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Qual a importância do 
Marketing Jurídico?

O Marketing Jurídico é uma ferramenta que possibilita 
desenvolver estratégias de gestão e posicionamento de 
mercado para as Bancas, de acordo com o Código de 
Ética da OAB. 

Com uma Comunicação planejada, seu escritório 
define e consolida sua reputação, bem como amplia a 
imagem desejada perante seus clientes e mercado, 
atraindo a credibilidade, a confiança e novas 
oportunidades de negócios.

Para que seu cliente escolha por seus serviços, é 
necessário interpretar suas necessidades e estabelecer 
um diálogo de mão dupla, para isso, a Consultoria 
Sempre uma Ideia possui grande experiência no 
planejamento e estratégia de Marketing Jurídico que 
possibilita resultados concretos em:  

• Diferenciação em relação às demais Bancas 
• Conteúdos alinhados 
• Fortalecimento da imagem 
• Criação do fluxo de informação interna e externa

Quem Somos?

Consultoria de Comunicação & Marketing para empresas 
e sociedade de advogados, que atua no mercado desde 
2013, sob a direção de Regina Marinho, profissional 
especializada na área de Comunicação há mais de 
20 anos.

Nossa atuação abrange projetos customizados em 
marketing jurídico, desde o planejamento até a 
implementação, com desenvolvimento, execução e 
manutenção das ações baseadas no Código de Ética 
da OAB. 

Entre em contato e saiba mais sobre os nossos 
serviços: contato@sempreumaideia.com.br

Ações sob medida para ampliar 
seus Resultados

Planejamento
• Diagnóstico da Comunicação 
  (Análise da Comunicação Atual)
• Desenvolvimento do Plano de Marketing 
  (Objetivos/Conteúdos/Frequência/Investimento)
• Identificação de oportunidades
• Posicionamento da Banca
• Recomendações sobre estruturas operacionais 
  (Departamento de Marketing in-house)

Ferramentas
• Branding 
  (Identidade Visual para Logomarca e Materiais)
• Materiais impressos e digitais 
  (papelaria, folder, apresentação institucional)
• Participação de palestras/eventos
• Criação de conteúdos relevantes
• Artigos/Contato com Imprensa
• Associações/Patrocínios
• Anúncio em revistas segmentadas
• Gestão de mailing de clientes

Marketing Digital 
Ter uma presença no meio digital é realizar uma 
Comunicação Integrada, de maneira a fortalecer 
sua imagem e ampliar seu alcance regional, com 
mobilidade e interação.  

• Site
• Redes Sociais (Facebook/Linkedin)
• Newsletter
• Vídeo
• Apresentação Institucional 
• Folder Digital

O sucesso se constrói com uma 
equipe interna forte e engajada

A Comunicação Interna amplia a visão da equipe, 
dando-lhe um sentido para sua contribuição no dia-a-dia, 
mais profundo e comprometido. O conhecimento e a 
interação entre as diversas culturas, resultam na principal 
fonte de soluções e a Comunicação Interna desempenha 
um papel estratégico neste cenário.

A Consultoria desenvolve projetos que visam motivar o 
fluxo de informação para este público, bem como definir 
conteúdos e estruturar os canais utilizados. 

• Desenvolvimento do Plano de Comunicação Interno
• Definição do fluxo de informações
• Levantamento dos canais utilizados 
  (boletins, comunicados, intranet, murais)
• Campanhas Internas para os funcionários 
  (Calendário Anual)
• Comemorações/Confraternizações

Os escritórios de advocacia estão mudando. 
Cada vez mais se estruturam como uma empresa e neste contexto, é necessário se posicionar adequadamente 
perante seus clientes e atuar de forma organizada e profissional em sua Comunicação. 

“Atuamos como seu departamento
de Marketing terceirizado, alinhado 
com os princípios e valores do Escritório.

“Trabalhamos também com ações 
pontuais, sob medida e adequadas 
aos seus objetivos e recursos.

Rankings Jurídicos
Os intensos processos de pesquisa dos rankings jurídicos 
requerem um planejamento e análise das informações que 
possam demonstrar a relevância do escritório e aumentar 
as chances de nomeação. Realizamos a assessoria junto aos 
principais rankings jurídicos  (Chambers, Legal 500, MIP 
Star, WTR 1000, Leaders League, Expert Guides, Who´s 
Who,  IAM Patent 1000 e Análise Advocacia 500 entre 
outros), desde o contato com o editor, análise de casos, 
envio de formulários e acompanhamento constante.C
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