
META: 

Se você quer aprender como conseguir aumentar sua cartela de clientes, aqui é o seu 

lugar! Confira neste conteúdo as 10 melhores maneiras de conseguir clientes pelo 

Google! 

 

As 10 melhores maneiras de 

conseguir clientes pelo Google 

 
 

O universo da advocacia é sempre muito complexo e concorrido entre os profissionais, 

esse fato sempre esteve presente em todos os cantos. 



 

Com a chegada da internet, tudo ficou ainda mais avançado e quem não se atualiza, 

acaba ficando em desvantagem quando comparados a quem busca sempre o melhor, 

pois se aproveitar das novas tecnologias é fundamental para crescer no mercado. 

 

Por esse motivo, o marketing jurídico na internet vem se mostrando cada vez mais 

utilizado e eficaz entre os advogados, pois é a melhor forma de promover o trabalho e 

conquistar novos clientes nos dias atuais. 

 

Hoje você vai conhecer excelentes estratégias para conseguir clientes utilizando o 

Google e a internet de maneira geral, confira: 

 

10 maneiras (as melhores) de conseguir clientes pelo Google 

 



1. Tenha um bom relacionamento com seu público na internet 

 

Como anda seu relacionamento com o público da web? Você tem prestado atenção 

nisso? 

 

É imprescindível que você tenha cuidado e seja dedicado no dia a dia com seu público 

na internet. Procure sempre responder comentários feitos em seu conteúdo, dúvidas 

que te mandarem o mais rápido possível, além de sempre agradecê-los, é claro. 

 

Seja educado e atencioso. Se você possui um público muito grande na internet, tenha 

uma equipe especializada para atendê-los, mas sempre que possível esteja presente! 

 

2. Utilize estratégias eficientes de marketing jurídico 

 

Claro que tudo que está sendo ensinado nesse post faz parte de marketing jurídico, 

mas não é exatamente disso que estamos falando. 

 

É importante ter cuidado, pois não é fácil criar uma boa estratégia que dê certo no curto 

prazo, é importante ter dedicação para aprender cada vez mais e muita paciência. 

 

Além disso, é sempre importante lembrar que sua estratégia de maneira alguma pode 

ferir o código de ética da OAB. 

3. Construa uma imagem positiva na internet 

 

Para conseguir um público fiel a longo prazo é importante que você tenha cuidado e 

saiba construir uma imagem positiva na internet todos os dias. 

 

http://www.oab.org.br/visualizador/19/codigo-de-etica-e-disciplina


Ser presente nas redes sociais e postar bons conteúdos é a chave para conseguir uma 

imagem positiva, dessa forma você consegue muito mais clientes. 

4. Saiba promover seu networking 

 

Todas as áreas profissionais dependem de bons contatos para conseguir um bom 

futuro na carreira. Por esse motivo é muito importante construir seu networking dentro 

da internet. 

 

Tenha contato com outros bons advogados da sua área, busque aprender com eles e 

também compartilhar seu conhecimento, jamais pense que assim você pode perder 

mais clientes, pelo contrário, abre portas para futuras grandes oportunidades na sua 

carreira. 

 

Promover seu networking também fará com que você consiga mais clientes, já que com 

certeza será muito mais indicado no futuro e se transformará em uma referência de 

bom profissional. 

5. Poste conteúdos originais e de relevância 

 

Para conseguir conquistar uma boa popularidade na internet, aumentar seu público e 

consequentemente o número de clientes, você precisa sempre postar conteúdos 

relevantes e originais no seu site. 

 

Postar conteúdos quase plagiados de outros sites ou falar sempre assuntos óbvios que 

transmita pouco conhecimento é um erro muito grave que pode acabar completamente 

com sua reputação na web. 



6. Utilize anúncios do Google 

 

Essa é uma alternativa que é indispensável em qualquer negócio dentro da internet.  

 

Promova seu trabalho utilizando um dos tipos de anúncios do Google, eles fazem seus 

acessos crescerem muito, tome cuidado apenas para não ferir o código da OAB. 

7. Cadastre seu escritório no Google Places 

 

Cadastre seu escritório físico no Google Places para que ele apareça no Google Maps. 

 

É uma excelente maneira de fazer com que os clientes cheguem até você sem tanto 

esforço para acharem seu escritório. 

8. Mantenha o foco no seu nicho 

 

Para que você consiga mais clientes é preciso atingir o público certo dentro da internet. 

 

De nada adianta captar a atenção de pessoas que não façam parte do seu nicho. Por 

isso, é importante manter o foco e saber atrair as pessoas certas para que seu número 

de clientes seja maior. 

 

Na advocacia existem muitos nichos diferentes, esteja focado no seu! 

9. Conteúdos frequentes é fundamental! 

 



Quer que seu público continue acompanhando seu trabalho, cresça em número e que a 

maior parte deles se tornem seus clientes? Então é evidente que você precisa postar 

conteúdos frequentes no seu site. 

 

Postar com uma boa frequência é bom por dois motivos: Faz com que seu público já 

existente não vá embora e faz com que seu conteúdo esteja em destaque no Google, 

ou seja, não dá para manter um negócio estável sem manter uma boa frequência nas 

suas postagens. 

10. Não se esqueça de adquirir boas técnicas de SEO 

 

Utilizar técnicas de SEO faz com que suas postagens fiquem no topo do buscador do 

Google.  

 

Existem técnicas avançadas, mas é importante que desde o começo você utilize-as, 

começando das básicas enquanto não possui muito conhecimento. 

 

Gostou do conteúdo? Não se esqueça de dar a sua opinião nos comentários. 


