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Este trabalho teve como objetivo geral, diagnosticar as ferramentas de marketing 
utilizadas pelos escritórios de contabilidade da cidade de Currais Novos/RN, na 
contribuição, desenvolvimento e aperfeiçoamento destes por meios comunicativos. 
Dispondo ainda de mais três objetivos específicos, estes buscando conhecer como 
é feito o processo de comunicação nos escritórios contábeis em estudo, identificar 
as ferramentas de comunicação de marketing utilizadas pelos escritórios de 
contabilidade da cidade de Currais Novos/RN e por fim verificar quais as ferramentas 
de comunicação de marketing. Os pressupostos teóricos que fundamentaram este 
estudo foram predominantemente teóricos e por meio de consultas  em literatura 
específica sobre  o tema, bem como as  restrições do Conselho Federal de 
Contabilidade quanto a forma de divulgação dos escritórios de contabilidade. A 
metodologia utilizada valeu-se da pesquisa bibliográfica em literatura específica, 
livros, artigos e informações em bancos de dados da internet. A pesquisa assumiu 
caráter descritivo, de modo a vir esclarecer fatores que contribuem no entendimento 
do proposto e demonstrando a utilização do mesmo para os profissionais contábeis. 
Quanto à abordagem, esta pesquisa teve caráter qualitativa e quantitativa, no qual 
a mesma esta baseada em ideias por meio de palavras, discussões teóricas e 
interpretações sobre o assunto sugerido. O instrumento de coleta de dados foi por 

meio da aplicação de um questionário enviado pelo google docs, com vinte e quatro 
perguntas objetivas e uma subjetiva para a obtenção da resposta qualitativa, 
aplicando-se em nove escritórios localizados na cidade de Currais Novos/RN, entre 
um total de treze, no período de 

30 outubro a 03 de novembro de 2015, as respostas foram dadas pelos donos dos 
escritórios (sócios e/ou funcionários). Demonstrando assim que mesmo sem ter 
muita noção da comunicação de marketing, os escritórios utilizavam de métodos 
para trocas de informações com seus clientes, identificando a importância sobre o 
conhecimento da comunicação de marketing. 
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