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Post elaborado por uno B.M. Lumbrales, advogado, sócio da Lumbrales & Associados e 
utilizador do LawRD:

O recurso a redes sociais para a promoção de 
actividades económicas dos mais variados ramos está 
inegavelmente na moda, e são conhecidos vários 
exemplos de bons resultados.

O contrário, porém, também é verdade: são muitos os 
agentes económicos que têm dúvidas sobre o efectivo 
retorno dos investimentos (designadamente de 
recursos imateriais, como o tempo de trabalho gasto 
pelos seus colaboradores, entre outros) que as suas 
organizações fizeram nesta área, os quais, aliás, pela 

sua natureza são eles próprios em larga medida de difícil quantificação.

Existe, por isso, abundante margem para discussão sobre a maior ou menor eficácia deste tipo de 
marketing, e sobre as melhores técnicas para o executar, relativamente aos mais variados ramos de 
actividade económica e correspondentes tipos de produtos ou serviços.

Algumas profissões, designadamente a dos advogados, têm, quer por força das regras 
deontológicas a que estão sujeitos ao nível de restrições à publicidade, quer por razões de índole 
cultural ou de gestão de imagem perante o mercado e a sociedade em geral, uma maior reticência 
em recorrer a este tipo de ferramentas para divulgação da sua actividade profissional.

No entanto, esta tendência tem vindo a mudar gradualmente, e hoje em dia já existe um número 
considerável de advogados e sociedades de advogados a marcar presença de forma notória e 
assumida nas redes sociais, muito embora essa prática esteja longe de ser universal ou sequer, por 
enquanto, de constituir uma tendência dominante.

Com efeito, numa profissão como a advocacia, em que as relações de confiança pessoal entre o 
advogado e o cliente são particularmente importantes, e muito mais vincadas do que na maior 
parte das restantes profissões, há todas as razões para duvidar com fundamento, nesta área como 
noutras com características semelhantes e distintas (mesmo nos dias que correm) das que são 
próprias do comércio em geral, da eficácia das redes sociais enquanto ferramentas de promoção e 
divulgação da prestação de serviços jurídicos.
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Apesar disso, é inegável que é cada vez maior o número de advogados e sociedades de 
advogados a recorrer às redes sociais para divulgar a sua actividade profissional, e só o 
tempo poderá demonstrar, afinal, quem tem razão.
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Parabéns Nuno pelo artigo. Muito bom.
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