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RESUMO 

 

Introdução: Sabe-se que as redes sociais são o maior e mais difundido meio de comunicação 

do mundo, recebendo milhões de acessos diários. Alguns dos principais exemplos de mídias 

sociais com amplo poder de alcance são o Twitter, blogs em geral, podcasts, Linkedin, 

Youtube, redes sociais como o Facebook e o Instagram, entre outros. Essas mídias sociais, por 

receberem inúmeros acessos, podem ser utilizadas como ferramentas de marketing, 

comumente denominadas como digital. O marketing digital é um fenômeno mundial e 

engloba a utilização da internet, das mídias e redes sociais como ferramentas de divulgação e 

propaganda. Objetivo: O estudo objetivou demonstrar se os profissionais da área contábil e as 

empresas prestadoras de serviços contábeis no município de Monte Carmelo-MG utilizam o 

marketing digital para atrair novos clientes. Metodologia: Para atingir o objetivo foi 

desenvolvido um estudo exploratório que consistiu em vasculhar as redes sociais em busca de 

páginas vinculadas aos escritórios contábeis analisados como amostra. Para definição das 

empresas a serem pesquisadas utilizou-se o critério demográfico com a delimitação dos 

escritórios de contabilidade do município de Monte Carmelo-MG. A pesquisa foi feita nas 

mídias sociais Google e Instagram. Resultados: Os primeiros resultados foram encontrados 

ao se digitar no Google "Escritórios de Contabilidade em Monte Carmelo”. Foram 

encontrados 17 escritórios contábeis situados no município de Monte Carmelo que utilizam o 

Google para divulgar os seus serviços contábeis. Na segunda pesquisa buscou-se descobrir se 

os escritórios de contabilidade de Monte Carmelo encontrados na busca do Google possuem 

site oficial. Os resultados mostraram que dos 17 escritórios, apenas cinco possuem site 

institucional. A terceira pesquisa mostrou se os escritórios de contabilidade de Monte 

Carmelo encontrados na busca do Google possuem também um perfil oficial no instagram. 

Os dados mostraram que apenas seis destes escritórios possuem conta nesta rede social. 

Considerações Finais: Observou-se que essa forma de divulgação de serviços não é muito 
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utilizada pelos escritórios contábeis da cidade. Assim, as principais ferramentas de marketing 

digital, como o Instagram, Google e sites institucionais têm um percentual de utilização muito 

baixo. Esse achado sugere que os profissionais contábeis não sabem o poder do marketing 

digital ou não conhecem suas vantagens. Ressalta-se que a pesquisa foi somente sobre o 

marketing digital e não abordou ferramentas mercadológicas mais tradicionais como a TV, 

rádio e jornal. 
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