E-BOOK

MARKETING DIGITAL
PARA ADVOGADOS NO
INSTAGRAM
Um guia prático para Advogados com os principais conceitos do Marketing
Digital, as normas do Código de Ética e Disciplina da OAB e dicas de como
o Instagram pode ser uma ferramenta para captação de clientes.

CAPÍTULO 1

MARKETING JURÍDICO DIGITAL:
Last February

O QUE DIZ O CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA OAB
“O Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil, ao instituir o Código
de Ética e Disciplina, norteou-se por
princípios que formam a consciência
profissional do Advogado e representam
imperativos de sua conduta…”
*Publicado no Diário da Justiça, Seção I,
do dia 01/03/1995, pp. 4.000/4004

Conforme o trecho citado acima, a OAB não
só permite a publicidade dos serviços
advocatícios como o faz expressamente no
Código de Ética e Disciplina (CED) em seu
capítulo IV.
Mas esta permissão deve seguir algumas
regras,
onde
as
principais
serão
mencionadas neste e-book para que você,
Advogado, evite problemas no exercício da
sua profissão.
Neste cenário, como o profissional da
advocacia realmente pode colocar em
prática ações de Marketing Digital sem
ferir o CED? Se na advocacia é restrita
a propaganda e ações que visam a
captação de clientes, como as pessoas
irão te encontrar quando precisarem
de serviços jurídicos?
A saída pode estar no Marketing de
Conteúdo.
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CAPÍTULO 2

CRIANDO CONTEÚDO PARA ADVOGADOS
Last February

Até pouco tempo atrás, para vender um
produto ou serviço era preciso anunciá-lo por
várias vezes em um meio de comunicação de
massa. Quem não se lembra dos comerciais da
Garoto no começo da década de 90, onde o
texto do anúncio se baseava na repetição de
uma frase: Compre Batom!

Pois é, hoje em dia possuímos

Vivemos a era dos “makers”, onde você,

ferramentas digitais que podem

com um smartphone, um computador ou

te

notebook em mãos, poderá gravar, redigir

ajudar

melhores.

a
Em

trazer
2019,

resultados
para

se

vender um produto ou serviço é
preciso criar um relacionamento
com o seu prospect, oferecendo a
ele conteúdo relevante para o
seu dia a dia. Esta criação de
conteúdo nada mais é do que
uma produção intelectual, onde
você,

Advogado,

revisar e publicar.

irá

escrever,

e publicar assuntos de interesse do seu
público como:
artigos com orientações jurídicas;
divulgar boletins informativos;
enviar emails informativos;
publicar posts em redes sociais que
esclareçam dúvidas comuns dos clientes
da sua área de atuação;
gravar vídeos que demonstrem seu
domínio e autoridade no assunto
abordado.
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CAPÍTULO 2

Estes são apenas alguns exemplos de como
você poderá começar a trabalhar o seu
Marketing Digital. Desta maneira você atrai,
envolve e gera valor para as pessoas, de
modo a criar uma percepção positiva do
seu trabalho, e assim gerar mais negócios.

Como você ajudou seu público no momento
em que ele precisava, estas pessoas que
foram atraídas pelo conteúdo passam a ter
uma visão positiva sobre os seus serviços. E
as pessoas são mais propensas a
contratarem um Advogado ou escritório de
advocacia que já conhecem e gostam, do
que com um escritório desconhecido.
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CAPÍTULO 3

O FUNIL DO INBOUND MARKETING
Last February

Você já conhece - ou pelo meno já ouviu falar - no Inbound Marketing, que é o
conjunto de estratégias que visam atrair e converter clientes usando o
conteúdo relevante que destacamos no capítulo anterior.

Este conceito é diferente daquele marketing tradicional da Garoto, que
mencionamos anteriormente. Isto porque ao invés da empresa ir atrás de
clientes, ela explora canais como redes sociais, blogs e mecanismos de busca
para ser encontrada.

Veja na imagem abaixo como é o processo de atração e conversão do cliente:

Posts em Blog
Redes Sociais
SEO

Formulários
Landing Pages
Call to-actions
Banners
E-mails
CRM
Inside Sales

Depoimentos
Pesquisas
Conteúdos Ricos
Monitoramento
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CAPÍTULO 3

O FUNIL DO INBOUND MARKETING
Last February

São etapas que se complementam de forma inteligente. Veja por que:
primeiramente o prospect é atraído pelo conteúdo até se converter em um
lead.
Depois você vai nutrindo este lead com conteúdo até que ele esteja pronto
para comprar.
Também é muito importante analisar os resultados da campanha para ver os
erros e acertos, e melhorar as próximas ações.

Então, que tal começar a produzir conteúdo?
Crie artigos para o seu site ou blog, envie emails marketing ou então comece
sendo mais presente nas redes sociais com temas relevantes ao seu público!
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CAPÍTULO 4

O QUE DIZ O CED
Last February

Chamar a atenção do público com informação de qualidade é uma estratégia que
funciona muito bem para Advogados. Mais cedo ou mais tarde o leitor vai procurar
pelo especialista, pois ele virou um consumidor do material intelectual publicado.
Assim é feito o Inbound Marketing na advocacia, onde a iniciativa de ir atrás da
informação parte do cliente, e não de você, Advogado. Sua tarefa é sempre nutrí-lo
com as informações.
Confira abaixo o que pode e o que não pode ser feito neste processo, de acordo
com o Código de Ética e Disciplina da OAB:

PODE
Anunciar os seus serviços
profissionais, individual ou
coletivamente, com discrição e
moderação, para finalidade
exclusivamente informativa;

Divulgar os serviços fazendo referência
a títulos ou qualificações profissionais,
especialização técnico-científica,
associações culturais e científicas,
endereços, horário do expediente, entre
outros;

Participar eventualmente de programa de
televisão ou de rádio, de entrevista na
imprensa, de reportagem televisionada
ou de qualquer outro meio, para
manifestação profissional visando
objetivos exclusivamente
ilustrativos,educacionais e instrutivos,
sem propósito de promoção pessoal ou
profissional;

Redigir e publicar artigos, ebooks,
posts para redes sociais, matérias
para sites, etc., desde que tenha
caráter informativo.
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CAPÍTULO 4

NÃO PODE
Divulgar os serviços em conjunto com outra
atividade;

Fazer publicidade em rádio, cinema e
televisão, ou utilizar o nome fantasia;

Inscrições em muros, paredes, veículos,
elevadores ou em qualquer espaço público;

Mencionar, direta ou indiretamente,
qualquer cargo, função pública ou relação
de emprego e patrocínio que tenha
exercido, passível de captar clientela;

Divulgar valores dos serviços, tabelas,
gratuidade ou forma de pagamento,
termos ou expressões que possam iludir
ou confundir o público, informações de
serviços jurídicos suscetíveis de implicar,
direta ou indiretamente, captação de causa
ou clientes, bem como menção ao tamanho,
qualidade e estrutura da sede profissional;

Fazer anúncio sem estar acompanhado da
indicação de número de registro na OAB
ou do nome e do número de inscrição dos
Advogados;

Anunciar em outdoors, painéis luminosos
ou mídias equivalentes;

Fotografias, ilustrações, cores, figuras,
desenhos, logotipos, marcas ou símbolos
incompatíveis com a sobriedade da
advocacia, sendo proibido o uso dos
símbolos oficiais e dos que sejam
utilizados pela OAB;

Divulgar telefones, endereços ou outras
formas de contato na participação em
entrevistas. A referência a email é permitida;

Abordar temas de modo a comprometer a
dignidade da profissão e da instituição que
o congrega;

Divulgar temas que violem o segredo ou o
sigilo profissional.
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CAPÍTULO 5

COMO CAPTAR MAIS CLIENTES
NO INSTAGRAM
Last February

Antes de começar a fazer o marketing do seu escritório no Instagram, é preciso que
você conheça o tipo de conteúdo que os grandes escritórios usam para atrair
clientes.
Por isso o primeiro passo é fazer duas listas: uma com os seus principais
concorrentes e outra com grandes escritórios que você admira e considera o
conteúdo ideal para captar seus clientes.

Repare bem as hashtags que eles mais
usam e comece a visitar esses perfis e
essas hashtags e seguir as pessoas para
que elas sigam você de volta. Existem
ferramentas no mercado que fazem este
trabalho automaticamente para você, como
é o caso do BUME.
Clique aqui para conhecer mais sobre a
ferramenta.
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USE E ABUSE
DOS VÍDEOS

Os vídeos são sinônimo de sucesso
em todas as plataformas. O
Facebook, que também é dono do
Instagram, prioriza o formato de
vídeos para que os usuários passem
mais tempo consumindo conteúdo
em sua plataforma, evitando assim
o uso por exemplo do YouTube,
plataforma de vídeos do Google.

Por
isso,
o
algoritmo
do
Facebook
e
Instagram
são
programados
para
dar
preferência para esse formato
também
nos
Stories.
Mas
lembre-se que atualmente os
vídeos do feed devem ter no
máximo um minuto, e este é o
tempo ideal que você deve usar
em seus vídeos.

DÊ PRIORIDADE ÀS PESSOAS,
AO INVÉS DO SERVIÇO

Grandes marcas estão “humanizando”
suas páginas no Instagram colocando
pessoas para comunicarem com pessoas.
Postar sobre o dia a dia dos seus
seguidores gera conexão e identidade
com a sua audiência. Use também sua
equipe e até mesmo sua própria imagem
para isso!
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Nem sempre o melhor caminho é
investir apenas em fotos super
produzidas e um conteúdo
altamente plastificado.
Lembre-se: a autenticidade é
essencial neste mercado!

DESPERTE O DESIGNER QUE
EXISTE EM VOCÊ
Deixe-me adivinhar: você quer criar posts incríveis mas, no momento, não pode
contratar um designer.
Fique tranquilo! Você pode usar o Canva, uma plataforma de fácil utilização que
oferece recursos gráficos, para fazer ótimas imagens com modelos prontos.
O serviço gratuito está disponível na internet. Ele permite pesquisar e editar
templates com artes em diversos formatos.
O recurso possibilita alterar frases, cores e inserir novos elementos para tornar o
modelo completamente personalizado.

É fato: os stories estão
roubando a audiência
do feed. Graças aos
recursos que ele traz,
você pode passar ao
seu
público
uma
imagem mais solta e
próxima. É um ótimo
jeito de substituir o tom
formal e corporativo do
Direito por outro mais
amigável.
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Os posts do Stories
também ajudam a criar
uma sensação de
exclusividade, pois as
histórias desaparecem
depois de 24 horas.

Isso significa pensar em
posts que retratam os
seus bastidores, cursos,
palestras que você e suas
equipe participam,
coberturas ao vivo,
dentre outros.

Quem assiste ao seu
conteúdo tem a
impressão de ter acesso
a um material exclusivo,
um olhar bem particular
para dentro do universo
da marca.

Mas lembre-se sempre de
considerar os interesses
do seu público e as
características da sua
empresa para tomar
as decisões certas.

IMPULSIONAR É PRECISO

Lembre-se que o objetivo da sua página no Instagram não é ganhar curtidas e
comentários, mas sim prospectar novos clientes e fidelizar os atuais.
E para prospectar, você deve ampliar o alcance das suas publicações, ou seja,
impulsionar algumas publicações e anúncios.

Isso não significa que você deve ter um alto
investimento no Instagram. Comparada
com outras mídias tradicionais como
anúncios em jornais, TV’s, rádios e
outdoors, o investimento no Instagram é
baixíssimo.
Você pode, por exemplo, impulsionar uma
publicação por 7 dias, em uma cidade de
porte médio, por menos de R$ 100,00,
dependendo do seu público.

Outra vantagem de anunciar no Instagram é a
possibilidade de inserir links nas suas publicações.
Lembra do funil do Inbound Marketing que
mencionamos no capítulo 3?
Então, para fazer o seu prospect passar pelas fases
do funil é preciso levá-lo ao seu site, blog, ou outro
destino de sua preferência. Só assim o seu
prospect se transformará em um lead para que
você passe a nutrí-lo de forma mais frequente,
criando um relacionamento cada vez mais próximo,
o que pode facilitar para atingir o objetivo de fazêlo contratar os seus serviços.
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CONCLUSÕES E OUTRAS #DICAS DA PEJOTA:
Last February

Lembre-se:
NINGUÉM COMPRA O QUE NÃO ESTÁ À VENDA!
⠀⠀
Encare as suas mídias sociais como
ferramentas de negócios. Elas são a
vitrine do seu profissionalismo.
Portanto, escolha o que vai estar
exposto com uma visão estratégica e
focada nos objetivos do seu negócio.
Antes de "vender", crie e desenvolva
um relacionamento engajado com o
seu público. Isso gera interação e
humanização do seu trabalho.
Tenha consistência e regularidade
com as suas publicações. Uma rotina
de conteúdos de valor engaja e
fomenta
a
sua
rede
de
relacionamento.

Faça benchmark! Valorize e aprenda
com os que estão na sua frente.
Encoraje e compartilhe com os que
ainda não estão onde você chegou.

Produza
“peças
de
conteúdo”
(imagens, artigos, vídeos, ebooks,
etc.) que AGREGUEM VALOR para a
sua audiência.
Ninguém chega no topo sozinho. Por
isso invista em boas parcerias. Isso
aumenta a propagação tanto da sua
mensagem quando da mensagem do
parceiro, e pode render boas
oportunidades
de
crescimento
pessoal e profissional para ambas as
partes.
Seja atencioso com cada seguidor.
Você não é “importante demais” para
deixar os seguidores sem resposta.

Seja autêntico! O público online é
capaz de detectar facilmente quem
não está sendo verdadeiro. Marketing
não é sobre manipular pessoas.
Marketing
é
sobre
influenciar
comportamentos!
O
Advogado
é
um
vendedor!
Vendemos tempo, confiabilidade e
segurança!
13

CONCLUSÕES
Last February

As regras estabelecidas pelo CED têm
o objetivo de impedir comunicações e
ações de caráter intrusivo que possam
comprometer a sobriedade, a nobreza
e a dignidade da profissão, bem como
inibir procedimentos que caracterizem
mercantilização da advocacia.

Se respeitadas as restrições
mencionadas acima, você pode
criar excelentes estratégias de
Marketing Jurídico Digital que vão
promover o seu trabalho e
diferenciar o seu escritório dos
demais, lhe concedendo um status
de “especialista” naquela área.
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Você, como Advogado, sempre encontrou brechas na lei.
Agora tá na hora de encontrar brechas nas Mídias Digitais e
explorá-las a seu favor!

Aproveite quando as
pessoas estão falando sobre
a Reforma da Previdência por exemplo - e escreva um
artigo no seu blog falando
sobre o tema.

Seja sempre o primeiro a informar nas redes sociais!

Encontre assuntos
recorrentes e que rendem
muitos comentários. Falar
sobre notícias que estão
em alta em seu blog ou em
redes sociais pode trazer
uma boa visibilidade e
engajamento!

Use todo seu conhecimento, com muito bom senso e ética
profissional, e seja uma referência em sua área de atuação!
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CONHEÇA A PEJOTA!
WWW.PEJOTA.COM.BR

(31) 3378-0701

/pejotacontabilidade

@pejotacontabilidade

/pejotacontabilidade

