
Análise Advocacia 500: 

O anuário ANÁLISE ADVOCACIA 500 tornou-se, ao longo dos seus 14 
anos, a principal referência sobre o trabalho desenvolvido pelos 
escritórios e advogados de todo o país.  
 
O resultado é fruto de uma pesquisa/entrevista consistente feita 
com os principais responsáveis pela área jurídica das 2000* maiores 
empresas do país.  
 
O intuito da publicação é contribuir para aumentar a objetividade no 
processo de busca por profissionais da área jurídica. Não são poucas 
as empresas que passaram a usar o anuário como referência nas 
contratações.  
 
* Faturamento Líquido baseado na milésima empresa listada na publicação Valor 1000 

Relatório Detalhado da Pesquisa: 
O Relatório Detalhado da Pesquisa ANÁLISE ADVOCACIA 500 é um 
estudo exclusivo e customizado que revela uma série de indicadores 
sobre a performance do seu escritório e de seus advogados na 
pesquisa de admiração da publicação ANÁLISE ADVOCACIA 500. 
 
O RDP abre todas as informações de pesquisa referentes ao seu 
escritório e as posiciona em relação às notas de corte da publicação, 
por especialidades, setores econômicos e Estados. Compara seus 
números com as médias de pontos de sua categoria, de seu porte e 
outros referenciais. Mostramos o grau de lembrança de sua banca 
perante os seus clientes por Estado, setor econômico e 
faturamento, sem mencioná-los* nominalmente. 
 
O RDP é um termômetro da imagem (pela lembrança) do seu 
escritório entre executivos responsáveis pelos departamentos 
jurídicos das maiores empresas do Brasil. 
 
Isto faz do RDP um poderoso instrumento de gestão para o seu 
escritório. Os dados apresentados são valiosos para entender os 
pontos fortes e fracos da sua banca, que podem ser adequadamente 
trabalhados por meio de um planejamento estratégico com base 
nessas informações. 

 
O RDP pode ser feito apenas com os dados da última publicação ou contemplando a evolução de votos e 
pontos obtidos pela sua banca em anos anteriores. 
  
*percentualmente, baseado em lista prévia enviada pela banca 



RDP – Exemplos de conteúdo 

O QUE O RDP OFERECE? 
 

Detalhamento dos votos 
● Quantas vezes o escritório e seus advogados foram citados; 
● A distribuição dos pontos entre os níveis de 1º, 2º e 3º mais admirado; 
● Como isso influencia a pontuação total do escritório e de seus advogados; 
● A citação por área do direito; 
● Por Setor Econômico. 
 

Os seus clientes* 
● O número total de pontos recebidos de seus clientes ou não clientes; 
● A distribuição dos pontos por estado, setor econômico da empresa pesquisada e receita líquida dos clientes; 
● Quantos dos clientes apontados como prioritários pelo escritório votaram na banca. 
 

Resultado completo da pesquisa 
● Posição do escritório no ranking geral dos mais admirados, por categoria; 
● Posição do escritório nos rankings por área do direito; 
● Posição de todos os advogados, inclusive os que não entraram na edição; 
● Em quais áreas o escritório está próximo de se tornar admirado. 
 

Comparação com seus competidores* 
● Benchmarks do mercado: a média das bancas mais admiradas do país; 
● As bancas da sua categoria: a média das bancas full service, abrangentes ou boutiques; 
● As bancas do seu tamanho: a média das bancas por número de advogados; 
● As bancas da sua área: a média das bancas por área do direito. 
 

*Os nomes das empresas eleitoras e dos demais escritórios que participaram da pesquisa são mantidos em sigilo 
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