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Caros Associados,

Considerando que as demandas de usuários de serviços advocatícios 

estão em constante evolução, especialmente com o avanço do uso e 

acesso à tecno-logia associado a falta de estudos do setor sobre as 

necessidades dos Clientes de serviços jurídicos e seu nível de satisfação, 

A AB2L, Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs criou um grupo 

de trabalho para estudar o tema.

A AB2L tem em sua missão:

1. Apoiar o desenvolvimento de empresas que ofereçam produtos ou ser-

viços inovadores por meio do uso de recursos tecnológicos para a área

jurídica (denominadas lawtechs/legaltechs);

2. Fomentar o crescimento deste setor e estimular as melhores práticas

profissionais, de modo a alcançar novas soluções para questões de dife-

rentes áreas da sociedade;

3. Democratizar o conhecimento jurídico e ampliar o acesso à justiça, sem-

pre em concordância com a Constituição Federal e o Estatuto da OAB,

por meio do uso da tecnologia.

São objetivos da AB2L contribuir para:

Introdução
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1. O desenvolvimento de um ambiente de tecnologia e inovação na

prática jurídica;

2. A implementação e o aprimoramento da legislação, bem como

a atuação junto à Administração Pública, de modo a fomentar

inovações na área;

3. O desenvolvimento de estudos e pesquisas, tanto para a informação

da sociedade quanto para a qualificação dos profissionais interessados;

e

4. A integração entre profissionais das áreas jurídica e tecnológica, de

modo a criar um ecossistema de inovação.

Criamos, portanto, um grupo de trabalho envolvendo os 

associados da entida-de e pessoas da área de pesquisa, 

tecnologia e Direito para ampliar-mos o entendimento das 

necessidades dos Clientes finais de serviços jurídicos, sejam eles 

pessoas físicas ou jurídicas, de modo a adicionar mais uma 

camada de conhecimento para sociedade na democratiza-ção e 

evolução da área do Direito, além dos temas técnicos,  jurídicos 

e regulatórios dos profissionais de direito, que já têm frentes 

específi-cas de trabalho na AB2L. 

O futuro do direito começa agora. Esperamos que esse relatório 

possa trazer luzes ao mercado jurídico e melhorar a relação entre 

cliente e advogados. 

Atenciosamente, 

Daniel Marques
(Dir. Executivo AB2L)

Empresas aliadas à AB2L:
Uma cooperação:
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Metodologia de
Pesquisa
Iniciamos o projeto em abril de 2021, compon-

do o grupo de trabalho com discussões semanais 
sobre o tema. 

Como foco de estudo, decidimos analisar a jor-
nada do Cliente na contratação dos serviços ad-
vocatícios.

Para tal, avaliamos os aspectos relacionados à 
satisfação dos serviços contratados, usando as di-
mensões do marketing mix 7 P’s  (produto, preço, 
praça, promoção, pessoas, processos e percep-
ção).

Para analisar os resultados, lançamos mão da 
Teoria da Desconfirmação para avaliar as maio-
res lacunas de mercado hoje, sob 3 perspectivas 
distintas - a percepção da População em geral, a 
percepção de usuários de serviços advocatícios e 
a percepção de Advogados atuantes no mercado. 

O estudo foi conduzido em duas etapas. A pri-
meira, qualitativa e a segunda, quantitativa. 

Na primeira etapa, de pesquisa qualitativa, con-
duzida durante o mês de Junho de 2021, utilizamos 
o caráter exploratório para pesquisar os aspectos
subjetivos do comportamento humano no seu re-
lacionamento com o Direito e profissionais da área.
As pesquisas qualitativas foram conduzidas de
maneira individual, por videoconferência, seguin-
do roteiro específico para o tema, que se tornou a
base de nossas principais hipóteses a serem pes-
quisadas na fase quantitativa.

O roteiro foi formatado em 4 partes:
• Parte 1: coleta inicial das informações
• Parte 2: experiências passadas com Advogados

• Parte 3: avaliação de critérios relacionados
aos 7 Ps

• Parte 4: apresentação de estímulo para clas-
sificação da importância de fatores identifi-
cados como potencialmente impactantes na
satisfação do Cliente

Na segunda etapa, de pesquisa quantitativa, 
criamos um questionário composto de mais de 
50 perguntas fechadas baseadas nos resultados 
da fase qualitativa e aplicamos o questionário de 
maneira online durante os meses de agosto e se-
tembro de 2021, com amostra forçada de repre-
sentatividade da População brasileira, tanto em 
características regionais quanto de idade. 

Os resultados aqui apresentados são o reflexo 
de ambas as fases, sendo que todos os dados per-
centuais demonstrados nesse documento são ad-
vindos da pesquisa quantitativa. Os comentários e 
análises englobam também resultados obtidos nas 
entrevistas em profundidade da fase qualitativa.

Amostra

Nossa amostra foi composta de:
Fase qualitativa: 20 entrevistas em profundi-

dade, por videoconferência.
Fase quantitativa: 2019 participantes de todo 

o Brasil por meio de questionário online, sendo
1500 pessoas representantes da População em
geral, das quais 959 já contrataram serviços ad-
vocatícios anteriormente e 519 Advogados, distri-
buídos por todas as regiões do Brasil e faixas etá-
rias compatíveis com a distribuição populacional
segundo o IBGE.

Este estudo apresenta um grau de confiança 
de 95%, com margem de erro estimada em 2%.

Capítulo 1
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Perfil dos 
Entrevistados
População em geral

Como podemos observar na Figura 1, a grande maioria dos par-
ticipantes estão localizados nas regiões Sudeste e Nordeste, com 
74% de participação. Número muito similar aos dados do IBGE1, 
que consideram essas 2 regiões contendo 71% da População brasi-
leira. Além disso, com relação à distribuição por faixa etária, segui-
mos o mesmo critério, com 66% da População entre 25 e 49 anos, 
número muito similar à nossa amostra.

 1PNAD, IBGE, 4o Trimestre de 2019.

Centro- Oeste

Sul

Sudeste

Norte

Nordeste

24,93%

7,20%

7,53%

46,47%

13,87%

Distribuição Geográfica

Figura 1 - Distribuição Geográfica, População em Geral, 1500 respondentes

Capítulo 2
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Com relação ao nível de escolaridade, percebemos uma distribuição 
geográfica mais alinhada com pessoas com ensino superior completo, um 
reflexo usual de pesquisas realizadas por meio online, mas que não com-
promete os resultados da pesquisa.

Faixa Etária

13,13%

36,67%

33,00%

20,20%

18 a 24 
anos

25 a 39 
anos

40 a 59 
anos

60 anos
ou mais

Nível de escolaridade
Ensino médio incompleto, inferior ou cursando

Ensino superior completo

Ensino superior incompleto ou cursando

Pós- Graduação completa ou Superior

Pós- Graduação incompleta ou cursando

44,80%

20,73%

28,80%

4,40%

1,17%

Figura 2 - Distribuição por Faixa Etária, População em Geral, 1500 respondentes

Figura 3 - Distribuição por Escolaridade, População em Geral, 1500 respondentes
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Perfil dos Advogados

Com relação aos Advogados, a distribuição está alinhada com infor-
mações da OAB2 em que 68% dos profissionais são das regiões Sul e 
Sudeste, índice muito similar a nossa amostra. 

Com relação à faixa etária, é de se esperar que a distribuição esteja 
mais concentrada entre 25 a 59 anos, seja pela necessidade de formação 
acadêmica, seja pela metodologia de coleta por pesquisa online.

 2OAB, Quadro da Advocacia, Dezembro de 2021, https://www.oab.org.br/institucionalconselhofederal/quadroAdvogados

Centro- Oeste

Sul

Sudeste

Norte
15,6%

6,2%

4,2%

63 ,3%

10,4%

Distribuição Geográfica

Figura 4 - Distribuição Geográfica, Advogados, 519 respondentes
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Com relação à forma de atuação, mais de 65% dos entrevistados atuam de for-
ma independente, enquanto somente 4.2% são sócios de um escritório de advoca-
cia com mais de 6 profissionais, um reflexo claro da maneira de atuação do setor.

Faixa Etária
18 a 24 

anos

25 a 39 
anos

40 a 59 
anos

60 anos
ou mais

1,2%

51,6%

46,4%

0,8%

Forma de atuação
Atuo como Advogado independentemente

Faço parte de uma pequena sociedade de Advogados (até 5pr)

Sou sócio de um escritório de advocacia (acima de 6pr)

Trabalho em um escritório de advocacia (acima de 6pr)

65,9%

17,0%

4,2%

12,9%

Figura 5 - Distribuição por Faixa Etária, Advogados, 519 respondentes

Figura 6 - Forma de Atuação, Advogados, 519 respondentes
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Seguindo com a análise, comparamos a forma 
de atuação com a quantidade de anos em que o 
profissional se encontra registrado na OAB. Nesse 
ponto, não encontramos indicativos significativos 
que demonstrem que profissionais mais jovens ou 
mais velhos tenham uma maneira de atuação di-
ferenciada. O que podemos ver pelos dados é que 
entre 5 a 10 anos de profissão, o Advogado nor-
malmente tem uma maior probabilidade de tra-
balhar em uma sociedade de Advogados, mas nos 
demais períodos de sua carreira, a grande maioria 
trabalha de maneira independente.

 De acordo com o Guia de Carreira, o salário 
médio de um Advogado em São Paulo é de três 
mil Reais3. Usando esse valor como base, po-
demos supor de maneira empírica que, se cada 
Cliente rende ao Advogado em média três mil 
reais, a grande maioria dos Advogados do Brasil 
recebem menos de 90 mil Reais por ano, tornan-
do o trabalho consultivo e a satisfação do Cliente 
essenciais para seu sucesso.

Forma de atuação vs 
tempo de registro OAB

Tamanho da Clientela

Associado

Sócio

Pequena Sociedade

Advogado independente

Menos de
2 anos

62,50%

14,58%

6,25%

16,67%

Entre 3 e
5 anos

69,57%

16,15%

5,59%

8,70%

Entre 5 e
10 anos

59,59%

20,21%

2,59%

17,62%

Entre 10 e
20 anos

75,00%

11,36%

4,55%

9,09%

Mais de
20 anos

65,52%

20,69%

3,45%

10,34%

 3Guia de Carreira, Dezembro de 2021, https://www.guiadacarreira.com.br/salarios/quanto-ganha-um-Advogado/

Acima de 
50 Clientes 

por ano

27,4%

Entre 30 e 
50 Clientes 

por ano

11,6%

Menos de 
10 Clientes 

por ano

20,2%

Entre 10 e 
30 Clientes 

por ano

40,8%

Figura 7 - Anos de Profissão versus Forma de Atuação, 
Advogados, 519 respondentes

Com relação ao tamanho da carteira de Clien-
tes, mais de 40% dos Advogados atendem entre 
10 a 30 Clientes ao ano.

Figura 8 - Tamanho da Clientela, Advogados, 
519 respondentes
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A Jornada do
Cliente de Serviços 
Advocatícios

Para inovar, é necessário compreender a jorna-
da do Cliente, seus anseios e expectativas, para 
que seja possível criar um processo contínuo de 
melhoria. Para esse estudo, identificamos como 
as principais etapas da jornada do Cliente de ser-
viços advocatícios:

1. Descoberta: nessa etapa, buscamos enten-
der porque e como a População busca Ad-
vogados, suas motivações e anseios nesse
primeiro momento.

2. Consideração: analisamos nesta etapa
quais fatores são levados em consideração
para escolher um Advogado e contratá-lo.

3. Contratação: é esse o momento em que o
lead se transforma em Cliente efetivamen-
te. Analisamos então o que Clientes es-
peram na formalização da contratação do
profissional.

4. Entrega dos serviços: verificamos os prin-
cipais pontos de como os Clientes desejam
que o processo da prestação dos serviços
advocatícios aconteça.

5. Satisfação: por fim, analisamos quais crité-
rios impactam em um maior índice de sa-
tisfação do Cliente.

Em toda a análise, serão comparados 3 aspectos 
de cada etapa da jornada do Cliente, sendo eles:

• Mundo Ideal: a expectativa da Po-
pulação em geral com relação a
serviços advocatícios.

• Total de 1500 respondentes, identificados
no texto como “População”.

• Mundo Real: o que pessoas que efetiva-
mente contrataram Advogados encontram
em seu relacionamento com eles.

• Total de 959 respondentes, parcela dos
1500 respondentes acima, identificados no
texto como “Clientes”.

• Profissionais: o que os Advogados perce-
bem e fazem efetivamente no seu dia a dia

de profissão. 
• Total de 519 respondentes, identificados

no texto com “Advogados”.

Uso de serviços advocatícios

Ao analisar os dados para identificar quem fo-
ram Clientes de serviços advocatícios, pergunta-
mos à População sobre a necessidade desse tipo 
de serviço. 

Sendo assim, quase 64% da População disse 
já ter consultado um Advogado antes, enquanto 
quase 20% disse que precisou em algum momen-
to de serviços jurídicos, mas não chegou a consul-
tar um Advogado, o que indica um alto índice de 
necessidade da População ao acesso ao Direito e 
à Justiça.

Compreendendo também que uma grande par-
cela da População pode ter acesso a serviços da 
Defensoria Pública, identificamos quem utilizou 
Advogados particulares ou defensores públicos. 
Vale ressaltar que o índice de respondentes que 
mencionaram usar defensores públicos foi muito 
menor do que a População efetivamente elegível 
a usá-los.

Uso de serviços advocatícios
ja pensei em 
consultar um 

Advogado, mas 
não consultei 

Não, nunca 
pensei em 

falar com um 
Advogado

Sim, já
consultei um

Advogado 
antes

19,60%

16,47%

63,93%

Figura 9 - Uso de Serviços Advocatícios, População, 
1500 respondentes

Capítulo 3
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Na fase de pesquisa qualitativa, identificamos 
ser muito comum pessoas iniciarem o relaciona-
mento com um Advogado particular e, depois, por 
questões financeiras, procurarem a defensoria 
pública. Do mesmo modo, muitas vezes mencio-
nando questões como a “morosidade” ou a “insa-
tisfação com o defensor público”, o Cliente busca 
um Advogado particular para dar andamento ao 
seu processo. Sendo assim, analisamos ambos os 
tipos de serviço em conjunto.

Descoberta

Para encontrar o profissional para lhe atender, 
a População tem uma expectativa muito grande 
de ter o apoio da OAB e mais informações sobre 
os Advogados por meios eletrônicos, o que não 
se transforma em realidade quando analisamos as 
respostas dos Clientes, que em sua grande maio-
ria encontrou o profissional ao qual contratou por 
meio de recomendações entre amigos e familiares.

Paralelamente, analisamos como os Advogados 
conquistam sua carteira de Clientes e o índice de 
recomendação é bem menor do que o menciona-
do na expectativa da População ou até mesmo no 
que foi mencionado pelos Clientes. 

A OAB foi o segundo maior referenciador de 
Advogados para Clientes, no entanto, Advogados 
reportam um índice menor de Clientes advindos 

por esse meio, sendo a Internet, por meio de sites 
próprios, blogs e redes profissionais, a segunda 
maior fonte de Clientes para Advogados.

Esse resultado demonstra a importância em se 
promover uma experiência de excelência pelos 
Advogados para atingirem um alto índice de satis-
fação e conseguirem ser mais recomendados por 
seus Clientes. 

Além disso, podemos ver a importância da pro-
paganda do Advogado na internet, se tornando o 
segundo maior canal para os Advogados de cap-
tação de Clientes, com quase 14% de incidência. 
Além disso, apresenta-se uma oportunidade para a 
OAB prestar um serviço adicional à População com 
recomendação e avaliação de Advogados que faci-
litem o acesso da População a esses profissionais.

Tipo de serviço

22,00%

78,00%

Defensoria pública

Advogado Particular

Busca do Profissional

Recomendações 
entre familiares

e amigos

88,9%

87,7%

48,6%

42,5%

75,6%

10,4%

5,1%

4,8%

62,6%

9,2%

13,5%

2,9%

Expectativa da população

Realidade dos clientes

Percepção dos Advogados

Informações 
sobre o Advogado 

na internet

Informações do
Advogado na

OAB

Recomendações 
na internet (redes  

sociais, sites e 
busca)

Figura 11 - Busca do Profissional, População | Clientes | 
Advogados, 2019 respondentes

Figura 10 - Tipo de Serviço, Clientes, 959 respondentes
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Consideração

Começamos a analisar essa fase identifican-
do se os Clientes normalmente pesquisam vários 
profissionais até encontrar o Advogado ideal para 
sua necessidade, uma vez que um dos aspectos 
importantes da profissão do Advogado é a pes-
soalidade na escolha e no relacionamento. O que 
descobrimos é que apenas 23% dos Clientes fala-
ram com mais de um profissional para escolher, 
ou seja, não há uma busca ativa do profissional 
ideal, mas sim o fechamento direto com o primei-
ro e único profissional encontrado.

Quando falamos do primeiro contato, compa-
ramos a ordem de importância dos fatores para 
a População versus o que aconteceu na realidade 
com os Clientes.

O fator mais importante para a População em 
geral é a rapidez nesse primeiro contato com o 
Advogado, mas a realidade mostra que esse fa-
tor foi o 2º pior avaliado pelos Clientes, na sexta 
posição. Na perspectiva do Cliente, o fator que 
mais se destacou no primeiro contato com o Ad-
vogado foi a demonstração da sua experiência, 
seguido da clareza e objetividade do profissio-
nal, que na perspectiva da População é o fator 
menos importante. 

Esses dados demonstram uma desconexão e 
desconformidade nas expectativas da População 
nesse primeiro contato com a realidade encontra-
da. Além disso, demonstra um fator importante 
relativo as soft skills que Advogados deveriam ter 
de acordo com a População, que classifica a em-
patia como o terceiro fator mais importante, en-
quanto na realidade este foi o pior avaliado. 

Seguindo adiante, analisamos como a Popula-
ção em geral avalia os fatores mais importantes 
versus o que os Advogados acreditam serem os 
fatores mais importantes para o Cliente, o que 

Sim

Não

23,6%

76,4%

Pesquisou vários
profissionais?

Fatores mais importantes 
no primeiro contato

Experiêncai do Advogado 

Rapidez no contato com o Advogado 

Empatia do Advogado 

Sentir segurança com as orientações

Facilidade em compreender as orientações

Clareza e objetividade do Advogado

Ordem de importância Expectativa da população

 Concordância com Realidade dos clientes

Figura 12 - Escolha do Profissional, 959 respondentes

Figura 13 - Fatores de impacto no primeiro contato, 
População | Clientes, 1500 |959 respondentes
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demonstrou também grande desconexão. 
Apesar dos Advogados acreditarem que a 

empatia é o fator mais importante, esse foi 
o índice pior avaliado pelos Clientes quan-
do se relacionaram com seus Advogados. Já a
questão da clareza e objetividade foi avalia-
da pelos Clientes como o segundo ponto mais
encontrado nesse primeiro contato e os Advo-
gados acreditam que é o menos importante.

Além disso, comparando a Figura 13 com a Fi-
gura 14, podemos ver que a expectativa da Po-
pulação é de rapidez no contato, mas isso não 
é encontrado na realidade dos Clientes, nem os 
Advogados acham esse ponto tão importante.

Isso nos mostra que existem muitas áreas 
para os Advogados entenderem melhor os an-
seios de seus potenciais Clientes, já que há essa 
desconexão que impacta diretamente na satisfa-
ção dos Clientes. 

Para os Advogados terem sucesso, existem al-
guns pontos importantes que não devem acon-
tecer neste primeiro contato, sendo os 
principais: postura arrogante (que pode estar 
diretamente conectada com a empatia), falta de 
compromisso e demonstração de desinteresse.

Fatores mais importantes 
no primeiro contato

Concordância com a realidade dos clientes

Opinião do Advogado

Experiência do Advogado

Clareza e objetividade do

Sentir segurança com as orientações

Facilidade em compreender as orientações

Rapidez no contato com o Advogado 

Empatia do Advogado

Detratores do 
Relacionamento com 
Advogados

Postura arrogante

75,80%

54,00%

49,20%

48,67%

23,40%

22,60%

15,93%

Falta de compromisso

Desinteresse

Desonestidade

Falta de agilidade

Linguajar complicado

Inexperiência

Advogado

Figura 15 - Detratores do Relacionamento, População, 1500  respondentesFigura 14 - Fatores de impacto no primeiro contato,
 Cliente | Advogados, 959 |519 respondentes
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Contratação

Após a fase de consideração, chegamos no momento em que a População efetivamen-
te contrata um Advogado e se torna Cliente. Nesta etapa, a expectativa é muito diferente 
do que os Clientes encontram em uma situação real.

Mais de 90% da População gostaria de ter informação sobre quais serão as fases do 
processo, estimativa de prazo para conclusão, referência de preço dos serviços que serão 
prestados e um contrato detalhado. No entanto, a realidade apontada pelos Clientes mos-
tra que nenhum desses pontos é atingido no mesmo nível da expectativa da População. 

Especialmente os pontos “receber uma proposta por escrito” e “receber um contrato 
detalhado” chamam a atenção pela baixa formalização reportada pelos Clientes dos ser-
viços contratados.

Condições esperadas na contratação de serviços

0

Expectativa da população Realidade do cliente

Informação fases do processo

41%

64%

71%

57%

60%

77%

72%

64%

95%

92%

92%

90%

88%

85%

83%

81%

Estimativa do prazo

Referência do preço dos serviços

Contrato detalhado

Proposta por escrito

Receber nota fiscal

Negociar formas de pagamento

Negociar valor de serviços

Figura 16 - Condições esperadas na Contratação, População | Clientes, 1500 | 959 respondentes.

Quando perguntamos para os Advogados o que eles fazem durante o fechamento 
com o Cliente, fica claro que nem sempre as expectativas da População são atingidas. 
Em um ponto especificamente de “informar claramente as fases do processo”, é neces-
sário aprofundar o entendimento do nível de granularidade da informação passada pelo 
Advogado comparativamente a expectativa do Cliente.
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Figura 17 - Ações no Fechamento, Advogados, 519 respondentes

Figura 17 - Ações no Fechamento, Advogados, 519 respondentes

Além disso, buscamos entender com a População quais seriam os 
critérios que fariam com que eles não contratassem um Advogado em 
específico. Como de se esperar, a questão custo é importante nesse 
momento, no entanto, há outros pontos que são mencionados com altos 
índices como a falta de transparência do que está
incluso no valor e realizar um acordo informal.

Ações no fechamento do Cliente

Nunca

Poucas vezes

Na maioria das vezes

Sempre

32,18%

35,84%

59,34%

65,51%

22,16%

22,97%

38,34%

31,41%

56,26%

35,65%

35,65%

24,47%

29,09%

28,90%

43,16%

48,17%

15,03%

21,00%

26,01%

18,30%

14,26%

5,01%

27,17%

28,90%

12,72%

26,20%

20,04%

6,17%

10,21%

1,93%

0,39%

21,77%

5,97%

0,77%

27,36%

2,70%

Faz uma proposta por escrito

Fornece referências de quanto custa o serviço

Faz um contrato detalhado sobre a prestação de serviços

Informa claramente as fases do precesso/trabalho

Fornece uma estimativa de prazo

Negocia valor dos serviços

Negociar formas de pagamento e parcelamento

Fornece uma nota fiscal da prestação de serviços

Fornece um recibo da prestação de serviços
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Nas entrevistas em profundidade da fase qualitativa foi usu-
al recebermos o feedback de Clientes que receberam cobranças 
adicionais ou serviços que o Cliente achava que estava incluso no 
serviço contratado, mas não estava. Portanto, uma maior transpa-
rência e clareza se faz necessária nesse momento.

Ações para não contratar o serviço
Custo é maior do que eu posso pagar

Falta de transparência no que está incluso

Acordo informal (sem proposta/ contrato formal)

Falta de clareza sobre como o preço dos serviços foi definido

Sem opção de parcelamento

Falta de transparência nos prazos do processo

Falta de clareza sobre as fases

22,33%

22,33%

26,87%

32,93%

50,93%

56,93%

70,87%

Figura 18 - Fatores de impacto no primeiro contato, População | Clientes, 1500 |959 respondentes
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Precificação

Focamos também em entender alguns critérios mais específicos 
com relação a precificação, meios e formas de pagamento.

Figura 19 - Modelo de Precificação ideal, População, 1500 respondentes

Modelo de precificação Ideal
29,10%

21,97%

17,95%

16,41%

14,57%

Valor por hora
de trabalho

Valor por fase
do processo

Percentual em cima do 
sucesso do caso

Valor fixoPercentual do
valor da causa

Figura 19 - Modelo de Precificação ideal, População, 1500 respondentes
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Para a População em geral, o modelo de 
pre-cificação ideal é um percentual sobre o 
valor da causa. O modelo menos interessante é 
de um va-lor fixo. Podemos supor que assim o 
seja, uma vez que é mais claro e fácil de 
entender como o preço é definido quando se 
trata de um percentual e não de um valor fixo. 

Em termos de formas de pagamento, poder 
utilizar de meios mais modernos é 
importante para o cliente, sendo o cartão de 
crédito a opção preferencial.

Prestação de Serviços
Após a contratação, na jornada do cliente entra-

mos na fase da prestação do serviço contratado. 
Quando analisamos a expectativa da População 
em relação à realidade encontrada pelos Clien-
tes, vemos mais uma vez uma desconexão entre 
os anseios versus o que acontece no dia-a-dia. O 
fator mais importante para o sucesso na prestação 
de serviços da população em geral é o comprome-
timento do advogado, sendo o senso de urgência 
o terceiro ponto mais importante. No entanto, a
realidade é que o senso de urgência foi o critério
pior avaliado pelos Clientes. O melhor avaliado foi
a clareza nas informações e explicações, que é so-
mente o quarto fator na lista de expectativas.

Figura 22 - Fatores para o sucesso, População | Clientes, 
1500 | 959 respondentes

Modelo de 
Pagamento Ideal

Fatores mais importantes  
para o sucesso do Serviço

Formas de
Pagamento Ideal

Pagamento
somente
no final

Cartão
de

crédito

Cartão
de

débito
PIX Boleto

Bancário Dinheiro
Trans-

ferência
bancária

Pagamento
parcelado

Pagamento
único com 

desconto

59,20%

$ $ $

29,00%

11,80%

64,60%
55,0% 52,67%

46,40% 43,40%
37,93%

Comprometimento do Advogado

Disponibilidade do Advogado

Senso de urgência por parte do Advogado

Clareza nas informações e explicações

Respostas e retornos rápidos

Proatividade no contato para passar informações sobre...

Ordem de Importância Expectativa da população
Concordância com Realidade do cliente

Figura 20 - Modelo de Pagamento ideal, População, 1500 
respondentes

Figura 21 - Forma de Pagamento ideal, População, 1500 
respondentes
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O que fica evidente comparando ambas as figu-
ras é que o Advogado se empenha e transmite cla-
reza em suas informações e isso é percebido pelos 
Clientes, mesmo que esse não seja o fator mais 
importante na percepção da População em geral. 

Quando falamos do andamento do processo 
em geral, avaliamos os fatores que a População 
tem como expectativa de serem os mais impor-

De um lado verificamos que a questão da agi-
lidade do andamento do processo está bem ali-
nhada com a realidade, no entanto, outras ques-
tões, como, por exemplo, a experiência com o que 
acontecerá com o processo ou a proposição de 
soluções de maneira mais consultiva, foram as 
piores avaliadas. 

Quando verificamos a percepção dos Advogados 
do que é mais importante para o Cliente, vemos 
um grande alinhamento em suas respostas com 
a População em geral, no entanto isso não tem 
transparecido claramente para o Cliente, confor-
me Figura 22. 

Fatores mais importantes 
para o sucesso do Serviço

Ordem de Importância Expectativa da população

Opinião dos Advogados Ordem de Importância Expectativa da população 

Concordância com Realidade dos clientes

Disponibilidade do Advogado

Senso de urgência por parte do Advogado

Clareza nas informações e explicações

Respostas e retornos rápidos

Proatividade no contato para passar informações sobre...

Comprometimento do Advogado

tantes e o que de fato aconteceu com os Clientes, 
conforme figura abaixo:

Fatores mais importantes no 
andamento do processo

Agilidade para dar andamento ao processo

Proatividade na comunicação do status do processo

Não 

Propor soluções para o caso

Solicitação clara e direta de que  documentos precisam

Experiência com relação ao que acontecerá como processo

Comprometimento com relação ao processo

Figura 23 - Fatores para o sucesso, População | Advogados, 
1500 | 519 respondentes

Figura 24 - Fatores no andamento do processo, População | 
Clientes, 1500 | 959 respondentes

surgir custos não planejados ou inesperados
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Equipe

Por se tratar de prestação de serviços, o fator “pessoas” e “equipe” tem um 
papel primordial na satisfação dos Clientes. 

Sendo assim, analisamos esse fator para verificarmos a expectativa da Po-
pulação versus o que os Clientes encontraram efetivamente na prestação de 
serviços. 

O critério mais importante está alinhado em ambos os casos, identificando a 
pessoalidade no relacionamento do principal profissional com quem o Cliente 
lida. No entanto, quando falamos de Advogados que trabalham em equipe, a 
expectativa é que todos os profissionais sejam apresentados antes do início do 
trabalho, o que na realidade não acontece.

Figura 25 - Fatores no andamento do processo, População | Advogados, 1500 | 519 respondentes

Podemos perceber que os Advogados têm uma percepção bem alinhada 
com a expectativa da População, mas isso infelizmente não tem se 
tornado realidade quando comparamos ao que foi reportado pelos Clientes. 

Proatividade na comunicação do status do processo

Experiência com relação ao que acontecerá com o processo

Comprometimento com relação ao processo

Solicitação clara e direta de que documentos precisam

Propor soluções para o caso

Não sugerir custos não planejados ou inesperados

Agilidade para dar andamento ao processo

Fatores mais importantes
no andamento do processo

Ordem de Importância Expectativa da população

Percepção do Advogado
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Figura 26 - Equipe, População | Clientes, 1500 | 959 respondentes

 

Quando analisamos a percepção do Advogado, es-
pecialmente no primeiro critério também há um gran-
de alinhamento, devendo o Advogado ter mais atenção 
em comentar se haverá uma equipe trabalhando no caso 
ou alguém para substituí-lo em uma emergência. Esses 
fatores foram considerados importantes para a Popu-
lação, mas não em alta escala para os Advogados, es-
pecialmente a questão da substituição em situações de 
emergência, fator avaliado como menos importante na 
percepção dos Advogados. 

Ordem de Importância Expectativa da população

 Concordância com a realidade dos clientes

Equipe na prestação de serviços
Quem deve cuidar do meu caso é o mesmo profissional com quem eu fechei o serviço

Se o Advogado tiver uma equipe é importante saber mais sobre isso e quem 
são os profissionais antes de iniciar o trabalho

É importante o Advogado fazer parte de uma equipe com especialistas em outras áreas do direito

O Advogado deve saber dos detalhes do seu caso mesmo que outros profissionais estejam envolvidos

O Advogado deve ter um profissional que o substitua para situações de férias ou 
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Figura 27 - Equipe, População | Advogados, 1500 
| 519 respondentes

Canais de Comunicação  Ideais

Na prestação de serviços, o relacionamento e canais de comunicação 
também têm uma participação importante no sucesso e satisfação do 
Cliente. Abaixo listamos as preferências e os canais preteridos em 
cada momento do relacionamento com o Advogado, de acordo com a 
Popu-lação em geral. 

No primeiro contato, o canal preferido é a reunião presencial, segui-
do o WhatsApp. Já o e-mail foi o canal mais preterido nesse momento.

Equipe na prestação de serviços

Ordem de Importância Expectativa da população

Percepção do Advogado

Quem deve cuidar do meu caso é o mesmo profissional com quem eu fechei o serviço

Se o Advogado tiver uma equipe é importante saber mais sobre isso e quem são os profissionais
antes de iniciar o trabalho

O Advogado deve ter um profissional que o substitua para situações de férias ou doença

O Advogado deve saber do detalhes do seu caso mesmo que outros profissionais estejam envolvidos

É importante o Advogado fazer parte de uma equipe com especialistas em outras áreas do direto
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Figura 29 - Canal de Comunicação - Negociação, População, 
1500 respondentes

Preferência similar acontece na discussão do caso 
em si. Mesmo esta pesquisa tendo sido aplicada 
após mais de um ano de pandemia, o contato pes-
soal ainda é muito importante na percepção da 
População e se torna um desafio em um mundo 
mais virtual e dinâmico. Precisando, portanto, o 
Advogado difundir e se adaptar às novas tecnolo-
gias que tragam essa pessoalidade no tratamento.

Para negociar os serviços, a reunião presen-
cial também é o preferido, com o E-mail 
sendo o preterido. 

Primeiro Contato

Preterido

Preferido

-41%

-6%

-17% -13%

-24%

1%

65%

14%

3%

17%

Negociações de Serviços

Preterido

Preferido

-38%

-4%

-24%

-12%

-22%

5%

63%

10%
7%

15%

E-mail Reunião 
Presencial Telefone WhatsappVídeo- 

conferência E-mail Reunião 
Presencial Telefone WhatsappVídeo- 

conferência

Figura 28 - Canal de Comunicação - Primeiro Contato, População, 
1500 respondentes



26

Figura 30 - Canal de Comunicação - Discussão do Caso, Popu-
lação, 1500 respondentes

Quando falamos da comunicação do dia a dia 
do serviço, vemos uma mudança, transformando o 
Whatsapp no canal preferencial de comunicação.

Discussão do Caso

Preterido

Preferido

-37%

-4%

-24%

-11%

-25%

1%

70%

8%
12%

9%

o serviço

Preterido

Preferido
-46%

-6%

-17%

-13%

-18%

7%

30%

15% 12%

36%

E-mail E-mailReunião
Presencial

Reunião
PresencialTelefone TelefoneWhatsapp WhatsappVídeo- 

conferência
Vídeo- 

conferência

Comunicação durante

Figura 31 - Canal de Comunicação - Regularmente, 
População, 1500 respondentes
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Satisfação dos 
Clientes
Após essas fases, analisamos a satisfação do 

cliente e quais ações os Advogados tomam para 
dar continuidade ao relacionamento, visto que a 
recomendação é sua principal fonte de geração de 
novos clientes.

Quando perguntamos qual o nível de satisfação 
daqueles que contrataram um advogado, aproxi-
madamente 68% se disse satisfeito ou muito satis-
feito. No entanto, 19% dos Clientes ficaram insatis-
feitos ou muito insatisfeitos com o serviço.

Figura 32 - Nível de Satisfação, Clientes, 959 respondentes

Nível de satisfação com o 
serviço contratado

34,31%

Muito satisfeito

Satisfeito

Mais ou menos satisfeito

Insatisfeito

Muito insatisfeito

33,89%

14,29%

4,90%

11,62%

Fizemos esse mesmo questionamento aos Ad-
vogados, para entender a percepção deles com o 
nível de satisfação de seus Clientes. Para estes, 
96% dos clientes ficaram muito satisfeitos ou sa-
tisfeitos com seus serviços.

Figura 33 - Nível de Satisfação, Advogados 519 
respondentes, 

É interessante notar a diferença de percepção 
entre ambos os públicos. Quando calculamos o 
NPS (Net Promoter Score) dos clientes, vemos que 
esse índice fica em 59, nota considerada regular. 
Já quando fazemos o mesmo cálculo na percep-
ção dos Advogados, eles se dão uma nota de 89, 
um excelente NPS. Mais uma vez se confirma que 
os Advogados não estão conseguindo satisfazer 
totalmente seus clientes para que seu índice de 
recomendação seja mais elevado e que há uma 
desconexão das percepções de ambos os públicos. 

Nível de satisfação com 
o serviço contratado

35,84%

Muito satisfeito

Satisfeito

Mais ou menos satisfeito

Insatisfeito

Muito insatisfeito

60,12%

4,05%

0,00%

0,00%
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Perguntamos aos Advogados quais ações eles executam para saber mais sobre a satis-
fação de seus Clientes e como mantém o contato ativo para futuros serviços e recomenda-
ções, conforme figura abaixo.

Continuidade do relacionamento

Pede feedback sobre sua prestação de serviços

Pede para que o Cliente o recomende

Entra em contato em datas especiais

Entra em contato para saber se o Cliente está precisando de algo

18,1%

Sempre Poucas vezes

Na maioria das vezes Nunca

14,1%

31,4%

22,0%

20,2%

20,4%

26,0%

27,0%

32,2%

35,3%

26,2%

32,6%

29,5%

30,3%

16,4%

18,5%

Figura 34 - Continuidade do Relacionamento, Advogados, 519 respondentes

Os índices de atividade efetiva são baixos, o que não ajuda os Advogados em saberem 
suas áreas de melhoria, captação de mais Clientes por recomendação e até mesmo manter o 
relacionamento ativo para novos serviços, se tornando grandes áreas de oportunidade para 
Advogados. 

Também perguntamos a População em geral quais seriam os principais fatores que 
geram insatisfação na prestação de serviços pelos Advogados.
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Uso de Tecnologia
A tecnologia é uma grande aliada na melhoria 

de processos e avanços na experiência dos Clien-
tes. Iniciamos essa etapa do processo perguntan-
do a População em geral como avalia o uso da 
tecnologia pelo Direito e Advogados em geral.

A falta de explicação do Status do processo, 
seguida da demonstração de descaso e descum-
primento de prazos. Esses tópicos foram bastante 
mencionados e explorados durante a fase qualita-
tiva da pesquisa, em que se mostrou frequente a 
falta de transparência sobre as fases do processo e 
o que aconteceria a seguir, além da falta de contato
do Advogado, reforçando o descaso mencionado.

Os custos não planejados também apareceram 
de maneira frequente na fase qualitativa, confir-
mando que a falta de um contrato claro no início 
do processo gera margem para discussões e atritos. 

Figura 35 - Impacto negativo da Satisfação, Populacão,
1500 respondentes

Desse modo, ainda há muito a se fazer para 
que o índice de satisfação dos Clientes seja melho-
rado e um maior entendimento dos Advogados do 
que seus potenciais Clientes esperam deles, bem 
como o feedback ativo de seus Clientes para identi-
ficar áreas de melhoria.

Motivos para a descontinuidade do relacionamento 

Não explicar o status do processo

Demonstrar descaso

Descumprir prazos

Custos não planejados

Falta de senso de urgência

Demonstrar despreparo

Comunicação reativa

Solicitação frequente de documentos

64,3%

58,1%

48,5%

39,5%

39,0%

34,5%

6,9%

5,5%

Tecnologia e Advocacia, 
na Perspectiva dos 

Clientes
Advogados deveriam usar ferramentas 

tecnológicas para se relacionar com seus Clientes

Advogados são profissionais atualizados 
com novas tecnologias

Advogados,no geral, deveriam oferecer 
serviços online

A Advocacia está a frente de outros setores quando se 
fala de adoção de tecnologia

72,0%

67,5%

65,3%

33,1%

15,1%

16,6%

18,4%

23,6%

7,0%

5,6%

10,7%

15,5%

5,9%

10,3%

5,5%

27,8%

Concordo Discordo

Não concordo nem discordo Não sei opinar

Capítulo 6

Figura 36 - Tecnologia e Direito, População, 

1500 respondentes
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De modo geral, tivemos respostas bastante si-
milares comparando a percepção da População 
com os Advogados, com uma grande diferença es-
pecialmente no item “A Advocacia está a frente de 
outros setores quando se fala de adoção de tec-
nologia”, em que Advogados discordam de manei-
ra mais alta, em 38% dos casos. Outro ponto que 
mostra uma maior discordância é sobre a atualiza-
ção tecnológica de Advogados, em que os próprios 
profissionais não se consideram tão atualizados. 

Lawtechs e Legaltechs

As Lawtechs e Legaltechs são empresas de tec-
nologia voltadas para o setor da Advocacia. Pergun-
tamos aos Advogados se eles sabiam o que esses 
termos significavam. Apenas 42% dos responden-
tes sabem o que é, o que mostra que os profissio-
nais da área precisam se atualizar mais fortemente 
com as novidades tecnológicas do setor.

Figura 38 - Lawtechs e Legaltechs, Advogados, 

519 respondentes

Para entendermos que empresas do setor são 
as mais conhecidas pelos Advogados, pedimos para 
eles citarem de maneira espontânea as empresas 
que conheciam. 18% dos Advogados não souberam 
mencionar nenhuma empresa.

As 10 empresas mais mencionadas foram:

Jusbrasil  35,1%

OAB Digital 8,1%

SAJ ADV 6,6%

Legal One 5,6%

Projuris 5,2%

Proadv  4,8%

AASP Gerenciador 4,4%

Advise 4,4%

Promad 4,4%

Astrea 4,2%

57,6%
Não

42,4%
Sim

Você sabe o que são 
Lawtechs e Legaltechs?

Tecnologia e Advocacia, 
na Perspectiva dos 

Advogados
Advogados deveriam usar ferramentas tecnológicas 

para se relacionar com seus Clientes

Advogados são profissionais atualizados 
com novas tecnologias

Advogados,no geral, deveriam oferecer 
serviços online

A Advocacia está a frente de outros setores 
quando se fala de adoção de tecnologia

84,2%

62,8%

70,9%

32,4%

10,8%

21,4%

20,0%

21,4%

7,0%

11,0%

5,6%

38,5%

2,5%

4,8%

3,5%

7,7%

Concordo Discordo

Não concordo nem discordo Não sei opinar

Figura 37 - Tecnologia e Direito, Advogados, 

519 respondentes
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Perguntamos aos Advogados se eles estariam dispostos a usar algumas novas 
tecnologias no seu dia a dia profissional, e a grande maioria está aberto ao uso, 
em especial aqueles que ajudam os Advogados a se relacionarem e conquistarem 
novos Clientes.

Figura 39 - Uso de novas tecnologias, Advogados, 519 respondentes

Quando fizemos a mesma pergunta para a População em geral há uma maior 
restrição com relação ao uso dessas novas soluções, que pode estar diretamente 
relacionada à falta de conhecimento e mercado ainda embrionário quando fala-
mos de tecnologia no Direito, na perspectiva e alcance do consumidor final, o que 
torna essencial uma maior promoção da tecnologia desse setor para todos. 

Uso de Novas Tecnologias Jurídicas, pelo Advogado
Ter seu perfil publicado em sites de redes de Advogados 

avaliados e recomendados

Ter apoio de serviços jurídicos automatizados que usam inteligên-cia artificial

Poder ser contactado e contratado totalmente online

Sites e aplicativos para se relacionar com Clientes total-
mente online

51,6%

58,2%

64,4%

62,8%

Sites e aplicativos para mediar conflitos

44,3%

34,9%

33,7%

32,6%

42,0%

4,0%

1,9%

4,6%

14,3%

6,9%

Certamente usaria Não usariaTalvez Usaria

0% 100%

43,7%
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Figura 40 - Uso de novas tecnologias, População, 1500 respondentes

Uso de Novas Tecnologias Jurídicas, pelo Cliente

Sites de redes de Advogados avaliados e recomendados

Sites e aplicativos para se relacionar com Advogados 
totalmente online

Serviços jurídicos automatizados que usam 
inteligência artificial

Contratação de Advogado online

Sites e aplicativos para mediar conflitos

32,7%

26,3%

14,9%

13,8%

13,5%

47,7%

48,9%

41,6%

43,7%

43,9%

19,7%

43,5%

42,5%

42,6%

24,8%

Certamente usaria Não usariaTalvez Usaria
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Direito e Tecnologia

Para entendermos a percepção do papel da 
Tecnologia no Direito, perguntamos aos Advoga-
dos como eles achavam que novas tecnologias 
impactariam no setor jurídico. A grande maioria 
concorda que a tecnologia ajuda o Direito e apro-
ximadamente 18% dos respondentes acham que 
a tecnologia pode substituir o papel do Advoga-
do, o que pode gerar uma certa desconfiança e 
resistência do setor.

Figura 41 - O Papel da Tecnologia no Direito, Advogados,
519 respondentes

A evolução tecnológica em todos os setores 
está cada vez mais dinâmica e se manter atua-
lizado com as novas tecnologias é sempre um 
desafio. Perguntamos aos Advogados se usavam 
alguma lawtech ou legaltech e apenas 28% dos 
respondentes disseram que sim.

Figura 42 - Uso de Lawtechs e Legaltechs, Advogados, 
519 respondentes

Mas isso não significa necessariamente o baixo 
uso de tecnologia no dia a dia. Perguntamos aos 
Advogados como eles acessavam dados de tribu-
nais e 94% responderam que diretamente dos si-
tes dos tribunais, com apenas 1,5% não acessan-
do por nenhum meio eletrônico.
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Exponencializar

Atrapalhar

Uso de Novas 
Tecnologias Jurídicas, 

pelo Cliente

Ajudar

60,12%

85,36%

8,09%

17,73%

33,53%

12,52%

20,42%

29,87%

6,36%

2,12%

71,48%

52,41%

Concordo DiscordoNão concordo, nem 
dscordo

Uso da Lawtech/ Legaltech

Sim
28,1%

Não
71,9%
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Figura 43 - Acesso aos dados dos tribunais, Advogados, 519 respondentes

Por fim, perguntamos porque os Advogados não utilizavam ne-
nhuma tecnologia jurídica. O custo, seguido do desconhecimento de 
soluções e pouco volume de trabalho levam os profissionais a não 
usarem novas tecnologias no seu dia-a-dia.

Você acessa dados de 
tribunais eletronicamente?

1,54%

92,64%

1,73%

3,08%

Não

Sim, diretamente dos sites dos tribunais

Sim, por meio de APIs

Sim, por meio de sistemas terceiros



35

Figura 44 - Motivos para não utilizar, Advogados, 313 respondentes

Dentro das principais frentes tecnológicas das Legal-
techs e Lawtechs, as mais usadas são as plataformas de 
conteúdo, educação e consultoria jurídica, seguidas de fer-
ramentas de gestão de escritórios e departamentos jurídi-
cos. As menos utilizadas são as plataformas de resolução 
de conflitos e plataformas de análises e jurimetria.

Motivos para não usar Tecnologia Jurídica

32,71%

10,99%

12,87%

5,09%

18,50%

19,84%

Prefere fazer manualmente

Custo elevado

Desconhece soluções

Não sabe se as soluções disponíveis são confiáveis

Não vê necessidade

Pouco volume de trabalho
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Figura 45 - Uso de Lawtechs e Legaltechs, Advogados, 519 respondentes

29,67%

50,67%

35,45%

53,95%

42,20%

39,88%

39,11%

43,55%

31,98%

43,16%

33,91%

33,14%

33,53%

36,61%

26,78%

17,34%

21,39%

12,14%

24,66%

26,59%

24,28%

Redes de profissionais do direito

Ferramentas de gestão de escritórios e deptos jurídicos

Automação e gestão de documentos

Resolução de conflitos online

Monitoramento e extração de dados públicos

Plataformas de análises e jurimetria

Plataformas de conteúdo, educação e consultoria jurídica

Nunca usei Uso com frequênciaUso de vez em quando

Tecnologias utilizadas por Advogados



Considerações Finais

A presente pesquisa foi capaz de demonstrar aspectos interessantes 

acerca do comportamento de diferentes atores envolvidos em ações cor-

relatas ao universo jurídico, demonstrando mudanças e especificidades na 

relação entre Clientes e Advogados.

Realizada em um momento classificado como um dos mais importantes 

da história dos últimos 100 anos, o estudo reflete mudanças significativas 

no comportamento e expectativas tanto de Clientes quanto de Advogados. 

Em um mundo globalizado, em que a disrupção tecnológica é diária, nos 

mais diferentes setores da nossa sociedade, é de se esperar que no direito 

não seja diferente.

A tecnologia corrobora para essas mudanças e é urgente sua expansão e 

adoção nas mais diversas áreas do Direito, iniciando pela educação, dispo-

nibilização e treinamento de todos os profissionais da área em como usar 

tais tecnologias em prol da Sociedade e de seus Clientes.

É nesse sentido que a AB2L e seus associados trabalham incansavel-

mente - para dar mais oportunidade a todos os 1,3 milhões de Advogados 

em todo o Brasil, trazendo mais eficiência operacional e maior transparên-

cia e qualidade dos serviços advocatícios para toda a População brasileira.

Empresas aliadas à AB2LUma cooperação:
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Empresas aliadas à AB2LUma cooperação:

A AB2L nasce em 2017 com 20 Lawtechs. 
Hoje somos uma comunidade com mais de 
700 associados que engloba todo o 
universo jurídico. Se você é advogado 
autônomo, escritório de advocacia, 
departamento jurídico, prestador de serviço 
venha fazer parte da nossa associação.

Torne-se um 
AB2lover

Vantagens de ser um associado AB2L:

Mentorias exclusivas com profissionais renomados no mercado; 
Descontos nos melhores cursos e eventos do mundo jurídico; 
Grupo de estudos;
300 horas de vídeo aulas sobre os temas mais atuais do Direito 4.0;

E MUITO MAIS!

Seja um AB2Lover e não faça parte de uma comunidade de 
inovação jurídica que cresce exponencialmente!

Clique aqui e saiba mais sobre a associação

https://ab2l.org.br/associe-se/
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