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Apresentação
A Ordem dos Advogados do Brasil, por meio de sua comissão de apoio ao
advogado iniciante, organiza anualmente o Encontro Nacional da Jovem
Advocacia, evento no qual se reúnem representantes e participantes de todos
os estados para debater o panorama da profissão e do mundo jurídico, com
foco em especial na jovem advocacia, a qual corresponde a quase 50% dos
mais de 1 milhão de advogados inscritos na OAB.

Pela primeira vez o Distrito Federal sediará este encontro, que já
está em sua décima sétima edição.



XVII Encontro Nacional 
da Jovem Advocacia

02, 03 e 04 de Agosto Centro de Convenções Brasil 21 – Brasília/DF

Organização e Realização: Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do 
Distrito Federal (OAB/DF) e respectiva Comissão de apoio ao 

Advogado Iniciante (CAAI-OAB/DF)



Público Alvo

O público alvo do evento é formado por advogadas e advogados, estudantes,
estagiários, operadores do Direito e por membros e representantes dos
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

Estimativa de Inscritos
800 a 1200 pessoas



Estratégia de Divulgação
Envio de material de divulgação para fóruns, tribunais, escritórios e salas da OAB do
Distrito Federal e OABs dos demais estados;

Distribuição de Material (panfletos e cartazes) nas instituições de ensino do Distrito
Federal;

Ferramentas de mídia social (Facebook, Twitter, whatsapp, blogs parceiros, etc);

Envio de E-mail Marketing aos advogados do DF e OAB apoiadoras, aos estudantes
das instituições de ensino apoiadoras e membros dos órgãos apoiadores (Tribunais e
órgãos públicos);



Estratégia de Divulgação
Envio de E-mail Marketing para as principais instituições de ensino;

Divulgação na TVOAB;

Site do evento e das OABs apoiadoras;

Publicidade na Revista da OAB/DF e informativos.



Estratégia de Divulgação
Dados e estimativa de advogados atingidos pela divulgação

Canal de Divulgação Abrangência

Inscritos – Mailing OAB Nacional Nacional 1.096.621

Inscritos – Mailing OABs (Regional) Regional 42.748

Tiragem Folder do Evento Nacional 20.000

Tiragem Cartaz (A3) do Evento Regional 2.000

Acessos ao Site da OAB/DF (mês) Nacional 70.000

Tiragem Revista da OAB/DF Regional 42.000

Tiragem Informativo OAB/DF Regional 10.000

Seguidores do Facebook OAB/DF Nacional* 63.694

Membros Grupos Discussão Facebook
(OAB Jovem DF + OAB/DF) 

Nacional* 32.674
(17.485 + 15.189)

Seguidores Twitter OAB/DF
(@OABDF_oficial)

Nacional* 8.049



Estratégia de Divulgação

Estão sendo firmadas parcerias com os principais órgãos do judiciário* os quais
auxiliarão na divulgação do evento, comprometendo-se, em regra, à:

Dados e estimativa de advogados atingidos pela divulgação

Disparar e-mail com informações do evento à mailing list do órgão;

Publicar informações do evento no portal de notícias;

Colocar banner ou informação do evento no portal do órgão e/ou calendário de eventos.

*requerido apoio ao STF, CNJ, STJ, TST, TSE, STM, TCU, TRF1, TJDFT, AGU, DPU, DPDFT.
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Advocacia do Amanhã: Inovação e Tradição  



Programação
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Principais Temas
1 - O perigo do endeusamento da 

Justiça.

2 - Advocacia nos Tribunais Superiores.

3 - Os desafios de compliance e anti-
corrupção.

4 - O impacto da inovação na Advocacia.

5 - Empreendedorismo.

6 - "Fake News" nas eleições de 2018.

7 - Advocacia no CADE e Agências 
Reguladoras.

8 - Mais mulheres no mundo jurídico.

9 - Bate-papo com a magistratura.

10 - Colaboração Premiada.

11 - Novos nichos de mercado na 
advocacia.

12 - Começando seu próprio escritório 
de Advocacia.



Em conjunto com o evento realizaremos a Feira de Networking, na qual
teremos de 10 a 20 escritórios de advocacia de todo o Brasil, de médio e
grande porte, para ocupar o “foyer 4” com seus estandes.

Nesse espaço os participantes do Encontro poderão conversar com
representantes dos escritórios, os quais receberão currículos de advogados e
estagiários.

Feira de Networking



Espaço para montagem de estande de 18m² Folder* encartado junto ao material de apoio do evento

Espaço para colocação de folders na mesa de divulgação do 
evento (Hall de entrada)

Citação na abertura e encerramento do evento

800 inserções/dia na TV OAB na Tela de 30", período de 30 dias, 
total de 17.600 inserções (Valor de Tabela: R$ 35.200,00)

Espaço para colocação de banner* no acesso do evento e inserção 
do logotipo no banner de “boas vindas”

Página Simples na Revista Jurídica da OAB/DF (42 mil exemplares)
Possibilidade de sorteio de brindes* durante as palestras (sorteio 
realizado pela organização)

4ª Capa no Informativo da OAB/DF (10 mil exemplares)
Possibilidade de negociar exclusividade de patrocínio no ramo de 
atuação do patrocinador

1 Disparo para o mailing list da OAB/DF (40 mil advogados) Inscrições para o evento: 12

Inserção da Logomarca na proporção 100%: Folder, Cartaz, E-mail 
marketing, Site do evento, Banner da Mesa Principal, Banner do 
Púlpito, Banner de Facebook, Credencial do evento, Certificado de 
participação e Blocos dos kits dos participantes

Patrocinador Premium

Investimento: R$ 50.000,00

*confeccionado pelo patrocinador

Cotas de Patrocínio



Cotas de Patrocínio

Investimento: R$ 35.000,00

*confeccionado pelo patrocinador

Patrocinador Master

Espaço para montagem de estande de 9m² Página Simples no Informativo da OAB/DF (10 mil exemplares)

Possibilidade de sorteio de brindes* durante as palestras (sorteio 
realizado pela organização)

Banner Eletrônico no site da OAB/DF por 15 dias

800 inserções/dia na TV OAB na Tela de 30", período de 30 dias, 
total de 17.600 inserções (Valor de Tabela: R$ 35.200,00)

Folder* encartado junto ao material de apoio do evento

1/2 Página na Revista Jurídica da OAB/DF (42 mil exemplares) Inscrições para o evento: 8

Inserção da Logomarca na proporção 80%: Folder, Cartaz, E-mail 
marketing, Site do evento, Banner da Mesa Principal, Banner de 
Facebook e Blocos dos kits dos participantes



Espaço para montagem de estande de 4m² 1/2 Página no Informativo da OAB/DF (10 mil exemplares)

Folder* encartado junto ao material de apoio do evento

Banner Eletrônico no site da OAB/DF por 10 dias

400 inserções/dia na TV OAB na Tela de 30", período de 30 dias, 
total de 8.800 inserções (Valor de Tabela: R$ 17.600,00)

Possibilidade de sorteio de brindes* durante as palestras (sorteio 
realizado pela organização)

1/2 Página na Revista Jurídica da OAB/DF (42 mil exemplares) Inscrições para o evento: 6

Inserção da Logomarca na proporção 60%: Cartaz, Site do evento, 
Banner da Mesa Principal e Banner do Facebook

Patrocinador Standard

Investimento: R$ 20.000,00

*confeccionado pelo patrocinador

Cotas de Patrocínio



Inserção da Logomarca na proporção 40%: Cartaz, Site do evento 
e Banner do Facebook

Espaço para colocação de folders na mesa de divulgação do 
evento (Hall de entrada)

1/2 Página no Informativo da OAB/DF (10 mil exemplares)
Sorteio de brindes* poderão ser negociados com a organização, 
conforme disponibilidade e interesse

Banner Eletrônico no site da OAB/DF por 7 dias Inscrições para o evento: 2

Cotas de Patrocínio

Investimento: R$ 5.000,00

*confeccionado pelo patrocinador

Patrocinador Apoiador



Inserção da Logomarca na proporção 20%: Site do evento e 
Banner do Facebook

Espaço para colocação de folders na mesa de divulgação do 
evento (Hall de entrada)

Espaço para montagem de estande (estande 2x1, mesa de apoio, 
guichê ou bistrô) de 2m²

Sorteio de brindes* poderão ser negociados com a organização, 
conforme disponibilidade e interesse

Banner Eletrônico no site da OAB/DF por 5 dias Inscrições para o evento: 2

Patrocinador Expositor

Investimento: R$ 8.000,00

*confeccionado pelo patrocinador

Cotas de Patrocínio



Além das cotas de patrocínio convencionais, sua empresa pode explorar ainda mais o 
evento e realizar ações especiais de merchandising e relacionamento com o público.

Confira algumas e entre em contato conosco para customizar a sua ação especial.

Patrocínio 
Ações Especiais



COSTAS DAS CADEIRA (1 Cota)

Todas as cadeiras da plenária “vestidas” com a sua marca.

As cadeiras de todas as salas de palestras podem ter a marca da sua empresa. São de 800 a 1200 
cadeiras fazendo o papel de outdoors de sua empresa a todos os congressistas. 

*A confecção do material das costas das cadeiras é de responsabilidade do patrocinador.

Investimento: R$ 3.500,00
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Camiseta do Encontro Nacional da Jovem Advocacia (1 Cota)

Patrocine a camiseta da Conferência e faça com que todos os congressistas se dirijam ao seu 
estande. 

As pessoas receberão um voucher no momento do check-in e 
o trocarão pela camiseta oficial do evento em seu estande.

Investimento: R$ 14.500,00
Inclui as camisetas (1000 a 1200)
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Balões Externos (1 Cota)

Sua marca visualizada no centro da Capital Federal por todos que passam no eixo monumental.

O adquirente dessa cota poderá confeccionar dois balões de propaganda com a sua logomarca e 
a logomarca do evento no verso, os quais serão dispostos na área externa do evento, em frente à 
entrada do Complexo Brasil 21, com vista direta do Eixo Monumental.

*A confecção do material é de responsabilidade do patrocinador. A fixação deve seguir as normas de segurança do complexo.

Investimento: R$ 3.800,00
+ confecção dos balões

Secretaria / Credenciamento – 1 Cota

Sua marca em destaque logo na entrada do evento.

Investimento: R$ 2.800,00
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Patrocínio Exclusivo de Coquetel na quinta-feira ou sexta-feira – 2 cotas 

Será oferecido um coquetel para os participantes do evento, com um patrocinador exclusivo 
por dia.

Coquetel acontecerá após a abertura do evento (das 18h às 19h) e antes da última palestra do 
dia 03/08 (das 18h às 19h), no “foyer 4”, o qual será ocupado exclusivamente pelo 
patrocinador do Coquetel, que poderá decorá-lo bem como colocar estandes e bistrôs. 

Adquirente desta cota especial será mencionado na programação do evento e pelo mestre de 
cerimônias no momento em que o coquetel for anunciado. Terá também como contrapartida 
a inserção de logomarca no folder, cartaz e website do evento, sendo mencionado como 
APOIADOR, e terá direito a 1 Disparo para o Mailling List da OAB/DF (40 mil advogados).

• 1 cota disponível para o dia 02/08

• 1 cota disponível para o dia 03/08

Ações especiais de marketing no Foyer exclusivo do coquetel poderão ser 
combinadas previamente com a coordenação do ENJA. Investimento: R$ 28.000,00

(inclui bebidas e salgados)
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Investimento: R$ 3.500,00
+ confecção das mochilas**

Investimento: R$ 1.500,00
+ confecção do cordão*

Cordão do Crachá (1 Cota)

Não perca a chance de expor sua marca no cordão do crachá de todos os participantes! 

*A confecção do cordão do crachá é de responsabilidade do patrocinador.

Mochila (1 Cota)

Ofereça o brinde mais cobiçado do encontro: e sua marca segue presente mesmo fora do 
evento!

As mochilas conterão todo o material entregue aos participantes (folders e brinde, etc), além 
de ser utilizada em outras situações após o evento.

*é facultado aos patrocinadores apresentarem proposta para dividir o custo da cota especial de mochilas, elaborando em 
conjunto as mochilas/pastas, com a logomarcas de suas empresas (até 3).

**layout e modelo a serem aprovados com a Comissão Organizadora, devendo conter a logomarca do XVII ENJA
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Investimento: R$ 2.600,00

Patrocinador Especial do Colégio de Presidentes das OABs Jovens (2 cotas)

Em todo o Encontro Nacional de Advogados é realizado o Colégio de Presidentes das 
Comissões Estaduais da jovem advocacia. Neste colégio reúnem-se as lideranças da jovem 
advocacia de cada unidade da federação para discutir e votar temas de interesse da classe, 
elaborando ao final a carta do evento, no caso, a Carta de Brasília, que será encaminhada ao 
Conselho Federal da OAB. Os debates acontecem paralelamente às palestras do Encontro 
Nacional, em sala específica na forma de plenária, durante o período de dois dias.

Os dois Patrocinadores Especiais serão os apoiadores VIP do Colégio, e serão lembrados pelos 
participantes por proporcionarem o coffe brake bem como os Kit de Recepção aos Presidentes 
(a ser confeccionado pela organização do evento), podendo disponibilizar 1 brinde e 1 folder 
para ser entregue junto ao Kit e terá espaço para colocação de banner.

*Havendo interesse, o patrocinador poderá requerer exclusividade, adquirindo as duas cotas pelo valor diferenciado de R$ 
4.200,00. Evitar-se-á a venda de cotas do Patrocinador Especial do Colégio de Presidentes das OABs Jovens para empresas 
do mesmo ramo de atuação, todavia apenas a aquisição da exclusividade poderá garantir a não coincidência.
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Categoria de Patrocínio / número de cotas Expositor (8) Apoio Standard (6) Master (5) Premium (2)

Espaço para Estande 2m² 4m² 9m² 18m²

Logomarca: 20% 40% 60% 80% 100%

- Site do evento, Banner de Facebook; √ √ √ √ √

- Cartaz √ √ √ √

- Folder, E-mail Marketing, Banner Mesa Principal √ √ √

- Blocos dos Kits √ √

- Banner de Púlpito, Banner de Boas Vindas, Credencial e Certificado √

Espaço para Folder no Kit do Participante √ √ √

Espaço para Folder na mesa de divulgação (Hall) √ √ √

Sorteio de Brindes Op Op √ √ √

Banner no acesso do evento e Citação na abertura e encerramento √

Revista Jurídica OAB/DF (42 mil) ½ Pág. ½ Pág. 1 Pág. S.

Informativo OAB/DF (10 mil) ½ Pág. ½ Pág. 1 Pág. S 4ª Capa 

1 Disparo Mailing List (40mil) √

Banner Eletrônico no site da OAB/ DF 5 Dias 7 Dias 10 dias 15 dias 30 dias

VT de 30” na TV OAB/DF por 30 dias 8.800 17.600 17.600

Inscrições para o evento 2 2 6 8 12

Desconto - aquisição das Cotas de Ações Especiais 10% 15% 20%



Ações Especiais Cotas Investimento

Patrocinador Especial do Colégio de Presidentes das OABs
Jovens

2 R$ 2.600,00

Cordão do Crachá 1
R$ 1.500,00

+ confecção do cordão*

Mochila 1
R$ 3.500,00

+ confecção das mochilas**

Patrocínio Exclusivo de Coquetel na quinta-feira ou sexta-feira 2
R$ 28.000,00

(inclui bebidas e salgados)

Balões Externos 1
R$ 3.800,00

+ confecção dos balões

Camiseta do Encontro Nacional da Jovem Advocacia 1
R$ 14.500,00

Inclui as camisetas (1000 a 1200)

Costas das cadeiras 1 R$ 3.500,00

Secretaria / Credenciamento 1 R$ 2.800,00
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Croqui do Evento

• Entrada Térreo:

• █ - Credenciamento

• █ - Estande de Apoio e Dúvidas

• █ - Estande Patrocinador (Com 
exposição  de motos ou carros)

• → Fluxo de participantes 
(Entrada e escadas de acesso ao 
Segundo Andar)



• 2 Andar:

• Foyer 3 – Área de Exposição 
(patrocinadores e apoiadores)

• Brasil (2 + 3) – palestras 
principais

• Sala 1 – Colégio de 
Presidentes de Comissões da 
Jovem Advocacia

• Sala 2 – Apoio Organização e 
Palestrantes

Croqui do Evento



• Área de Exposição (Foyer 3)

• Espaços para Estandes:

• █ - de 2m²

• █ - de 4m²

• █ - de 9m²

• █ - de 18m²

• → Fluxo de participantes

Croqui do Evento



Patrocinadores 
e Apoiadores 
das Edições 
Anteriores



Brasília - DF

02, 03 e 04 de Agosto

2018

Tiago Santana
Presidente da Comissão de Apoio 

ao Advogado Iniciante

Marina Gondin Ramos
Coordenação Geral do 

XVII Encontro Nacional da Jovem Advocacia

Filipe Bianchini
Coordenação de Captação de Patrocínio do 
XVII Encontro Nacional da Jovem Advocacia

Organização:

Comissão de Apoio ao Advogado Iniciante da OAB/DF

Realização:

Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional do Distrito 
Federal


