
10 motivos para você ter 
um design no escritório

Seus aqui



Independente do tamanho, área de atuação ou número de processos, o seu 
escritório vai precisar de um Desing. Nós listamos aqui dez motivos importantes 
para chegar a essa conclusão. Mas poderíamos citar mais de cem. 

Ao longo da sua vida, você construiu a sua personalidade e ela está diretamente 
ligada aos seus pensamentos e ações.

O mesmo acontece com o seu escritório. E somente um profissional vai conseguir 
transmitir os valores e ideais do seu escritório para o mundo. 

O design ‘lê’ a identidade do seu escritório e a repassa para os seus clientes. 



1 - Identidade 
visual



Todo escritório possui uma identidade visual. Mesmo que você nunca tenha 
parado para pensar nisso, você vai está transmitindo uma imagem para o seu 
público. 

O psiquiatra e psicoteraputa, Carl Jung, que fundou a Psiquiatria Analítica 
desenvolveu o estudo dos arquétipos. Nele, ele mostra que cada pessoa 
possui determinado número de características, valores, princípios, que 
desencadeiam as suas ações. De forma, universal, determinado padrão é 
repetido pelas pessoas. 

Existem por exemplos, Os Sábios, aqueles usam a inteligência para 
compreender o mundo. Sua estratégia é buscar o conhecimento. O seu maior 
medo é ser ignorante. 

Estudo dos arquétipos



O mesmo conceito é utilizado para os escritórios de advocacia. Você já havia 
pensado nisso? 

Confira abaixo os exemplos de arquétipos e aproveite para refletir: Qual arquétipo 
se encaixa melhor com o seu escritório?

Arquétipos
 
O Sonhador
Lema: Ser livre
Objetivo: ser feliz
Maior medo: Ser punido por ter feito algo de ruim ou errado
Estratégia: Fazer as coisas certas
Fraqueza: Chato por toda a sua inocência ingênua
Talento: Fé e otimismo
 



O Cara Comum
Lema: Todos os homens e mulheres são iguais
Objetivo: Fazer parte
Maior medo: Ficar de fora ou se destacar da multidão
Estratégia: Desenvolver sólidas virtudes comuns, 
seja para a Terra ou o contato comum
Fraqueza: Perder o próprio Eu em um esforço para socializar
Talento: O realismo, a empatia, a falta de pretensão
 
O Herói
Lema: Onde há uma vontade, há um caminho
Desejo central: Provar o valor para alguém através de atos corajosos
Objetivo: Especialista em domínio de um modo que melhore o mundo
Maior medo: Fraqueza, vulnerabilidade, ser um “covarde”
Estratégia: Ser tão forte e competente quanto possível
Fraqueza: Arrogância, sempre precisando de mais uma batalha para lutar
Talento: Competência e coragem

 



O mágico 
Lema: Eu faço as coisas acontecerem.
Objetivo: Realizar sonhos
Maior medo: Consequências negativas não intencionais
Estratégia: Desenvolver uma visão e viver por ela
Fraqueza: Se tornar manipulador
Talento: Encontrar soluções ganha-ganha
 
O - Governante
Lema: O poder não é qualquer coisa, é a única coisa
Objetivo: Criar uma família ou uma comunidade bem sucedida e próspera
Estratégia: Exercer o poder
Maior medo: O caos, ser destituído
Fraqueza: Ser autoritário, incapaz de delegar
Talento: Responsabilidade, liderança

 



 
O Cuidador
Lema: Ame o seu próximo como a si mesmo
Objetivo: Ajudar os outros
Maior medo: Egoísmo e ingratidão
Estratégia: Fazer coisas para os outros
Fraqueza: Martírio e ser explorado
Talento: Compaixão e generosidade
 
O Rebelde
Lema: As regras são feitas para serem quebradas
Objetivo: Derrubar o que não está funcionando
Maior medo: Ser impotente ou ineficaz
Estratégia: Interromper, destruir ou chocar
Fraqueza: Cruzar para o lado negro do crime
Talento: Ousadia, liberdade radical
 

 

 

 



 
O Criador
Lema: Se você pode imaginar algo, isso pode ser feito
Objetivo: Realizar uma visão
Maior medo: A visão ou a execução medíocre
Estratégia: Desenvolver a habilidade e o controle artístico
Tarefa: Criar cultura, expressar a própria visão
Fraqueza: Perfeccionismo, soluções ruins
Talento: Criatividade e imaginação
 
O Sábio
Lema: A verdade vos libertará
Objetivo: Usar a inteligência e a análise para compreender o mundo
Maior medo: Ser enganado, iludido, ou ser ignorante
Estratégia: Buscar informação e conhecimento, auto reflexão e compreensão dos 
processos de pensamento
Fraqueza: Pode estudar detalhes para sempre e nunca agir
Talento: Sabedoria, inteligência 

 

 



Agora faça outra reflexão: 

Você acredita que está conseguindo transmitir com exatidão o arquétipo do seu 
escritório para as pessoas? 

De nada adianta, por exemplo, você ter uma atitude de Herói, mas transmitir a 
imagem de Rebelde.. 

E quem vai te ajudar a transmitir a imagem correta é justamente o design. 



2 - A importância 
das cores



Você já parou para pensar na importância das cores?

Por que será que a Coca-cola é vermelha, o Netflix, o Tinder são 
vermelhos? Será que é só uma coincidência, o que essas marcas 
querem transmitir?

Bem, antes de lançar uma marca no mercado existe um estudo 
cuidadoso e um dos cuidados dos profissionais é com as cores.

Cada cor transmite algo para quem está vendo. 

Vamos analisar o significado das cores para ver como elas se 
relacionam com as marcas citadas. 





O vermelho significa força, euforia e confiança. A coca-cola dispara 
como a número 1 do mercado. Tanto que a Pepsi realizou uma 
propaganda com o slogan ‘Pode Ser’, reconhecendo o segundo lugar. O 
seja, a Coca-cola transmite confiança. Força. Diversos comerciais são 
focados na euforia. Algumas pessoas, inclusive, brincam dizendo que 
são ‘viciadas em coca-cola devido a força e euforia que a marca 
transmite. 

Da mesma forma a Netflix, que lança filmes com produção própria e 
acaba ‘comprando’ briga até mesmo com os ‘poderosos’ de Hollywood 
para que os seus filmes também concorram ao Oscar. 

E o Tinder? O aplicativo de relacionamentos é sustentado pela euforia 
que as pessoas depositam em um relacionamento, mesmo que este 
seja de um dia. 



A escolha das cores é feita de acordo com estudos que revelam o 
comportamento do cérebro quando se depara com determinadas cores. 

Trazendo esse conhecimento para Advocacia. O que você deseja transmitir para 
as pessoas?

Um escritório forte, ou que traga a ideia de dignidade? Os dois? Mas como fazer 
para que a combinação do vermelho e do lilás fique coerente para os olhos?

Somente um profissional especializado vai encontrar a combinação de formas 
certas e coerentes para a imagem que o escritório deseja transmitir. 

Psicologia das cores



3 - Comunicação 



A comunicação do advogado com as pessoas, vai muito além da consulta. 

A fonte que você escolhe para escrever o seu texto no blog, o Layout do seu site, 
as fotos que você expõem. Tudo isso é comunicação. 

O pensador e jornalista, Roland Barthes, um dos fundadores da semiologia, afirma 
que a comunicação está em todos os campos. 

Pensando nesse sentido, até mesmo a disposição dos elementos em seu site é 
uma forma de comunicação e vai transmitir uma mensagem. 

O design vai ajudar você a transmitir a mensagem que você deseja. 

O que é comunicação?



4 - CTA, O BOTÃO 
QUE LEVA O CLIENTE 

ATÉ VOCÊ



A CTA ( Call To Action) é um botão colocado no final do seu post no blog, no final 
do seu vídeo no youtube ou até mesmo nos comentários que você recebe no 
Facebook.

A CTA vai te levar para uma página de conversão. Para o advogado, é 
fundamental que a pessoa que se interessou pelo conteúdo clique na CTA. Esse é 
o jeito mais adequado do advogado ser encontrado pelo futuro cliente. 

Sendo assim, de nada adianta você ser um excelente advogado, que possua uma 
ótima escrita, se a sua CTA não for atrativa!

E o design é o profissional mais adequado para fazer a sua CTA. Ou seja, a ponte 
entre você e os seus clientes. 

Construção da CTA



5 - LP - Melhor forma 
de ter o contato dos 

futuros clientes



A LP - (Landing Page) é a página que seu lead é enviado após clicar na CTA. 

Nela, o lead é convidado a deixar dados como nome e e-mail para receber algum 
tipo de material gratuito.

As pessoas estão cada vez menos propícias a fornecerem os seus e-mails, por 
isso, a LP precisa ser bastante atrativa. Tanto o texto, quanto o formato!

Para isso você vai precisar de um design, somente um profissional vai saber as 
cores, o estilo de letra, a quantidade de texto, para deixar a sua LP atrativa e 
persuasiva. 

 Construção da LP



6 - Bons textos 
começam pela 

escolha das imagens!



Imagine essa situação: Você passar horas debruçado escrevendo um texto de 
qualidade. Que possua as informações jurídicas necessárias e com uma escrita 
que seja simples e atrativa para o seu público. Depois disso você fazer a 
divulgação nas redes sociais. Com uma estratégia adequada. E mesmo após 
todo esse trabalho, você não ver resultados. Frustrante não é mesmo?

Pois é, quando isso acontece, geralmente o problema está na escolha das 
artes que estão nos seus textos. As imagens precisam ser relacionadas a 
persona, ter o logotipo do escritório e dizer algo ao leitor.

De acordo com pesquisas recentes de neurobusiness, baseadas no 
rastreamento do olhar, mais de 80% das pessoas olham primeiro a imagem 
antes de ler o texto. Ou seja, a imagem precisa cativar o leitor! Caso contrário, 
ele nem vai chegar a ler o seu conteúdo! 

Artes para o Blog!



7 - O site é o seu 
escritório virtual!



Imagine você mesmo, ou um amigo que nunca ‘virou uma massa de 
cimento’ tentar erguer as paredes do seu escritório?

Realizar a pintura, fabricar os móveis, escolher a decoração. Seria um 
horror não é mesmo?

Qual o procedimento correto?

Você escolhe a cor, os quadros, os móveis e contrata um profissional para 
colocar a ‘mão na massa’.

O seu site é o seu escritório no meio virtual, você não pode ‘erguer as suas 
paredes’ sem a ajuda de um profissional.

Construção do Site!



8 - Redes Sociais, seus 
clientes estão lá!



Ter um site lindo, escrever os melhores textos para o seu blog e não 
divulgar. É o mesmo que fazer um prato MasterChef em um restaurante 
requintado, e tentar atender os clientes de portas fechadas. 

As pessoas precisam saber do seu trabalho e isso é feito através das artes 
que são divulgadas nas redes sociais: Instagram, Facebook e WhatsApp 
são as mais utilizadas.

O design é profissional que vai fazer essas artes de forma adequada para 
o seu público. Pensando na imagem que você quer transmitir e nas 
pessoas que deseja atingir. 

É muito importante que texto e arte estejam em harmonia nas redes 
sociais!

Artes para as Redes Sociais 



9 - Que mensagem o 
seu logotipo está 

transmitindo?



O design vai te ajudar a fazer um logotipo que combine com o posicionamento do 
seu escritório! 

A escolha das cores, formatos, símbolos, cada detalhe transmite uma mensagem 
para as pessoas.

Qual mensagem você quer transmitir, e para qual tipo de público?

Pense nisso e converse com o seu design sendo o mais claro possível, para que o 
trabalho fique de acordo com o esperado! 

 Logotipo



10 - Reputação: Uma 
imagem vale mais que 

mil palavras



A reputação é muito importante em um escritório de advocacia. Com bons textos 
que realmente esclareçam as dúvidas dos leitores sobre os direitos você pode 
começar a construir uma boa reputação na internet.

No entanto, apenas isso não é suficiente, cada imagem que você postar ou 
compartilhar no nome do seu escritório vai formar a sua reputação na internet em 
conjunto com o conteúdo que você posta!

Ou seja, para ter uma reputação impecável, as imagens precisam estar em 
sintonia com os textos!

Agora reflita: Qual reputação você está construindo?

Reputação, cuide da sua!



Obrigado(a)!


