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RESUMO 

O presente trabalho objetiva propor um estudo sobre as formas de aplicação da ferramenta 

denominada de marketing jurídico nas redes sócias sem que com isso venha a ferir o Estatuto da 

OAB. Para isso analisar-se-á as ferramentas digitais disponíveis e o modo de utilização das 

mesmas, de maneira que não venha a ferir o Estatuto da OAB, que traz regras específicas com 

relação a publicidade promocional de advogados ou sociedade de advogados. Assim, após uma 

explanação sobre o Estatuto da OAB e seus regramentos, o marketing pelo Estatuto, o marketing 

jurídico na era digital, analisar-se-á a aplicação do marketing jurídico na era digital, e as formas 

de enquadra-lo dentro do que é permitido pelo Estatuto da OAB com relação ao marketing 

profissional. Tal estudo se faz necessário eis que o marketing jurídico na era digital se faz 

necessário e ferramentas específicas de marketing existem e podem ser usadas na advocacia como 

a criação de sites ou blogs, sem que isso venha a ferir o Código de Ética da OAB.  

Palavras-chave: Marketing. Marketing jurídico. Ética. Estatuto da OAB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The present work aims to propose a study on the ways of applying the tool called legal marketing 

in the social networks without that will hurt the Statute of the OAB. For this purpose, the digital 

tools available and the way in which they are used will be analyzed in a way that does not violate 

the OAB Statute, which contains specific rules regarding promotional publicity by lawyers or 

lawyers. Thus, after an explanation of the Statute of the OAB and its regulations, marketing by 

the Statute, legal marketing in the digital age, will analyze the application of legal marketing in 

the digital age, and the ways of framing it within what is permitted by the OAB Statute regarding 

professional marketing. Such a study becomes necessary since legal marketing in the digital era 

becomes necessary and specific marketing tools exist and can be used in advocacy such as the 

creation of websites or blogs, without this damaging the OAB Code of Ethics. 

Keywords: Marketing. Legal Marketing. Ethic. Statute of the OAB. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem por objetivo fornecer um estudo descritivo, teórico e 

prático acerca da utilização e aplicação do marketing jurídico nas redes sociais sem que 

com isso fira o Código de Ética trazido pelo Estatuto da OAB. Justifica-se pela grande 

importância que tem o tema pois o marketing jurídico é necessário para a inovação e o 

sucesso do advogado ou sociedade de advogados, e ainda se mostra interessante não 

apenas em âmbito acadêmico como também pragmático e científico. 

O marketing, ainda mais na era digital, se mostra uma ferramenta indispensável 

para os profissionais ou organizações que buscam obter sucesso em seu segmento, e na 

advocacia não seria diferente, porém devido às especificidades não só da área profissional 

como do Código de Ética da advocacia, que traz regramentos bem específicos com 

relação a publicidade profissional e que devem ser observadas. 

Far-se-á um esforço para promover uma conceituação sólida sobre o que é 

marketing jurídico, como pode ser utilizado, bem como as normatizações referentes a 

cada assunto, após o que se dará uma descrição da importância do marketing jurídico para 

os profissionais da advocacia, e que como essa forma de publicidade pode e deve ser 

utilizada por advogados e sociedades de advogados, bem como os aspectos indispensáveis 

a cada instituto.  

Para responder ao problema de pesquisa, estabeleceu-se como propósito deste 

trabalho além da pesquisa doutrinária a realização de um estudo de caso. Pretende-se, 

especificamente, identificar a forma de mensuração utilizada, comparando a com as 

normas que tratam do assunto, e assim, analisar se houve melhorias com as normas atuais 

e se estão sendo seguidas de acordo com o que é estabelecido.  

Diante desse contexto de inovações relativas ao marketing jurídico, surge o 

seguinte problema: a utilização das ferramentas de marketing nas redes sociais da forma 

regulada pelo Estatuto da Advocacia e da OAB (lei 8.906/94) e pelo Código de Ética e 

Disciplina vigente (arts. 28 e seguintes).  O objetivo é portanto, demonstrar aos clientes, 

que seriam os advogados ou sociedade de advogados, como utilizar o marketing jurídico 

de forma a trazer maior visibilidade e publicidade ao seu escritório ou sociedade jurídica 

sem com isso ferir o Estatuto da OAB. 



 

A conscientização e recepção do cliente atendido serve de parâmetros para a 

implantação do marketing jurídico nas sociedades de advogados de forma geral. O estudo 

de caso, com a realização de uma entrevista com cliente (advogado ou escritório de 

advocacia), demonstrando a necessidade de marketing jurídico, em especial na era digital, 

demonstrando-se ainda as vantagens e soluções aplicáveis à publicidade jurídica, e como 

tais soluções de marketing não fere o Código de Ética consubstanciado pelo Estatuto da 

OAB. 

A pesquisa se justifica pela importância que o marketing possui para os 

profissionais e empresas que procuram obter sucesso ou destaque dentro de seu segmento 

profissional e área de atuação. Entende-se que os resultados obtidos poderão subsidiar 

discussões acadêmicas e profissionais de acordo com os procedimentos adotados a 

respeito do assunto em questão, além de estender o número de pesquisas relacionadas ao 

assunto tema do presente estudo.  

A metodologia, segundo Siena1 pode ser entendida como a etapa onde são 

explicitadas as abordagens e os procedimentos que serão adotados na realização da 

pesquisa de modo que outra pessoa possa reaplicá-la. No presente estudo será utilizada a 

metodologia de fundamentação teórica e estudo prático. 

Quanto ao aspecto metodológico a pesquisa caracteriza-se como exploratória e 

descritiva. Trata-se de pesquisa descritiva, pois apresenta a descrição da teoria que 

fundamenta a parte pratica, Dentro do conceito de método, se determina como 

instrumento para direcionamento desta pesquisa o Método de Estudo de Caso. A 

metodologia de estudo de caso é aquela que  trata do estudo em que o investigador explora 

informações utilizando vários instrumentos de coleta de dados. A pesquisa terá como 

procedimentos adotados a entrevista e aplicação de questionário, além da pesquisa 

documental. 

As sociedades de advogados escolhidas para a entrevista explanatória e realização 

do presente estudo foram selecionadas entre os maiores e mais tradicionais escritórios 

existentes no Rio de Janeiro. O estudo será realizado nos escritórios jurídico “Silveira 

Advogados Associados” e “Pereira e Castro Advogados Associados”, ambos os 

escritórios com ampla tradição e estruturas, localizados no estado do Rio de Janeiro.  

                                                             
1 SIENA, Omar. Metodologia da pesquisa científica: elementos para elaboração e apresentação 
de trabalhos acadêmicos. Porto Velho: PPGMAD/UNIR, 2007. 



 

 

 

2. REFERÊNCIAL TEÓRICO 

 

2.1. Marketing 

Com o desenvolvimento social e econômico advindos do progresso, gerou-se 

riquezas e em consequência, o aumento do consumo. Tem-se que cada vez mais o 

consumo representa papel importante na sociedade, e o relacionamento que se forma entre 

empresa e cliente esta sendo cada vez mais valorizado, assim como as empresas e 

organizações atuais cada vez mais valorizam os clientes e o seu público alvo.  

No entanto, se antes o relacionamento das empresas com seus clientes era marcado 

pela simplicidade, atualmente esta realidade se tornou mais complexa. De fato, não só o 

perfil do consumidor mudou, como também a conscientização deste com relação a seus 

direitos e privilégios, tornando necessário a utilização de mecanismos como o marketing, 

na busca por um relacionamento mais estreito entre público e empresas ou profissionais. 

Isto se deu em virtude de o progresso tecnológico ter gerado o fenômeno de 

consumidores mais conscientes de seus direitos bem como dos deveres das empresas que 

oferecem produtos e serviços, e com isso elevou-se o grau de exigência dos clientes com 

relação ao atendimento e serviços prestados pelo comércio e por profissionais. Tem-se 

ainda que atualmente os clientes tem a sua disposição grande oferta de produtos e marcas, 

além de empresas e serviços também à disposição, o que torna ainda mais importante que 

o profissional ou sociedade empresarial se destaquem entre os demais do mesmo 

segmento. 

Esse destaque se dá através do marketing, uma ferramenta cada vez mais 

necessária para as organizações e profissionais que buscam atingir diversos públicos e se 

destacar entre os demais profissionais ou empresas de seu segmento. Ferramentas 

específicas de marketing se tornaram indispensáveis à inovação e ao sucesso de quem 

procura se destacar, seja ele pessoa física ou jurídica. 

A palavra marketing nasceu e esta relacionada a market, que significa “mercado” 

em inglês. Feito tal consideração, esclarece-se que o marketing nada mais é que um 

planejamento voltado para o mercado, com o intuito de aproximar o cliente ou possível 



 

cliente do produto ou serviço, sendo que o marketing monta toda uma estratégia que atraia 

e melhore a experiência de compra, podendo tais estratégias envolver preço, valor 

agregado, publicidade, etc. O marketing é abrangente e se traduz em uma série de 

estratégias e mecanismos não só para entender um cliente como para atrai-lo, e ainda 

atingindo o maior público possível. 

Ao contrário do entendimento dominante, o marketing não é sinônimo de 

publicidade, pois o mesmo agrega diversas ferramentas que vai além, sendo a propaganda 

portanto apenas uma das ferramentas do marketing, indo este muito além dessa espécie 

de estratégia de marketing. A propagando portanto, é apenas uma das ferramentas que 

podem ser utilizadas pelo marketing.  

Antigamente entendia-se como marketing a atividade de vendas e 

propaganda utilizadas pelas empresas. Contudo, essas atividades são 

ferramentas, razão pela qual não servem para conceituar o termo 

marketing. Atualmente a terminologia marketing vai muito além de 

conceitos de propaganda, pois é considerado como o processo de criar, 

comunicar e entregar valor aos seus clientes, sejam eles pessoas físicas 

ou pessoas jurídicas.2 

 

O marketing, em época contemporânea, mostrou-se um dos mecanismos mais 

eficientes e necessários para as empresas, organizações e profissionais que procuram se 

destacar dentro de seu segmento profissional, alavancar seus negócios ou obter sucesso 

profissional e financeiro. Todos os segmentos profissionais e comerciais atuais se 

utilizam do marketing como estratégia de crescimento, sendo que os meios digitais e redes 

sociais são atualmente os principais veículos utilizados. 

O marketing ao longo de sua história passou por diversas fases e formatos, se 

tornando cada vez mais sofisticado e abrangente, tendo ocorrido uma longa evolução 

desde o início de sua aplicação até o atual período, onde o marketing digital veio a se 

tornar absoluto, sendo atualmente a forma mais utilizada de marketing em todo o planeta 

e também no Brasil.  

O consumo, a publicidade e o marketing passaram por profundas transformações 

no Brasil e no mundo ao longo de suas histórias, até ganharem os formatos que possuem 

atualmente. Tal se pode verificar da análise da publicidade atual e de anos atrás, o que se 

                                                             
2PEDLOWSKI, Karine de Paula. Marketing jurídico. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XVI, n. 111, 
abr 2013. 



 

permite concluir que o marketing atual é uma evolução de tudo o que já foi realizado e 

praticado em termos de marketing. 

Por muito tempo o marketing foi utilizado de maneira um tanto equivocada e 

sem limites éticos ou morais, no entanto esta fase da publicidade restou superada e a onde 

moral e ética que assolou o planeta nas últimas décadas tornou necessário que o marketing 

viesse a  ganhar uma nova formatação, mais de acordo com os novos tempos em que a 

opinião do consumidor é de fato levada em consideração. 

Nos primeiros anos do século XX, as agências e profissionais da área 

de Marketing e, mais especificamente da publicidade, passaram a se 

especializar nas formas de conceber, criar e produzir anúncios 

publicitários e estratégias para incrementar as vendas. A ênfase era 

apresentar de forma descritiva os produtos e suas características físicas, 

preço e ponto de venda. O consumidor era visto como "incapaz" de 

estabelecer escolhas no ponto de venda e, por isso, deveria ser 

"educado" ao consumo de produtos e serviços.3 

 

Segundo Justo4, naquela época havia o predomínio de formatos mais descritivos 

de anúncios, nos quais se dava destaque para as características físicas, preço e ponto de 

venda dos produtos anunciados, sendo que esta visão e perspectiva era pautada na teoria 

econômica vigente na época que considerava que as pessoas apresentavam um interesse 

natural pelos produtos e, nos mecanismos de persuasão utilizados como imagens, palavras 

chaves e conceitos, abusava-se de estímulos que visavam induzir a experiência do sujeito 

considerado apenas um receptor passivo dos estímulos externos. 

Atualmente verifica-se duas diferenças fundamentais com relação ao marketing 

anterior, sendo a primeira delas que o marketing é muito mais que a propaganda ou 

publicidade, sendo que já foram confundidos por muito tempo, sendo que só recentemente 

veio a conscientização de que o marketing vai muito além da publicidade e propaganda.  

A outro diferença existente entre o marketing atual e o clássico é que em época 

contemporânea o marketing se encontra muito mais complexo e sofisticado, em especial 

após a revolução tecnológica ocorrida recentemente e que trouxe um novo formato e 

                                                             
3 JUSTO, Carmen Silvia Porto Brunialti; MASSIMI, Marina. Contribuições da psicologia para área 
do marketing e do conceito de consumidor: uma perspectiva histórica. Rev. Psicol. Saúde,  
Campo Grande ,  v. 9, n. 2, p. 107-120, ago.  2017 . 
4 JUSTO, Carmen Silvia Porto Brunialti; MASSIMI, Marina. Contribuições da psicologia para área 
do marketing e do conceito de consumidor: uma perspectiva histórica. Rev. Psicol. Saúde,  
Campo Grande ,  v. 9, n. 2, p. 107-120, ago.  2017 . 



 

modelo ao marketing, tornando ainda mais evoluído e moderno. Ferramentas modernas e 

tecnológicas trazem ao marketing um novo conceito, bem mais eficaz e amplo. 

Para Aleixo5, marketing pode ser traduzido como trabalhar com mercados, sendo 

que estes, por sua vez, tem o significado de realização de trocas com o fim de satisfazer 

às necessidades e os desejos do ser humano, sendo o marketing digital por seu turno a 

utilização das estratégias do marketing aplicadas aos meios digitais para atingir objetivos 

de uma pessoa ou organização, sendo ainda que o marketing digital depende dos 

princípios do Marketing como conhecimento do público alvo, estratégia da marca, 

planejamento estratégico da empresa, e ainda a análise da cultura organizacional onde 

será implantado esse meio digital de marketing. 

Porém nem sempre foi assim, possuindo o marketing em tempos pretéritos  

configuração bem menos complexa e interessada em satisfazer o seu público do que 

apresenta atualmente. Isso porque, com o tempo e a evolução natural ocorrida, o 

marketing veio a também evoluir, trazendo um formato mais moderno e tornando-se mais 

eficaz, ética e mais preocupada com os reais interesses e opiniões do público, que deixou 

de ser visto como mero receptáculo de estímulos e informações e mais como formador de 

opinião, o que propiciou que aproximar do consumidor com formas efetivas e de 

resultados. 

Para Justo6, o marketing contemporâneo ressalta a necessidade de contato mais 

próximo entre organizações e clientes e compartilha a proposta de engajamento em tudo 

o que as empresas se propuserem a realizar, pois a ideia de experiência remete a algo 

superior a fidelização, que é o contato através de canais de comunicação diretos, que 

revela a necessidade de identificar nos consumidores o que realmente faz sentido para 

ele, tornando-o mais ativo e participativo quando exposto a uma campanha publicitária. 

E com isso o marketing ganhou e conquistou papel fundamental dentro das 

atividades profissionais e comerciais, pois é através da utilização dessa ferramenta de 

publicidade que busca quem dele se utiliza, alcançar e se comunicar com diversos 

                                                             
5ALEIXO, Sávio Rocha; VIANA, Wellinton Monteiro; NASCIMENTO, Denise Cristina de Oliveira. 
Marketing Digital e o Uso das Redes Sociais como Ferramenta no Processo de Recrutamento e 
Seleção no Setor Offshore. 2014. 13 f. Monografia (Especialização) - Curso de Marketing, 
Universidade Federal Fluminense, Macaé, p. 02, 2014.  
6JUSTO, Carmen Silvia Porto Brunialti; MASSIMI, Marina. Contribuições da psicologia para área 
do marketing e do conceito de consumidor: uma perspectiva histórica. Rev. Psicol. Saúde,  
Campo Grande ,  v. 9, n. 2, p. 107-120, ago.  2017. 



 

públicos e ainda se destacar dentro de seu segmento ou atividade profissional e comercial, 

e as ferramentas de publicidade ajudam muito nesta tarefa.  

A atividade acadêmica de estudo do marketing é posterior à prática do 

marketing, como geralmente acontece na ciência: primeiro surgem os 

problemas e somente então são pesquisadas teorias e buscam-se 

respostas para aqueles. Se a teoria consegue explicar o fenômeno, está-

se diante do que Kuhn (1975) chama de “ciência normal”; quando há 

necessidade de um novo paradigma, há uma “revolução científica”, 

ainda para seguir a terminologia daquele autor.7 

 

Atualmente o digital faz parte da grande maioria dos indivíduos, no Brasil e no 

mundo, e em especial as redes sociais ganharam papel de destaque dentro da exist6encia 

humana, sendo raras as pessoas que não participem ou acessem redes sociais. Por tal 

motivo, o marketing é amplamente utilizado dentro desse contexto digital e de redes 

sociais, em especial no Brasil onde as redes sócias e conteúdos digitais são consumidos 

ampla e avidamente. 

O Brasil é um dos países que mais utiliza a internet e as redes sociais no mundo, 

sendo que a publicidade profissional é largamente utilizada nos meios virtuais e redes 

sociais de todos os segmentos profissionais e comerciais existentes, e bancos de dados 

com informações pessoais circulam quase livremente de forma virtual. O marketing 

digital atualmente é o formato de marketing que apresenta melhores resultados. 

Nas últimas décadas em especial, a importância do marketing restou inconteste, 

pois o marketing traz em seu bojo tanto a inteligência competitiva como a estratégica para 

os negócios. Todos os profissionais e as empresas que buscam destaque e crescimento 

utilizam o marketing como ferramenta propulsora, e se antes era apenais mais uma forma 

de se alcançar visibilidade, atualmente se tornou ferramenta imprescindível não só para 

se destacar como ainda para se manter no mercado, atualmente tão competitivo. 

O marketing digital veio ainda a abrir um amplo leque de possibilidades e 

ferramentas para o marketing tradicional, tornando-se o marketing digital uma evolução 

do tradicional, e acompanhando a evolução e inovação que vinha o marketing sofrendo 

                                                             
7 PEREIRA, Carlos de Brito; TOLEDO, Geraldo Luciano; TOLEDO, Luciano Augusto. 
Considerações sobre o conceito de marketing teoria e prática gerencial. Organ. Soc.,  Salvador,  
v. 16, n. 50, p. 533,  Sept.  2009 . 



 

já a algum tempo, veio o marketing digital se estabelecer definitivamente como a forma 

mais eficaz de marketing. 

2.2 Marketing digital 

E não só o mundo e o mercado se inovaram e cresceram, como também o próprio 

marketing, que ganhou novos e tecnológicos formatos como o marketing digital, que 

nasceu da revolução tecnológica ocorrida recentemente. Com a revolução tecnológica 

ocorrida em época recente, o marketing, especialmente o digital, ganhou uma nova 

importância. De fato, as inovações e transformações ocorrem de maneira nunca antes 

vista na história da humanidade, em especial depois do advento da revolução trazida pela 

era tecnológica, em que se propiciou que a civilização desse saltos quânticos na 

caminhada rumo a evolução, e o Marketing Digital veio para revolucionar a forma e o 

formato da publicidade. 

Em especial tem existido uma verdadeira revolução digital e tecnológica, e o cerne 

dessa revolução refere-se a como a tecnologia veio para alterar o modo como se vive em 

sociedade, alterar o consumo e as formas de utilização da tecnologia para o marketing 

digital, que nada mais é que um conjunto de atividades executada por pessoa física ou 

jurídica, de forma online, e cujo objetivo é o de atrair novos clientes e negócios, criar 

relacionamentos e desenvolver uma identidade de marca, entre outros objetivos.  

Dessa forma, tornou-se muito complicado, ou até impossível, manter 

com relação à Internet os mesmos princípios de liberdade de expressão 

que a guiou quando da sua criação, num momento em que pouco se 

vislumbrava as dimensões de importância a que chegaria a rede, em 

diversos sentidos. A necessidade de um controle normativo coercitivo 

mínimo que seja parece óbvia, numa época em que os crimes e golpes 

cibernéticos estão ficando cada vez mais comuns, principalmente em se 

dispondo de meios para isso.8 

 Entre as inovações trazidas pelos novos tempos encontram-se o marketing digital, 

que se utiliza das mídias digitais para realizar sua publicidade profissional. Investir em 

marketing, especialmente o marketing digital que utiliza as redes sociais como forma de 

comunicação e destaque se traduz em conquista de espaço e público. O marketing digital, 

em especial quando utiliza as redes sociais, traz excelentes resultados para seus clientes. 

 

                                                             
8 FARIAS, Talden Queiroz. Direito, Internet e Liberdade de Expressão. In: Âmbito Jurídico, Rio 
Grande, VIII, n. 20, fev 2005. 



 

Marketing digital pode ser traduzido como todas as formas utilizadas pelo 

marketing e todos seus esforços no ambiente online. Se utiliza de todos os canais digitais 

como sites, blogs e redes sociais para divulgar ou fortalecer a marca, empresa ou o 

profissional, além de realizar melhores vendas e se destacar dentro do seu segmento e 

mercado. Isso faz com que se revele como uma excelente ferramenta de propaganda e 

informação. 

O marketing digital segundo Torres (2009) é a utilização efetivamente 

da Internet como uma ferramenta de marketing, envolvendo 

comunicação, publicidade, propaganda e todas as estratégias e 

conceitos já conhecidos na teoria no marketing. Além do mais para 

Torres (2009) o marketing digital pode ser segmentado para facilitar 

suas ações das seguintes formas: marketing de conteúdo, marketing 

viral, marketing de mídias sociais, e-mail marketing, pesquisa on-line, 

publicidade on-line e monitoramento.9 

Atualmente a utilização do marketing digital é bastante ampla, e o surgimento de 

sites, blogs e redes sociais ocorrem de forma cada vez mais pronunciada, sendo que a 

utilização destes mecanismos digitais ocorre de forma ampla e democrática em todo o 

mundo, se tornando os meios digitais uma excelente ferramenta utilizada pelo marketing 

digital, sendo as redes sociais o meio digital preferido e mais utilizado por quem faz 

marketing, assim como por quem contrata essa espécie de marketing.  

A busca pelo marketing digital faz com que estratégias e mecanismos surjam a 

cada dia de forma a otimizar a sua utilização como ferramenta e estratégia de publicidade, 

e é ferramenta primordial para quem busca se manter no mercado de trabalho e ainda se 

destacar e conquistar público e clientes. Nenhum outro meio de marketing alcança tanto 

público como o realizado através de meios digitais. 

É o marketing digital a evolução do marketing tradicional, e nasceu da 

necessidade e da natural evolução tecnológica e digital ocorrida no mundo atual, e a 

amplitude com que é utilizado vem a demonstrar o sucesso dessa evolução da forma de 

se fazer marketing. As redes sociais são amplamente utilizadas pelo marketing digital e o 

amplo alcance das mesmas faz com que esta espécie de publicidade seja a principal e mais 

relevante forma de marketing da atualidade. 
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Um dos motivos desse sucesso é a amplitude alcançada pelo marketing digital, 

que pode alcançar qualquer público em qualquer localidade. A velocidade com que as 

notícias e informações ocorrem na era digital também faz do marketing digital uma 

ferramenta amplamente eficiente e com resultados positivos. Isso porque os meios digitais 

se constituem dos melhores para observar e testar a efetividade das ações comerciais. 

A utilidade e o crescimento do marketing são incontestes, e é necessária e 

relevante para absolutamente todas as profissões e segmentos de mercado, e não só como 

uma maneira de buscar destaque e crescimento mas como uma das formas de se manter 

no atual mercado, cada vez mais competitivo e dinâmico. O marketing vem mudando ao 

longo de sua história, e todas as mudanças trazidas até então foram necessárias para a sua 

correta adequação aos tempos atuais. 

Assim, é que a função do Marketing – dimensão funcional – é e será 

sempre a mesma, tendo por objeto a troca. Mudanças no processo 

administrativo de Marketing – dimensão gerencial – irão ocorrer como 

resposta adaptativa à evolução do ambiente de negócios, estando, pois, 

condicionadas à orientação da empresa como filosofia de ação 

administrativa. Novas alterações no ambiente obrigarão a empresa a 

adotar uma nova filosofia ou orientação – dimensão filosófica –, o que 

implicará mudança e adaptação do processo administrativo de 

marketing à nova realidade.10 

A tecnologia esta sempre em busca de inovações, e o marketing digital vem a 

trazer todo o suporte necessário para que as empresas e organizações atuem não só em 

conformidade com a tecnologia disponível como também com conformidade legal, e a 

utilização de mídias digitais se mostra imprescindível no mundo atual, pois é o marketing 

a principal maneira de se comunicar com o público. 

Para profissionais como advogados, o marketing digital veio a se revelar uma 

excelente ferramenta para que os mesmos possam mostrar ao mercado de trabalho sua 

existência, suas idéias e mais importante, mostrar que possui um diferencial competitivo, 

atraindo assim um maior público e potenciais  clientes, e se destacando dentro de seu 

segmento profissional. 
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2.3 Marketing Jurídico 

O tradicionalismo é um dos traços mais marcantes da advocacia, e essa 

característica acabou se tornando, junto com a seriedade e o formalismo, elementos 

intrínsecos da advocacia, pelo menos até pouco tempo atrás, porque em época 

contemporânea os profissionais da advocacia sentiram a necessidade de se tornarem mais 

acessíveis e menos formais, com alguns operadores do direito deixando o formalismo de 

lado na busca por maior proximidade com seu público e clientes. 

Esse movimento em busca de uma advocacia mais acessível e menos solene, 

esbarra na ética exigida pelo Estatuto da OAB e pelo seu Código de Ética, que traça 

diretrizes severas com relação as normas de conduta dos profissionais do direito, e uma 

das limitações éticas trazidas pelo Estatuto era com relação aos profissionais do direito 

investirem em propaganda e publicidade.  

O termo ética provém do vocábulo grego ethos, sinonímia de 

comportamento ou prática. Vinculada ao caráter da pessoa, isto é, ao 

senso moral e à consciência moral (CHAUI, 2004), “a ética mais do que 

um conceito definido, é um horizonte aberto e por isso o seu sentido é 

resignificado continuamente segundo as circunstâncias em que se 

desenvolvem as práticas humanas” (RUIZ, 2004, p. 96). Ou seja, tal 

como ocorre com os outros símbolos, não há uma definição fechada 

para o que seja a ética: a ética se exerce como prática e a cada prática 

surgem novas possibilidades de sentido porque as pessoas vivenciam 

de modo diverso a sua existência11 

Um erro bastante comum que ocorre entre os profissionais de direito é com relação 

a confundir o marketing com a publicidade em si, sendo que, como já dito, o marketing 

tem uma abrangência muito maior que a simples publicidade, que se constitui apenas de 

um ramo do marketing. Em tempos digitais essa ampliação do marketing é ainda mais 

presente, possuindo o marketing digital inúmeras ferramentas que vão além da 

publicidade, e que podem ser utilizadas pelos advogados e sociedades de advogados 

tranquilamente, desde que de acordo com os parâmetros determinados pelo Estatuto e 

Código de Ética da OAB. 

O marketing jurídico é um ramo do marketing digital, que surgiu para suprir esse 

vácuo até então existente entre o desejo e necessidade de investir em marketing e as 

limitações impostas pelo Estatuto e Código de Ética da OAB com relação a publicidade 
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de advogados, pois alia a ampla utilização do marketing digital por profissionais do 

direito e sociedades de advogados, com os regramentos trazidos pelo órgão representante 

da categoria, permitindo assim que tais profissionais possam usufruir dessa excelente 

ferramenta que é o marketing.  

Por isso o marketing jurídico revela-se como uma excelente ferramenta. Mais que 

isso, o marketing jurídico é necessário para que os profissionais do direito consigam 

acompanhar as inovações do mercado de trabalho e as suas exigências, e a sua utilização 

tem se tornado cada vez mais comum entre advogados e sociedades de advogados, em 

especial por aqueles que buscam, além do aprimoramento, o destaque dentro de sua área 

de atuação. 

O Estatuto da Advocacia, o Código de Ética e seus Provimentos regram 

o exercício da advocacia apresentando vários limitadores na 

publicidade e propaganda das atividades exercidas. Vários operadores 

do direito acreditam que a única ferramenta do marketing é a 

publicidade, mas existe um amplo rol de atividades que decorrem da 

ciência que estuda o marketing que podem ser utilizados por escritórios 

de Advocacia. Diante dessa possibilidade, vários estudiosos tem 

conceituado o Marketing utilizado por Escritórios de Advocacia como 

Marketing Jurídico, de modo a demonstrar a possibilidade de fidelizar 

clientela e aumentar a lucratividade sem ofender a legislação que 

regulamenta o exercício da profissão.12 

Portanto, uma espécie de marketing que vem revolucionando um segmento 

profissional específico é o marketing jurídico. Esta forma de marketing traz uma grande 

novidade que é a possibilidade de os profissionais ou sociedades da advocacia se 

utilizarem da publicidade como forma de alavancar os negócios e atingir um maior 

público. Não que tal possibilidade não existisse antes, porém as restrições e limitações 

trazidas pelo Estatuto da OAB e o seu Código de Ética, tornavam a publicidade destes 

profissionais quase inexistentes. 

Isso porque a publicidade profissional sempre foi uma polêmica no meio da 

advocacia, eis que a sua utilização por advogados ou sociedade de advogados não era 

proibida, porém deve ser realizada de forma comedida, com caráter informativo e 

obedecendo às regras da discrição e sobriedade, tudo de acordo com o Estatuto da OAB, 

que a regula, o que acabava por limitar sobremaneira as espécies e formas de propaganda 

e publicidade dos profissionais do direito. 
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As oportunidades existentes dentro do universo digital para os profissionais da 

advocacia são inúmeras, e o investimento das sociedades de advogados devem ser 

efetivos se desejam os mesmos não só se manter no mercado de seu segmento como ainda 

crescer e se destacar, porém isso pode se traduzir em polêmicas e confusões em virtude 

de todas as limitações à publicidade profissional trazida pelo Estatuto da OAB. 

O marketing jurídico deve ser realizado de forma bem pensada e estruturada, de 

maneira que não venha a colidir com os preceitos e regramentos trazidos pelo Código de 

Ética e o Estatuto da OAB, e para isso uma boa gestão mostra-se imprescindível para que 

o marketing jurídico alcance seu objetivo que é promover o destaque da sociedade jurídica 

perante as demais sociedades de advocacia. 

O marketing jurídico tem como objetivos o bom posicionamento do escritório na 

web, melhorar e aumentar sua visibilidade e ainda aumentar o número de interessados em 

conhecer melhor o marketing jurídico, e para isso necessário a adoção de estratégias, que 

são várias e devem ser apresentadas para os potenciais clientes, advogados e sociedades 

de advogados, de forma que se busquem as melhores estratégias para cada caso e cliente. 

As ferramentas que podem ser utilizadas por advogados e sociedades de 

advogados são inúmeras, sendo algumas delas o marketing de busca, que é um conjunto 

de estratégias a serem adotadas de forma a fazer um site ou blog se destacar no Google, 

e a gestão de conteúdo, que é a escolha do conteúdo diário e relevante a ser realizado de 

forma a manter viva a presença na internet e conquistar seguidores. Outras ferramentas 

que podem ser utilizadas pelo marketing jurídico são as revistas jurídicas, os aplicativos 

e as redes sociais. 

A utilização das redes sociais como meio de se realizar o marketing digital é uma 

das principais ferramentas apresentadas para os potenciais clientes advogados e 

sociedades de advogados, e sua utilização deve ser realizada de forma com que esteja de 

acordo e dentro das diretrizes trazidas pelo Estatuto da OAB com relação a publicidade, 

e para isso o marketing jurídico se revela uma excelente ferramenta. No entanto, para que 

tal ferramenta seja amplamente utilizada, necessário a conscientização dos profissionais 

e gestores de direito sobre a utilização do marketing jurídico estar de acordo com o 

Estatuto e Código de Ética da OAB. 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 



 

3.1. Escolha do Método 

Segundo Freitas13, o primeiro passo para o pesquisador iniciar uma pesquisa é 

a definição do objetivo e a abordagem (qualitativa, quantitativa ou uma combinação 

destas). Só após a definição do tipo de procedimentos metodológicos a serem adotados 

é que se iniciará a pesquisa e a aplicação do estudo propriamente ditos. 

O delineamento de uma pesquisa requer conhecimento sobre qual a 

melhor forma de se descobrir, por meios científicos, a resposta para 

uma problemática estabelecida. Essa melhor forma pode emergir por 

diversos fatores: interesse e habilidade do pesquisador para conduzi-

la, tempo e recursos disponíveis, enquadramento do método ao objeto 

de pesquisa e principalmente pelos pressupostos ontológicos e 

epistemológicos adotados pelo pesquisador.14  

Tendo em vista que o objetivo a ser alcançado com o presente trabalho é tanto 

o desenvolvimento teórico dos assuntos relacionados ao marketing aplicado a 

advogados e sociedade de advogados como a aplicação de questionário visando ao 

estudo de caso, optou-se pelas abordagens qualitativa e quantitativa em um estudo de 

caso aplicado em uma sociedade de advogados, de forma a mensurar os conhecimentos 

e interesses de seus gestores com relação ao marketing jurídico.  

A opção pelo uso concomitante dos dois métodos de pesquisa se deu porque 

são relevantes para a completude do trabalho aqui desenvolvido, eis que revela-se 

importante proceder ao estudo teórico do marketing jurídico, além de proceder a 

pesquisa através da orientação do cliente sobre a necessidade e os benefícios de se 

utilizar o marketing jurídico como ferramenta para o sucesso em seu segmento 

profissional.  

Por fim tem-se que a utilização das duas formas de pesquisa mostra-se 

benéfica porque uma vem corroborar as informações contidas na outra, e vice versa, 

mostrando-se complementares e necessárias ao deslinde do presente estudo. De fato, a 

parte teórica traz os fundamentos do assunto, e a prática demonstra sua aplicação. 

Pesquisa quantitativa é o tipo de pesquisa do método científico cuja 

característica é o levantamento de dados estatísticos para quantificar opiniões e 
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informações visando o embasamento de determinado estudo. Utiliza-se precipuamente 

neste tipo de método além dos dados obtidos o raciocínio lógico e quaisquer 

informações relevantes para o deslinde do caso estudado. Segundo Massukado15, o 

processo de pesquisa na abordagem qualitativa contempla, geralmente, etapas bem 

definidas. Prossegue a autora: [...] a distinção pode ser feita em cinco fases, abordando 

o pesquisador, as perspectivas teóricas, estratégias de pesquisa, métodos de coleta e 

análise e a interpretação e apresentação. 

A pesquisa se dará na forma de entrevista com o representante ou gestor de 

dois escritórios de advocacia escolhidos entre os maiores e mais estabilizados do Rio 

de janeiro. A sociedade de advogados Silveira atua em vários ramos do direito, 

possuindo um amplo quadro de advogados e ainda vários clientes em todo o território 

nacional. O escritório Pereira e Castro Advogados Associados por sua vez, atua no 

ramo imobiliário e de compliance. Foram os referidos escritórios escolhidos por 

possuirem todas as características necessárias ao presente estudo de caso.  

A entrevista a ser realizada será no sentido de levar ao conhecimento das 

sociedades de advogados todos os fatos relevantes relacionados ao marketing jurídico. 

Será discorrido para os escritórios através de seus representantes ou setor de gestão, 

sobre a necessidade, nos tempos atuais e digitais, que as empresas ou profissionais 

invistam em marketing. Para isso será esclarecido sobre a diferença entre marketing e 

publicidade, e como é possível a utilização do marketing por profissionais de direito, 

tudo de acordo com o Estatuto e o Código de Ética da OAB.  

Após os necessários esclarecimentos sobre a necessidade e benefícios da 

aplicação do marketing por profissionais de direito e sociedades de advogados e a 

possibilidade da utilização de tal ferramenta frente ao Estatuto da OAB, passar-se-á a 

discorrer sobre as soluções digitais existentes como sites e blog jurídicos, que atuando 

em formato de esclarecimento de dúvidas e questionamentos, ou ainda de trazer ao 

mundo prático a linguagem do universo jurídico, atingem o maior número de pessoas, 

atraindo potenciais clientes, em especial se houver a utilização de redes sociais. 

Se pretende com o presente trabalho e com a aplicação das entrevistas, no 

primeiro momento, que exista uma conscientização dos advogados e sociedades de 
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advogados sobre a possibilidade de se fazer publicidade sem que com isso se fira o 

Estatuto e Código de Ética da OAB. Em um segundo momento, pretende-se 

conscientizar os profissionais do direito sobre a importância do marketing para aqueles 

que buscam o sucesso profissional, buscando para isso se destacar. 

Com relação ao estudo de caso, tem-se que é o método de pesquisa no qual 

segundo Pereira16 se incluem dados obtidos tanto em observações diretas e entrevistas 

sistemáticas, como em arquivos públicos ou privados. No presente caso, os dados serão 

obtidos através de aplicação de questionário ao gestor ou responsável por uma grande 

sociedade de advogados. 

O Estudo de Caso caracteriza-se como o estudo profundo de um 

objeto, de maneira a permitir amplo e detalhado conhecimento sobre 

o mesmo, o que seria praticamente impossível através de outros 

métodos de investigação, afirmam Goode e Hatt (1973). Os autores 

caracterizam o Estudo de Caso como um meio de organizar dados e 

reunir informações, tão numerosas e detalhadas quanto possível, a 

respeito do objeto de estudo de maneira a preservar seu caráter 

unitário. A totalidade do objeto pode ser preservada através da 

amplitude e verticalidade dos dados, através dos diferentes níveis de 

análise, da formação de índices e tipos de dados, bem como da 

interação entre os dados observados e a dimensão temporal em que se 

dá o fenômeno.17  

Os assuntos a serem estudados dentro da proposta a que o presente trabalho se 

propõe são de caráter subjetivo e precipuamente objetivo porque trata-se de estudo de 

caso através do levantamento de números e estatísticas. Portanto, a soma das pesquisas 

quantitativa e qualitativa revela-se como o melhor método investigativo a ser adotado. 

Com relação à pesquisa qualitativa foram realizados estudos em diversos sites, livros e 

periódicos nacionais de Direito e Administração, tendo havido algumas consultas na 

área de psicologia também. Focou-se a busca em publicações mais recentes, dando-se 

preferência aos publicados a partir de 2005. Com relação à pesquisa quantitativa, foram 

procedidos a aplicação de questionários visando levantamento de dados pertinentes ao 

assunto. 

3.2. Empresas estudadas 

                                                             
16 PEREIRA, Laïs de Toledo Krücken; GODOY, Dalva Maria Alves; TERCARIOL, Denise. Estudo 
de caso como procedimento de pesquisa científica: reflexão a partir da clínica fonoaudiológica. 
Psicol. Reflex. Crit.,  Porto Alegre ,  v. 22, n. 3, p. 422,    2009. 
17 PEREIRA, Laïs de Toledo Krücken; GODOY, Dalva Maria Alves; TERCARIOL, Denise. Estudo 
de caso como procedimento de pesquisa científica: reflexão a partir da clínica fonoaudiológica. 
Psicol. Reflex. Crit.,  Porto Alegre ,  v. 22, n. 3, p. 424,    2009. 



 

Após se proceder a uma cuidadosa pesquisa entre as sociedades de advogados 

do Rio de janeiro de maior destaque, foram escolhidas os escritórios Silveira Advogados 

Associados e Pereira e Castro Advogados Associados. Tratam-se de escritórios de 

advocacia que atuam em segmentos diferentes.  

Tais sociedades jurídicas foram selecionadas para responder ao questionário 

aplicado e posteriormente, com base nas informações prestadas, receberem todas as 

informações necessárias não só ao entendimento do que seja o marketing digital como da 

necessidade e dos benefícios de se investir neste tipo de marketing, especialmente se 

utilizar as redes sociais como instrumento. 

 

3.2.1 Silveira Advogados Associados 

 Trata-se de escritório jurídico que atua em diversas áreas, sendo elas a tributária, 

a trabalhista, cível e criminal. Com isto o escritório possui clientes dos mais diversos 

segmentos profissionais, culturais e de classes sociais. Trata-se ainda de uma empresa 

sólida, que esta atualmente na terceira geração de advogados da mesma família, e conta 

com mais de trinta profissionais da área trabalhando em regime de sociedade. 

 O escritório Silveira Advogados Associados também atua em procedimentos 

arbitrais, negociações coletivas, orientações em atividades sindicais e orientações em 

diversos assuntos legais para entidades de classe. Conta com ampla e sólida estrutura, 

assim como uma sólida carteira de clientes. No entanto, tal sociedade de advogados não 

conta com um site ou blog pessoal, nem com qualquer outra forma de atuar no meio 

digital. Por tal motivo, foi o escritório escolhido para receber todos os esclarecimentos e 

informações necessárias para que seja através do marketing jurídico, implantado nas redes 

sociais a marca do escritório jurídico, e tudo de acordo com as normas éticas ditadas pelo 

Estatuo e Código de Ética da OAB.  

Como estratégia de marketing, aconselha-se a criação de um blog, com uma 

característica de modernidade e inovação, onde se trará além de conteúdo relacionado ao 

direito, também informações e dados gerais, como curiosidades e clima, tudo de forma a 

atrair possíveis novos clientes. 

3.2.2 Pereira e Castro Advogados Associados 



 

O segundo escritório entrevistado também é um dos mais tradicionais da cidade 

do Rio de Janeiro, atuando em áreas bastante específicas. Além de ser especializada em 

direito imobiliário, ainda iniciou a pouco tempo sua atuação no compliance, com uma 

carta de profissionais dedicados a prestar este tipo de assessoria às empresas. 

O tradicionalismo impera nesta sociedade de advogados, sendo que os mesmos 

não demonstram interesse em investir em uma gestão especializada ou em qualquer tipo 

de publicidade ou ainda ingressar nas mídias e redes sociais, não obstante alguns de seus 

profissionais possuírem contas em redes sociais, em especial em redes voltadas mais para 

área profissional, como o Linkedin. O investimento em novas áreas, por outro lado, 

demonstra que os advogados associados do escritório não tem receio de ousar e se 

aventurar em novos segmentos, o que demonstra que existe com relação a utilização do 

marketing, mais desinformação do que desinteresse, motivo pelo qual se mostra 

interessante a escolha do referido escritório para o presente estudo de caso. 

Para a referida sociedade, as soluções de marketing digital que mais se estaria 

de acordo seria sem dúvida a criação de um site, em que se veicularia informações sobre 

direitos e legislação, criando-se ainda um canal de forma a interagir de forma direta com 

seus clientes ou com que tenha interesse em se tornar, ou mesmo com meros curiosos, 

que buscam respostas para suas indagações jurídicas. 

 

 

3.3. Procedimento da coleta de dados 

A coleta de dados foi realizada através da aplicação de questionários  elaborados 

pelo autor do trabalho, visando o estudo de caso com relação ao conhecimento e 

informações que o gestor do escritório jurídico detem sobre a publicidade por 

profissionais da advocacia, as limitações trazidas pelo Estatuto e Código de Ética da OAB 

e a possibilidade de se realizar publicidade através da utilização de uma ferramenta 

denominada de marketing jurídico, que utiliza dos meios digitais, em especial das redes 

sociais, para alcançar um grande número de público e assim se destacar em seu segmento 

profissional. 

Foram os questionários respondidos no Silveira Advogados Associados pelo 

responsável pelo departamento administrativo e no escritório Pereira e Castro por um de 



 

seus sócios. Com base nas respostas dos questionários aplicados, deverá o autor traçar um 

levantamento sobre os caminhos a serem seguidos pelos escritórios jurídicos que 

pretendam obter um maior destaque dentro de seu segmento e com isso crescer e evoluir, 

tudo sem ferir o Estatuto e Código de Ética da OAB. 

 

 

3.4. Resultados da coleta de dados 

O levantamento e estudo das respostas obtidas através da aplicação dos 

questionários revelam os seguintes dados: 

 

3.4.1 Silveira Advogados Associados 

O escritório jurídico Silveira Advogados Associados possui um conhecimento 

básico sobre os seguintes assuntos: as limitações trazidas pelo Estatuto da OAB e o seu 

Código de Ética com relação à propaganda e publicidade da classe profissional, tendo 

inclusive já recebido orientações diretas da Ordem dos Advogados do Brasil com relação 

à publicidade do escritório. 

Com relação ao marketing e suas ferramentas, o gestor do escritório demonstrou 

também possuir conhecimentos básicos, no entanto vivenciando a existência e aplicação 

do marketing nas redes sociais pois utiliza algumas plataformas sociais de forma pessoal 

e verifica como é a mesma utilizada de forma ampla para o marketing de produtos ou 

negócios. 

Com relação a aplicação do marketing digital pelas sociedades e advogados, o 

gestor do escritório entrevistado acha interessante a possibilidade de utilização do 

marketing para conseguir mais destaque perante diversos públicos, no entanto acredita 

que as limitações trazidas pela OAB sejam quase intransponíveis. 

Já tinha o gestor algum conhecimento sobre marketing jurídico, porém de uma 

forma bem superficial, demonstrando interesse em conhecer melhor essa ferramenta de 

marketing digital. 

3.4.2 Pereira e Castro Advogados Associados 



 

Segundo as respostas coletadas pelo questionário aplicado, verifica-se e chega-

se a mesma conclusão da análise do primeiro escritório entrevistado, de que falta mais 

conhecimento do que desinteresse do escritório em investir em marketing, pois nunca 

houve quem prestasse os esclarecimentos a respeito do tema. 

Apesar de terem os advogados do escritório conhecimentos básicos sobre 

questões como marketing, as regras do Estatuto e do Código de Ética da OAB, e ainda 

sobre a importância de se investir em marketing, não se conscientizaram da importância 

do setor jurídico fazer este tipo de investimento, e como os escritórios podem se destacar 

em sua área através dessa ferramenta tão eficaz. 

Mostra-se necessário inicialmente se investir na conscientização dos escritórios 

e sociedades jurídicas sobre a importância de se investir em marketing, e que o marketing 

jurídico existe para proteger os advogados ou bancas que utilizam o marketing como 

ferramenta, de forma que exerçam o marketing porém sem ferir os ditames do Estatuto e 

Código de Ética da OAB. 

Para empresas mais tradicionais como a Pereira e Castro, se mostra interessante 

apresentar como marketing jurídicos ferramentas também mais tradicionais, como a 

criação de um site, com informações e dados básicos, e tudo de maneira meramente 

informativa, como exige a OAB. 

 

 

3.5 Demonstrativo a ser apresentado aos escritórios entrevistados 

A visibilidade atualmente é algo primordial para as empresas e profissionais que 

pretendem não só se manter no mercado de trabalho como se destacarem e crescerem 

dentro de suas respectivas áreas. Assim também o é com os profissionais do direito, como 

advogados e sociedades de advogados, que necessitam, como todos os negócios e todas 

as empresas, terem visibilidade e acesso aos mais diferentes públicos. 

O marketing nos tempos atuais se mostra imprescindível para as empresas e 

profissionais que buscam se destacar dentro de suas respectivas áreas. As soluções e 

estratégias de marketing jurídico que podem e devem ser utilizadas pelos escritórios e 

sociedades de advogados são inúmeros, e todos se mostram eficazes para diversas 



 

soluções, como atingir e se comunicar com diversos públicos e ainda em um vasto 

território que são as redes sociais digitais.  

Atualmente existe uma necessidade de as empresas e profissionais estarem 

sempre inovando e buscando soluções que permitam que as mesmas, mais que se manter 

ao longo do tempo no mercado de trabalho, possam se destacar e atrair novos clientes, o 

que é o objetivo principal do mundo capitalista. Para isso, necessário se faz que as 

organizações busquem meios e estratégias que tragam soluções e alavanquem seus 

negócios, seja de que segmento for. 

Com o mundo jurídico não é diferente, e os escritórios necessitam ter uma visão 

estratégia, com bons projetos que permitam planejar, antever o futuro e organizar o 

escritório de forma a se destacar no meio em que atua. Para isso existem diversas 

ferramentas específicas de marketing que podem ser utilizadas na advocacia, sem com 

isso ferir o Estatuto e o Código de Ética da OAB.  

Isso porque o marketing se mostra indispensável à inovação e ao sucesso 

também na advocacia, porém na área jurídica é fundamental conhecer e respeitar as 

normas que regem a publicidade e a ética, em razão das especificidades trazidas pelo seu 

Estatuto. Para isso se mostra fundamental que se invista no marketing jurídico, que é o 

investimento em um marketing digital mais específico para o segmento jurídico, de forma 

a agir e montar estratégias que não venham a ferir o regramento da OAB, ou seja, de 

forma comedida, com caráter informativo e obedecendo às regras da discrição e 

sobriedade determinadas pela órgão. 

O marketing jurídico permite que a sociedade de advogados adote estratégias e 

ferramentas de marketing e publicidade, sem que com isso esteja agindo contra as normas 

ditadas pelo Estatuto da OAB referentes a publicidade. Várias são as estratégias a serem 

adotadas por escritórios que adotem o marketing jurídico, conforme se passará a analisar. 

Uma das principais e mais eficazes formas de marketing digital é a utilização de 

redes sociais para atuar de forma a ganhar visibilidade e destaque, pois as redes sociais 

têm por objetivo gerar relacionamento, interação e distribuição de conteúdo relevante, 

usando para isso a sua própria rede de contatos. Nas campanhas de marketing em redes 

sociais, os profissionais de marketing digital fazem uso das ferramentas oferecidas pelas 

próprias redes sociais, mostrando-se esse uma ferramenta eficaz e que atinge seu objetivo. 



 

O marketing jurídico se beneficia das redes sociais para obter resultados como 

visibilidade, atingir um público alvo, se destacar perante os demais escritórios, etc. Para 

cada finalidade pode se utilizar uma rede social específica, sendo que esta estratégia 

permite que qualquer margem de erro seja eliminada. Importante essa estratégia, pois 

investir em várias redes sociais ao mesmo tempo revela-se um desperdício de 

investimento, além de desgastante, em especial para o meio jurídico que atua com o 

marketing jurídico de maneira informativa através da produção de conteúdo. 

A forma de utilização das redes sociais pelas sociedades de advogados deve 

respeitar critérios específicos. Isto porque como a OAB é clara em permitir que a 

publicidade seja feita, porém apenas através de veiculação de conteúdo informativo, esse 

conteúdo somente terá esse efeito, e nunca o comercial. Isso pode se dar através de posts 

de esclarecimentos e discussões, além de promover informações relativas a assuntos 

jurídicos relevantes e curiosos. 

Outra estratégia que para o meio jurídico se mostra bastante eficiente como 

marketing é a criação de blogs. Os blogs jurídicos são excelentes ferramentas de 

marketing, e as sociedades de advogados podem aproveitar de todo potencial desse meio 

digital para divulgar seu trabalho, bem como todo o conhecimento de sua equipe 

profissional. Saber utilizar um blog com eficiência se revela um dos trunfos do marketing 

jurídico. 

Um site interativo seria outra excelente solução de marketing jurídico a ser 

utilizado pelas sociedades de advogados, pois a implementação de um site que tivesse 

conteúdo informativo e interativo que serviria para explanações de matérias jurídicas 

tirando as dúvidas dos frequentadores do site se revela como uma excelente estratégia 

para atrair público e clientes. Interagir com possíveis clientes de forma informativa, 

esclarecendo suas dúvidas, não feri os regulamentos da OAB e atrai potenciais clientes, 

sendo uma ferramenta em que vale a pena investir como marketing. 

Outra estratégia de marketing jurídico que pode ser utilizada por estar totalmente 

de acordo com as normas da OAB referentes à publicidade, seria a criação, dentro do 

próprio site da sociedade de advogados, de um setor de esclarecimentos de dúvidas 

processuais e práticas, como o funcionamento dos processos eletrônicos, ou ainda o 

significado de expressões jurídicas e processuais como “conclusão”, permitindo assim 

uma interação mais próxima entre advogados e clientes ou interessados em conhecer 

melhor seu trabalho. 



 

Outras várias estratégias podem ser utilizadas pelo marketing jurídico sem ferir 

as normas da OAB, como a criação de aplicativo mobile, gestão de conteúdo, links 

patrocinados, revistas jurídicas, relatórios mensais, newsletter eletrônica e ainda outros 

que se mostrem eficientes para produzir e difundir conteúdo jurídico de maneira 

meramente informativa, como exige o Código de Ética e Disciplina da OAB.  

Todas estas ferramentas estão disponíveis para a utilização como estratégia de 

marketing, por escritórios jurídicos, sendo que o formato é que definirá se tal estratégia 

fere o Estatuto e Código de Ética e Disciplina da OAB, e para isso se mostra fundamental 

que se invista em marketing jurídico, ou seja, mais que investir em marketing, deverão as 

sociedades de advogados investir em marketing jurídico. 

Um ponto bastante interessante a ser observado na explanação sobre a relevância 

de se contratar o marketing jurídico é listar a importância e benefícios desta espécie de 

marketing digital, que são a conquista de mais e melhores negócios e clientes, a melhoria 

no relacionamento com o cliente, o atingimento de metas e objetivos da sociedade de 

advogados, conquista da confiança, não obstante a competitividade existente no mercado 

jurídico. 

Explanar sobre as formas de se fazer marketing jurídico também se revela uma 

excelente ferramenta de convencimento de um potencial cliente pois a teoria é deveras 

importante porém é a prática que faz os resultados surgirem, e ao se demonstrar como o 

marketing irá ser aplicado pelos escritórios e sociedades de advogados, aproxima os dois 

polos, o teórico e o prático. 

Estas são as principais informações a serem prestadas aos escritórios e 

sociedades de advogados a quem será tentado convencer, através de seus gestores, a 

investir em marketing jurídico. 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 

Com base nos dados e informações obtidas durante a realização do presente 

estudo, tanto com a parte teórica como com o estudo de caso, pode-se concluir que falta 



 

ainda uma maior conscientização dos escritórios jurídicos e seus gestores sobre a 

possibilidade e benefícios de se utilizar ferramentas de publicidade como o marketing 

jurídico para difundir o nome da empresa e se destacar nos meios digitais. 

Para isso torna-se necessário esclarecer e orientar os profissionais do direito 

sobre não só os benefícios como a necessidade de se utilizar o marketing jurídico como 

estratégia não só de crescimento como de permanecer estável no mercado de trabalho, 

cada vez mais competitivo e para todos os segmentos profissionais. 

A relevância encontrada no presente trabalho foi a identificação de que a 

ferramenta de marketing jurídico se mostra deveras eficaz no que se propõe, que é a 

técnica de marketing digital utilizada para fortalecer a imagem de advogados e bancas no 

meio digital sem com isso vir a ferir o Estatuto e o Código de Ética da OAB. 

Os efeitos práticos e benéficos da implantação do marketing jurídico pelas 

sociedades de advogados demonstra que o investimento em marketing se faz necessário. 

No entanto, a publicidade e propaganda de advogados e bancas ainda se mostra um 

assunto polêmico no meio e cercado de dúvidas. Isso porque o Código de Ética e 

Disciplina da OAB e seus Provimentos trazem o regramento do exercício da advocacia 

apresentando vários limitadores na propaganda e publicidade das atividades exercidas.  

Necessário, tendo em vista as dúvidas que cercam o assunto referente ao 

marketing por advogados e bancas, que se criem mecanismos que permitam que os 

profissionais de direito venham a conhecer de forma mais profunda e menos superficial 

sobre a possibilidade de utilização do marketing jurídico para difundir o nome da 

sociedade de advogados sem com isso ferir as regras da OAB. 

O presente estudo apresenta algumas limitações, particularmente, ao nível do 

estudo de casos devido às respostas limitadas apresentadas pelos representantes das 

empresas por ocasião da aplicação dos questionários, porém em linhas gerais pode-se 

concluir que ainda existe muito campo para se expandir sobre o marketing jurídico, 

necessitando que exista uma maior conscientização por parte dos profissionais do direito 

que atuam na advocacia sobre os benefícios da utilização dessa excelente ferramenta de 

marketing. 
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ANEXO 1  

QUESTIONÁRIO SILVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS  

1. Tem conhecimento sobre as limitações impostas pela OAB com relação à 

publicidade? 

Resposta: Sim 

2. Utiliza algum meio de publicidade? 

Resposta: Não, por alguns meses no passado pagavam por um pequeno espaço em um 

periódico local, porém receberam da OAB correspondência proibindo aquele tipo de 

veiculação, sendo que após isso não mais fizeram qualquer publicidade. 

3. Tem conhecimento da utilização de meios digitais como marketing? 

 Resposta: Sim 

4. Tem conhecimento se o marketing é utilizado nas redes sociais? 

Resposta: Sim, possui algumas contas pessoais em redes sociais e observa como as redes 

sociais são amplamente utilizadas para o marketing. 

5. Tem conhecimento da diferença existente entre o marketing e a publicidade? 

Resposta: Mais ou menos, não sabendo responder com precisão. 

6.  Já ouviu falar ou tem algum conhecimento sobre marketing jurídico? 

Resposta: Sim, de forma superficial. 

7. Tem interesse em utilizar o marketing como ferramenta para aumentar a 

visibilidade do escritório e captar mais clientes? 

Resposta: Sim! 

7. Gostaria de conhecer mais sobre o marketing jurídico, seus benefícios e quais as 

ferramentas que ele utiliza e que não ferem o Estatuto e o Código de Ética da OAB? 

Resposta: Sim! 

 



 

 

ANEXO 2  

QUESTIONÁRIO PEREIRA E CASTRO ADVOGADOS ASSOCIADOS  

1. Tem conhecimento sobre as limitações impostas pela OAB com relação à 

publicidade? 

Resposta: Sim, por isso nem fazemos publicidade de nossa banca. 

2. Utiliza algum meio de publicidade? 

Resposta: Não. 

3. Tem conhecimento da utilização de meios digitais como forma de fazer 

marketing? 

 Resposta: Sim, porém não de forma específica. 

4. Tem conhecimento se o marketing é utilizado nas redes sociais? 

Resposta: Sim, tem algum conhecimento sobre marketing digital e a utilização da internet 

para isso. 

5. Tem conhecimento da diferença existente entre o marketing e a publicidade? 

Resposta: Acho que marketing é “maior’ que a publicidade. 

6.  Já ouviu falar ou tem algum conhecimento sobre marketing jurídico? 

Resposta: Sim, se trata desses sites e blogs jurídicos como o “Migalhas”. 

7. Tem interesse em utilizar o marketing como ferramenta para aumentar a 

visibilidade do escritório e captar mais clientes? 

Resposta: Só se não for me causar problemas com a OAB. 

7. Gostaria de conhecer mais sobre o marketing jurídico, seus benefícios e quais as 

ferramentas que ele utiliza e que não ferem o Estatuto e o Código de Ética da OAB? 

Resposta: Gostaria. 

 

 



 

 


