
Guia Definitivo: Como utilizar o Google Adwords Para Advogados 

  

  

  

  

  

Sabe como o Google Adwords para advogados pode ajudar você a se destacar 

no mercado? 

Digamos que você é um advogado especialista em direito trabalhista. 

Há, aproximadamente, mais de 200 mil pessoas mensalmente buscando por “quais 

são os direitos do trabalhador” e outras palavras semelhantes no Google. 

A questão é: O que você pode fazer para ser encontrado quando alguém pesquisar 

por algo similar, dentro da sua região. 

Para ter sucesso hoje, você não pode depender apenas do seu conhecimento 

técnico. 

É preciso ser estratégico e usar as técnicas de marketing de conteúdo para 

revolucionar o seu negócio. 

Por quê? É simples! 

Com elas, você conseguirá obter retornos fantásticos em pouco tempo, com baixo 

investimento e o melhor, sem correr grandes riscos. 

Ficou interessado? Quer se consolidar no mercado? 

Então leia este Guia até o final para descobrir como o Google Adwords para 

advogados pode ajudar você a se tornar uma autoridade no seu mercado. 

Aqui, você irá aprender como: 

  

1. O que é o Google Adwords para Advogados e a importância dele para o 

seu escritório 

2. Como o Google Adwords funciona 

3. Dicas matadoras de como utilizar o Google Adwords 

  

https://fatorlucrativo.com/blog/marketing-de-conteudo/


Depois que você terminar de ler este guia, você estará pronto para ser um 

advogado de sucesso e ainda ser reconhecido como referência na sua área de 

atuação. 

 

1. O que é o Google Adwords para Advogados e a importância dele para o seu 

escritório 

 Afinal, o que é o Google Adwords para advogados? 

Saber a resposta para essa pergunta é fundamental para que você possa aproveitar 

todos os benefícios que esse recurso pode oferecer ao seu escritório de advocacia. 

Veja bem, o Google Adwords, lançado em 2000, é a maior plataforma de anúncios 

da internet. 

Ela possibilita que qualquer empresa possa divulgar seus produtos e serviços na 

internet por meio de anúncios pagos. 

Funciona como uma espécie de outdoor na internet, no qual os clientes poderão ver 

sempre que acessar um conteúdo relacionado no Google. 

Talvez você se pergunte: Como isso pode ajudar o meu escritório de advocacia? 

Não seria melhor colocar um anúncio físico? 

O que torna essa plataforma tão fascinante é o fato de que o seu anúncio não será 

visto por todo tipo de pessoa. 

Mas isso não é ruim? Não quando o seu anúncio atinge diretamente o seu 

segmento de clientes em potencial. 

Para você, o que importa mais: que o anúncio do seu escritório de advocacia 

trabalhista seja visto por 10 mil pessoas aleatórias, ou exibido para aquelas que 

realmente precisam de um advogado trabalhista? 

Com o Google Adwords para advogados, você não corre o risco de perder o seu 

investimento em uma estratégia que não aumenta a sua carteira de clientes e/ou o 

torna reconhecido no mercado. 

Agora, conheça quais são as principais plataformas de anúncio para o seu 

escritório: 

  

Google Adwords para advogados: Anúncios no Google 

Esse tipo de anúncio está relacionado aos resultados de pesquisa no Google. 



Eles são exigidos em um formato diferenciado no topo e no final da primeira página 

de resultados. Sempre com a legenda “Anúncio” que indica que aquele link é 

patrocinado. 

Os anúncios no Google são ideais para aqueles escritórios de advocacia que 

desejam alcançar pessoas que buscam por serviços especializados. 

Veja como eles funcionam na prática: Imagine que você tem um site do seu 

escritório de advocacia em São Paulo e anuncia no Google. 

Quando uma pessoa pesquisa “escritório de advocacia em São Paulo”, adivinha 

qual será o primeiro link que ela irá encontrar nos resultados de busca? 

Pois é, o seu! Isso irá diferenciar o seu escritório da concorrência e ainda poderá 

prospectar mais clientes. 

Esse tipo de anúncio tem um excelente custo e benefício, pois você só irá pagar 

pelos cliques feitos no seu link patrocinado. 

Para potencializar a visibilidade do seu site, é importante utilizar técnicas de SEO 

para mantê-lo na primeira página de resultados do Google. 

  

Anúncios na rede de display 

Os anúncios na rede de display do Google são aqueles que possuem um maior 

alcance de visualização. 

Afinal, eles não são expostos apenas na página de resultados do Google, mas sim 

em websites, blogs, Gmail, aplicativos e páginas de notícias. 

A publicação em cada rede irá depender da associação entre as palavras-chaves, 

perfil demográfico e objetivo da campanha desejado pelo anunciante, com o perfil 

de cada  rede do display. 

Por exemplo, o anúncio do seu escritório poderá ser divulgado na caixa de entrada 

do Gmail de uma pessoa, que também pesquisou por “escritório de advocacia em 

São Paulo” 

Os anúncios gráficos possuem uma visualização diferenciada 

  

●     Banner: possuem elementos gráficos, animações, imagens interativas e 

são expostos em sites e blogs 

●     Texto: similar ao banner, porém só contêm informações em  “caixa de 

texto” com a descrição, nome da empresa, título e site. 

https://fatorlucrativo.com/blog/o-que-significa-seo/
https://mestredoadwords.com.br/o-que-e-rede-display-google/
https://mestredoadwords.com.br/o-que-e-rede-display-google/


●     Gmail: são personalizados para serem visualizados na caixa de entrada 

do e-mail das pessoas; 

●     Aplicativo: o anúncio é exibido apenas em formato adequado para 

aplicativos móveis. 

  

Anúncios no YouTube 

Outra opção de anúncio bastante utilizada pelos anunciantes são aqueles 

veiculados às plataformas de vídeo, como o Youtube. 

Nesse tipo de anúncio, você pode selecionar o seu público-alvo de acordo com a 

idade, o gênero, localidade, os interesses, dentre outras características. 

Eles são visualizados no início ou durante a exibição dos vídeos do YouTube, com 

duração mínima de 30 segundos por anúncio. 

É importante deixar claro que nesse tipo de anúncio, você só paga quando as 

pessoas interagem com a campanha que foi desenvolvida. 

Além disso, se a pessoa pular o anúncio antes dos 30 segundos e/ou não assistir 

até o final você não precisa pagar por ele. 

Esse é considerado um dos melhores tipos de anúncio, pois o conteúdo é interativo 

e gera mais engajamento. 

No entanto, se você deseja atrair a atenção do público-alvo, deve preparar um 

material igualmente interativo. 

Caso contrário, o anúncio pode não promover os resultados que você espera. 

  

2. Como o Google Adwords funciona 

Engana-se quem pensa que para usar o Google Adwords para advogados basta 

fazer um pagamento e ter o nome do seu escritório divulgado nas mais diversas 

plataformas. 

Não é tão simples assim. 

Veja bem, o Google Adwords é muito parecido com um leilão, mas com uma lógica 

diferente. 

Nele, os anunciantes oferecem lances em dinheiro por cada clique, porém o 

diferencial é que nem sempre a oferta de maior valor prevalece. 



É preciso que o anúncio também tenha qualidade, caso contrário o Google não irá 

classificá-lo nos melhores posicionamentos dos resultados de busca e plataformas. 

Para isso, você precisa estar atento aos fatores de qualidade dos anúncios 

utilizados no Ad Rank. 

Isso faz com que o Google Adwords seja mais democrático. Afinal, não basta pagar 

mais para que o seu anúncio seja publicado. 

Ele precisa ter qualidade. 

  

O que é e como funciona o Ad Rank do Google 

  

O Ad Rank é o sistema de rankeamento de anúncios do Google, composto por dois 

parâmetros principais, são eles: 

  

●  Lance de custo por clique (CPC máximo) 

●  Índice de qualidade (IQ) 

  

Enquanto no lance de custo por clique, você irá estipular o valor máximo que deseja 

pagar por cada clique que o seu anúncio receber. 

No índice de qualidade, o Google irá avaliar fatores como o CTR, a relevância e a 

página de destino, para classificar o seu anúncio através de uma nota de 1 a 10. 

Com base nisso, é que o Ad Rank conseguirá classificar as posições de cada 

anúncio de acordo com as palavras-chaves e segmentação do público. 

Entendeu agora o porquê de que nem sempre aqueles anunciantes que oferecem 

lances maiores obtêm melhores posicionamentos no Google? 

Mas existem outros elementos que podem tornar o seu anúncio irresistível e de alta 

relevância. Veja abaixo o que você pode fazer para alcançar bons resultados: 

  

3. Dicas matadoras de como utilizar o Google Adwords 

  

https://www.pwm.pt/Webmarketing/AdWords/AdWords-Comofuncionaoranking/tabid/4753/Default.aspx
https://support.google.com/adwords/answer/2615875?hl=pt-BR
https://support.google.com/adwords/answer/2615875?hl=pt-BR


Como você pode perceber ao longo deste post, investir no Google Adwords é uma 

excelente forma de aumentar a visibilidade do seu escritório de advocacia. 

No entanto, os resultados que você irá obter com elas depende da forma com que 

você planeja a campanha. 

Quando a campanha está mal otimizada, ela acaba consumindo todo o seu 

investimento. 

Além disso, ela ainda pode gerar uma série de acessos ruins, ou seja, não atingir o 

público que você deseja e se tornar um péssimo investimento. 

A questão é: Como evitar que isso aconteça? 

É fundamental que você estruture a campanha da maneira adequada e garantir que 

ela está bem definida. 

Para ajudá-lo nesse processo, logo abaixo você poderá encontrar uma seleção de 

dicas matadoras para utilizar o Google Adwords e ter sucesso no seu escritório. 

Coloque-as em prática quando criar a sua campanha. 

  

Segmente suas campanhas 

Saber segmentar as campanhas corretamente é essencial para obter excelentes 

resultados com o Google Adwords para advogados. 

Quando for criar campanhas tenha definido quem é o seu público-alvo e 

principalmente uma relação de palavras-chaves que estão de acordo com o 

segmento de atuação do seu escritório de advocacia. 

Por exemplo, você não desejaria incluir palavras-chaves relacionadas a direito 

previdenciário, se o seu grupo de anúncio é relacionado a direito trabalhista . 

Quando você faz isso, o próprio Google compreende que o seu anúncio não é 

relevante para o seu público, sendo menos exibido do que deveria. 

Aliás, seus anúncios correm o risco de serem divulgados para um público-alvo 

bastante diferente do seu, não gerando os resultados que tanto espera. 

Assim, busque realizar um planejamento sobre quem serão os clientes que você 

deseja atingir, assim selecionar os grupos de anúncios mais relevantes. 

  

Realize os testes A/B em seus anúncios 



Mais uma das inúmeras vantagens de investir em anúncios no Google é que ele 

monitora constantemente todos os anúncios e pode determinar se o público-alvo os 

considera úteis. 

Um desses indicadores de avaliação é o Click Through Rate (CTR) ou taxa de 

cliques. 

Quando esse indicador está elevado, significa que aquele anúncio recebeu uma 

grande quantidade de cliques. Logo, é relevante tanto para as pessoas quanto para 

o anunciante. 

Mas como fazer meu anúncio ser relevante? Simples! Crie várias versões dele e os 

anuncie no Google. 

Você pode fazer alterações na chamada principal, linguagem e no Call To Action 

(CTA). O importante é experimentar todas as versões dos anúncios. 

Com o passar do tempo, você pode observar qual dos anúncios que você 

desenvolveu tem o CTR mais elevado e remover aqueles com as taxas baixas. 

O ideal é que você repita esse processo várias vezes até otimizar o máximo 

possível a sua campanha. 

Afinal, sempre é possível melhorar. 

  

Monitore os lances no Google Adwords para advogados 

É preciso que você compreenda que, todas as vezes que uma pessoa faz uma 

pesquisa no Google, é criado um “leilão”. É com base nele que são determinadas as 

posições dos anunciantes. 

Se todos os aspectos de qualidade estiverem iguais, o anunciante que pagar mais 

terá a melhor posição no resultado das pesquisas. 

Algumas palavras-chave têm um nível de concorrência muito mais elevado do que 

outras. Quando isso acontece, o valor pago por clique sugerido pelo Google pode 

não ser tão preciso. 

Por exemplo, o Google pode sugerir R$ 5 para a palavra-chave “escritório de 

advocacia em São Paulo”. 

Nesses casos, depois da sua campanha rodar por algum tempo, talvez você precise 

aumentar o seu investimento para continuar nos primeiros resultados de pesquisa. 

Mas não é só o valor da palavra-chave que pode aumentar, a sua demanda 

também. 



Por isso, o ideal é que você fique atento a essas variações e adequar a sua 

estratégia de marketing a elas. 

Em alguns casos, talvez seja necessário diminuir o lance para a palavra-chave para 

garantir maiores resultados com pouco investimento. 

  

Otimize a Landing Page 

A landing page do seu site afeta diretamente na avaliação do Google sobre a 

qualidade do seu anúncio. 

Por isso, é importante que você a mantenha otimizada para que a experiência do 

usuário seja a melhor possível. 

Para que a sua landing page seja bem avaliada pelo Google avalie se ela possui os 

seguintes aspectos: 

●     A landing page é responsiva para os dispositivos móveis; 

●     Contém conteúdos relacionado a palavra-chave e ao anúncio da 

campanha; 

●     A velocidade do carregamento é otimizada; 

Dessa forma, quando o visitante clicar no seu anúncio ele será direcionado para a 

landing page de um site responsivo, o que manterá a qualidade exigida pelo Google. 

Isso irá afetar a pontuação do seu anúncio no Ad Rank do Google, tornando-o mais 

bem posicionado em relação aos seus concorrentes. 

Ademais, quando o site está otimizado com técnicas de SEO aumenta-se as 

chances dele aparecer na primeira página de resultado de busca do Google. 

Sem dúvidas, isso irá potencializar a divulgação do seu escritório de advocacia na 

internet. 

  

Utilize as palavras-chaves negativas 

O uso de palavras-chaves negativas, ou seja, aquele termos que você não deseja 

que apareça nos seus anúncios é uma importante estratégia do Google Adwords. 

Por quê? Simples! Essas palavras eliminam a possibilidade de que o anúncio do 

seu escritório, seja associado a buscas menos relevantes para você. 

Uma dica é sempre verificar os relatórios de termos de busca usado pela sua área 

de interesse. 

https://fatorlucrativo.com/blog/8-praticas-para-otimizar-seo/


Eles fornecem os termos exatos pelos quais as pessoas fazem buscas no Google e 

pode utilizá-las para aumentar as chances de que seu anúncio seja bem 

visualizado. 

Ao verificar o surgimento de algum termo que você não deseja vincular ao seu 

negócio, adicione-a na lista de palavras-chaves negativas. 

Normalmente, as mais utilizadas pelos advogados são: 

●     Probono; 

●     Consulta grátis; 

●     Vaga de emprego 

  

Com o uso dessa estratégia você conseguirá alcançar um público mais 

segmentado, o que consequentemente irá elevar suas taxas de interessados e 

conversões. 

Não deixe de utilizá-la em todas as suas campanhas no Google. 

  

  

  

Utilize o Google Adwords para advogados e alavanque a visibilidade do seu 

escritório 

Agora que você já sabe como utilizar o Google Adwords para advogados o que 

está esperando para alavancar a visibilidade do seu escritório? 

O Google Adwords é essencial em uma campanha de marketing digital, sobretudo 

devido a sua grande capacidade de exposição da marca e dos serviços do escritório 

de advocacia. 

Por meio dele, você pode atingir as pessoas que realmente têm interesse pelo 

trabalho realizado no escritório. 

No entanto, isso só é possível quando a sua campanha está bem estruturada e 

alinhada. 

Conhecer o Guia Definitivo para usar o Google Adwords foi o primeiro passo na sua 

jornada para a otimização da sua campanha. 



Mas se você realmente quer garantir o reconhecimento do seu escritório de 

advocacia e se tornar uma referência no mercado, então você precisa de um 

conteúdo mais completo e de alta qualidade. 

Lembre-se: o sucesso do seu escritório está apenas um clique de você. Vai perder 

essa oportunidade? 

  

  

 


