dos clientes retornarão para 

novo atendimento. Quando o cliente for atendido em sua reclamação, 

comunicará o fato a cinco pessoas sobre a situação ocorrida. Ressalte-

se que cerca de 2/3 das ideias de melhoramento de serviço provêm das 

reclamações do cliente. 

A realidade que se apresenta, e todos sabemos disso, é que o 

advogado não leva em conta essas premissas básicas para organizar o 

atendimento do escritório. Geralmente, o esquema desenvolvido é muito 

mais intuitivo. Pense nisso! 

 

 

 

 



 

Profissionais altamente qualificados, que estão 
disponíveis aos seus clientes, que buscam estudar 
constantemente, que respeitam o judiciário, não podem 
deixar de crescer. Se isto acontecer, significa que existem 
falhas na comunicação.  

 

 

Segundo Ronaldo Rupp, advogado em Criciúma, o 

relacionamento com o cliente é um atributo importantíssimo, sendo que 

quem é o alvo do negócio é o cliente; assim o relacionamento com o 

cliente deve ser primado pelo escritório e tenha-se consciência de que o 

serviço deve ser prestado com o maior cuidado para que o cliente saia 

satisfeito e seja um embaixador do escritório perante os demais clientes 

potenciais. Na busca do profissional conceituado, o cliente não terá 

garantia de resolução de seu problema, mas, ao menos, diminui as 

possibilidades de erro ou fracasso. O profissional que não for 

reconhecido como bom naquilo que realiza, terá muito mais dificuldade 

em alcançar e manter os seus clientes. 

ADVOCACIA GLOBAL 

A Gerdau Internacional entrou em rota de colisão com o 

poderoso sindicato UST americano em uma luta pelas fábricas nos EUA. 

A briga chegou até o Brasil em milhares de cartas do sindicato 

protestando contra as políticas da Gerdau. A Inbev, maior cervejaria do 

mundo, fruto da fusão entre a brasileira Ambev e a belga Interbrew está 

em pé de guerra na Europa. Fechou quatro fábricas e demitiu 25% dos 

executivos em uma ampla reestruturação. Além dos executivos, demitiu 

operários. Por conta disto os sindicatos coordenaram uma ampla 

negociação de forma unificada nos vários países em que a Inbev atua. 

Montaram em 28.03.2006 o dia da ação europeia contra a empresa.  

Essas são pequenas amostras das dificuldades e desafios de 

empresas brasileiras com operações no exterior. Por isso elas 

necessitam de advogados que possam acompanhar estas demandas de 

perto e as tendências da globalização. Advogados aptos em outras 

línguas, que possuam compreensão de leis em outros países são pré-

requisitos para operarem em um mercado em evolução.  

Se as barreiras caem e a aldeia global está toda encadeada, por 

que na advocacia moderna empresarial isto seria diferente?  Logo, o que 

fica destas histórias são ideias de estarmos em constante movimento.  



Para finalizar esse capítulo seguem alguns questionamentos 

para a sua reflexão: 

 

 Quais os grupos de clientes mais suscetíveis de aceitarem 

novos serviços? 

 Quem são os clientes conectores que podem lhe dar 

acesso a boas oportunidades. Por exemplo uma fábrica 

possui fornecedores de insumos para seus produtos e 

também seus próprios clientes. Como envolvê-los e 

provocar a indicação? 

 O que os concorrentes estão realizando? 

 Qual o comportamento dos clientes fiéis e de novos 

clientes perante as inovações do escritório? 

 Como construir a melhor argumentação para a venda de 

um determinado produto jurídico? 

 

 

 

 

                                FIM  

 

 

 


