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2020 nos ensinou muitas coisas e,

uma delas, foi que o ambiente digital

para o trabalho remoto é um

território possível e de fácil

utilização, além de ser fundamental

para expandirmos nossas fronteiras

de forma ágil e eficaz.

Introdução:



Existem diversas ferramentas,

plataformas e soluções digitais

que te atenderão muito bem para

qualquer que seja o seu propósito,

mas hoje, vamos trazer um

overview sobre uma que

consideramos ser a mais

completa de todas para a sua

área de atuação: O Google.

Introdução:



Nosso objetivo é trazer dicas e até mesmo

pequenos truques sobre como você pode

usar o Google a seu favor para ampliar os

seus resultados e facilitar (muito) a sua rotina. 

Antes de embarcar na leitura, esclarecemos

que não é nossa intenção trazer uma espécie

de fórmula pronta ou caminho 100% seguro

para o sucesso por meio da plataforma, uma

vez que cada escritório possui uma realidade e

um cenário particular, sendo impossível gerir

todos de uma única maneira. 

Introdução:



Vamos então, fazer aquilo que mais

gostamos de fazer em nossa empresa:

Compartilhar nosso conhecimento,

oferecer dicas e informações que podem

ser básicas para alguns e incríveis para

outros, mas que certamente, te farão

compreender melhor, tudo que você pode

usufruir da maior plataforma online do

mundo.

Introdução:



Deixamos claro ainda que não fomos
patrocinados pelo Google (infelizmente)

para realizar este material. 

Apenas estamos, de fato, compartilhando o

que conhecemos visando o seu benefício e

sucesso.

Desejamos, por fim, que seja um material

útil de alguma maneira para você e que

você tenha uma excelente leitura!

Introdução:





Antes de iniciar, vamos deixar claro que,

nossa experiência online não se resume à

pesquisas no Google, correto? 

Ela pode, por muitas vezes, começar desta

forma, mas vai muito além disso. 

Pois bem, o Google, por sua vez, não se

resume à sua plataforma de pesquisa

também.

1 Google Buscas



Achamos importante começar com esta

constatação e trouxemos dois
capítulos similares para a introdução

deste ebook propositalmente, para

provocar a oportunidade de esclarecer

este fato e desconstruir a imagem ou

associação mental imediata de que 

 "Google" seja restrito à sua função de

pesquisa online. 

1 Google Buscas



Provavelmente, quando leu o nome Google aqui, deve ter

imaginado essa barrinha de pesquisa abaixo, certo?

Bom, ao longo do material, vamos trazer algumas das diversas
atuações do Google e, para começar, vamos falar da

funcionalidade de pesquisa mesmo. :)

1 Google Buscas





Esta ferramenta é muito familiar para todos

que usam a internet em suas rotinas.

Trata-se de uma plataforma de busca, na

qual é possível fazer pesquisas sobre

qualquer assunto ou tema que se puder ou

quiser imaginar.

2 Google Plataforma de Pesquisa



O Google possui algoritmos que visam

sempre melhorar a experiência do

usuário na internet e, por isso, ouvimos

falar tanto daquelas palavrinhas como

SEO, Marketing de Conteúdo, dentre

outras. 

É uma ferramenta poderosa que

movimenta mais de 63 mil consultas

por segundo todos os dias.

2 Google Plataforma de Pesquisa

https://seotribunal.com/blog/google-stats-and-facts/


Basicamente, quando você digita algo, o Google

dá início à 3 fases.

A primeira rastreia dentro da internet, páginas

novas ou atualizadas que tenham sido

indexadas ao google e separa esses endereços. 

Daí começa a fase da indexação, para garantir

que as informações que você busca estão

presentes, de fato, naquelas páginas. 

2 Google Plataforma de Pesquisa



Então, só depois de feito esse trabalho, ele

parte para a fase final que vai exibir quais

são os melhores resultados para você. 

Parece simples, mas são milhares de

elementos que os algoritmos avaliam antes

de chegar ao seu resultado personalizado.

Incrível, não é mesmo?

2 Google Plataforma de Pesquisa



Mas se você quiser ser um expert em

localizar as respostas mais assertivas

para as suas dúvidas, temos dicas

sobre como pesquisar no Google de

forma específica.

2 Google Plataforma de Pesquisa



DICAS!

#1 - Excluir palavras da
pesquisa

Coloque um sinal de -
antes de uma palavra
que você queira deixar
de fora. Por exemplo:
Advogado criminalista -
poucos 

#2 Pesquisar uma
correspondência exata

Basta colocar uma
palavra ou frase entre
aspas. Por exemplo, "o
escritório de advocacia
mais caro do mundo".

#3 Visualizar a versão
em cache do Google
de algum site

Basta colocar "cache:"
antes do endereço do
site.

#4 Buscar por imagens

Quer encontrar algo, mas
não sabe descrever a
imagem? 
Sem problemas. 

Acesse o Google por meio
deste link, faça o upload
da imagem desejada (ou
digite a URL da mesma) e
encontre os resultados
que ele irá indexar para
você.

https://www.google.com/imghp?hl=pt-BR




Esta ferramenta, integrada ao Google Adwords (precisa ter um

cadastro), é muito útil para encontrar quais as melhores palavras-

chave a serem utilizadas na construção do seu conteúdo para um

bom rankeamento no Google.

3.1 Google Keyword Planner

https://ads.google.com/intl/pt-BR_br/home/tools/keyword-planner/
https://ads.google.com/intl/pt-BR_br/home/tools/keyword-planner/


Use para a criação do conteúdo do site,

de blogs, análise de SEO, criação de

anúncios, enfim, tudo! 

É uma forma maravilhosa de se certificar

de que você está se comunicando da

melhor forma com o seu público.

3.1 Google Keyword Planner

https://ads.google.com/intl/pt-BR_br/home/tools/keyword-planner/


Você irá colocar as palavras-chave que

acredita serem pertinentes ao seu

negócio e, após digitá-las, você vai clicar

no campo: obter ideias (um botão azul no

final) e pronto! 

Você  será levado a uma página com os

resultados médios de buscas no Google.

3.1 Google Keyword Planner

https://ads.google.com/intl/pt-BR_br/home/tools/keyword-planner/


É importante entender que este não

é o melhor canal para saber o que

está na "boca do povo". 

As pesquisas buscam termos dos

últimos doze meses. Para saber

sobre os assuntos em alta, é melhor

usar o Google Trends.

3.1 Google Keyword Planner

https://ads.google.com/intl/pt-BR_br/home/tools/keyword-planner/


Você já teve aquela sensação estranha de estar conversando e

não ter ninguém ao seu lado te ouvindo?

Na web, isso pode ser mais comum do que você imagina.

3.2 Google Trends

https://trends.google.com.br/trends/?geo=BR
https://trends.google.com.br/trends/?geo=BR


Mas temos um aliado para conseguirmos

falar exatamente a língua do nosso cliente

nas mídias digitais, blog, site ou redes

sociais.

O Google Trends, uma ferramenta gratuita

do Google, nos indica quais os assuntos

mais buscados, quais são as tendências!

3.2 Google Trends

https://trends.google.com.br/trends/?geo=BR


É possível refinar a busca por

localização, termos desejados,

período da pesquisa e muito

mais! 

Então, vamos deixar o achismo

de lado e ir de forma certeira no

assunto e nos termos que estão

sendo, de fato, pesquisados?

3.2 Google Trends

https://trends.google.com.br/trends/?geo=BR


Quer que o Google te envie e-mails sobre

pesquisas ou itens mais pesquisados?

Há uma opção de inscrições no menu, na qual

você cadastra e não corre o risco de esquecer

de acessar.

A informação passará a chegar no seu e-mail.

Muito legal, né?

3.2 Google Trends

https://trends.google.com.br/trends/subscriptions
https://trends.google.com.br/trends/?geo=BR


Todo ano o Google traz um apanhado dos itens mais pesquisados

(a título de curiosidade mesmo) e sempre é muito interessante ver

os vídeos dessas retrospectivas.

Já que há indícios de que o Youtube é a segunda plataforma de

pesquisa mais acessada no mundo, por que não descobrir quais os

vídeos mais acessados? Pois bem, pelo Google Trends - função

"Pesquisa do Youtube" você consegue visualizar quais os vídeos

mais acessados em apenas um clique. 

É importante, porém, frisar que este resultado se refere aos vídeos

mais procurados (digitados) e não necessariamente os mais vistos.

CURIOSIDADE



Se antigamente já era difícil acompanhar as notícias de 4 ou 5

títulos de jornal e mais 2 ou 3 revistas, hoje, com a internet, é

impossível ter acesso à 100% das notícias relevantes para cada

um, por mais que existam algoritmos que ajudem a melhorar sua

experiência.

3.3 Google Alerts

https://www.google.com/alerts


Por isso, que tal instalar o Google Alerta

para que, a cada vez que algum concorrente

seu, postar alguma notícia, quando sair

alguma MP nova na sua área de atuação, 

 alguém citar o seu escritório de forma

online… enfim, você programa o Google

para te enviar um e-mail, no horário que

você escolher, a cada vez que um termo

específico for citado na internet.

3.3 Google Alerts

https://www.google.com/alerts


A ferramenta pode te ajudar a definir seu

conteúdo, a monitorar sua concorrência,

a compreender como e onde você está

sendo citado, dentre outras coisas.

Incrível ter uma ferramenta gratuita

desse porte, trabalhando neste

monitoramento para você, não é

mesmo?

3.3 Google Alerts

https://www.google.com/alerts


Trata-se agora de um aplicativo gratuito

para o seu smartphone, que traz dicas e

pequenas aulas sobre marketing digital. 

Cada lição dura menos de 5 minutos e

você, pouco a pouco, acaba

compreendendo melhor como aprimorar,

por meio do marketing digital, o seu

negócio, o gerenciamento das suas

tarefas e até mesmo os seus contratos.

3.4 Google Primer

https://www.yourprimer.com/pt


Você pode, por meio da ferramenta,

pesquisar por lições pertinentes ao

seu escritório e até mesmo enviar

links delas para quem achar

pertinente.

3.4 Google Primer

https://www.yourprimer.com/pt


Trouxemos aqui algumas que achamos que podem

ser úteis para você, advogado e advogada:

Existem diversas lições interessantes. 
Vale a pena fazer o download e ler alguma sempre

que tiver 5 minutos guardados.

3.4 Google Primer

Por que é importante
separar finanças

comerciais e pessoais?

Avalie as despesas e 
controle seu dinheiro

Equilíbrio entre Vida e
Trabalho: a Receita

para o Sucesso

https://www.yourprimer.com/pt
https://www.yourprimer.com/app/pt/lesson/separatefinances?referrer=webcatalog
https://www.yourprimer.com/app/pt/lesson/projectbudget?referrer=webcatalog
https://www.yourprimer.com/app/pt/lesson/worklifebalance?referrer=webcatalog


Um painel de insights super interessantes voltado para o

marketing. O que o torna útil para qualquer negócio!

3.5 Think With Google

https://www.thinkwithgoogle.com/intl/pt-br/


Você pode compreender melhor o

comportamento do consumidor, por meio de

artigos e análises realizadas por ninguém

mais, ninguém menos, que a própria equipe

do Google, usando como fonte de

informação, os dados reais que você precisa.

Na interface inicial, você visualiza insights

regionais ou mundiais e pode se cadastrar

para receber a newsletter deles.

3.5 Think With Google

https://www.thinkwithgoogle.com/intl/pt-br/


É realmente uma fonte de conhecimento que

faz falta na rotina, mesmo que não esteja

diretamente ligada ao seu core business,

pode te trazer ideias que irão impactar muito

no sucesso de seus resultados.

Ah sim! Se você tem um site, que tal deixar o

Google testar ele para você? Clique aqui.

3.5 Think With Google

https://www.thinkwithgoogle.com/intl/pt-br/feature/testmysite/
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/pt-br/feature/testmysite/
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/pt-br/




Isso mesmo! Para quem não sabia,
o Youtube é do Google.

Criado em 2005 por três 
ex-funcionários do PayPal, o

Youtube, foi projetado para facilitar o
compartilhamento de vídeos que

eram pesados para irem por e-mail.
A plataforma fez tanto sucesso, que

foi notada e comprada em 2006,
pelo Google.

4 YouTube

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/


CURIOSIDADE

Desde 2010, há uma possibilidade de editar

vídeos direto no Youtube para estabilizar a

imagem, inserir filtros, fazer corte entre imagens,

incluir efeitos de transição, entre outros recursos.

Você pode usar a plataforma para
criar um canal do seu escritório, fazer
pesquisas de vídeos ou até mesmo
para realizar lives ou webinars!

4 YouTube

https://www.youtube.com/


DICAS!

#1 Transcrição

Já imaginou ter de digitar
tudo que foi dito em um
vídeo? Deu preguiça só
de pensar? Saiba que
existe uma função de
transcrição automática
para o vídeo.
Para acessar você deve:

Pressionar o ícone de 3
pontinhos (fica na parte
inferior direita do vídeo -
ao lado de Compartilhar)
e, se estiver ativo, vai
aparecer a opção “Abrir
transcrição”. 
Pronto.
Abrirá uma janela lateral
na qual você poderá ver,
clicar para ir para aquele
ponto específico do
vídeo por meio do
clique, copiar o texto e,
se preciso for, até
traduzi-lo.

#2 Acelerar o vídeo

Cuidado!  Se você não
conhece esta função,
você pode estar entrando
em um caminho sem
volta. 
Todo mundo reclama de
falta de tempo. Então,
quando acessamos um
vídeo que irá ocupar 1h
de nossas vidas (por
exemplo), já temos um
mini ataque cardíaco de
preguiça de virar
expectador por tanto 



DICAS!

tempo, para um
conteúdo que talvez nem
seja tão complexo assim.
Mas você pode acelerar
(ou desacelerar) um
vídeo no YouTube.
No Desktop, você deve
pressionar o ícone de
engrenagem, que
aparece quando você
passa o mouse sobre o
vídeo, no canto inferior 

direito e, em seguida,
selecionar a opção:
Velocidade de
reprodução e pronto.
Basta agora escolher
qual velocidade (dentre
as ofertadas), você
gostaria de utilizar. Aqui,
gostamos muito da
velocidade 1.5 que traz
muita agilidade e nos
força a prender ainda
mais a nossa atenção ao
conteúdo, sem
despender tanto tempo
da nossa rotina. 
Experimente!

#3 Compartilhar
apenas o que interessa

Achou algum trecho de
um vídeo MUITO legal e
gostaria de compartilhar
com alguém? Você pode
definir qual o minuto
específico do vídeo vai
ser compartilhado. 

Para isso acontecer é
muito simples!



DICAS!

Quando você clicar em
“compartilhar” observe
que, na parte inferior, há
a possibilidade de
marcar uma opção de
“Iniciar em”. 
Pronto. 

Insira o tempo desejado
no seguinte formato:
horas: minutos: segundos
e compartilhe o link!

Tá complicado? Então,
vamos simplificar. 

Pause o vídeo no tempo
desejado e pressione a
opção de compartilhar.
Isso vai acontecer
automaticamente.





A plataforma de vídeo chamadas é muito usada para reunir

diversos usuários em encontros corporativos ou workshops, onde a

interação direta é necessária.

5 Google Meet

https://meet.google.com/


Possui opção de utilização via celular (mobile)
ou computador (desktop) e tem, como tudo do
Google, foco em ser intuitivo e minimalista.

O Meet é super fácil de usar e já vem
integrado ao Google Agenda. Isso facilita
muito  organização de horários para reuniões,
pois há um campo para indicar que o encontro
será realizado via Meet do Google e um link é
gerado automaticamente, para ser enviado
junto ao invite para todos os participantes.

5 Google Meet

https://meet.google.com/


DICAS!

Usuários que não são do
Google Workspace
(Acessam o Google Meet
com uma Conta do
Google pessoal)
possuem a opção de
convidar até cem
participantes em uma
reunião.

Usuários do Google
Workspace (conta
escolar ou de trabalho),
possuem um limite
variável de participantes
sendo o topo, 250
pessoas.

Existe uma preocupação
ampla com a sua
segurança. Por isso,
todas as videochamadas
do Meet são
criptografadas em
trânsito. As medidas de
segurança são
atualizadas com
frequência para reforçar
a proteção.

Você pode compartilhar a
sua tela durante uma
videoconferência sem
mistérios e com boa
qualidade.

Há a opção de exibição
de legendas, para que
você acompanhe
reuniões com legendas
em tempo real. Para isso,
há o uso da tecnologia de
conversão de voz em
texto do Google.





Adeus papelada, adeus cheiro de poeira e mofo nos documentos

antigos!

O Google Drive te dá, de graça, 15 GB de armazenamento na

nuvem, para que você guarde fotos, vídeos, documentos ou

qualquer arquivo importante.

6 Google Drive

https://www.google.com/intl/pt-br/drive/about.html


Os benefícios são que, além de te livrar do peso dos papéis, você

ainda pode acessar seus arquivos onde estiver, seja pelo celular

ou pelo desktop, de forma privada ou compartilhada com quem

você quiser e, é claro, pode configurar para acessar tudo de

maneira offline também.

Vamos trazer um overview sobre os que julgamos serem os

principais dispositivos do Google Drive. Mas antes, algumas dicas:

6 Google Drive

Se os 15 GB não forem o suficiente para o seu

escritório, você pode contratar mais espaço de

forma paga por um valor acessível e justo.

https://www.google.com/intl/pt-br/drive/about.html


DICAS!

#Salvamento
Automático

Tudo o que você edita no
Google Drive, é salvo
automaticamente.
Porém, se você se
arrependeu, não se
preocupe! Você pode
retroceder em até 30 dias
para recuperar o
histórico de suas
atividades.

#Identificação

Você pode identificar os
responsáveis pelas
últimas alterações ou
restaurações realizadas
nos documentos
compartilhados,
evitando assim a
discussão de: Quem foi
que mexeu no meu
queijo?



Google Keep

Documentos

Planilhas

Formulários

Apresentações

Agenda

Dicas de ferramentas para ajudar você a realizar as suas tarefas:

Vamos falar brevemente sobre cada um deles a seguir:

6 Google Drive

https://www.google.com/intl/pt-br/drive/about.html


O Google Keep é um serviço do Google para construção

de listas ou anotações. Foi lançado em 2013 e possui a

facilidade de poder ser compartilhado com uma ou mais

pessoas que possuam conta no Google.

6.1 Google Keep

https://www.google.com.br/keep/


O serviço permite a criação de notas em

texto, áudio ou vídeo, via mobile ou desktop

e pode ser sincronizado ao Google Drive.

Já pensou em fazer um check-list das

tarefas de um processo e compartilhar isso

com o seu cliente para que, em tempo real,

vocês possam acompanhar se a tarefa foi

ou não foi realizada ainda?

6.1 Google Keep

https://www.google.com.br/keep/


Pode ser muito útil também para que você possa, a

qualquer momento, capturar seus pensamentos. 

Teve um insight muito legal, por exemplo, mas está

apressado e não vai poder anotar agora? 

Você pode gravar uma nota de áudio para você 

 ouvir mais tarde e desenvolver melhor a estratégia

de defesa que estava pensando naquele momento

corrido da sua rotina.

6.1 Google Keep

https://www.google.com.br/keep/


DICAS!

#1 Cores

Você pode marcar suas
anotações por cores e
filtrar depois pela cor
desejada, localizando
assim, mais facilmente as
notas que quer trabalhar
naquele momento.

#2 TAGS

Você pode adicionar tags
também para esta
finalidade, se preferir.

#4 Links

Adicione páginas de
sites visitados às suas
notas. Com um clique
sobre o botão de
compartilhamento de
conteúdo do site que
estiver visitando, e
escolha a opção de
compartilhar via Google
Keep.

#3 Recuperar nota

Você deletou uma nota e
se arrependeu? 
Quem nunca? 
A recuperação é possível
em até 7 dias após a
exclusão, basta acessar a
opção "Lixo".



Excelente ferramenta para o processamento online de texto de

forma individual ou em equipes.

6.2 Google Documentos

https://docs.google.com/document/u/0/?hl=pt-BR&tgif=d


Você pode criar (com ou sem o uso de templates

previamente disponíveis), editar e compartilhar com

várias pessoas que trabalharão simultaneamente

no documento e, cada alteração, será salva de

forma automática.

Você consegue importar um documento do Word e

abrir no DOCs, também e exportar seus arquivos

nos principais formatos existentes atualmente. 

Além disso, é possível inserir comentários e marcar

a pessoa para quem este comentário se destina.

6.2 Google Documentos

https://docs.google.com/document/u/0/?hl=pt-BR&tgif=d


#1 - Atalhos

Você pode configurar
atalhos de teclado para
facilitar a sua rotina.
Tecle Control + / para
visualizar a lista
completa de atalhos já
configurados.

#2 Personalizar
comandos

Você pode criar os seus
próprios comandos para
inserir no seu documento,
inclusive, frases inteiras
que você usa muito nos
seus processos, digitando
apenas alguns caracteres.
Isso pode poupar muito o
seu tempo, não é
verdade?

Para isso, basta acessar
no menu a opção:
“Ferramentas >
Preferências”, inserir no
campo: "Substituições"
o novo comando na
coluna da esquerda e a
frase desejada na
coluna da direita. A
partir daí, toda vez que
você digitar o comando,
o Docs irá converter o
conteúdo
automaticamente,
assim que você teclar
no espaço.

DICAS!



DICAS!

#3 Digitação por Voz

Outra dica muito útil é a
digitação por voz. 

Já teve a sensação de
que fala mais rápido do
que escreve? Então pode
ser muito útil para
acelerar a sua dinâmica.

Para acessar essa
funcionalidade, você
deve acessar, no menu,
a opção: "Ferramentas
> Digitação por voz".
Daí, basta autorizar a
captação do seu áudio e
falar à vontade.



O Google Sheets, ou o Google Planilhas é um gerenciador de

planilhas, que possui tanto a interface, quanto o modo de operação

similares ao do Microsoft Excel e, assim como o Docs, possui a

vantagem de poder ser utilizado pelo navegador ou celular e estar

acessível na nuvem quando você quiser.

6.3 Google Planilhas

https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/?tgif=d


Além da função usual de uma planilha, uma funcionalidade

que pode ser muito útil, caso você precise consultar o valor da

ação de uma determinada empresa, em um determinado dia, é

possível fazer isso utilizando a integração com o Google

Finance. 

Basta então digitar o comando: 

=GOOGLEFINANCE e o código do título financeiro. 

Se quiser, pode incluir as datas de início e fim da consulta. A

planilha irá te orientar sobre a necessidade de aspas e outros

elementos para a execução da fórmula correta.  Legal, né?

6.3 Google Planilhas

https://www.google.com/finance
https://www.google.com/finance
https://blog.clear.com.br/significado-dos-codigos-das-acoes/?gclid=CjwKCAjww5r8BRB6EiwArcckC1j0SdNuxCSMk_-UAfzUNP6CJJa2AiNVWmLfS_XVOsM9egvOlq3BCxoCwQ8QAvD_BwE
https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/?tgif=d


DICAS!

#Tradutor

Você pode utilizar o
Google Tradutor
diretamente do Google
Sheets. Para traduzir
células selecionadas para
outro idioma, você
precisa digitar o
comando 

=GOOGLETRANSLATE
para abrir as opções e
escolher a língua que
deseja. Isso pode ser útil
se estiver importando
uma planilha estrangeira
para utilizar como base,
por exemplo.



O Formulário do Google (Google Forms) é um serviço

de questionários online gratuito.

Ele nos permite acessar as respostas dos entrevistados

em tempo real. 

É uma ferramenta simples e intuitiva e possui diversas

possibilidades de personalização.

6.4 Formulários

https://docs.google.com/forms/u/0/?tgif=c


Pode ser muito útil para pesquisar a

satisfação dos seus clientes, promover

inscrições para seus eventos digitais,

solicitar o envio de documentos de forma

mais organizada e padronizada, sem

precisar digitar toda vez o que precisa para

cada novo cliente, enfim, as possibilidades

são muitas!

6.4 Formulários

https://docs.google.com/forms/u/0/?tgif=c


Para acessar, é necessário que tenha uma

conta ativa do Google.

Se você não quiser usar o gmail, você pode

cadastrar o seu e-mail profissional no google

para utilizar todas as funcionalidades. 

Para fazer isso, você deve acessar este link

aqui e  escolher a opção: usar o meu e-mail
ao invés disso, no momento de criar sua

conta de gmail. Pronto!

6.4 Formulários

https://accounts.google.com/signup/v2/webcreateaccount?service=wise&continue=http%3A%2F%2Fdrive.google.com%2F%3Futm_source%3Dpt&ltmpl=drive&dsh=S-754484085%3A1594130148398292&gmb=exp&biz=false&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=SignUp
https://docs.google.com/forms/u/0/?tgif=c


Similar ao famoso Power Point (e compatível com o mesmo), o

Google Slides (ou Apresentações) confere segurança uma vez que

apenas as pessoas convidadas irão possuir acesso ao conteúdo

apresentado e também pela funcionalidade do salvamento

automático que evita que, na correria, você esqueça de salvar as

últimas alterações realizadas.

6.5 Google Apresentações

https://docs.google.com/presentation/u/0/?tgif=c


A ferramenta oferece gráficos, animações,

vídeos, diagramas, questionários, formas,

tabelas, bullet points e muitas outras funções

para deixar o seu layout lindo e leve para uma

apresentação para seus sócios ou clientes. 

Se precisar de um recurso para tornar suas

apresentações mais atraentes, você pode usar o

unsplash que é um recurso complementar do

Google Slides. 

Acesse aqui e instale.

6.5 Apresentações

https://unsplash.com/
https://gsuite.google.com/marketplace/app/unsplash_images/118060109276?pann=cwsdp&hl=pt-BR
https://docs.google.com/presentation/u/0/?tgif=c


Nesta altura, acredito que você já tenha reparado que a maior

vantagem de utilizar as ferramentas do Google seja justamente a

praticidade que a integração entre elas proporciona.

6.6 Agenda

https://calendar.google.com/calendar/u/0/r?tab=wc


A agenda não é diferente disso.

Assim como qualquer outra agenda, você

pode marcar seus compromissos, convocar

reuniões com terceiros, indicar o local do

encontro ou ter um link automático para a

realização online pelo Meet, dentre outras

funcionalidades.

6.6 Agenda

https://calendar.google.com/calendar/u/0/r?tab=wc


Você pode ativar para receber também, no seu e-

mail, a sua agenda de compromissos marcados,

evitando o esquecimento dos mesmos. 

Se você tem sócios no seu escritório, pode

adicionar o calendário deles à sua agenda e

também compartilhar sua agenda com quem

quiser, tendo então, uma visão completa dos

compromissos de todos os envolvidos na rotina

do seu escritório.

6.6 Agenda

https://calendar.google.com/calendar/u/0/r?tab=wc


Agora, se você quer manter seus compromissos

pessoais ocultos desta agenda, é possível também!

Basta adicionar uma nova agenda e renomear

como achar mais intuitivo para sua organização.

Há uma série de possibilidades de personalização

da sua agenda para que fique muito fácil a sua

utilização. É possível inclusive sincronizar com o

Outlook, caso você já esteja acostumado a lidar

com esta ferramenta. Vale a pena conhecer!

6.6 Agenda

https://calendar.google.com/calendar/u/0/r?tab=wc




Ser encontrado pelo seu cliente na busca do google ou no google

maps, de forma gratuita, é sempre interessante, não é verdade?

O Google Meu Negócios tira o fator "sorte" desta ação e a

concretiza, sem chance de erros.

7 Google Meu Negócio

https://www.google.com/intl/pt-BR_br/business/?gmbsrc=br-pt_BR-ha-se-z-gmb-s-218-h~bk&ppsrc=GMBS0&utm_campaign=br-pt_BR-ha-se-z-gmb-s-218-h~z-z-u&utm_source=gmb&utm_medium=ha&&gmbsrc=&ppsrc=&gclid=Cj0KCQjwoJX8BRCZARIsAEWBFMLJJMUBd0DgRlRem4wEd00ynZ1LtNJ6AmYLbbnm5I6XJ4DN7zlFEhcaAr79EALw_wcB


Por meio do cadastro no Google Meu Negócios, você

pode publicar fotos do seu escritório, receber

mensagens e avaliações, que ficam expostas para

quem acessar pelo Google, além de exibir de forma

acessível e prática o seu telefone, e-mail, site,

localização e horário de funcionamento.

7 Google Meu Negócio

https://www.google.com/intl/pt-BR_br/business/?gmbsrc=br-pt_BR-ha-se-z-gmb-s-218-h~bk&ppsrc=GMBS0&utm_campaign=br-pt_BR-ha-se-z-gmb-s-218-h~z-z-u&utm_source=gmb&utm_medium=ha&&gmbsrc=&ppsrc=&gclid=Cj0KCQjwoJX8BRCZARIsAEWBFMLJJMUBd0DgRlRem4wEd00ynZ1LtNJ6AmYLbbnm5I6XJ4DN7zlFEhcaAr79EALw_wcB


Isso tudo ajuda o seu cliente a encontrar e interagir

com o seu escritório, ao buscarem pelo seu nome

no Google.

Se você está pensando: Ah, mas eu não tenho site. 

Não posso estar rankeado no Google! 

Tenho uma boa noticia: 
Não é necessário que se tenha um site para ter o

cadastro no Google Meu Negócios. 

Basta uma conta no Google.

7 Google Meu Negócio

https://www.google.com/intl/pt-BR_br/business/?gmbsrc=br-pt_BR-ha-se-z-gmb-s-218-h~bk&ppsrc=GMBS0&utm_campaign=br-pt_BR-ha-se-z-gmb-s-218-h~z-z-u&utm_source=gmb&utm_medium=ha&&gmbsrc=&ppsrc=&gclid=Cj0KCQjwoJX8BRCZARIsAEWBFMLJJMUBd0DgRlRem4wEd00ynZ1LtNJ6AmYLbbnm5I6XJ4DN7zlFEhcaAr79EALw_wcB


Agora, se quiser ter um site (que é sempre

recomendado) você pode fazer um pela própria

ferramenta do Google Meu Negócios, como

veremos daqui a pouco.

A intenção desta ferramenta é melhorar a sua

presença digital na maior plataforma de buscas do

mundo, te dando autonomia para gerenciar o seu

perfil, interagir e informar o seu cliente de forma

sempre atualizada.

7 Google Meu Negócio
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Agora, é muito comum que os advogados tenham um

endereço de correspondência apenas, sendo a sede na

sua casa, e não em uma área comercial

Isso não é um problema. 

As informações podem aparecer com ou sem um

endereço físico. 

O endereço é utilizado apenas para confirmar sua

identidade como proprietário do seu escritório.

Agora, vamos voltar ao assunto de criação de sites

dentro do Google Meu Negócios? 

Leia sobre isso no próximo tópico.

7 Google Meu Negócio

https://www.google.com/intl/pt-BR_br/business/?gmbsrc=br-pt_BR-ha-se-z-gmb-s-218-h~bk&ppsrc=GMBS0&utm_campaign=br-pt_BR-ha-se-z-gmb-s-218-h~z-z-u&utm_source=gmb&utm_medium=ha&&gmbsrc=&ppsrc=&gclid=Cj0KCQjwoJX8BRCZARIsAEWBFMLJJMUBd0DgRlRem4wEd00ynZ1LtNJ6AmYLbbnm5I6XJ4DN7zlFEhcaAr79EALw_wcB


Com o Google Meu Negócios (GMN) você pode, gratuitamente,

criar o seu próprio site sem nunca ter mexido com programação

antes na vida.

7.1 Google Sites

https://sites.google.com/new


O Google é tão completo que, automaticamente, já puxa

informações e fotos presentes no seu perfil do GMN e cria um site

para que você possa personalizar com os temas, fotos e textos que

mais se adequem aos objetivos do seu escritório. 

7.1 Google Sites

O melhor desta integração é que sempre que você

atualiza uma informação no GMN, ele atualiza

automaticamente no seu site, que claro, é

otimizado para todas as interfaces desktop e

mobile.

https://sites.google.com/new


É importante salientar que este é um recurso para

quem precisa de um site, quer ampliar sua presença

digital, mas não possui neste momento, condições

de estruturar um ambiente mais avançado. 

Existem soluções mais completas e funcionais que

o Google Sites que podem ser avaliadas para

atender ao seu perfil, mas quem sabe, não seja um

ótimo começo este caminho?

7.1 Google Sites

https://sites.google.com/new




Só de ouvir falar em anúncio no meio digital, já vem aquele frio na

espinha de estar, de alguma forma, ferindo o código de ética e

disciplina da OAB? Infelizmente, esse receio não é em vão, pois

não existe hoje um consenso entre as seccionais para as

definições do que é ou não permitido. Desta forma, vamos trazer

neste capítulo apenas os conceitos, mas não de conselhos.

8 Google Ads

https://www.ads.google.com/home/?gmbsrc=br-pt_BR-ha-se-z-gmb-s-218-h~bk&gmbsrc&_ga=2.12239540.1049338165.1602616318-1264916569.1602616318&_gac=1.26538447.1602616318.Cj0KCQjwoJX8BRCZARIsAEWBFMLJJMUBd0DgRlRem4wEd00ynZ1LtNJ6AmYLbbnm5I6XJ4DN7zlFEhcaAr79EALw_wcB


Conceito:

Trata-se de uma ferramenta do Google voltada para a

veiculação remunerada de anúncios no meio digital, seja

em sites parceiros, seja em suas plataformas próprias.

Na plataforma, é possível realizar uma segmentação do

público muito detalhada, acompanhar a performance da

campanha e realizar ajustes nos investimentos ou

anúncios ao longo do período contratado, o que é bem

diferente de uma mídia impressa, por exemplo, que uma

vez publicada, não tem como fazer mais nada.

8 Google Ads
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O primeiro passo para a realização de uma

mídia eficaz no Google é o desenvolvimento de

um conteúdo relevante, atrativo e consistente e

a publicação do mesmo em uma página na

internet que chamamos de "página de destino". 

Ou seja, todo clique que um anúncio recebe,

conduz o usuário para esta página.

8 Google Ads
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Quando falamos que o conteúdo deve ser relevante,

significa que tudo o que o seu anúncio promete que o

usuário irá encontrar ao clicar no mesmo, deve, de fato,

ser entregue na página de destino de forma satisfatória

para o usuário durante a sua visita. 

Exemplo:

Se quero uma receita de brigadeiro e clico em um

anúncio que diz: "Faça o melhor brigadeiro caseiro da

cidade" e, no site, não encontro a receita; esse

conteúdo não se torna relevante para mim e eu

provavelmente vou abandonar essa página.

8 Google Ads

https://www.ads.google.com/home/?gmbsrc=br-pt_BR-ha-se-z-gmb-s-218-h~bk&gmbsrc&_ga=2.12239540.1049338165.1602616318-1264916569.1602616318&_gac=1.26538447.1602616318.Cj0KCQjwoJX8BRCZARIsAEWBFMLJJMUBd0DgRlRem4wEd00ynZ1LtNJ6AmYLbbnm5I6XJ4DN7zlFEhcaAr79EALw_wcB


Antes de seguirmos, queremos frisar uma observação

importante: Para evitar a possibilidade de ferir as

diretrizes da sua seccional, o código de ética e não

sofrer sanções disciplinares, realmente aconselhamos

que não seja realizado nenhum investimento em mídia

online (Google ou não) neste momento.

É possível que uma nova normatização saia no início

de 2021 e é esperado que o Conselho Federal, se

manifeste acerca do assunto, trazendo um alinhamento

de decisões. Vamos aguardar!

8 Google Ads
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É importante compreender que a OAB não pretende

prejudicar os advogados. Pelo contrário!

Para ela, é importante que você tenha sempre mais clientes

e possa seguir contribuindo para o cumprimento da ordem e

da lei em nosso país. 

8 Google Ads

Enquanto não existe uma decisão unânime,

siga presente nos meios digitais pautado no

Provimento nº 94/2000.

https://www.ads.google.com/home/?gmbsrc=br-pt_BR-ha-se-z-gmb-s-218-h~bk&gmbsrc&_ga=2.12239540.1049338165.1602616318-1264916569.1602616318&_gac=1.26538447.1602616318.Cj0KCQjwoJX8BRCZARIsAEWBFMLJJMUBd0DgRlRem4wEd00ynZ1LtNJ6AmYLbbnm5I6XJ4DN7zlFEhcaAr79EALw_wcB
https://www.oab.org.br/leisnormas/legislacao/provimentos/94-2000


Mas esteja presente!

Cada vez mais, as pessoas recorrem ao Google

para tirar dúvidas, pesquisar sobre algum

profissional, pedir referências e definir se confiam

ou não na credibilidade daquele escritório (ou

empresa, produto, serviço, etc).

8 Google Ads
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Neste cenário, é importante estar presente de forma ativa

para que seu nome apareça sempre como referência. 

Você vai criar uma autoridade digital no assunto jurídico

ao desenvolver um conteúdo sobre isso e, se futuramente

vier a investir em mídia digital, certamente já estará mais

preparado para conferir excelentes experiências ao

usuário, conquistar baixos custos de cliques e gerar

excelentes conversões.

8 Google Ads

https://www.ads.google.com/home/?gmbsrc=br-pt_BR-ha-se-z-gmb-s-218-h~bk&gmbsrc&_ga=2.12239540.1049338165.1602616318-1264916569.1602616318&_gac=1.26538447.1602616318.Cj0KCQjwoJX8BRCZARIsAEWBFMLJJMUBd0DgRlRem4wEd00ynZ1LtNJ6AmYLbbnm5I6XJ4DN7zlFEhcaAr79EALw_wcB




Há milhares de ferramentas similares às

que apresentamos neste conteúdo, mas

nem todas conversam entre si e possuem a

simplicidade, intuitividade e gratuidade de

utilização como as que o Google te

oferece. 

Esperamos que este material tenha sido

útil e traga mais praticidade, organização e

resultados para a rotina do seu escritório.

9 Conclusão



Compartilhar conhecimentos faz parte do propósito da Pejota. 

Agradecemos pelo interesse em aprender um pouco conosco. 

Se tiver interesse em ler um pouco mais sobre assuntos mais

voltados à contabilidade, finanças ou gestão, visite a nossa página

clicando na imagem abaixo: 

9 Conclusão

http://www.pejota.com.br/ebooks.


Quer acompanhar a Pejota? Que legal! 

Segue abaixo o link das nossas principais redes sociais:

 

Ou, claro, nos procure no Google. ;) 

contato@pejota.com.br | (31) 33780701 | www.pejota.com.br

Obrigada!

http://www.pejota.com.br/
https://www.linkedin.com/company/pejota-contabilidade/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/pejotacontabilidade
https://www.instagram.com/pejotacontabilidade/
https://t.me/joinchat/AAAAAEcfh389T7Wg8hY-_g
https://twitter.com/pejota_contabil

