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RESUMO

A contabilidade vem cada vez mais evoluindo mediante as inovações advindas dos negócios, da tecnologia da informação e da própria evolução 
da ciência e das práticas contábeis.  Sendo assim, as práticas de prospecção e retenção de clientes também evoluíram, tornando o processo mais 
dinâmico. E, para acompanhar a rapidez com que os processos são realizados, as empresas contábeis precisam de um conjunto de estratégias que 
norteiem todo o seu percurso em busca dos novos clientes. Essas estratégias são seguidas de ações que geram resultados acima da forma 
tradicional de fazer negócios, porque têm um alcance mais segmentado, onde os gestores podem atingir o seu público-alvo através das 
ferramentas que o marketing digital disponibiliza. As empresas de contabilidade devem buscar, a todo momento, a satisfação das necessidades 
dos seus clientes, possuindo o marketing digital uma importante parcela na forma como essas empresas se relacionam com o seu mercado 
consumidor. Neste sentido é que as ferramentas do marketing digital vieram para influenciar na forma como se prospectam e retém os clientes. 
Assim, as empresas de contabilidade conseguem ser mais competitivas e agregar mais valor ao mercado consumidor. Este artigo busca responder 
a seguinte indagação: como a utilização de ferramentas do marketing digital pode influenciar na prospecção e retenção de clientes de empresas 
contábeis? O objetivo geral deste trabalho é analisar qual a influência que as ferramentas do marketing digital exercem na prospecção e retenção 
de clientes de serviços contábeis. A pesquisa parte da seguinte hipótese: a utilização de ferramentas do marketing digital em empresas de 
contabilidade pode influenciar na forma com que a organização prospectaria e reteria os clientes. O assunto em estudo é justificado pela sua 
importância, pois um dos problemas que as empresas de contabilidade mais relatam é conseguir clientes, e clientes qualificados. A internet já 
vem sendo vista como um canal de comunicação e disseminação de informações entre pessoas de diferentes níveis, e mudando a forma como 
organizações e clientes se relacionam. E nessa pesquisa é estudado como o marketing digital pode apresentar ferramentas que auxiliem as 
empresas de contabilidade a inserirem-se na era digital. Portanto a contribuição desse trabalho é de grande valia, pois são analisadas empresas na 
prática, nas quais as ferramentas influenciam na prospecção e retenção de clientes contábeis. No que se refere aos métodos empregados nesse 
estudo, quanto aos objetivos, foi uma pesquisa exploratória e explicativa; visto que, na pesquisa exploratória, as ferramentas do marketing digital 
são um tema um pouco abordado no meio acadêmico; é explicativa porque visa analisar a influência que as ferramentas exercem na prospecção e 
retenção de clientes de serviços contábeis. Quanto aos procedimentos, foi bibliográfica e documental. Bibliográfica, pois possui como base 
material publicado em livros, revistas, jornais, redes eletrônicas etc. Documental, pois analisou alguns documentos que comprovam a veracidade 
das informações atribuídas a este estudo. Foi realizado um levantamento ou survey onde se aplicou um questionário com questões de respostas 
fechadas com 40 gestores de empresas de contabilidade, afim de analisar a influência que a utilização das ferramentas do marketing digital exerce 
na prospecção e retenção de clientes. Sobre os orçamentos no marketing digital, 41% dos executivos pesquisados disseram que aumentarão seu 
orçamento em marketing digital de 25 a 50% nos próximos dois anos, 35% aumentarão seu orçamento de marketing digital de 50 a 100%, 16% 
aumentarão em mais de 100% nos próximos 2 anos. Então, conclui-se que o aumento em investimentos no marketing digital tem crescido de 
forma exponencial. Segundo dados levantados, as empresas de contabilidade pesquisadas obtiveram um bom resultado com a quantidade de 
clientes prospectados através das ferramentas do marketing digital.
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