
Os concorrentes 
 
 
Pelas próprias limitações do Código de Ética e Disciplina da OAB e do marketing jurídico,               
esse é um mercado sóbrio, com pouca exposição pública. Desta forma os dados dos              
concorrentes são coletados em suposições e na base do ‘achômetro’ pelos profissionais da             
área. 
 
Tendo o fato de que a nossa tecnologia mudou completamente em apenas 20 anos, e isso                
influenciou o meio de conexão em massa, podendo ainda ser analisada e moldada de acordo               
com a informação que se deseja enviar para determinado público, além do modo de interação               
e conhecimento das pessoas em seu dia-a-dia, hoje tudo é facilitado e otimizado pela internet               
e aquilo que não é, já não serve mais. 
 
Milhares de novos advogados são inscritos na OAB todo ano, são esses novos profissionais              
que atualmente receiam utilizar-se da comunicação para divulgar seus serviços em virtude            
das restrições éticas dispostas no atual Código e encontram-se em constante batalha para             
adaptar-se e sobreviver de modo antigo num cenário completamente mudado. 
 
 
“Na contramão do mundo dos negócios, as firmas de advocacia são tolhidas de utilizar o               
Marketing como parte da estratégia de crescimento, enquanto o Marketing é visto como             
imprescindível ao crescimento de qualquer negócio ou empresa, seja de pequeno ou de             
grande porte. Bilhões de dólares são investidos na área em todos os países e nos mais                
diferentes ramos de atuação, porém ao profissional do Direito resta ficar atento às             
limitações existentes” - Marcelo Martins Borges; Advogado, palestrante e autor do livro O             
Marketing nos Escritórios de Advocacia do Brasil, Ed. LEX. 
 
 
A internet, no entanto, permite rastrear e analisar sobre o comportamento de algumas             
empresas, escritórios de advocacia e autônomos, via sites, blogs, redes sociais, fachada,            
relacionamento e atendimento expresso ao cliente, tendo em base esses dados, são colocados             
os concorrentes do DEJUS. 
 
 
Concorrentes Indiretos. 
 
Os Concorrentes Indiretos do DEJUS são todos os Advogados e Escritórios de Advocacia,             
que, embora exerçam a profissão, não “brigam” pelo mesmo nicho e nem oferecem o mesmo               
método de conexão que o DEJUS oferece entre clientes e advogados. 
Podendo assim, inclusive e posteriormente, tornarem-se usuários e parceiros do site DEJUS. 

https://www.linkedin.com/redir/redirect?url=http%3A%2F%2Fwww%2Emultieditoras%2Ecom%2Ebr%2Fbusca%2Easp%3Fpalavra_chave%3Do%2Bmarketing%2Bnos%2Bescrit%26imageField%2Ex%3D7%26imageField%2Ey%3D10&urlhash=eB2P&trk=prof-project-name-title
https://www.linkedin.com/redir/redirect?url=http%3A%2F%2Fwww%2Emultieditoras%2Ecom%2Ebr%2Fbusca%2Easp%3Fpalavra_chave%3Do%2Bmarketing%2Bnos%2Bescrit%26imageField%2Ex%3D7%26imageField%2Ey%3D10&urlhash=eB2P&trk=prof-project-name-title


 
Segundo dados do Conselho Federal da OAB, até janeiro de 2015, o Brasil conta com               
842.421 advogados inscritos. São Paulo é o estado com a maior quantidade de profissionais,              
com 254.790 inscritos, média de um advogado para cada 173 habitantes. 
 
Em 2008, o Conselho Federal da OAB elaborou um estudo que apontou o Brasil na terceira                
colocação no ranking dos países com a maior quantidade de advogados per capta. 
 
Os números apontam para uma grande quantidade de profissionais que atuam no mercado o              
que amplia a concorrência não apenas para o jovem advogado, mas também para os              
profissionais com mais tempo de serviço. 
 
 
Concorrentes Diretos. 
 
Os Concorrentes Diretos são aqueles mais referenciados no mercado e melhores colocados            
nos sites de busca, que competem pelo mesmo cliente, no mesmo Nicho. 
 
Essa categoria subdivide-se em duas: 
 
 

● Concorrentes Secundários. 
 
São concorrentes com uma metodologia de serviço igual e/ou parecida com a plataforma             
DEJUS.  
 
 
www.telefoneadvogados.com.br - Se auto dominando o maior diretório online de advogados 
do Brasil, o site oferece o mesmo fluxo de busca do DEJUS logo de inicio, porém já 
enviando dados de contato do cliente. 
 
 
www.advogados24h.com - O site já apresenta de prontidão a frase: ‘Contacte os Advogados 
registados no nosso directório’, já com a opção de enviar uma dúvida ou buscar por 
advogados exatamente como no DEJUS, porém já enviando dados de contato do cliente. O 
site também oferece serviço de guia jurídico e diretório. 
 
 
www.mundoadvogados.com.br - O site oferece serviço de notícias informativas e também 
comunidade, além da busca por advogados e recomendações de clientes. 
 

http://www.telefoneadvogados.com.br/
http://www.advogados24h.com/?com=ajuda&id_pai=7
http://www.mundoadvogados.com.br/advogados-online/manaus-amazonas


http://www.advogadoja.com.br - Logo no inicio, já aparecem três opções de serviçoes           
juridicos: Busca por advogados, Busca por correespondentes e Sociedade de advogados.           
Possuindo o mesmo fluxo de catálogo de advogados do DEJUS, também trás a opção de               
buscar o advogado pelo número da OAB. Mas, após a busca, é preciso enviar dados de                
contato para falar com o advogado. 
 
 
 
 

● Principais Concorrentes. 
 
São os concorrentes mais conhecidos e populares, ranqueados nos sites de busca nas             
primeiras posições, com uma metodologia de serviço igual e/ou parecida com a plataforma             
DEJUS. 
 
 
www.netadvocacia.com.br - Já na Home é apresentada a frase ‘Advogados online e 
soluções jurídicas’, dando a opção de escolher para qual finalidade o cliente precisa do 
profissional. Ao redigir a mensagem aparece uma frase dizendo que ‘Até você encontrar um 
advogado, essas informações permanecem em sigilo’, porém no momento da escolha, é 
preciso inserir o nome, e-mail e telefone para enviar para o advogado selecionado. 
 
 
www.jusbrasil.com.br - O Jus Brasil é o principal concorrente direto do DEJUS. Além da              
parceria com a OAB, o site é referência popular na busca por advogados, é um site famoso                 
para cliente e advogados, por trazer serviços de consultas grátis, por oferecer artigos, notícias,              
legislação, tirar dúvidas e claro, por oferecer o serviço de busca por advogados online. Mas               
sem a opção de escolher a área de atuação e sem a opção de sigilo, como no DEJUS.  

http://www.advogadoja.com.br/
http://www.netadvocacia.com.br/
http://www.jusbrasil.com.br/

