
COMO  O

MARKETING JURÍDICO
DIGITAL AUMENTA
BRUTALMENTE  O
FATURAMENTO  DA SUA
ADVOCACIA E SEU
NÚMERO DIÁRIO
DE CLIENTES



Além de Especializações em Marketing, 
Marketing Digital e Inovação, possui uma 
Agencia de Marketing Digital – Agencia 
Professor Gama e uma Cadeia de Cursos fo-
cados em Vendas, gestão, marketing digi-
tal, anúncios, mentalidade que proporcio-
nal ao advogado empreendedor seu pleno 
crescimento.

Fernando Gama já ajudou mais de 4 mil 
profissionais a se destacarem na sua Advo-
cacia, conquistando excelentes resultados 
graças ao domínio de estratégias de 
atração de interessados, e conversão em 
clientes.

QUEM SOU EU

Advogado e Empreendedor ha mais de 15 ano, gra-
duado em Direito Abriu seu Primeiro escritório aos 
23 anos, ja participou das estratégias comerciais que 
lhe renderam mais de 12 mil processos nesse tempo 
de atuação, e mais de 81 milhões em faturamento.

Ha mais de 5 anos se dedica em distribuir conteúdo, 
cursos, seminários e workshops para que Advogados 
Empreendedores, possam aprender de fato o que 
gera resultado na Advocacia, e como não sofrer 
errando e vivendo um ciclo de frustrações e ate desis-
tindo da profissão.

FERNANDO GAMA É ADVOGADO,
FORMADO E PÓS-GRADUADO EM
PROCESSO CIVIL, DIREITO PUBLICO,
MARKETING E NEGOCIAÇÃO.



MARKETING JURÍDICO E
O FUNIL DE VENDAS JURÍDICO



P P

P P

Sua Advocacia já ouviu falar 
em ‘Funil de Vendas Jurídico’. 
Marketing Jurídico, saiba o 
que é um Funil de Vendas e o 
Marketing Jurídico Digital? Se 
ainda tem dúvidas, então leia 
e descubra!

MARKETING JURÍDICO
E O MARKETING
SEGUNDO O PAI
DO MARKETING
E OS 4PS



Philip Kotler, tudo inicia com ele. Hoje pensar a Advocacia, falar 
de Marketing Jurídico Digital ou Funil de vendas, sem citar o pai 
do marketing e cometermos um grave crime.
Conforme escreve a Rock Content,quando falamos em marke-
ting é praticamente impossível não falar o nome de Philip 
Kotler.
O Americano, considerado o maior especialista em Marketing, 
tem uma trajetória incrível, tendo prestado consultoria nas áreas 
de planejamento estratégico, marketing internacional e estraté-
gias para grandes empresas como: IBM, Motorola e Bank of 
America.

A influência de Philip Kotler para o marketing no mundo todo 
foi tão grande que suas ideias ainda são perenes e muito utiliza-
das nos dias de hoje

Em 1962, Kotler começou sua carreira como professor universi-
tário na Kellog School of Management e em 1967 publicou, o 
que hoje é considerado a bíblia do Marketing, o livro Adminis-
tração de Marketing: Análise, Planejamento e Controle.

Philip Kotler explica que Marketing é um processo tanto admi-
nistrativo quanto social pelo qual as pessoas obtêm o que dese-
jam e necessitam através da geração de desejo, oferta e troca de 
produtos de valor.

Os 4 Ps do Marketing, são essenciais para se entender Marketing 
Jurídico e fazem parte de um conceito que podemos chamar 
de Mix de Marketing, ou mesmo de Composto de Marketing.

Eles são os pilares básicos de qualquer estratégia. Ou seja, se 
você não quiser fazer mais nada, o que você precisa ter em 
mente, no mínimo, sobre seu produto ou serviço, distribuição e 
conceito?
Isso mesmo, os 4 Ps do Marketing: Produto, preço, praça e pro-
moção. Apesar de parecer óbvio, vamos mostrar o que cada um 
quer dizer.



PRODUTO 0 1

O que eu quero vender? O que eu estou realmente entregando 
para o meu cliente?

Mas mais do que isso, é preciso entender e definir o que será en-
tregue nesse produto:

O produto é aquilo que se vê da empresa. Todas as outras coisas 
são importantes, mas o produto determina o sucesso ou o insu-
cesso do negócio. Ou seja, seu público precisa daquilo que você 
tem a oferecer? Porque se não precisar, rapidamente você será 
esquecido.

Mas se você tiver um produto ou serviço forte, uma entrega dife-
renciada e isso resolver o problema de alguém, ai sim você pode 
ter uma mina de ouro nas mãos. Uma vez com o produto defini-
do, você pode pensar nos outros pilares abaixo.

O conceito dele
Como ele é
fisicamente, com o
que ele se parece

Quais as funções
que ele deve
desempenhar

Como o cliente pode
utilizá-lo

Qual o nome dele



PREÇO 0 2

Nada mais nada menos do que o

quanto você vai cobrar pelo produto que irá en-
tregar para seu cliente.

Porém esse P não é apenas o valor monetário, e sim o valor 
agregado, perceptível, de marca.

Saber quanto ele custa para ser produzido, quanto ele vai custar 
para ser entregue, quanto ele custará para ser vendido é impor-
tante. Assim como saber quanto as pessoas estariam dispostas 
a pagar por ele.

Afinal, não adianta nada entregar um produto super legal, mas 
que as pessoas não vêem um valor tão grande e não estão dis-
postas a pagar por ele.

O valor percebido é desenhado em todos os outros pilares. 
Saber o que é, como ajuda sua persona, como você o distribui, 
fazem total diferença nessa percepção.



PRAÇA 0 3

Praça é a colocação do seu produto ou serviço no mercado.

Ou seja, como seu cliente chega até você.

É importante saber onde seu público mora e consome esse 
produto, em quais estabelecimentos ele vai normalmente, se 
prefere comprar online ou nas lojas físicas e outras questões 
particulares sobre a distribuição e consumo.

Não adianta você ter uma loja enorme quando na verdade seu 
público compra pela internet.

Da mesma forma que não adianta você vender, por exemplo, 
sua marca de roupas em uma loja de departamento quando 
você quer atingir pessoas de classe A.



PROMOÇÃO 0 4

Promoção de um produto, no conceito dos 4Ps, não significa 
uma liquidação ou desconto.

Promoção está diretamente ligada ao marketing dele e como 
ele será promovido. Em linhas gerais, como esse produto che-
gará até seus compradores.

Para isso podemos pensar em responder perguntas como, 
quais os melhores canais de consumo, os melhores pontos de 
venda, os melhores meios para divulgar a marca.

Para responder a essas perguntas você precisa pensar no seu 
público alvo e entender como ele gostaria de saber sobre o 
produto e como ele o consome.



AS VALIOSAS LIÇÕES
QUE PHILIP KOTLER
PODE NOS PASSAR



1. O Marketing tradicional morreu e o Marketing Jurídico
Digital nasceu

Para Kotler o novo marketing é sobre as mídias sociais e a nova 
forma de relacionamento com os consumidores.

De acordo com Kotler, no antigo Marketing as empresas detin-
ham toda a informação e os consumidores só sabiam aquilo 
que viam pela publicidade.

Já no novo marketing as pessoas buscam informações na inter-
net e perguntam sobre o que querem comprar para seus 
amigos no Facebook.

Atualmente é possível saber muito mais do que apenas o que 
nos é mostrado em propagandas e comerciais.

2. Se preocupe com a sociedade

Levando em consideração o Marketing 3.0 e colocando ele 
como o estado ideal e mais avançado do marketing, Kotler des-
taca que os consumidores estão preferindo empresas que se 
engajam em alguma questão socioambiental do que aquelas 
que são neutras ou não defendem causa alguma.

E não ficando para trás, muitas empresas estão colocando o 
bem estar da sociedade na frente do bem estar da empresa.
Antes era o contrário, a saúde da empresa vinha em primeiro 
lugar mesmo se isso significasse que a sociedade sofreria.

Um exemplo de uma empresa que suporta uma boa causa so-
cioambiental é a Toms, marca de sapatos americana que tem 
inúmeros projetos de ajuda social no mundo.

Eles ajudam dando sapatos, água, óculos e até mesmo treina-
mento para ajudar mulheres a fazer um trabalho departo mais 
seguro.



3. Segmente seus clientes, isso e essencial no Marketing Jurí-
dico

Para Kotler oferecer os produtos em massa igual era antigamen-
te já não é tão eficiente.

Hoje em dia, com a concorrência grande e os consumidores 
mais exigentes, é preciso que seu produto se aproxime o 
máximo possível das necessidades dos seus clientes.

Para isso, é necessário pensar, por exemplo, em uma definição 
exata para seus clientes e em como você pode realmente con-
tribuir para eles. A partir desta ideia, surgiu o conceito de perso-
na.

4. Nunca deixe de inovar, Marketing Jurídico Digital e mu-
dança sempre

Como as empresas deixam de existir? De acordo com Kotler as 
empresas morrem quando uma tecnologia se torna obsoleta e 
elas se recusam a inovar e adotar um novo sistema.

Para o professor americano as empresas não tem escolha, ou 
elas inovam ou saem do mapa dos consumidores.

Um bom exemplo de grandes empresas que estão no topo da 
cadeia por muitos anos devido a inovação são: Apple, Intel e 
Mcdonalds.

E um bom exemplo de empresa que se recusou a inovar e 
quase faliu é a KODAK.



5. Não deixe o planejamento e a mensuração de lado, segre-
do do Marketing Jurídico

Em muitas empresas  o setor de marketing se preocupa apenas 
com a publicidade e com a elaboração de comerciais, e se es-
quecem da parte de planejamento e mensuração, por exemplo.

Kotler concorda que é difícil fazer previsões a longo prazo mas 
reforça a importância de se criar cenários do futuro.

Alinhar as ações de marketing com o planejamento estratégico 
ajuda as empresas a tomarem decisões com chances de erros 
menores.

6. Faça seus consumidores se sentirem parte do negócio

Para Kotler, a cocriação nos negócios atuais é a melhor alternati-
va para as empresas.

Ele defende que os clientes façam parte do processo criativo e 
de desenvolvimento dos produtos, como fazem marcas como 
Lego e Harley Davidson.



7. Não trate o marketing apenas como um departamento

Sim, o marketing é um departamento da sua empresa, mas de-
finitivamente não deve ser tratado apenas como isso.

Para Kotler o Marketing deve funcionar com uma interdepen-
dência quanto aos outros setores e servir como força para a 
tomada de decisão do seu negócio.

8. Não tenha preguiça na hora de construir sua marca

Você precisa se diferenciar da sua concorrência, fazer sua 
marca se sobressair quanto as demais, e uma forma de fazer 
isso é proporcionando uma experiência única para seus consu-
midores.



MARKETING JURÍDICO
DIGITAL E OS 8PS
SEGUNDO
CONRADO ADOLPHO

Conrado Adolpho, empresário há 22 anos, é especialista em 
alavancagem rápida de micro e pequenas empresas.



Formado em Marketing com especialização em Economia, 
autor, consultor, palestrante, estudioso de filosofia e ativista 
social. Idealizador do Método 8Ps – método de Marketing Digital 
e Vendas, que é utilizado hoje por diversas agências, faculdades 
e empresas por todo o Brasil, e instituições de alguns outros 
países.

Tem como missão pessoal “Transformar o mundo através do 
empreendedorismo” e já ajudou mais de 8 mil pessoas através 
do treinamento Imersão 8Ps e impactou mais de 33 mil empre-
sas através do Método 8Ps.

Autor do best-seller brasileiro de marketing mais vendido do 
país e vendido também em Portugal: Os 8Ps do Marketing Digi-
tal.
 

Conforme relata muitos empresários 
têm enfrentado a crise que atingiu 
negativamente os negócios. Com 
isso, eles têm percebido que preci-
sam encontrar novas formas de mel-
horar as suas vendas. É no ambiente 
virtual que eles têm encontrado a 
solução para o seu problema, com o 
método 8Ps do marketing digital.

Esse método foi desenvolvido por 
Conrado Adolpho para adequar o 
marketing à internet com base nas 
mudanças de hábitos de consumo 

dos clientes. Ele apresenta passos práticos para as empresas se 
destacarem da concorrência e aumentarem seu faturamento.

Se você ainda não sabe o que são os 8Ps de marketing digital to-
talmente aplicáveis ao Marketing Jurídico Digital, então conti-
nue acompanhando a leitura e entenda como funciona esse 
método e como ele pode ser aplicado na sua empresa.
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Hoje em dia, os consumidores estão buscando mais por infor-
mações antes de comprar um produto ou contratar um serviço. 
Descobrir e conhecer bem os consumidores é essencial para 
qualquer negócio.

Afinal, só sabendo quem são eles e quais são as suas necessida-
des que a sua empresa será capaz de oferecer a melhor solução. 
Na internet, com as ferramentas online, fica mais fácil pesquisar 
os hábitos de consumo para descobrir quem é o seu público-al-
vo.

Existem diversas formas de pesquisar: você pode utilizar ques-
tionários disponibilizados nas redes sociais ou enviados por 
e-mails; pode pesquisar as palavras-chave mais buscadas no 
Google. Com essas informações, você será capaz de desenhar a 
persona do seu negócio.

PESQU I SA



Com os dados coletados em sua pesquisa, fica mais fácil traçar 
um planejamento de marketing digital. Nesse momento, você 
deve responder algumas perguntas: quais são as necessidades 
dos seus consumidores? O que eles buscam? Quais tipos de 
conteúdo atenderão a essas necessidades? Como chegarão até 
eles?

Utilizando a sua pesquisa como guia, você deve definir quais são 
os canais de comunicação. Pode ser redes sociais, site, blog ou 
e-mail marketing. É essencial definir o tipo de conteúdo que 
você abordará com cada um dos seus potenciais clientes e os 
atuais também.

É importante também definir quais são os objetivos e as metas 
a serem atingidas, bem como quais serão as métricas utilizadas 
para avaliar o desempenho das ações. Não se esqueça de definir 
um cronograma com todos os passos.

0 2P LANE JAMENTO
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Após definir o que será feito, está na hora de começar a colocar 
em prática. Você terá um site ou um blog? Então precisa contra-
tar um profissional para criá-lo. Já se você for produzir conteú-
dos para o blog, precisa ter acesso a ferramentas de SEO e de 
análise de dados.

Quando você for anunciar um produto ou serviço, deve dominar 
as ferramentas de Facebook Ads e Google Adwords. Como 
vimos, a produção diz respeito às estruturas, tecnologias e estra-
tégias de comunicação que tornam o marketing digital viável.

Ao produzir seus conteúdos, seja para as redes sociais ou blogs, 
aborde assuntos que estão relacionados ao seu negócio. Na in-
ternet, você encontra diversas ferramentas que facilitam essa 
etapa de produção, como o Google Keyword Planner.

PESQU I SA



0 4

Ao publicar suas campanhas ou conteúdos, você não deve 
apenas pensar em publicá-los: também deve preocupar-se em 
fazer com que eles se destaquem.

É dessa maneira que você atrairá mais clientes 
para o seu negócio.

Então foque a sua atenção nas estratégias de marketing de 
conteúdo para aparecer no topo dos resultados do Google. Para 
tanto, suas publicações devem ter um conteúdo que seja útil e 
relevante para a persona.

Um dos caminhos apontados é a adoção de estratégias de 
Search Engine Optimization (SEO), que considera os seguintes 
aspectos técnicos: usar subtítulos, negritos em informações 
importantes, links internos nos textos e nomear as fotos com os 

PUB L I CAÇÃO
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A melhor forma de promover o seu negócio é por meio dos con-
teúdos, sejam eles textos, vídeos, áudios ou imagens. Eles 
devem promover informações úteis para os consumidores. Mas 
há formas de potencializar a divulgação da sua marca: anúncios 
pagos.

Os melhores canais para promover o seu negócio é nas redes so-
ciais, como o Facebook, e no mecanismo de busca do Google. 
Mas, para que essa estratégia obtenha bons resultados, é neces-
sário utilizar palavras-chave estratégias, criar anúncios atrati-
vos e ter landing pages que convertem.

Outra maneira de promover e disseminar as suas campanhas 
promocionais são por meio de e-mail marketing. Utilizando o 
conceito de funil de vendas, você será o momento ideal de di-
vulgar um produto para o potencial cliente. Para tanto, você 
pode contar com o auxílio de uma ferramenta de automação 
de e-mail.

PROMOÇÃO



Depois de divulgar o conteúdo, é muito importante estimular o 
compartilhamento dele para que atinja mais pessoas. Os clien-
tes que já gostarem do seu conteúdo, naturalmente, farão isso. 
Esse é o boca a boca positivo no ambiente digital.

Quando eles fazem isso, podem fazer com que as suas campan-
has publicitárias tornem-se virais. Mas existem algumas manei-
ras de potencializar essa propagação. Pode ser por meio de call 
to action estimulando o compartilhamento, curtidas ou comen-
tários nos posts. Outra opção é impulsionando posts nos Face-
book, por exemplo.

A propagação também pode referir-se às estratégias de atendi-
mento, pós-venda e feedback. Pois todos esses pontos de conta-
to da empresa com o público interferem na experiência do 
cliente.

0 6PROPAGAÇÃO



Uma das maiores vantagens da internet em relação ao marke-
ting tradicional é a possibilidade personalizar a comunicação 
com o seu público-alvo. Com isso, a interação e o engajamento 
com eles aumenta, levando a sua fidelização com a marca.

Essa personalização está presente na produção de conteúdo, 
que deve atender às necessidades de cada tipo de cliente. Os 
conteúdos podem ser segmentados nas estratégias de e-mail 
marketing, quando são criadas listas para o envio de conteúdos 
de acordo com o funil de vendas.

Também está presente nas campanhas publicitárias, pois os 
anúncios podem ser segmentados de acordo com o perfil e 
comportamento de compra dos consumidores. Dessa forma, 
você entrega o conteúdo certo, para a pessoa certa e no mo-
mento certo.

PERSONALIZAÇÃO
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Outra grande vantagem das estratégias online é precisão na 
mensuração dos resultados de cada ação. Por meio dos KPIS, é 
possível analisar o sucesso ou o fracasso dos anúncios, dos 
e-mails marketing e até mesmo dos posts blogs.

Para tanto, utilize o Google Analytics para obter informações de-
talhadas e acompanhe os indicadores e métricas mais impor-
tantes. Dentre eles, destacamos ROI, custo por lead, ticket 
médio e taxas de conversão.

Cabe lembrar que a escolha das métricas que você acompanhar 
deve ser definida durante a etapa de planejamento e estar rela-
cionada com os seus objetivos e metas de marketing.

PREC I SÃO



MARKETING JURÍDICO DIGITAL
E OS NEGÓCIOS DIGITAIS



O marketing jurídico é uma etapa importantíssima para o su-
cesso dos escritórios de advocacia. Com estratégias bem pensa-
das e executadas é possível alcançar excelentes resultados na 
atração e na fidelização de clientes, isso e o básico mas vamos 
lembrar o Marketing Jurídico Digital atualmente pode ser trans-
formacional na sua advocacia.

Esse assunto, relativamente novo, tem ganhado cada vez mais 
destaque no cenário nacional. Junto da curiosidade vem uma 
série de dúvidas. Qual a importância do marketing jurídico para 
os escritórios de advocacia? Como fazer? Por onde começar? 
Como arranjar tempo para isso?

APROVEITE A ASSISTA MEU MINI CURSO GRATUITO
SOBRE DEMANDAS RÁPIDAS E NICHOS JURÍDICOS

PARA O SEU MARKETING JURÍDICO



MARKETING JURÍDICO DIGITAL
E OS NEGÓCIOS DIGITAIS



O marketing jurídico digital esta para sua Advocacia 
como a Petição Inicial esta para o processo, e essencial 
e vital e uma petição sem os requisitos necessários 
torna o processo inepto, igualmente o seu crescimento 
empresarial.

Sem marketing jurídico digital você tem um escritório 
e crescimento profissional eivado de inépcias, e a con-
sequência e não crescer, fracassar e se frustrar
Claro você pode sempre dizer, não fui preparado para 
isso a graduação não me ensinou que precisava saber 
de marketing e vendas, ou o famoso não me formei 
para isso. 

E valido pensar assim, mas na prática não te ajudara 
igualmente em nada caçar culpados.
Nessa palestra que fiz na Escola Superior da Advocacia 
falei sobre os Escritórios Automatizados e o Impacto 
das novas Tecnologias na Advocacia Marketing Jurídico.

Atualmente o Modelo Econômico e os Negócios Digi-
tais estão influenciando os mais diversos Mercados, 
conforme os 6 Ds temos isso estreitamente vinculado 
ao Marketing Jurídico Digital.



1 Digitalização: Tudo pode ser digitalizado, dados, algorit-
mos, sistemas, e com isso o valor econômico se torna digital.
2 Decepção: toda nova tecnologia pode ser desapontante, não 
atingir o público certo ou ainda ser muito a frente do tempo, 
seja como for mesmo na fase de decepção (fase de investimen-
tos, empréstimos e pouco ou nenhum retorno), existe o valor 
econômico da tecnologia, empresa, envolvidos, investidores, 
fundos, bancos, contratos.
3 Disrupção: Quanto a tecnologia, produto ou serviço que-
bram qualquer padrão do mercado que se inseriram, e superam 
seus concorrentes, começando a crescer em velocidade expo-
nencial e global.
4 Desmaterialização: A tecnologia, produto, serviço encontra 
nos meios digitais a sua forma perfeita de ser contratado, e 
acessado, e igualmente o valor econômico torna-se maior, facil-
mente projetável e mensurável.
5 Desmonetização: A tecnologia, produto e serviço na 
medida que se tornam escaláveis e replicáveis, seus processo de 
vendas, growh hacking, o valor torna-se mais e mais acessível, e 
o valuation maior ainda, permitindo o acesso a milhares e mil-
hões de consumidores ou usuários.
6 Democratização: Nesse ponto A tecnologia, produto e ser-
viço, torna-se de acesso global, rompe fronteiras e muitas vezes 
está no nível de integração com outros serviços e players de 
mercado.

Quando a Advocacia e o Marketing Jurídico Digital ignoram 
esses 6ds das Nova Economia, poderá trazer prejuízo ao advoga-
do ou advogada, especialmente pela falta de visão estratégia 
desses estágios de um negócio, e também por não saber orien-
tar juridicamente cada fase de crescimento desses negócios.

Entender o Marketing Jurídico Digital e essencial para entender 
os novos clientes, seus comportamentos e como eles vivem 
igualmente a Economia Digital.



MARKETING JURÍDICO
DIGITAL E O

PODER DO CONTEÚDO



Diversamente do que muitos falam, quando se trata de marke-
ting jurídico e marketing jurídico digital, ele não está proibido 
pelo Estatuto da OAB, muito pelo contrário, porem deve ser 
feito focado em conteúdo.

Marketing jurídico digital e a estratégia de usar conteúdos para 
atrair interessados jurídicos, com o poder das mídias e após 
atrair esses interessados, nutri-los para convertê-los em clientes.
A chave para sua Advocacia está em usar o Marketing jurídico e 
ter um funil de vendas trabalhando para a sua advocacia.

O poder de um funil de vendas eu comparo a como você ter de-
fensores da sua marca, trabalhando 24 horas por dia, sem can-
sarem, sem exigirem nada em troca, verdadeiros fãs trabalhan-
do para você.

Mas eu já vou falar do Funil de vendas que ao meu ver e estraté-
gia que da vida ao Marketing Jurídico Digital, mas antes disso 
vamos fazer uma analogia com a Petição Inicial, imagine que o 
conteúdo esta para o funil de vendas como os fundamentos ju-
rídicos estão para as petições.

Imagine que um juiz através dos fatos, fundamentos e pedidos 
vai responder aos mesmos estímulos de um funil de vendas, 
atração (fatos), nutrição (fundamentos) pedidos (oferta de 
vendas).

Então antes de falarmos sobre o funil de vendas em si, e as 
etapas de atração deste, vamos falar sobre conteúdo.

Um conceito muito utilizado atualmente no meio digital, é o de 
Inbound Marketing que faz parte do Marketing Jurídico, mas 
não se confunde com este.



Ele é um conceito mais amplo e atual, chamado também de 
“marketing de entrada”, “marketing de atração” ou “novo marke-
ting”. Acompanhe este post e entenda melhor sobre ele!

O Inbound Marketing rompe com os conceitos do Marketing 
tradicional, que busca atrair o público em geral oferecendo pro-
dutos e serviços. Já o Inbound é uma estratégia contrária: faz 
com que clientes em potencial sejam atraídos até a empresa. 
Assim, faz com que eles te encontrem e se interessem pelo seu 
produto ou serviço.

É a conquista de um público-alvo e de leads qualificados. Ou 
seja, aqueles que realmente tenham interesse nos serviços que 
a sua empresa oferece, através de um conteúdo voltado espe-
cialmente para eles.

Segundo uma definição do blog da Rock Content, o Inbound 
Marketing é:

“Qualquer estratégia de marketing que visa atrair o interesse das 
pessoas. Também é chamado de marketing de atração e possui 
três grandes pilares: SEO, Marketing de Conteúdo e Estratégia 
em Redes Sociais”.

Muitos profissionais de Marketing já utilizam o Inbound Marke-
ting há bastante tempo, mesmo sem saber exatamente o seu 
conceito, de forma inconsciente.

O termo surgiu paralelo ao Marketing Digital e da relação entre 
consumidor e publicidade, realizada pela comunicação online.

O conteúdo deve agregar valor, para que as marcas sejam en-
contradas de forma mais fácil na rede e os consumidores dire-
cionados aos seus sites.



1 – Conteúdos de qualidade feitos de forma estratégica através 
de um blog, por exemplo, tendem a conquistar 55% mais tráfe-
go que sites sem blog;

2 – O visitante de um blog com conteúdo relevante, faz com que 
ele se torne um fã da marca. Em consequência disso, ele irá di-
vulgar os seus pontos fortes. Portanto, se o cliente percebe a 
qualidade e a relevância do que é oferecido, irá, de forma natu-
ral, promover a marca por uma questão de confiança;

3 – Mais de 50% das empresas relatam que os contatos de clien-
tes online vieram através de seus blogs. E mais de 60% dos ge-
rentes de marketing acreditam que o blog, é, de fato, importan-
te para a empresa. Além do mais, 83% dos gestores afirmam 
que a presença no Facebook é essencial;

CONTEÚDOS FÃS

PRECISÃO CONTATOS

ATRAÇÃO

CONFIRA ALGUNS BENEFÍCIOS
QUE A SUA ADVOCACIA PODE TER
SE ADOTAR O INBOUND MARKETING
E O MARKETING JURÍDICO DIGITAL



4 – Com a estratégia, é possível identificar com mais precisão 
quem está interessado nos produtos e conteúdos, ou seja, 
quem é o público-alvo e como satisfazê-lo;

5 – O Inbound Marketing já é uma estratégia indispensável, pois 
a evolução do mercado mostra que é necessária uma comuni-
cação direta e precisa com o cliente, atraindo assim quem real-
mente está interessado na marca.

Nosso código proíbe uma oferta direta, que seria a captação em 
si, ou seja, o famoso quer comprar, mas na nossa área seria o 
famoso quer ajuizar.

Infelizmente são posts diários de advogados usando erronea-
mente as redes sociais, fazendo posts grosseiros, chamadas 
grosseiras o que envergonha as boas e modernas práticas de 
marketing, e sujeitam-se a denúncias disciplinares.

Saber fazer um bom conteúdo e a chave do Engajamento, e da 
posterior oferta do seu serviço.
   





Esse artigo do Blog por exemplo, tem uma média 1.970 visitas por dia, como 
dar entrada em um divórcio em 3 passos. Sem esforço nos tras mulheres dia-
riamente no chat do site querendo saber dos nossos serviços. É o poder do 
conteúdo trabalhando para meu negocio.



MARKETING JURÍDICO
LINKS PATROCINADOS

E TIPOS DE CONTEÚDOS  PARA
PUBLICIDADE INFORMATIVA



Rapidamente sobre historia do Marketing de conteúdo, confor-
me relatado no viver de blog, o Marketing de Conteúdo surgiu 
no ano de 2001, criado por Joe Pulizzi, fundador do Content 
Marketing Institute e podemos dizer que ainda está em seu 
começo aqui no Brasil.

Através da criação de conteúdo relevante, é possível envolver, 
atrair e estimular ação do cliente.

Essa ação pode ser não só uma venda, mas também o preenchi-
mento de um cadastro, download de um material, compartilha-
mento de um conteúdo.

Empresas que se preocupam em produzir conteúdo de quali-
dade conseguem não só informar, entreter e educar seu público 
como também acabam contando histórias interessantes sobre 
suas marcas no processo.

Porém, muitas ainda não reconhecem a importância do Marke-
ting de Conteúdo porque pensam em curto prazo e investem 
seu tempo e dinheiro em estratégias imediatistas, que podem 
até funcionar, mas com muito menos eficácia a longo prazo.

É verdade que em um mundo onde existem mais de 2 bilhões 
de internautas sendo bombardeados por emails, posts de 
redes sociais e banners, fazer Marketing de Conteúdo é um ver-
dadeiro desafio.

Contudo, os resultados vêm como uma bola de neve. A chave 
para conquistar a confiança dos futuros clientes está na qualida-
de e não na quantidade. Assim, você conseguirá adquirir uma 
audiência fiel.

Apesar do termo ter sido criado em 2001, o Marketing de Con-
teúdo começou muito antes disso. Mais precisamente em de 
1895, quando John Deere lançou a revista “The Furrow”.



Publicada em mais de 12 línguas e com circulação por 40 
países, o objetivo dessa iniciativa era ensinar os fazendeiros a 
construírem negócios mais lucrativos, e não para falar dos equi-
pamentos vendidos pela empresa.

Um case de Marketing de Conteúdo de sucesso que começou 
apenas no meio físico e que dura até os dias de hoje, só que 
agora também no meio digital.

A internet foi apenas um facilitador da distribuição do con-
teúdo, já que que ampliou o seu alcance.

Voltando a Advocacia temos total liberdade para praticar a pu-
blicidade informativa para conquistar clientes, assim o advoga-
do educa seu público, com artigos relevantes e úteis, falando 
sobre problemas jurídicos relevantes para as pessoas.

Vejamos o que diz o Estatuto da OAB nos seus artigos 39 a 46

Art. 39. A publicidade profissional do advogado tem caráter 
meramente informativo e deve primar pela discrição e so-
briedade, não podendo configurar captação de clientela ou 
mercantilização da profissão

Art. 40. Os meios utilizados para a publicidade profissional 
hão de ser compatíveis com a diretriz estabelecida no artigo 
anterior, sendo vedados:

V – o fornecimento de dados de contato, como endereço e te-
lefone, em colunas ou artigos literários, culturais, acadêmi-
cos ou jurídicos, publicados na imprensa, bem assim quando 
de eventual participação em programas de rádio ou tele-
visão, ou em veiculação de matérias pela internet, sendo per-
mitida a referência a e-mail;



Art. 44. Na publicidade profissional que promover ou nos car-
tões e material de escritório de que se utilizar, o advogado 
fará constar seu nome, nome social ou o da sociedade de ad-
vogados, o número ou os números de inscrição na OAB. (NR)5
 
• 1o Poderão ser referidos apenas os títulos acadêmicos do 
advogado e as distinções honoríficas relacionadas à vida pro-
fissional, bem como as instituições jurídicas de que faça 
parte, e as especialidades a que se dedicar, o endereço, 
e-mail, site, página eletrônica, QR code, logotipo e a fotogra-
fia do escritório, o horário de atendimento e os idiomas em 
que o cliente poderá ser atendido.

Art. 45. São admissíveis como formas de publicidade o patro-
cínio de eventos ou publicações de caráter científico ou cul-
tural, assim como a divulgação de boletins, por meio físico 
ou eletrônico, sobre matéria cultural de interesse dos advo-
gados, desde que sua circulação fique adstrita a clientes e a 
interessados do meio jurídico.
 
Art. 46. A publicidade veiculada pela internet ou por outros 
meios eletrônicos deverá observar as diretrizes estabeleci-
das neste capítulo.
 
Parágrafo único. A telefonia e a internet podem ser utilizadas 
como veículo de publicidade, inclusive para o envio de men-
sagens a destinatários certos, desde que estas não impli-
quem o oferecimento de serviços ou representem forma de 
captação de clientela.

Em resumo você pode fazer um marketing Informativo, ele 
pode usar o meio Digital e a Internet, você pode usar Páginas 
Eletrônicas e Site, tanto para Clientes como potenciais interes-
sados. 



O PODER DO CONTEÚDO E 7 VANTAGENS,
SEGUNDO O ESCRITOR HENRIQUE CARVALHO

Nesse caso, o Advogado se torna uma referência e assim vai 
conquistando o respeito do público em geral que terá aquele 
profissional como nome certo se porventura precisarem de algo. 

1. Gerar ou aumentar o reconhecimento de marca: esse é um 
dos objetivos mais comuns do Marketing de Conteúdo por 
causa da facilidade e efetividade da estratégia em mostrar con-
hecimento e autoridade no nicho de mercado.

2. Incentivar a lealdade à marca: quando as pessoas consomem 
o conteúdo produzido por uma marca ou pessoa com bastante 
frequência, eles passam a enxergá-la sob uma nova perspectiva 
de credibilidade e até mesmo simpatia e afinidade.

3. Gerar e qualificar leads: para vender você precisa qualificar o 
seu lead e o Marketing de Conteúdo tem se mostrado a melhor 
estratégia, tanto para gerar quanto para qualificar um lead. 
Assim, você precisará usar diversas estratégias de conteúdo a 
fim de preparar seus leads, qualificados ou não, para a venda.

4. Educar consumidores: além de apresentar um produto ou 
serviço, você estará educando seu cliente em relação ao proble-
ma que ele tem e à solução que você oferece. Isso resulta em 
um consumidor muito mais engajado com a sua marca e dis-
posto a gastar. 



5. Engajar clientes: não basta conhecer o comportamento do 
seu consumidor ou oferecer um excelente produto ou serviço. É 
preciso entender quem é a pessoa, como ela pensa e sente o 
mundo, para logo entender como funciona o seu processo de 
compra. As pessoas esperam que as empresas entendam seus 
desejos mais profundos e ofereçam soluções personalizadas, 
mostrando que entendem muito bem o que seu consumidor é 
e precisa. Nenhum anúncio elaborado ou um comercial de TV 
super bem produzidoserão suficientes para criar essa conexão.

6. Recrutamento de pessoas: esse é um dos objetivos menos uti-
lizados por quem usa o Marketing de Conteúdo, porém, nada 
melhor do que o conteúdo para transparecer a cultura e os valo-
res de uma empresa e para atrair as pessoas que possuem afini-
dade com eles para a sua audiência.

7. Reduzir os custos em marketing: como o Marketing de Con-
teúdo gera mais valor e um menor custo comparados àsestraté-
gias de marketing tradicionais, pode ser o objetivo das empre-
sas que desejam reduzir gastos. No entanto, o valor do marke-
ting de conteúdo está além da economia de custos de ope-
ração. Ele garante uma maior satisfação do público-alvo.

Nesse vídeo te dou 45 ideias de conteúdo para sua estraté-
gia de Marketing de Conteúdo.



MARKETING JURÍDICO E
O FUNIL DE VENDAS JURÍDICO



A Advocacia e o Marketing Jurídico Digital são a sinergia perfei-
ta, mas sem o instrumento adequado não funcionara.

Imagine você sendo um gigante ima, pois é para isso que o funil 
de vendas jurídico tem como proposito – atrair interessados jurí-
dicos massivamente – e depois converter

Você não quer ser o advogado bobão, o legal que dá conteúdo 
gratuito sem estratégia – esses existem aos montes – os mendi-
gos de likes que pedem forca para suas redes sociais sempre 
(compartilha, curte, me segue la la la).

Você tem que ter conteúdo de valor sim, mas ele deve levar a 
sua estratégia de vendas, senão qual o sentido de você aplicar o 
marketing jurídico digital e o marketing de conteúdo.

Eu acho bonito os conceitos de marketing jurídico digital, mas 
eu prezo pelo que funciona e sendo prático, você vai atrair pes-
soas, vai dar conteúdo e vai ofertar seus serviços no momento 
correto.

Você pediria alguém em casamento em 3 minutos de convívio, 
espero que não.

Fazer um interessado se tornar cliente tem a mesma lógica, pre-
cisa construir um relacionamento, porém não precisa ser eterno 
edemorado, já tive funis de 5 dias, alguns de 7 ou 11, mas mais 
que isso já e masturbação conceitual, desculpe, mas e a pura 
verdade.

Tem gente que distribui conteúdo na internet de forma aberta, 
genérica e aleatória e obvio que assim não funciona.

A Hubspot, grande referência dentro do mercado de Marketing 
Digital já criou o termo Content Selling, algo como Vendas atra-
vés do Conteúdo ou Conteúdos que Vendem.



O CONTEÚDO É A PONTE QUE UNE SUA AUDIÊNCIA
AO SEU PRODUTO OU SERVIÇO

E vender nada mais é do que ser empático com sua persona.
Procurar se colocar no lugar de outra pessoa, sentir seus desejos, 
suas objeções e seus medos para assim conseguir oferecer so-
luções que atendam essas necessidades, muitas vezes não ex-
pressas.

Você precisa entender que seu público possui um problema e 
ainda não encontrou a solução. E essa parte cabe a você!

A produção de conteúdo é como um banco de depósito de 
confiança.

Quanto mais você produz conteúdos de qualidade, mais depó-
sitos de valor você faz para sua audiência.

Seu saldo bancário está sempre positivo com altíssima con-
fiança no seu trabalho.

Logo, quando você precisar fazer um saque, ou seja, oferecer o 
seu produto ou serviço, vai ser muito mais fácil porque você já 
criou sua autoridade e reforçou sua confiança com eles.

Dito isso seus conteúdos devem NUTRIR os Leads – interessados, 
e seus conteúdos devem representar as diferentes etapas do 
seu funil, que já vou te explicar.

Não é possível aumentar a sua base de clientes sem conhecer o 
comportamento deles.

É fundamental que você tenha meios para alcançá-los. Mas 
como fazer isso? A resposta é simples e objetiva: coletando 
dados do seu público-alvo.



Saber como definir o valuation e estipular a escalabilidade dos 
seus negócios é muito importante, mas nada disso faria sentido 
sem conhecer o pilar fundamental de qualquer empreendi-
mento: os seus clientes. Aí é que o Lead entra na jogada.

Mas antes de te explicar a importância dessa estratégia vem 
aquela pergunta que não quer calar: O que é um lead?

Conforme a definição do Hubspot, o lead é “uma pessoa que 
demonstrou interesse no produto ou serviço da sua empresa de 
alguma forma.”

Em outras palavras, o lead é o cliente certo para o seu negócio. 
Mas por quê? Simples. Este visitante que se tornou um cliente 
em potencial chegou até você por vontade própria.

Está tudo esquematizado dentro do funil de vendas que guiará 
a jornada de compra do seu cliente.

Pense na seguinte sequência: um usuário viu o seu post no Fa-
cebook > clicou nele > entrou no seu site > consumiu o conteúdo 
> gostou > ao terminar a leitura, decidiu preencher o formulário 
de captura para receber sua newsletter. Bingo!

Neste momento, o seu visitante acaba de se tornar um lead, ou 
seja, um cliente em potencial.

Há uma sequência pré-definida para a transformação de um 
visitante em lead, conforme o conceito de Inbound Marketing.

Mostre ao seu cliente as vantagens de optar pela solução da sua 
empresa, através do funil de vendas!

O funil de vendas é um conjunto de etapas que mostra como 
conduzir e acompanhar o cliente pela sua jornada de compra.



ETAPAS DO FUNIL DE VENDAS

Segundo o blog da Resultados Digitais, “um bom funil deve 
tornar todo o processo previsível e escalável, facilitando assim a 
tomada de decisões relacionadas ao planejamento e estrutura 
da aquisição de clientes”.

De forma mais simplificada, o funil de vendas é um modelo es-
tratégico, formado por algumas etapas. Essas etapas mostram 
os passos de um possível cliente, desde o primeiro contato com 
a empresa, até a ação de compra.

Geralmente, o funil de vendas é dividido em três etapas. O clien-
te é conduzido pelas etapas, até a decisão de compra. Veja a 
seguir.



O funil de vendas é representado pelo desenho de um funil. 
Imagine que o seu possível cliente “entra” pelo funil quando 
começa a ter contato com a empresa e conhecer o seu serviço 
ou produto. Logo depois, ele vai passando pelas demais etapas, 
até finalizar todo o processo, onde ele pode decidir pela 
compra. As três etapas básicas do funil de vendas, são:

Topo do funil

É a parte mais larga do funil de 
vendas e é também conhecida como 
tomada de consciência. Nesta pri-
meira etapa, o futuro cliente vai pro-
curar a solução para um problema ou 
uma necessidade.

Aí que ele vai encontrar a sua empresa. Nesta fase, você deve 
despertar o interesse dele para o seu serviço ou produto. De 
acordo com o blog da Rock Content, é importante fazer com 
que o visitante do seu site ou blog descubra uma necessidade e 
tenha interesse pela sua empresa para avançar até o meio do 
funil, que é a próxima etapa.

Meio do funil

É a segunda camada do funil. É a fase 
em que o futuro cliente procura por 
uma solução para o seu problema ou 
necessidade. Aqui, ele já tem a in-
tenção de comprar, mas ainda está 
em dúvida se deve ou não contratar a 
sua empresa, por isso começa a pes-
quisar mais profundamente as 
opções disponíveis.



Então, dependendo da decisão dele, é que vai avançar para o 
fundo do funil, que é a próxima etapa. Neste momento, você 
deve mostrar a ele que a sua empresa possui a melhor solução 
para o problema dele.

Fundo do funil

Esta última fase já é o fechamento da 
compra, em que seu possível cliente 
compara a solução da sua empresa 
com a de outras e escolhe a melhor 
alternativa. Assim que ele escolhe, ele 
finaliza o processo, realizando a 
compra.

VANTAGENS DE UTILIZAR UM FUNIL DE VENDAS

O funil de vendas possui várias vantagens para uma organi-
zação. A Rock Content destacou em seu blog as principais van-
tagens. São elas:

• Conhecer melhor a sua equipe de trabalho;
• Gerar mais produtividade;
• Gestão mais otimizada;
• Melhor aproveitamento das oportunidades de negócios;
• Novas informações para aperfeiçoar produtos e serviços.

Agora que você já sabe a importância de aplicar o funil de 
vendas no seu negócio para atrair potenciais clientes, que tal co-
locar em prática? E se você já utiliza essa ferramenta, conte pra 
gente a sua experiência!



Mas o que significa nutrir um lead? 

Se transformar um visitante em lead já é uma tarefa que exige 
muita dedicação, transformar este lead em cliente é uma 
missão ainda mais desafiadora. Entretanto, esta etapa é indis-
pensável para o sucesso da sua estratégia digital.

Conforme explica o blog Marketing de Conteúdo, a definição de 
nutrição de leads é a seguinte:

“Nutrir um lead significa alimentá-lo adequadamente duran-
te o caminho que transformará um contato em potencial em 
um futuro cliente.”

Basicamente, você deve abastecer o seu lead com conteúdo re-
levante, de qualidade e direcionado para ele.

Dessa forma, além de despertar a curiosidade dele e aumentar 
o tempo de permanência no seu blog, você ainda fortalece o 
seu vínculo com o futuro cliente.

Além disso, com essa frequência de envios você vai, aos poucos, 
se tornando autoridade sobre o assunto abordado no seu blog.

Pode-se dizer que a nutrição de leads é um processo de cons-
trução de relacionamento como qualquer outro. Baseado no 
companheirismo e na troca mútua.

ETAPAS DO CLIENTE NA ESTRATÉGIA DE
INBOUND MARKETING



O CAMINHO DO LEAD NA JORNADA DE COMPRA

Um dos principais objetivos da nutrição do lead é guiá-lo nos 
primeiros passos da sua jornada de compra. Essa jornada divi-
de-se em três etapas:

1.   Conhecimento

Nessa etapa, o seu futuro cliente enfrenta ou expressa sintomas 
de um problema. Nessa fase, as pesquisas feitas pelo usuário são 
mais educativas, ele quer compreender o problema que tem.

2.   Consideração

Aqui, o usuário já identificou qual é o problema que tem e deu 
um nome para isso. Ele quer compreender as abordagens e mé-
todos disponíveis para resolver a situação que o aflige.

3.   Decisão

Nesse ponto, a estratégia ou método para resolver o problema 
já foi definido. Logo, essa é a etapa em que a compra será con-
sumada. É aqui que seu lead se torna um cliente.



O dado mais comum (e fácil) de ser obtido com essa 
estratégia é o e-mail. Mas se você for mais ousado e 
focado, pode obter também um número de telefone, 
Skype ou contato do WhatsApp.

Não se esqueça, captar este usuário é apenas a pri-
meira parte do processo.

É preciso, também, nutrir este lead com conteúdo 
de qualidade para qualificá-lo até que a sua jornada 
de compra o conduza ao produto que você está ofer-
tando.

CONCLUSÃO

Conforme vimos neste E-book, o lead é um usuário 
qualificado que chegou até você através de um con-
teúdo relevante que você publicou. Mais do que 
chegar até você, este cliente em potencial demons-
trou interesse no seu produto.

Seja através do preenchimento de um formulário ou 
da assinatura da sua newsletter, o lead sempre retri-
buirá o seu conteúdo de qualidade fornecendo seus 
dados.



Imaginou fazer parte de um Novo Grupo, 
totalmente On-Line e Gratuito!

Imagine Vocë receber dicas sobre Marke-
ting Juridico 2020 e o que vai funcionar 
realmente, para alavancar sua advocacia.

Basta voce clicar no botão – Acessar seu 
Grupo no telegrama e pronto, passara a re-
ceber dicas diretas comigo.

Um grande abraco do seu amigo
Luiz Fernando Gama

ENTRE EM NOSSO TELEAGRAM
MARKETING JURÍDICO EM 2020

https://t.me/joinchat/LgPsA03cmy2tBQV1Sj096g

