
Os caminhos para 
construir uma marca 

jurídica de valor

Como fortalecer o 
posicionamento e a 
atuação do escritório 
de advocacia diante 
da sociedade? 

Este é um questiona-
mento comum de 
muitos colegas da 

área jurídica. Sob o prisma 
de uma comunicação advo-
catícia ética para o mercado, 
um primeiro ponto que 
pode ser levado em conta 
é a produção de conteúdo 
informativo e relevante que 
possa, além de orientar os 
clientes, oferecer suporte 
para a população em geral 
quanto a dúvidas do univer-
so jurídico.

Neste sentido, ao investir-
mos na difusão de análises, 
artigos e estudos de ordem 
intelectual, fomentamos a 
construção de uma marca 
jurídica valorosa e, conse-
quentemente, contribuímos 
para o posicionamento 
estratégico de nossos escri-
tórios. Dentro deste mesmo 
contexto, a apreciação de 
especialistas sobre matérias 
relativas à jurisprudência 
pode fomentar, de modo 
gradativo, consultas de 
veículos de imprensa em 
pautas de interesse público 
que, novamente, auxiliam 
na promoção de uma marca 
jurídica sólida.

Reputação valorosa e crí-
vel - Na constante jornada 
da construção de uma mar-
ca jurídica que tenha valor 
e credibilidade perante o 
mercado, vale destacar um 
ponto fundamental, que 
envolve a troca de conheci-
mentos e o relacionamento 
com pares do segmento do 
Direito por meio da partici-
pação em fóruns, debates, 
seminários e, por que não, 
através da docência.

Desse modo, além de 
consolidarmos redes de 
networking e aprimorarmos 
nosso know-how sobre atu-
alizações da esfera jurídica, 
nos colocamos de modo ati-
vo no mercado, contribuin-
do para que possamos erigir 
uma reputação que denota 
seriedade e interesse pelas 
tendências e transforma-
ções do saber de nossa área.

Dando sequência, o acom-
panhamento das possibili-
dades do ambiente digital 
e das inovações que cercam 
o Direito compõem outra 
etapa indispensável no pla-
no de um posicionamento 
estratégico que faça jus 
às transformações de uma 
lógica social e econômica 
altamente digitalizadas.

Isso significa, em outras 
palavras, que devemos estar 
presentes nos meios em 
que nossos clientes estão e 
isso inclui desde as mídias 
sociais e blogs até portais 
especializados da internet, 
os quais, por sua vez, atuam 
como canais para a difusão e 
como repositórios de conhe-
cimento especializado que 
podem auxiliar aos cidadãos 
e entregar conteúdos ricos 
e qualitativos à sociedade 
como um todo.

 A ética é o principal guia 
de qualquer escritório - Em 
suma, o principal ponto 
para a construção de uma 
marca jurídica de valor 
envolve certamente a de-
dicação e um atendimento 
de excelência às demandas 
de nossos clientes, sempre 
com rigor técnico, empatia 
e entendimento da impor-
tância da oferta de uma 
experiência positiva para 
aqueles que, afinal, são as 
razões de existir de nossos 
escritórios.

Ou seja, a força de uma 
marca jurídica é a conse-
quência natural de uma 
atuação ética, competente 
e comprometida com as 
atualizações do complexo 
e dinâmico do setor juris-
prudente. No mercado bra-
sileiro, a grande maioria das 
empresas ainda apresenta 
práticas antiéticas, ponto 
problemático que precisa 
ser revertido. 

Um estudo realizado pela 
Deloitte apontou que 80% 
das empresas nacionais 
constataram algum desvio 
de conduta nos últimos 
quatro anos e 76% foram 
expostas negativamente 
na imprensa devido a este 
motivo atrelado a casos de 
fraude. Para que um escritó-
rio de advocacia atinja a ma-
turidade ideal de confiança 
e credibilidade, é preciso ir 
no sentido oposto ao sina-
lizado pelo levantamento 
citado. Ética é um preceito 
básico no campo do Direito. 

A partir de tais pressu-
postos, tenho convicção de 
que os escritórios jurídicos, 
independentemente de 
seu nicho de atuação, po-
derão conquistar respaldo 
no mercado, fortalecendo 
suas marcas e, em última 
instância, todo o segmento 
jurídico do país que depen-
de dos bons profissionais 
para avançar e desenhar 
seu futuro!

 
(*) - É Sócio na FNCA Advogados. 

Formado em Direito, o executivo atua 
no mercado com especialização no 
departamento de Direito Tributário 

(www.fnca.com.br).
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Segundo levantamento 
da Neotrust, só nos 
três primeiros meses 

do ano, foram 78,5 milhões 
de compras online, um 
crescimento de 57,4% em 
comparação com o primeiro 
trimestre de 2020. 

O atual cenário global in-
centivou que mais pessoas 
buscassem meios seguros 
e cômodos de consumir 
produtos e serviços, até 
aqueles que eram contra ou 
que tinham algum receio de 
comprar pela internet se ren-
deram a essa modalidade. 

Mesmo assim, ainda res-
tam dúvidas, afinal, o proces-
so de transformação digital 
é um conjunto de ações, 
estratégias e dispositivos 
feitos através da internet.

Felizmente, temos um 
vasto mercado que busca 
educar cada vez mais os 
pequenos empreendedores 
para iniciar a sua transfor-
mação digital. 

O termo ‘’transformação 
digital’’ basicamente con-
siste em um processo em 
que as empresas fazem uso 
da tecnologia para melhorar 
seu desempenho. É uma mu-
dança que impacta em todo 
funcionamento do local, isso 

O termo “transformação digital” é um processo em que a 
empresa faz uso da tecnologia para melhorar seu desempenho.

Pesquisa feita com uma base de 120 mil trabalhadores, 
realizada entre abril de 2020 e maio de 2021 pela Pulses, 
empresa de soluções de clima organizacional, mostrou que 
os empregados que se sentem satisfeitos com a frequência 
e a qualidade do reconhecimento dentro da organização 
onde trabalham tendem a ser 2,4 vezes mais engajados 
do que aqueles não têm essa mesma percepção. 

Adepta de pesquisas de clima organizacional, a Allonda, 
empresa de engenharia com foco em soluções sustentáveis, 
acaba de concluir mais uma dessas, que aplica trimestral-
mente. Produzida entre o final de julho e começo de agosto, 
sob o título “O que gera valor para você”, contou com a 
participação de 1.553 respondentes, o que corresponde 
a 82% do quadro de funcionários da companhia. 

Pelo resultado, o reconhecimento é bem avaliado pela 
maioria dos funcionários. Os que se declaram satisfeitos 
com oportunidades de crescimento e desenvolvimento 
que a Allonda proporciona avaliam a empresa na cha-
mada zona de qualidade, ou seja, com favorabilidade 
entre 75% e 87,49%. As dimensões Pertencimento e 
Gestão & Liderança também se destacam, já que 6 das 
9 perguntas desses eixos estão nessa mesma faixa de 
avaliação. 

Leo Cesar Melo, CEO da Allonda, conta que a cada 
pesquisa aplicada pela empresa, é possível identificar me-
lhorias e pontos de atenção. “Nosso objetivo é continuar 
olhando para frente e para isso seguimos comprometidos 
em manter essa relação de confiança e troca, onde todos 
têm espaço para contribuir, criar e construir”, afirma 
o executivo. Outro número também comemorado pelo 
CEO é o do e-NPS (ou employee Net Promoter Score, 
método que permite às organizações medirem o nível de 
engajamento dos seus colaboradores). 

Nessa última pesquisa, o resultado foi de 82,49% - na 

O reconhecimento é bem avaliado pela 
maioria dos funcionários.

Capacitando o pequeno empreendedor 
para a transformação digital

A transformação digital é um dos pilares de um negócio que busca expandir ou consolidar clientes. Isso 
porque o e-commerce é um dos meios de compras que mais crescem no país

Além disso, é necessário 
engajar toda a sua equipe, 
uma boa forma de fazer 
isso é apostar em cursos 
de capacitação, palestras, 
livros e artigos sobre o tema”, 
completa Higor. Principais 
benefícios da transformação 
digital:
	 •	Redução	de	custos;	
	 •	Mais	segurança;	
	 •	Controle	de	gestão;	
	 •	Conforto	 para	 o	 seu	

cliente;	
	 •	Maior	alcance;	
	 •	Flexibilização	e	facilidade;	
	 •	Economia	de	tempo	de	

trabalho;	
	 •	Mais	proximidade	com	o	

seu cliente. 

“O Brasil ainda tem um 
longo caminho a percorrer, 
afinal, a transformação di-
gital vai além da presença 
digital. E, mesmo nessa área, 
ainda estamos engatinhan-
do. Muitos PMEs ainda não 
estão online ou atuam de 
maneira informal, sem um 
domínio, site ou gestão de 
redes sociais. Com certeza 
iremos evoluir muito nos 
próximos anos”, finaliza 
o especialista. - Fonte e 
outras informações: (www.
locaweb.com.br). 
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porque ela muda a rotina 
do negócio, passando a ser 
o ponto central de todas as 
estratégias. Se engana quem 
pensa que a transformação 
digital se baseia em ações 
rápidas, ela vai muito além 
disso, é uma gestão. 

A principal ideia é usar 
todos os recursos que a 
tecnologia oferece para 
resolver problemas como 
desempenho, eficiência e 
produtividade. “Estamos 
envolvidos com a tecnologia 
no nosso dia a dia. Não é 
mais estranho ver pessoas 
usando o celular ou compu-
tador para fazer compras. A 

transformação digital é cada 
vez mais necessária para os 
negócios que buscam uma 
longevidade”, explica Higor 
Franco, diretor geral de Be-
Online empresa dedicada a 
serviços de internet perten-
cente a unidade de negócios 
do Grupo Locaweb. 

A primeira parte de qual-
quer estratégia ou transfor-
mação é a organização e a 
estruturação de um plano. 
A partir disso é preciso ana-
lisar toda a estrutura da sua 
empresa, já que muita coisa 
irá mudar. “A mudança acon-
tece de forma progressiva, a 
passos lentos mas eficazes. 

O governo federal disponi-
biliza, por meio do Ministério 
da Justiça, uma plataforma 
que auxilia consumidores a 
resolverem seus problemas 
com empresas que comer-
cializam bens ou serviços: é 
(www.consumidor.gov.br). A 
plataforma não substitui os 
canais de atendimento das 
empresas bem como outros ór-
gãos de defesa do consumidor, 
como os Procons. É um serviço 
complementar com o objetivo 
de resolver polêmicas entre 
consumidores e fornecedores.

As reclamações não são 
transformadas em proces-
so administrativo, uma das 
formas de atuação do Poder 
Público no caso de abuso 
nas relações de consumo. O 
espaço permite a interlocução 
direta entre o cliente e a em-

presa. A intermediação só vale 
para empresas cadastradas no 
site. Essa ação, em geral, é vo-
luntária, mas obrigatória para 
alguns tipos de companhias. 
O cidadão deve entrar no site 
e pesquisar se a empresa em 
questão aderiu à plataforma.

Para fazer uma reclamação, 
é preciso também se cadas-
trar, com identificação. A 
pessoa insere a reclamação 
e passa a correr um prazo 
de dez dias. A empresa pode 
entrar em contato com quem 
enviou a queixa para obter 
mais informações. Antes 
do fim do prazo, a empresa 
deve publicar uma resposta. 
O autor do questionamento 
pode comentar se a demanda 
foi resolvida e avaliar de que 
maneira ela respondeu ao 
problema apresentado (ABr).

O que é a plataforma 
consumidor.gov.br

Funcionário que se sente reconhecido 
é até 2,4 vezes mais engajado

pesquisa anterior, de abril, era de 77,86%. “Ouvir a opinião 
dos nossos profissionais a cada três meses direciona a 
empresa a agir. Queremos gerar valor compartilhado aos 
nossos stakeholders. Então, fazer isso ‘dentro de casa’ 
faz todo sentido para nós. Tanto que a pesquisa pulse é 
um dos indicadores que fazem parte do que chamamos 
de gestão com propósito, onde temos metas enquadradas 
em critérios ESG, que são monitoradas pela diretoria e 
lideranças”, conclui Melo. 

Uma das estratégias adotada pela empresa é escolher 
dentro de cada diretoria um colaborador para ser o 
responsável por disseminar a cultura e zelar pelo clima 
organizacional. Outro ponto importante é a criação de 
planos de ação específicos para cada item da pesquisa 
aplicada, tendo como meta atingir 80% ou mais em todos 
eles. - Fonte e outras informações: (www.allonda.com).
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Mais sustentável e seguro, o modal 
fluvial ganha cada vez mais a atenção das 
grandes indústrias no Rio Grande do Sul. 
No primeiro semestre, a Braskem, maior 
empresa petroquímica das Américas, 
reduziu em 83% a emissão de gases do 
efeito estufa com transporte de contê-
ineres via Tecon Santa Clara, terminal 
hidroviário da Wilson Sons. 

“O cálculo das emissões leva em conside-
ração a quantidade de combustível utilizado 
por caminhões e pelas barcaças para o 
transporte do mesmo volume de carga, 
no percurso Triunfo/Rio Grande”, explica 
Cleiton Lages, Gerente de SMS do terminal. 
Entre janeiro e junho de 2021, 49% de todos 
os contêineres carregados com produtos da 
Braskem foram movimentados pelo Tecon 
Santa Clara e transportados por barcaças 
até o Tecon Rio Grande. 

Lá, foram embarcados em navios de 
longo curso para exportação e de cabo-
tagem. Em 2016, a parceria entre Tecon 
Rio Grande e Braskem reativou o Píer 

IV do Terminal Santa Clara e marcou a 
retomada do transporte de carga pelo 
Rio Jacuí. 

A iniciativa segue sendo vista pelo 
mercado como uma alternativa ambien-
talmente mais limpa e importante para re-
dução de custos logísticos e operacionais. 

“A parceria é mais uma iniciativa para 
atingir o compromisso da Braskem de 
se tornar uma empresa carbono neutro 
até 2050. A redução de emissão de gases 
alcançada com o uso do modal hidroviário 
demonstra que é possível adotar medi-
das que geram mudanças positivas que 
impactam as pessoas, a sociedade e o 
meio ambiente”, afirma Daniel Fleischer, 
gerente de Relações Institucionais da 
Braskem no RS. 

Hoje a operação é a que mais movimenta 
cargas em contêineres por via fluvial no 
Brasil, de acordo com ranking do Anuá-
rio da Agência Nacional de Transportes 
Aquaviários (Antaq). No primeiro se-
mestre, 7% dos TEU movimentados no 

Tecon Rio Grande são provenientes da 
navegação interior. 

Com duas barcaças, o Tecon Santa Clara 
mantém quatro escalas semanais em Rio 
Grande. Os produtos – de importação, 
exportação e cabotagem – têm como 
origem ou destino as cidades de Farrou-
pilha, Carlos Barbosa, Garibaldi, Caxias 
do Sul, Veranópolis, Cruz Alta, Lajeado, 
Taquari, Serafina Corrêa. Além de resinas, 
as principais cargas transportadas são 
madeira, borracha e frango congelado. 
Entre os serviços disponibilizados pelo 
terminal, está a possibilidade de estufar 
e desovar produtos nos contêineres. 

“O Tecon Santa Clara é um projeto que 
vem se mostrando uma excelente alter-
nativa, visto que o mercado identifica na 
navegação interior uma boa oportunidade 
para movimentar suas cargas de forma 
sustentável e com maior eficiência”, ava-
lia Paulo Bertinetti, diretor presidente 
do Tecon Rio Grande. - Fonte e mais 
informações: (www.wilsonsons.com.br).  

Navegação interior é aposta 
de indústrias no Rio Grande do Sul


