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RESUMO:  
A constante evolução do mercado tem demandado de profissionais altamente qualificados, 
prestativos e atenciosos no que diz respeito ao controle dos seus serviços e atendimento ao 
cliente. Estratégias de marketing podem ser utilizadas como uma ferramenta aliada ao êxito das 
empresas. Dessa forma, com esta pesquisa, buscou-se identificar se os escritórios localizados 
nos municípios pertencentes à Associação dos Municípios do Alto Uruguai Catarinense 
(AMAUC) utilizam o Marketing como ferramenta de gestão em suas ações de modo a alicerçar 
espaço no mercado de prestação de serviços. O método utilizado para este artigo foi uma 
pesquisa com caráter exploratório e descritivo, possuindo uma abordagem quantitativa. Em 
relação aos procedimentos técnicos utilizados, a pesquisa constituiu-se como pesquisa de 
campo e survey. Como resultado, obteve-se que grande parte dos escritórios acredita na 
importância do marketing, porém a atuação das empresas ainda é tímida no que tange ao 
investimento e especialização nesta área. Contudo, os escritórios que afirmaram possuir 
planejamento em marketing, demonstraram estar à frente dos demais, em relação ao número de 
clientes que possuem. Em geral, foi possível identificar que algumas estratégias, ferramentas e 
técnicas de marketing estão sendo adotadas pelas organizações e a política de relacionamento 
com o cliente é peça fundamental. 
 
Palavras-Chave: Marketing; Marketing de Serviços; Marketing Contábil; Cliente. 
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1 INTRODUÇÃO 

O acirrado mercado profissional tem exigido dos profissionais e das organizações 
contemporâneas foco na gestão dos serviços, constante atualização e diferenciais na conquista 
e fidelização dos clientes. As estratégias adotadas pelas empresas têm moldado a cada dia o 
cenário econômico, prospectando novas ações e ambientes, estritamente, competitivos. A 
conquista de uma fatia deste mercado exige que, além da oferta dos serviços tradicionais, as 
empresas voltem suas atenções para ações que possam ser diferenciais para o cliente: o 
Marketing.   

Como empresas prestadoras de serviços, os escritórios de contabilidade precisam 
“exercer a profissão com zelo, diligência, honestidade e capacidades técnicas” (MENDES, 
2010), mas também avançar na busca de ações eficazes na conquista e manutenção do cliente. 

As práticas dessas ações levam o escritório a superar as expectativas da clientela, 
ademais, reproduz uma publicidade eficaz e consequentemente promove a ampliação de 
possíveis oportunidades de mercado.  As técnicas de marketing apresentam grande importância 
no reconhecimento do profissionalismo dos escritórios e devem ser exploradas com êxito. 

Diante disso, surge a seguinte problemática que norteia a pesquisa: Quais as estratégicas 
de marketing utilizadas pelos escritórios de contabilidade do meio oeste catarinense como 
ferramenta de gestão para conquistar e fidelizar o cliente? Para tanto, a pesquisa tem como 
objetivo geral identificar as estratégicas de marketing utilizadas pelos escritórios de 
contabilidade no meio oeste catarinense. 

O foco da pesquisa justifica-se pela necessidade de observar como as empresas do ramo 
contábil percebem o Marketing em suas rotinas, levando em consideração a atual conjuntura do 
mercado, em que as empresas precisam sair da zona de conforto e do ambiente tradicional para 
angariar espaço e diferencial na prestação dos seus serviços. Destaca-se também a relevância 
do tema para o Curso de Ciências Contábeis, pelo seu ineditismo da pesquisa ora proposta, que 
busca contribuir de forma significativa nos avanços científicos da área. Entre as limitações do 
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trabalho, foi possível identificar que há uma quantidade reduzida de material bibliográfico para 
a construção da base teórica da pesquisa. 

Esse artigo está estruturado em cinco seções, sendo essa onde são apresentados os 
aspectos introdutórios do estudo, na segunda seção está disposta a revisão de literatura a qual 
busca elucidar o arcabouço teórico sobre a temática e sendo seguida pela metodologia onde o 
percurso metodológico é evidenciado. Na quarta seção a análise dos dados e por fim as 
considerações finais do estudo. 

  
2 REVISÃO DA LITERATURA 
 
2.1 Marketing como Estratégia de Gestão  

 

Marketing é o conjunto de métodos que compreende a criação, comunicação, a entrega 
e a troca de ofertas que possua valor para os clientes, parceiros e sociedade em geral (American 
Marketing Association, 2013). A referência ao marketing geralmente está ligada ao conjunto 
de atividades que se destinam a melhorar o lucro da empresa, assegurando a sua sobrevivência 
e expansão (Bragança, Zaccaria, Giuliani & Pitomba, 2016). Marketing é mais do que uma 
forma de sentir o mercado e adaptar produtos ou serviços, é um compromisso com a busca da 
melhoria da qualidade de vida das pessoas (Cobra, 2011). 

A função do marketing, mais do que qualquer outra nos negócios, é lidar com os clientes, 
conduzindo relacionamentos lucrativos com o cliente. Para Kotler (2011) os dois principais 
objetivos do marketing são: atrair novos clientes, garantindo-lhes valor superior, além de, zelar 
e cultivar os clientes atuais, proporcionando-lhes satisfação. Assim, reafirma Souza (2013), o 
maior propósito é sempre a satisfação das necessidades dos clientes. De qualquer maneira, a 
ideia principal do conceito de marketing é a visão do cliente como foco de todas as estratégias 
da entidade (Senra, 2015). Marketing é descobrir as necessidades do mercado e dos clientes, e 
satisfazê-las com mais aptidão e êxito do que os outros concorrentes (Slater & Narver, 1998). 

As ferramentas de marketing auxiliam para a evolução no funcionamento das atividades 
da empresa, na gestão estratégica, organizando a capacidade da instituição de acordo com as 
necessidades do mercado (Pinto & Barrulas, 2004). De acordo com Galão (2015) o plano de 
marketing é considerado uma fonte valiosa de informações, pois direciona para a determinação 
dos objetivos da comunicação com o cliente.  

Perante o crescimento da concorrência e do ritmo acelerado das mudanças no ambiente 
de negócios, é primordial, que as organizações preservem uma comunicação efetiva com seus 
colaboradores e clientes, de forma a contribuir para a eficiência e qualidade de serviço das 
empresas. O marketing interno assume grande importância neste contexto de crescente 
competitividade, pois ele auxilia no sucesso da organização no mercado externo (Morais, 2016). 

Hoffman, Bateson, Ikeda e Campomar (2010) salientam que o atendimento reflete o 
compromisso da empresa de fornecer seus serviços prontamente. Para Cobra (2011) a satisfação 
de sua clientela é o que resulta no sucesso da empresa, uma vez que nenhuma organização pode 
existir sem que existam clientes e que eles sintam-se bem atendidos em sua necessidade de 
receber bons serviços. Como a satisfação de necessidade é a essência dos objetivos de 
marketing, é preciso exercer um rígido controle acerca da atitude do cliente. Kotler (2011) ainda 
comenta que em geral, um cliente altamente satisfeito permanece fiel por mais tempo, compra 
mais à medida que a empresa lança produtos ou aperfeiçoa aqueles existentes, fala bem da 
empresa e de seus produtos, dá menos atenção às marcas e propagandas concorrentes e é menos 
sensível a preço.  

 Quando empresas excelentes prometem fazer algo em determinada hora, elas fazem. 
Elas mostram interesse sincero em solucionar um problema, executam bem o serviço desde a 
primeira vez, prestam os serviços na hora em que prometeram e mantêm os registros livres de 
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erros. Funcionários de empresas excelentes dizem aos clientes exatamente quando os serviços 
serão realizados, prestam prontamente serviço aos clientes, sempre estão dispostos a ajudar os 
clientes e nunca estão ocupados demais para responder às solicitações dos clientes (Hoffman, 
et. al., 2010).  

É fundamental descobrir quais os desejos ou necessidades do consumidor, e a partir daí 
orientar uma produção ou prestação de serviço mais racionalizada. Esse é o enfoque 
concentrado no marketing para identificar o que é primordial ao consumidor (Cobra, 2011). 
Conhecer o perfil do seu público e disponibilizar serviços que vão de encontro às suas 
necessidades, auxilia para o progresso no relacionamento com o cliente, traz benefícios através 
da gestão eficiente de recursos e cria um ambiente propício para a inovação e criatividade, com 
expansão de novas potencialidades e na formação de novos públicos (Bragança, et. al., 2016). 

Quando o assunto é atender as necessidades dos clientes, um profissional de marketing 
criativo descobre e produz soluções não solicitadas pelos clientes, mas às quais estes respondem 
com entusiasmo (Kotler, 2011). Através da combinação de marketing, criatividade e inovação, 
as empresas podem melhorar em diversos aspectos da gestão: desenvolver processos, melhorar 
as formas de relacionamento com seus clientes, idealizar produtos e serviços mais eficientes e 
agregar valor à imagem da organização (Bragança, et. al., 2016). 

Hernandes (2014) explica que o marketing de serviços aborda estratégias de marketing 
adotadas por empresas de serviços profissionais, integrando as de atividade regulamentada 
exercida por médicos, advogados, engenheiros e os próprios contadores, além disso, os serviços 
profissionais possuem particularidades próprias que diferenciam em muitos aspectos a 
aplicação dos conceitos de marketing em geral. 

A prestação e o marketing de serviços vêm se destacando cada vez mais sobre os bens 
tangíveis (Churchill & Peter, 2010) e não se trata apenas de oferecer serviços, mas sim de 
destacar-se em um mercado cada vez mais escasso e complexo (Bertozzi, 2002). 

Para Morais (2015) o marketing de serviços contábeis apresenta grande importância na 
valorização do profissional, no reconhecimento da marca profissional e na maior percepção da 
qualidade por parte dos clientes, porém, os profissionais ainda não sabem utilizá-lo em todas as 
suas potencialidades. 
 
2.2 Marketing Contábil 

 
O marketing contábil é a principal ferramenta do profissional da contabilidade para 

vender seus serviços, relacionar-se com clientes, ter rentabilidade, impulsionar produtos e 
fortalecer a marca no mercado. É necessário fazer com que o mercado compreenda e tenha 
interesse pelo que a empresa oferece e conseguir isso sem técnicas de marketing é uma tarefa 
em vão (Hernandes, 2014). Através do marketing contábil é possível atrair pessoas, 
relacionamentos profissionais e clientes, bem como, preocupar-se com o progresso da 
sociedade e de seu desenvolvimento perante os novos fatores tecnológicos. Uma das principais 
funções do marketing refere-se à identificação das necessidades não satisfeitas, de modo a 
aprimorar os serviços, agradando assim aos consumidores e consequentemente gerando 
resultados para a empresa, além de, auxiliar na qualidade de vida das pessoas (Dedonatto, 
2004). 

Segundo Bertozzi (2003) marketing contábil são todas as aplicações estratégicas e 
comunicacionais que ofertam serviços de qualidade com o intuito de suprir as necessidades e 
desejos do cliente, ademais, é relevante utilizar os instrumentos de marketing de acordo com o 
Código de Ética. Figueiredo (2002) complementa dizendo que a ética é essencial não só na 
nossa vida pessoal, no trabalho, nos negócios, mas também deve estar inserida ao marketing, 
pois o caminho ético é o único certo a ser seguindo. A ética nos negócios envolve desde o 
respeito aos clientes até o estilo de gestão mediante a sociedade como um todo. Hernandes 



4 
 

(2014) ainda explica que o marketing contábil é um diferencial para as empresas e, além disso, 
não fere a ética profissional, pois se ferir, não é marketing contábil. 

A ênfase em marketing está na identificação e satisfação das necessidades do cliente. 
Com a concorrência se intensificando, os gerentes precisam de informações sobre a eficácia de 
suas ferramentas de marketing. À medida que o ambiente se altera com mais rapidez, são 
essenciais as informações mais oportunas (Malhotra, 2012). À medida que o mundo gira, 
mudanças radicais ocorrem no mercado. À medida que o mercado muda, aqueles que atendem 
também devem mudar (Kotler, 2011). A evidência física de um serviço contábil, muitas vezes, 
resume-se a uma folha de papel, ou seja, um relatório, uma guia de imposto ou balanço. Durante 
décadas fomos reconhecidos pelo mercado como “darfistas” ao invés de profissionais da 
contabilidade (Hernandes, 2014). 

Alves (2011) descreve o quanto é fundamental fazer o cliente entender os serviços que 
o escritório de contabilidade oferece, além de, fazer com que ele entenda a sua própria 
necessidade. O ideal é mapear todos os pontos de contato com o cliente de modo a conceber 
condições que ele possa sentir-se satisfeito e em alguns casos surpreendido. Sempre entregue 
um pouco a mais do que prometeu, isso vai gerar uma ideia de valor superior ao preço pago 
(Hernandes, 2014). 
 
2.3 O Marketing Contábil Digital 

 
Na era da comunicação digital é primordial que as empresas utilizem as ferramentas de 

conteúdo online para atrair e fidelizar o consumidor. Nos cenários da oferta dos serviços 
contábeis, isso não é diferente, na medida em que as empresas precisam buscar um diferencial 
para destacar-se frente à concorrência. Sobre isso, Kotler (2011) afirma que a tecnologia 
também está ajudando as empresas a distribuir seus produtos de maneira mais eficiente e a 
comunicar-se diretamente com os clientes, em grandes grupos ou um a um. A partir de uma 
campanha correta por e-mail, a empresa pode vir a construir um relacionamento com os clientes 
e também realizar lucros adicionais. 

Da mesma forma que a fase digital inovou a prestação de serviços contábeis, o 
marketing digital vai inovar a forma como as empresas conquistam clientes, relacionamentos 
com o mercado e divulgam os seus serviços contábeis. O marketing contábil digital vai 
favorecer no fluxo de entidades interessadas nos serviços e consequentemente propostas de 
serviços. Site contábil, artigos e notícias para o site, Facebook, e-mail marketing e página de 
vendas são alguns dos elementos que fazem parte do marketing contábil digital. (Hernandes, 
2014) 

Turchi (2012) explica que além de conhecer os conceitos já estabelecidos, é importante 
também saber criar a presença online da empresa de forma adequada, além da sua estratégia de 
marketing digital para essa nova era. 

Por fim Hernandes (2014) conclui dizendo que é fundamental que o profissional nunca 
ignore a importância de aprimorar habilidades de gestão do seu negócio e não focalize somente 
no aspecto técnico, caso contrário terá um escritório tecnicamente forte e administrativamente 
fraco que não irá progredir. O mesmo autor ainda explica que sem fazer a diferença só resta 
trabalhar com o preço mais baixo com o objetivo de conquistar mercado. Essa é a estratégia 
utilizada por grande parte dos colegas hoje em dia, o que faz os honorários ficarem bem abaixo 
do almejado. O seu sucesso irá depender apenas da sua decisão. 

 
3 MATERIAIS E MÉTODOS  

 
Com o objetivo de analisar se os escritórios de contabilidade utilizam ferramentas de 

Marketing, traçou-se como público-alvo as empresas localizadas nos municípios integrantes da 
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Associação dos Municípios do Alto Uruguai Catarinense (AMAUC) e que possuem escritórios 
contábeis: Concórdia, Arabutã, Ipira, Ipumirim, Irani, Itá, Jaborá, Lindóia do Sul, Paial, 
Peritiba, Piratuba, Presidente Castello Branco, Seara e Xavantina.  

Com base nos objetivos da pesquisa, o estudo classifica-se como sendo de caráter 
exploratório e descritivo. Para Gil (2010) a pesquisa exploratória proporciona maior 
familiaridade com o problema, visando torná-lo mais compreensível. O mesmo autor ainda 
explica que as pesquisas descritivas possuem a finalidade de descrever as características de 
determinada população e podem ser elaboradas também com o objetivo de identificar possíveis 
relações entre variáveis.  

Em relação aos procedimentos técnicos utilizados, a pesquisa constituiu-se como 
pesquisa de campo e survey. De acordo com Lakatos e Marconi (2010) a pesquisa de campo 
possui o objetivo de coletar informações acerca de um problema, para o qual se busca uma 
resposta. Malhotra (2001) afirma que o método survey apresenta vantagens, sendo que os dados 
obtidos são confiáveis porque as respostas são limitadas às alternativas mencionadas.   

Neste cenário, o estudo caracteriza-se tendo uma abordagem quantitativa.  Ayrosa e 
Cerchiaro (2014) explicam que dados coletados como mecanismo de medida que possui o 
objetivo de representá-los numericamente, fazem parte da pesquisa quantitativa, também 
presente neste estudo. 

O público-alvo da pesquisa foi o universo de 52 escritórios contábeis da Região da 
Amauc. Desses, 31 escritórios responderam à pesquisa, totalizando 60% das empresas do ramo 
contábil estipuladas para o estudo. Destaca-se que o universo pesquisado foi obtido com base 
nas informações fornecidas pela Prefeitura Municipal de Concórdia e pelo Sindicato dos 
Contabilistas (Sindicont). Neste sentido, a amostra obtida constitui-se como sendo não 
probabilística e, segundo Malhotra (2001) é classificada como não aleatória. 

 Assim, para a obtenção das informações, optou-se pelo questionário eletrônico 
estruturado, visando padronização no processo de coleta de dados, com abordagem direta, já 
que os respondentes foram informados do propósito da pesquisa. O questionário padrão foi 
composto de questões fechadas de múltipla escolha, totalizando em 15 questões para a coleta 
das informações a campo. O questionário foi enviado por e-mail para as empresas no período 
de 30 de agosto, e a coleta de dados ocorreu de 1º a 31 de outubro.  

Para a análise dos dados, foi elaborado um Plano Preliminar de Análise de Dados, em 
que os questionários foram verificados e, posteriormente, as informações foram editadas e 
codificadas em tabelas para análise e interpretação dos resultados.  
 
4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
A partir da pesquisa realizada com os proprietários dos escritórios de contabilidade da 

Região da AMAUC, observou-se que 83,80% dos respondentes acreditam que o marketing é 
um grande aliado ao sucesso dos escritórios contábeis, enquanto, 16,20% relatam que não. Em 
relação à existência de um plano de investimento em ações de marketing, 45,16% dos 
escritórios afirmam que possuem, porém a maioria 54,84% declarou que não possui. Destes, 
47,06% justificaram sua escolha dizendo que marketing é importante, porém para os escritórios 
contábeis o que conta na hora de atrair novos clientes é o “boca a boca”. Outros esclareceram 
que o custo para implantar o marketing é elevado, ou ainda teve quem dissesse que o marketing 
não gera retorno.  

Quando questionados se a empresa possui planejamento de marketing, 61,29% 
responderam que não, os outros 38,71% atribuíram “sim” para a resposta. Pode-se observar que 
16,13% dos escritórios que responderam o questionário, possuem uma média de até 50 clientes 
permanentes, 22,58% possuem de 50 a 100 clientes, 29,03% afirmaram ter de 150 a 200 clientes 
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e 32,26% disseram que possuem acima de 200 clientes. Confrontando esses dados, foi elaborada 
a tabela a seguir: 

 
Tabela 01 – Planejamento em marketing 

Possuem planejamento x média de clientes Não possuem planejamento x média de clientes 
Média Respondentes % Média Respondentes % 
Até 50 01 8,33% Até 50 04 21,05% 
De 50 a 100 02 16,67% De 50 a 100 05 26,32% 
De 150 a 200 02 16,67% De 150 a 200 07 36,84% 
Acima de 200 07 58,33% Acima de 200 03 15,79% 

Fonte: Dados da Pesquisa (2016) 
 

Através da tabela 01, pode-se observar o reflexo que o marketing dá para quem o usufrui 
através de um planejamento e quem não o utiliza, sendo assim, ficou claro que de acordo com 
os escritórios que declararam possuir planejamento em marketing, 58,33% deles apresentam ter 
acima de 200 clientes. Já os escritórios que afirmaram não possuir planejamento em marketing, 
demonstram que apenas 15,79% destes possuem acima de 200 clientes.  

Por unanimidade, os respondentes declararam conhecer o perfil de seus clientes e em 
relação ao desenvolvimento de política de relacionamento com os mesmos, eles opinaram de 
acordo com a tabela 2, sendo que, era possível escolher mais de uma alternativa como resposta. 

 
Tabela 02 – Política de relacionamento com os clientes 

Alternativa Respondentes 
Relacionamento transparente, honesto, claro e tempestivo com o cliente 25 
Contribuem de maneira efetiva para o sucesso dos clientes 13 
Zelam pelo atendimento e relacionamento com o cliente 27 
Desenvolvem estratégias para o cliente 14 
Outros 03 

Fonte: Dados da Pesquisa (2016) 
 

Através da análise dos dados da Tabela 02, é possível perceber que dos 31 escritórios 
que responderam ao questionário, 27 zelam pelo atendimento e relacionamento com o cliente e 
25 possuem um relacionamento transparente, honesto, claro e tempestivo. O marketing pessoal 
também apresenta extrema importância para os escritórios e está aliado à divulgação da 
empresa, contudo, é essencial na hora de vender seus serviços e para Figueiredo (2002) o 
profissional contábil deve entender o marketing pessoal como uma ferramenta simples, fácil e 
prática, capaz de conduzir com mais eficácia o posicionamento de qualquer pessoa no mercado, 
divulgando e demonstrando cada uma das suas capacidades e potencialidades. Segundo Ornelas 
(2013) o marketing pessoal é o conjunto de mudanças de atitudes, de ações e ferramentas, que 
se utilizados em conjunto, ajudam a promover uma vida de sucesso.  

De acordo com Hernandes (2014) é através do contato pessoal com o cliente que é 
transmitida uma imagem. Os primeiros minutos são essenciais para o que se seguirá após. A 
imagem que é transmitida começa pela aparência pessoal, por isso é de extrema importância 
dar atenção nesse sentido. 

Além das opções descritas, algumas alternativas foram levantadas por três escritórios. 
Um deles afirmou proporcionar soluções para as questões dos clientes, o segundo escritório 
explicou que controla a parte financeira, tributária e previdenciária dos clientes, já o terceiro 
escritório evidenciou que possuem contabilidade especializada, atendendo exclusivamente 
cooperativas e, portanto, possuem atendimento técnico e gerencial personalizado. 

Sarquis (2009) comenta que a propaganda pode ser uma ferramenta de suporte às 
empresas para divulgar os benefícios dos serviços e orientar os consumidores sobre a aquisição 
dos serviços, ou até mesmo, destacar as qualidades superiores que a entidade tem a oferecer, 
apoiar o programa de marketing interno da entidade, etc. Televisão, rádio, jornal, revista, 
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outdoor, luminoso externo, painel eletrônico, sites, panfletos, folhetos, uniformes, são algumas 
das diversas mídias de propaganda para serviços que existem, assim na tabela 3 e tabela 4 são 
apresentados os resultados referente as ferramentas utilizadas pelos respondentes. 

 
Tabela 03 – Ferramentas utilizadas pela empresa para comunicar as atividades para o cliente 

Alternativa Respondentes 
E-mail Marketing 25 
Boletim eletrônico 10 
Mídias Sociais 13 
Carta 09 

Fonte: Dados da Pesquisa (2016) 
 

De acordo com a tabela 03, é possível compreender que grande parte dos escritórios 
utiliza e-mail marketing como ferramenta para comunicar as atividades para o cliente. Em 
segundo lugar, a ferramenta mais utilizada são as mídias sociais, como por exemplo, o 
Facebook. 

 
Tabela 04 – Mecanismos utilizados para posicionar a marca da empresa no mercado 

Alternativa Respondentes 
Jornal 13 
Rádio 16 
Mídias  13 
Televisão 01 
Revistas da área 04 
Sites especializados 09 

Fonte: Dados da Pesquisa (2016) 
 

Segundo a tabela 04, percebe-se que a rádio, jornais e mídias são os mecanismos mais 
utilizados pelos escritórios contábeis da região AMAUC para divulgar a marca da empresa no 
mercado.  
 
Tabela 05 – Serviços diferenciados 

Alternativa Respondentes 
Serviço de recursos humanos na empresa 08 
Prestação de consultoria financeira ou de gestão 16 
Oferecem algum tipo de treinamento para seus clientes 14 
Possuem parceria com setor jurídico para serviços adicionais 15 
Outros 05 

Fonte: Dados da Pesquisa (2016) 
 

A tabela 05 demonstra quais são os serviços diferenciados que os escritórios fornecem 
aos seus clientes, além das alternativas expostas, outras situações levantadas por alguns 
escritórios são: bom conhecimento em transportes de cargas, assessoria padrão nas áreas fiscal, 
de RH e contábil, planejamento tributário e financeiro, análise de custos e precificação, bem 
como, especialização no cooperativismo. Destaca-se que os serviços diferenciados mostram a 
preocupação da empresa em agregar valor às atividades tradicionais da empresa. Com base nas 
necessidades do cliente, a organização efetiva suas ações para ganhar espaço no mercado. 

Tratando-se dos elementos utilizados pelos escritórios contábeis como forma de atrair a 
atenção de possíveis clientes, sendo que nesta questão também era possível assinalar mais que 
uma opção, 13 escritórios responderam que utilizam a estrutura física interna e externa, 19 
utilizam a localização e a identificação visual como placas e outdoors, 08 utilizam a aparência 
pessoal do profissional, 09 utilizam site contábil e 03 disseram que utilizam a especialidade em 
uma atividade, referências de clientes já ativos e redes sociais como forma de atrair a atenção 
de possíveis novos clientes. 
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Tabela 06 – Estratégias de marketing utilizadas para tentar conquistar o cliente 
Alternativa Respondentes 

Causar boa impressão no primeiro contato 19 
Apresentam um plano de negócios a partir da necessidade de cada cliente 17 
Utilizam depoimentos de terceiros 05 
Fazem apresentações impactantes, Ex.: apresentações visuais 04 
Outros 04 

Fonte: Dados da Pesquisa (2016) 
 

Diante da tabela 06, pode-se analisar que as estratégias de marketing mais utilizadas 
para tentar conquistar o cliente é causar boa impressão no primeiro contato e apresentar um 
plano de negócios a partir da necessidade de cada cliente, outras questões levantadas e utilizadas 
por alguns escritórios como estratégia para tentar conquistar os clientes é dispor de um trabalho 
honesto e competente, fornecer análise fiscal e tributária para a empresa, expor todos os serviços 
que o escritório efetua, através dos controles embutidos dentro dos honorários, além de, 
divulgar seu trabalho através de palestras em todo o estado, sendo que, o conhecimento técnico 
apresentado contribui para a confiabilidade do trabalho. 
 
Tabela 07 – Técnicas utilizadas para fidelizar o cliente 

Alternativa Respondentes 
Qualificação técnica evidente 28 
Entregar mais do que prometeu 08 
Entrega de serviço dentro do prazo acordado 27 
Feedback das solicitações dos clientes 11 
Resolução rápida de insatisfações 15 

Fonte: Dados da Pesquisa (2016) 
 

A tabela 07 demonstra que a maioria dos escritórios utiliza a qualificação evidente e a 
entrega do serviço dentro do prazo, como técnicas para fidelizar o cliente, sabendo que 
consequentemente isto também irá gerar valor nos serviços prestados. 

Analisando os questionários respondidos, observou-se que 77,42% dos escritórios 
avaliam a satisfação de seus clientes regularmente, destes 25% avaliam quinzenalmente, 
20,83% avaliam semestralmente e 54,17% avaliam anualmente. Com relação a essas 
informações, 45,84% utilizam pesquisas de satisfação como método utilizado para avaliar a 
satisfação do cliente, 33,33% utilizam reuniões direcionadas com clientes, 12,50% utilizam 
indicadores de desempenho para avaliar o índice de reclamação e 8,33% afirmara que avaliam 
a satisfação através de visitas e no dia a dia com cliente.  
 
Tabela 08 – Desempenho dos escritórios 

Alternativas Respondentes % 
Excelente 03 9,68% 
Bom  18 58,06% 
Médio  09 29,03% 
Ruim 01 3,23% 

Fonte: Dados da Pesquisa (2016) 
 

Quando questionados em relação ao desempenho da organização levando em 
consideração o marketing contábil, 58,06% dos respondentes avaliaram o desempenho como 
Bom e 29,03% afirmaram ter um desempenho Razoável. O item mostra que as empresas estão 
conscientes que a relação do desempenho focado no marketing precisa ser intensificado.    
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Com base no objetivo geral da pesquisa que visou identificar se os escritórios de 
contabilidade localizados nos municípios pertencentes à Associação dos Municípios do Alto 
Uruguai Catarinense (AMAUC) utilizam o Marketing como ferramenta de gestão em suas ações 
de modo a alicerçar espaço no mercado de prestação de serviços, percebeu-se que muitas 
empresas do ramo contábil acreditam que o marketing possui grande importância no sucesso 
de seus escritórios, porém a atuação das empresas ainda é frágil quanto ao investimento em 
Marketing. Todavia, é visível que as organizações que utilizam esta ferramenta através de um 
planejamento, estão bem mais avançadas em relação às demais, no que diz respeito ao número 
de clientes fixos. 

De modo geral, a política de relacionamento com o cliente é levada a sério pelos 
escritórios, tendo como inciativas principais o zelo pelo atendimento e relacionamento com o 
cliente, além do relacionamento transparente, honesto, claro e tempestivo. 

Apesar da maioria das empresas não possuírem especialização e investimentos pontuais 
na área, o uso de algumas ferramentas e técnicas em marketing foram identificadas, o que é um 
ponto positivo para as empresas da nossa região.  

Em relação à comunicação das atividades para o cliente, muitos escritórios recorrem ao 
e-mail marketing e as mídias sociais, bem como, utilizam com maior frequência as rádios e 
jornais como mecanismos estratégicos para divulgar a marca da empresa no mercado. 

Os serviços diferenciados dispostos pelos escritórios, também vem ocupando espaço 
dentro das alternativas estratégicas que, além de, satisfazer as necessidades dos clientes, 
agregam valor aos serviços prestados. Em relação à conquista do cliente, de acordo com a 
maioria dos respondentes, causar boa impressão no primeiro contato e apresentar um plano de 
negócios a partir da necessidade de cada cliente são peças fundamentais, sem esquecer, é claro, 
da qualificação evidente e da entrega do serviço dentro do prazo para a fidelização do cliente 
ser inevitável. 

Por fim, a realização da pesquisa oportunizou ampliar a área de conhecimento em um 
cenário pouco explorado, principalmente no que tange à literatura especializada na área de 
Marketing Contábil. Destaca-se que o estudo é o ponto de partida para a produção e 
aprofundamento de novas pesquisas com foco na temática em voga, tornando-se de 
fundamental importância para a produção de conhecimento científico no campo das Ciências 
Contábeis.  
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