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Introdução: No ambiente competitivo as empresas contábeis devem se preocupar em
oferecer serviços de qualidade e diferenciados para seus clientes. Devem alinhar a sua
estratégia a realidade do mercado utilizando mecanismos que possibilitem o
desenvolvimento de serviços apropriados ao usuário, demonstrando como a estratégia
é fundamental para que a prestação de serviço consiga atingir metas e atender as
necessidades dos usuários de seus serviços.A estratégia surge como estímulo a
mudanças na maneira de prestar os serviços contábeis, para que as empresas se tornem
cada vez mais ágeis, úteis e confiáveis. Objetivo: Dessa forma, o presente trabalho tem
como objetivo analisar as estratégias usadas pelas empresas contábeis do centro da
cidade de Coronel Fabriciano/ MG.  Metodologia: Para atingir esse objetivo utilizou-se
como metodologia um estudo de campo, de natureza descritiva, com abordagem
qualitativa. A coleta de informações se deu por meio de pesquisa bibliográfica e da
aplicação de um questionário com assertivas para detectar as estratégias utilizadas
pelas empresas contábeis estudadas.  Resultados: Detectou-se que a maioria das
empresas contábeis usa as estratégias de suporte, qualidade, serviços diferenciados
(auditoria, pericia e assessoria), com instalações adequadas e bem integradas.a
atualização constante para melhorar o desenvolvimento da gestão dos serviços
prestados é uma estratégia necessária que não utilizada pelos profissionais
pesquisados.
Percebeu-se também que as empresas contábeis necessitam definir suas estratégias de
acordo com as informações geradas por elas, para o controle de dados e o domínio das
técnicas contábeis,favorecendo o gerenciamento da organização. Conclusão:  As
estratégias encontradas na pesquisa mostram empresas bem estruturadas e a
possibilidade de uma melhor atuação no mercado para o próprio favorecimento e
satisfação de seus clientes que são a porta de entrada e saída de informações fornecidas
por elas. 
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