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ESTUDO EXPLORATÓRIO SOBRE O USO DA INFORMAÇÃO CONTÁBIL PARA FINS 
GERENCIAIS 

 
 

 
Resumo 

 
 

Os sistemas de informações devem ser desenhados e implantados tendo em vista apoiar 
o processo decisório. Nem sempre o poder da informação é reconhecido pelos gestores. 
Algumas vezes pela inadequação da informação gerada, outras pela compreensão dos 
usuários. Este trabalho teve como objetivo observar o uso da informação contábil para 
tomada de decisões em empreendimentos hoteleiros localizados em Natal, no Rio 
Grande do Norte. Trata-se de um estudo teórico-empírico, envolvendo estabelecimentos 
de grande porte. Em hotelaria, as atividades de planejamento e controle, requerem o 
conhecimento adequado sobre ações de marketing assim como operacionais e 
financeiras, não se podendo deste modo prescindir do uso de ferramentas de natureza 
financeira e não-financeira. 

 



ESTUDO EXPLORATÓRIO SOBRE O USO DA INFORMAÇÃO CONTÁBIL PARA FINS 
GERENCIAIS 
 
1. Introdução 
  
 A existência de um sistema de informações contábeis não se constitui garantia de 
sucesso para as organizações, no entanto, representa uma importante contribuição para 
orientar a tomada de decisões com vistas a maximização do valor da empresa, mediante 
a realização dos seus objetivos de lucro. 
 Algumas empresas desfrutam amplamente deste recurso, porém outras não 
reconhecem o poder informacional dos dados gerados pela contabilidade e a utilizam 
apenas para atender as exigências legais. Para que isso aconteça é necessário que o 
usuário seja capaz de interpretar estas informações. 
 Muitas vezes os problemas relacionados à compreensão dos dados contábeis 
pelos gestores reside no modo como eles são gerados e processados, não relatando com 
fidelidade os acontecimentos que afetam o patrimônio da empresa. Em geral são 
elaborados tendo em vista atender rotinas e procedimentos contábeis gerais para todas 
as organizações, não explicitando as peculiaridades de cada negócio em particular. 

Em hotelaria, as atividades de planejamento e controle, requerem o 
conhecimento adequado sobre ações de marketing assim como operacionais e 
financeiras, não se podendo deste modo prescindir do uso de ferramentas de natureza 
financeira e não-financeira. 

Este trabalho é resultado de uma pesquisa exploratória realizada com 7 (sete) 
estabelecimentos hoteleiros localizados na cidade do Natal, RN , em 2001 e demonstra o 
modo como estes empreendimentos utilizam a informação contábil para fins gerenciais. 
  
2. Sistemas de informações gerenciais 
 

Atualmente os sistemas de informações possuem grande capacidade de 
processamento e armazenagem, além de permitirem freqüentes trocas de dados em 
instantes de tempo muito reduzidos. Entretanto, se a empresa não utiliza esses dados de 
uma forma adequada, não irá gerar informações que agregue valor, pois os dados, 
conforme Stair (1998, p.4), “são os fatos de forma primária, como por exemplo número de 
peças do estoque, ou pedidos de venda. Já a informação é um conjunto de fatos 
organizados de tal forma que adquirem valor adicional além do valor do fato em si”. 

Se o processo de transformação não for executado de modo correto, a empresa 
se prejudicará, como explica Stair (1998, p.5), “se uma previsão imprecisa de demanda 
futura indica que as vendas serão muito altas quando é o oposto que acontece, uma 
empresa pode investir milhões de dólares em uma nova fábrica que não é necessária”.  

No contexto de tomada de decisões gerenciais a importância da informação é 
explicitada por Beuren (2000, p.43) quando afirma que “a informação é fundamental no 
apoio às estratégias e processos de tomada de decisão, bem como no controle das 
operações empresariais”. 

Já que o valor da informação está diretamente ligado à maneira como ela ajuda 
os tomadores de decisão a atingirem as metas da organização, conforme Stair (1998, 
p.5) “o valor da informação poderia ser medido pelo tempo necessário para a tomada de 
uma decisão ou pelo aumento dos lucros da empresa”. 

Para que isso ocorra, a empresa precisa de informações oportunas e um bom 
sistema de informação, que, segundo Bio (1985, p.25): 

 
é um subsistema do sistema empresa, e dentro da mesma linha 
de raciocínio pode-se concluir que seja composto de um conjunto 
de subsistemas de informação, por definição, interdependentes. 
Assim, pode-se se pensar em subsistemas de orçamento, de 
custos, de contabilidade etc. 



 
A informação sobre os custos é de tal importância, que Horngren, Foster e Datar 

(1997, p.2) comentam que “a tarefa principal dos gestores é o gerenciamento de custos, 
sendo este utilizado para descrever as ações que os gerentes tomam com o intuito de 
satisfazer os clientes enquanto, continuamente, reduzem e controlam os custos”.  

Neste processo, percebe-se a importância dos orçamentos, que conforme 
Hansen e Mowen (2001, p.246) “desempenham um papel crucial no planejamento e 
controle dos custos, identificando os objetivos e as ações necessárias para a boa gestão 
da empresa”. 

 
3. Atividade turística 

 
Para garantir a sobrevivência em um mercado altamente competitivo, as 

empresas turísticas necessitam de informações de valor e oportunas, pois segundo 
Goeldner, Ritchie e McIntosh (2002, p. 18), “o setor do turismo se caracteriza por um alto 
crescimento dinâmico, com novas atividades, novas destinações, novas tecnologias, 
novos mercados e mudanças rápidas”.  

Além disso, tal setor tem grande contribuição na atividade econômica mundial e 
na geração de emprego. Conforme dados da WTTC (World Travel and Tourism Council – 
Conselho Mundial de Viagens e Turismo) apud Goeldner, Ritchie e McIntosh (2002, p. 
19), o setor do turismo deve crescer até atingir uma atividade econômica de US$ 8 
trilhões e 328 milhões de empregos em 2010, como se observa na tabela 01. 
 

1998 2010 
Fator US$ 

bilhões % do total US$ 
bilhões % do total 

Crescimento 
anual real 

(%) 
1998-2010 

Consumo pessoal 2026,3 10,5 4477,0 11,2 3,7 
Viagens de negócios 398,1 - 897,9 - 4,1 
Despesas de governo 252,8 6,8 542,1 7,4 3,2 
Investimento de capital 778,6 11,8 1769,3 12,0 4,5 
Exportações 917,2 12,7 2276,5 12,3 5,4 
PIB 3564,3 11,6 8008,4 12,5 4,0 
Importações 808,7 11,5 1954,4 10,9 5,2 
Empregos (milhões) 230,8 9,4 328,4 10,9 3,0 
Fonte: World Travel and Tourismo Council 

TABELA 01. IMPACTO ECONÔMICO MUNDIAL DO TURISMO: ESTIMATIVAS E PREVISÕES. 
 

Goeldner, Ritchie e McIntosh (2002) afirmam que o Turismo cresceu e é uma 
atividade de importância e significado mundiais sendo, para vários países, o maior 
produto no mercado internacional, destacando-se como um dos três maiores setores, 
conseqüentemente, uma grande força social e econômica no mundo. 

 Lima, Egito e Silva (2002, p. 02-03) destacam que: 
 

por parte dos investidores, o turismo é uma atividade 
economicamente interessante, movimentou U$ 31,9 bilhões em 
1998, segundo a EMBRATUR, além de ser um setor de interesse 
governamental. Este mesmo órgão divulgou que em 1999 a meta 
do governo para o ano de 2003 era aumentar o fluxo de turistas 
internacionais para 6,5 milhões, aumentar para 57 milhões o fluxo 
de turistas nacionais e gerar 500 mil novos empregos. 

 
Pode-se confirmar essa relevância do turismo no Brasil, a partir de dados da 

EMBRATUR (2001, p. 172), que demonstram que desde 1999 esta atividade, encontra-se 



em terceiro lugar como um dos principais produtos de entradas de divisas para o país, se 
destacando dentre outras atividades econômicas bastante importantes. 

 

Produto 1999 
 (em US$ mil)

Colocação 
em 1999 

2000 
 (em US$ mil) 

Colocação 
em 2000 

Material e Transportes 7.119 1º 9.394 1º 
Produtos Metalúrgicos 5.056 2º 5.896 2º 
Soja 3.733 4º 4.149 4º 
Produtos Químicos 3.450 5º 4.067 5º 
Minérios 2.943 6º 3.255 6º 
Turismo 3.994 3º 4.227 3º 
Fonte: Adaptado de Resultados Econômicos. Anuário Estatístico – Embratur/2001 

TABELA 02. PRINCIPAIS PRODUTOS ARRECADADORES DE RECEITAS DO BRASIL – 1999/2000. 
 

No Rio Grande do Norte, a receita do turismo tem contribuído significativamente 
ao desenvolvimento do estado, constituindo a sua principal atividade econômica, 
conforme Tabela 3 a seguir. 

  

ANO BRASILEIROS % ESTRANGEIROS % TOTAL 

1996 148.018.398,00 94,52 8.581.203,00 5,48 156.599.601,00
1997 212.732.388,00 95,01 11.183.019,00 4,99 223.915.407,00
1998 240.917.201,00 90,55 25.131.054,00 9,45 266.048.255,00
1999 217.281.214,00 85,15 37.907.213,00 14,85 255.188.427,00
2000 179.892.252,00 84,41 33.216.909,00 15,59 213.109.161,00
2001 -  -  230.157.894,00

Fonte: Adaptado de SETURN/RN apud Cunha (2002, p. 76) 

TABELA 03. RECEITA TURÍSTICA DO RIO GRANDE DO NORTE (EM US$) 
 
Apesar dos demais municípios do Rio Grande do Norte também apresentarem 

diversos atrativos turísticos, principalmente os recursos naturais e histórico-culturais, é na 
Grande Natal que se concentra o fluxo turístico do estado, representando 92% em 2001, 
de acordo com Cunha (2002 p. 77).  
 
4. Metodologia 
 

Trata-se de uma pesquisa teórico-empírica realizada em 7 hotéis de grande 
porte da cidade de Natal/RN, classificados de acordo com a Tabela 4, com o propósito de 
observar a percepção do uso das informações contábeis (custos, despesas, receitas, 
lucro) para a tomada de decisão desses empreendimentos. 

 

TAMANHO NÚMERO DE UH´S 

Grande acima de 100 
Médio de 51 a 100 

Pequeno até 50 
TABELA 04. CLASSIFICAÇÃO DOS HOTÉIS DE ACORDO COM NÚMEROS DE UH’S 

(UNIDADES HABITACIONAIS). 
 
Os hotéis foram selecionados por conveniência, devido à falta de recursos para 

custear a pesquisa e por falta de interesse de alguns proprietários e gerentes dos hotéis 
que não se propuseram a responder aos formulários.  

A fundamentação teórica que embasou o estudo foi obtida por meio de pesquisa 
bibliográfica e os dados primários por meio de questionário aberto cujas informações 



foram tratadas e interpretadas através da aplicação do método da análise de conteúdo 
para extração de estatísticas descritivas. 

Quanto à classificação dos hotéis relacionados na pesquisa, a amostra 
compreende hotéis subdivididos em 28,57% de duas estrelas; 28,57% de três estrelas; e 
42,86% com quatro estrelas, de acordo com o gráfico 02. 

 
GRÁFICO 01: CLASSIFICAÇÃO DOS HOTÉIS 

Duas 
29%

Três
29%

Quatro
42%

 
Fonte: Dados primários da pesquisa 

O quadro de respondentes foi composto por contadores, 57,14% e supervisores 
financeiros e gerentes. A pesquisa procurou compreender o perfil dos respondentes e 
percebeu que 57,14% são contadores, cabendo a supervisores financeiros e gerentes a 
outra parcela dos questionários respondidos, conforme gráfico 02, todos com tempo de 
serviço superior há 2 anos o que representa um bom grau de conhecimento de como 
funcionam os hotéis.   

GRÁFICO 02. POSIÇÃO HIERÁRQUICA DO RESPONDENTE 

Outros
43%

Contadores
57%

 
 

Fonte: Dados primários da pesquisa 

5. Resultados da pesquisa 
 

Segundo Garrison e Noreen (2001, p.5), “muitas vezes a oportunidade é mais 
importante para o gestor do que a precisão. Se a decisão tem que ser tomada, o gerente 
prefere ter uma estimativa agora a esperar uma semana por uma resposta mais precisa”.  

Enfim, quanto mais rápido o gestor obtiver a informação para a tomada de 
decisões melhor ela poderá ser aproveitada, maximizando, assim, as metas desejadas. 

Baseando-se nessa questão foi perguntado como é executada a Contabilidade 
das instituições. Verificou-se que 85,71% dos hotéis envolvidos terceirizam sua 
contabilidade, enquanto 14,29% a fazem de forma centralizada e interna, conforme 
gráfico 03.  

 



GRÁFICO 03: TIPO DE CONTABILIDADE 
Centralizada

14%

De Terceiros
86%  

Fonte: Dados primários da pesquisa 

 
Geralmente as empresas que possuem uma Contabilidade centralizada têm como 

objetivo dispor do maior número de informações no tempo oportuno. Além do mais, a 
Contabilidade interna permite o fornecimento de relatórios setoriais ou departamentais, 
fornecendo relatórios gerenciais diferentemente de relatórios enviados por escritórios 
contábeis. 

Com a pesquisa, foi possível constatar que a maioria das empresas hoteleiras da 
capital não utiliza essa capacidade de geração de informação, disponibilizada por uma 
Contabilidade interna ou gerencial. 

Uma justificativa para essa prática pode estar relacionada ao custo-benefício da 
informação. Ou seja, que os gastos para se manter um departamento contábil dentro de 
uma empresa supera os benefícios que seriam trazidos caso a implantação fosse 
efetuada. 

Contudo, por mais que em curto prazo isso fosse verdade, num mercado tão 
competitivo, aquele que obtém informações relevantes no momento certo ganhará uma 
vantagem que, em longo prazo, cobrirá em muito os tais custos. 

Também foi perguntado o prazo médio de fechamento da Contabilidade das suas 
instituições. Dos entrevistados, 29% possuem um prazo médio de atraso pequeno, entre 
4 e 6 dias; 14% demoram um pouco mais para fechar sua contabilidade. Porém, 57% dos 
hotéis preparam seus relatórios contábeis com média de atraso de 1 mês como se 
constata no gráfico 04.  

 
GRÁFICO 04: PRAZO MÉDIO DE FECHAMENTO DA CONTABILIDADE 

De 4 a 6 dias
29%

15 dias
14%

1 Mês
57%

 
Fonte: Dados primários da pesquisa 

 
Prazos tão altos não possibilitam aos gestores contar com informações oportunas 

para tomada de decisão. Demonstrações Contábeis produzidas num prazo de defasagem 
tão grande não fornecem nenhuma indicação para a escolha de alternativas. Já que a 



contabilidade não é vista apenas como o retrato do passado, mas um instrumento para 
auxiliar na tomada de decisões futuras.  

Essa defasagem de informação é muito ruim para as empresas hoteleiras, como 
afirma Silva (2001, p. 138) “na era da ‘gestão digital’, fazer um ‘levantamento’, quando se 
pretende tomar uma decisão de natureza econômica é, no mínimo, um fator limitativo 
para uma organização que está inserida em um meio competitivo”. 

Quanto ao modo como o lucro é apurado, constatou-se que 100% dos hotéis 
utilizam apenas a forma permitida pela Legislação. 

A Legislação do nosso país exige a obediência do custeio por absorção na 
avaliação dos estoques e, conseqüentemente, no custo dos produtos ou serviços 
prestados. Este custeio como afirma Martins (1991, p. 177) é o critério “em que se 
apropriam todos os custos de produção, quer fixos, quer variáveis, quer diretos ou 
indiretos, e tão-somente os custos de produção, aos produtos elaborados”.  
Galloro apud Lima, Egito e Silva (2003, p. 06) ressalva que “esse método de custeio 
deixa a desejar em termos de informações para tomada de decisão 

Assim seria adequado a utilização do custeio variável Horngren, Foster e Datar 
(2000, p.211) afirmam que  este método que apropria apenas os custos e despesas 
variáveis aos produtos e serviços, excluindo os custos fixos, sendo mais indicado quando 
se trata de contribuição para a tomada de decisão. Este tipo de custeio fornece dados 
que, quando interpretados de maneira adequada, servem como tanto como base para o 
planejamento a longo prazo como para ações imediatas. 

O orçamento empresarial reflete as condições quantitativas de como alocar 
recursos financeiros para cada subunidade organizacional, com base em suas atividades 
e nos objetivos de curto prazo (Atkinson et al, 2000, p. 465). 

Um orçamento geral consiste em diversos orçamentos individuais, mas 
independentes, como o orçamento das receitas; o orçamento das despesas de vendas e 
administrativas; o orçamento da mão-de-obra direta, etc. 

O orçamento das vendas ou receitas é o ponto de partida da preparação do 
orçamento geral. Todas as demais partes dependem de algum modo do orçamento das 
receitas. 

Tendo em vista a importância de se fazer o orçamento das receitas dentro do 
processo de planejamento e controle, foi perguntado como os hotéis estimam suas 
receitas.  

A pesquisa mostrou que 57,14% dos hotéis não fazem qualquer previsão das 
suas receitas, enquanto 42,86% a fazem seja através das despesas previstas, pela 
receita diária total ou por metas mensais como se observa no gráfico 05. 

 
GRÁFICO 05: PREVISÃO DAS RECEITAS 

Fazem
43%

Não Fazem
57%

 
Fonte: Dados primários da pesquisa 

 
Segundo Garrison e Noreen (2000), se o orçamento das vendas é feito 

descuidadamente, o resto do processo orçamentário será um grande desperdício de 
tempo, pois o orçamento de vendas é o alicerce do planejamento.   Na pesquisa 
constatou-se que 57% dos hotéis não utilizam este instrumento, enquanto que 43% 
utilizam.  



Também foi perguntado como as despesas são controladas. Dos respondentes, 
57,14% dos hotéis o fazem analiticamente, ou seja, através da comparação com o mês 
anterior; enquanto 42,86% controlam através de estimativas feitas por orçamentos como 
se constata no gráfico 06. 

 
GRÁFICO 06: CONTROLE DAS DESPESAS 
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43%

 
Fonte: Dados primários da pesquisa 

 
Foi percebida uma preocupação unânime no controle das despesas, seja 

analiticamente ou por orçamento. Esse resultado veio mostrar a antiga concentração dos 
gerentes na gestão dos custos ao invés de explorarem também as oportunidades das 
receitas, visto que não há uma preocupação com a estimativa dessas últimas como se 
pode verificar no gráfico 05. 

A pesquisa também perguntou quais os departamentos/ setores são consultados 
para se tomar uma decisão estratégica e o resultado foi unânime: 100% dos 
respondentes identificaram a Gerência como único setor consultado na hora de tomar 
decisões.  

Para a Contabilidade gerencial, a principal ênfase é dada aos relatórios setoriais, 
isto é, informações sobre territórios de vendas, divisões, departamento ou qualquer outra 
classificação da empresa que a administração considere conveniente. Essa concentração 
nos setores ou segmentos vem expressar o quanto cada um dos integrantes da empresa 
é fundamental para uma boa decisão. Isso reflete as práticas mais modernas no âmbito 
empresarial. 

Essa prática impede que os gestores das diversas unidades administrativas do 
hotel sejam tratados como os “donos” do negócio. Por exemplo: ao gerente do 
Departamento de Alimentos e Bebidas é cobrado um menor custo, mas as receitas são 
controladas pelo Departamento de Vendas, que por sua vez tem menores custos que o 
Departamento de Alimentos e Bebidas (Silva, 2001, p. 140). 

Tal resultado vem expressar uma mentalidade antiga vivenciada nos hotéis da 
cidade, tendo em vista que não existe uma integração entre os setores operacionais tão 
importantes para a melhor tomada de decisões num mercado tão competitivo e cada vez 
mais exigente. 

Por fim, foi perguntado como a informação gerada pela Contabilidade – portanto 
baseada em aspectos passados – pode servir para a tomada de decisão e a resposta foi: 
42,86% responderam que ela só é utilizada para fins fiscais; 28,57% disseram que ela 
não é consultada; e 28,57% responderam que as informações fornecidas pela 
Contabilidade são usadas para melhorias na obtenção de resultados futuros, através do 
fornecimento de estimativas, conforme gráfico 07.  

 
 
 
 
 
 



GRÁFICO 07: UTILIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO CONTÁBIL P/ TOMADA DE DECISÃO 
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29%

Não é 
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71%

 
Fonte: Dados primários da pesquisa 

 
Observa-se que a maioria dos hotéis participantes da pesquisa não utiliza ou 

desconhece as práticas mais modernas no que se refere à Contabilidade Gerencial.  
Apesar de se tratar de um setor altamente sensível às mudanças ocorridas no 

ambiente empresarial resumidas no aumento da concorrência e da sofisticação dos 
clientes, o setor hoteleiro da cidade do Natal, em sua maioria, ainda não percebeu a 
importância de colocar em prática os sistemas gerenciais que fornecem informações úteis 
ao processo decisório, possibilitando a empresa diferenciar-se de suas concorrentes e, 
assim, ganhar espaço no mercado.  

As empresas do ramo enfatizam a Contabilidade Financeira, isto é, a divulgação 
de informações para o público externo para o simples cumprimento das exigências dos 
órgãos regulamentadores e do Fisco.  

Porém, uma mudança nessa mentalidade conservadora pode ser percebida, 
tendo em vista a existência de uma parcela considerável dos respondentes que usam a 
Contabilidade como ferramenta gerencial. 

Infelizmente, também foi constatado o quanto o próprio profissional da 
Contabilidade desconhece ou menospreza o potencial das ferramentas gerenciais.  

Dos 71,43%dos hotéis que utilizam a Contabilidade apenas para fins fiscais, 
57,14% possuem contadores como responsáveis pelas respostas dadas. As respostas 
que traduzem as novas tendências da Contabilidade como influenciadora na tomada de 
decisão partiram de profissionais como supervisor financeiro e gerentes. 
 
5. CONCLUSÃO 
 

No atual ambiente empresarial, a Contabilidade Gerencial desempenha papel 
importante para o sucesso empresarial das organizações, principalmente para as 
prestadoras de serviços como é o caso do ramo hoteleiro. 

O conhecimento detalhado das operações praticadas na empresa, propiciado 
por relatórios setoriais enfatizados na Contabilidade Gerencial, é significante para a 
escolha correta de alternativas, tão importante numa situação de mercado competitivo 
com clientes bastante exigentes. 

Este trabalho destaca os seguintes pontos principais: 
 Quanto à oportunidade da informação contábil observa-se que 86% dos 

hotéis possuem contabilidade terceirizada o que dificuldade a divulgação da informação 
no momento oportuno.  

 Outro ponto importante constatado é que 71% dos respondentes demoram 
entre 15 dias e um mês na apresentação de seus relatórios contábeis, o que inviabiliza 
seu uso para tomada de decisão. 



 Constata-se a ausência de métodos gerenciais para a apuração dos 
resultados, 100% dos respondentes utilizam o método por absorção para custear os seus 
serviços.  

 Já em relação ao planejamento a pesquisa demonstra que 57% dos hotéis 
não fazem previsão de suas receitas. Ponto essencial para a elaboração de um 
orçamento. Quanto ao controle das despesas 57% apresentam uma preocupação com 
este item. 

 Todos os entrevistados responderam que o único setor/ departamento 
consultado na hora de se tomar uma decisão estratégica é a Gerência. Isso fere outro 
preceito importante dentro da Contabilidade Gerencial que é a ênfase nos relatórios 
setoriais para a tomada de decisão. 

 Por fim, 71% dos respondentes não utilizam a informação contábil ou o 
fazem apenas para a divulgação externa (cumprimento de regulamentos), enquanto 29% 
a utilizam para produção de estimativas futuras, ou seja, para a tomada de decisão. 

 
Assim, pode-se concluir que apesar de se tratar de um ramo de atividade onde 

os efeitos das mudanças observadas na realidade empresarial são vistas de maneira 
mais acentuadas, a Contabilidade Gerencial, e suas funções de planejamento e controle, 
ainda não é praticada pela totalidade dos empresários de hotéis da cidade do Natal, 
mesmo se sabendo que seu uso é fundamental para o sucesso empresarial na atual 
realidade econômica de concorrência tão acirrada.  

A nova configuração do mercado, enfocada na qualidade do produto e, 
conseqüentemente, na conquista de clientes confirma a Contabilidade como uma 
ferramenta gerencial poderosa para a tomada de decisões que implicam em melhorias 
dentro das entidades.  

Por fim, acredita-se que a presente pesquisa contribuiu com importantes 
sinalizações sobre o processo de gerenciamento na hotelaria do Estado do Rio Grande 
do Norte, em um momento em que o conhecimento das informações referentes aos 
aspectos gerenciais podem ser determinantes para a continuidade dessas empresas. 
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