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RESUMO 

 
 
 
 
 
Na atividade turística, as empresas desenvolvem um papel fundamental para manter a 
atratividade de um destino. A eficácia com que estas organizações desempenham suas 
atividades, principalmente a gestão financeira,  é importante para que obtenham resultados 
satisfatórios, mantendo o crescimento do setor. Neste contexto,  a contabilidade de custos 
constitui-se na base para as políticas de preços, controle de resultados e decisões de novos 
investimentos, gerando maior oportunidade de emprego e renda. O objetivo deste estudo é 
analisar o sistema de informações de custos dos hotéis de lazer/resorts que operam no Sul do 
Brasil, e sua utilização na apuração e avaliação dos resultados econômico-financeiros dos seus 
produtos e serviços. Trata-se de uma pesquisa quantitativa, de caráter descritivo, realizada em  
um universo de 16 empreendimentos sendo que 12 resorts devolveram o questionário 
devidamente respondido. Os resultados revelaram que 83% dos hotéis pesquisados utilizam 
algum tipo de sistema de custeio e 66% destes usam o sistema variável para a formação do 
custo da diária; alguns resorts não fazem distinção entre gastos com materiais e serviços; para 
a formação do preço de venda 50% usam o preço praticado pelo mercado, sem considerar os 
custos reais; os hotéis do Estado do Paraná mantêm uma maior taxa média de ocupação e 
contratam um menor número de funcionários temporários. O estudo concluiu que os 
empreendimentos pesquisados, em sua grande maioria, não utilizam a Contabilidade de 
Custos, em sua essência, por falta de conhecimento; e que a não utilização ocorre em virtude 
da complexidade que envolve a empresa hoteleira, como prestadora de serviços, da rigidez 
dos princípios contábeis bem como das características e especificidades, da Contabilidade de 
Custos, desenvolvida inicialmente para atender as exigências de controles e apropriação dos 
gastos das empresas industriais. Neste sentido, observa-se que se faz necessário, pela 
importância do setor, junto à economia nacional, maiores estudos e reflexões sobre o assunto, 
possibilitando sua aplicabilidade, sem restrições,  proporcionando a tomada de decisões dos 
administradores que operam nas empresas hoteleiras. 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Turismo;  Hotelaria;  Resort;  Custos; Sistemas de Custeio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ABSTRACT 

   
   
   
   
   
In the tourist activity, the companies develop a fundamental role to maintain the attractiveness 
of a destiny. The effectiveness that these organizations carry out their activities, mainly the 
financial administration, is important so that they obtain satisfactory results, maintaining the 
growth of the section. In this context, the accounting of costs is constituted in the base for the 
politics of prices, control of results and decisions of new investments, generating larger 
employment opportunity and income. The objective of this study is to analyze the system of 
information of costs of the leisure/resorts hotels that  operate in the South of Brazil, and its 
use in the investigation and evaluation of the economical-financial results of its products and 
services. This is a quantitative research, of descriptive character, accomplished in an universe 
of 16 enterprises from which 12 resorts returned the questionnaire properly answered. The 
results revealed that 83% of the researched hotels use some type of costing system and 66% 
of these use the variable system for the formation of the cost of the daily rate; some resorts 
don't make distinction among expenses with materials and services; for the formation of the 
price of sale 50% use the price practiced by the market, without considering the real costs; the 
hotels of the State of Paraná maintain a larger rate occupation average and hire a smaller 
number of temporary employees. The study concluded that the researched enterprises, in its 
majority, don't use the Accounting of Costs, in its essence, for knowledge lack; and that the 
non use happens by virtue of the complexity that involves the hotel company and  the rigidity 
of the accounting beginnings as well as of the characteristics and specifications of the 
Accounting of Costs, developed initially to assist the demands of controls and appropriation 
for the expenses of the industrial companies. In this sense, it is observed that it is necessary, 
by the importance of the section, next to the  national economy, larger studies and reflections 
on the subject, making possible applicability, without restrictions, providing the electric outlet 
of the administrators' decisions that operate in the hotel companies.   
   
   
   
   
   
Key-words: Tourism;  Hostelry;  Resort;  Costs; Systems of Costing.    
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1. INTRODUÇÃO 

 

A crescente importância do fenômeno Turismo na economia cada vez mais globalizada e 

competitiva, evidencia-se neste início de milênio, quando a sociedade busca alternativas e 

soluções para elevar o nível de bem estar da população mundial face ao risco da degradação 

total do meio-ambiente, bem como da exclusão econômica e social de uma parcela 

significativa da humanidade. Neste contexto, surgem as empresas turísticas voltadas em 

atender os mais diversos segmentos e necessidades da sociedade e de seus consumidores. 

Estas empresas, ao se constituírem, carregam em seu conteúdo o patrimônio que, 

individualmente ou organizadas em sociedades, representam o investimento de pequenos ou 

grandes empreendimentos em busca de algum tipo de resultado. Entretanto, para atingir o 

resultado pretendido se faz necessária a adoção de algum tipo de sistema de controle que 

possibilite visualizar, em tempo real, o comportamento e a posição em que se encontra a 

evolução Patrimonial da entidade, seja do mais complexo ao mais simples negócio. 

 

 

1.1 Contextualização 

 

Cada vez mais pode-se afirmar  que o Turismo é a atividade econômica que mais cresce 

atualmente em todo o  mundo, não sendo, desta forma,  novidade para nenhum leigo ou 

estudioso do setor. Embora tenha havido oscilação nos índices de crescimento após os 

atentados terroristas ocorridos nos Estados Unidos, inúmeros autores afirmam com muita 

propriedade, convicção e conhecimento  que o turismo é responsável pela maior geração de 

empregos e que sua interdisciplinaridade agrega, em sua volta, diversos setores da economia 

mundial, proporcionando um gigantesco faturamento de aproximadamente US$ 4 trilhões, 

beneficiando países, cidades e regiões,  alavancando, consequentemente, a economia, gerando 

renda e condições de empregabilidade  para 280 milhões de pessoas em todo o mundo. Ao 

apresentar as causas deste crescimento Oliveira (2000, p. 29) estabelece a relação e a 

importância do turismo como parte integrante do setor de serviços afirmando, ainda,  que “o 

turismo faz parte do setor de serviços e este é o setor que mais tem crescido nas economias 

industrializadas”. Por outro lado, como fenômeno de massa, é conseqüência da elevação do 

nível de renda da população em geral, da multiplicação e barateamento dos meios de 

transportes, da melhoria do padrão de vida da sociedade urbana. Neste sentido, os países mais  

desenvolvidos vêem a atividade turística como sendo um instrumento dos mais importantes 



em termos de alavancagem de políticas econômico-sociais, possibilitando a expansão do 

mercado de trabalho e o crescimento de uma região, proporcionando, desta forma,  a geração 

de empregos, proporcionando uma distribuição de renda mais justa.  Porém, este caráter 

instrumental, para alcançar o desenvolvimento por meio do turismo, não deve ser perdido de 

vista na formulação de uma  política de desenvolvimento sustentável do turismo.  
 
No entendimento de  Trigueiro (2001, p. 14)  “o turismo, na verdade, é uma atividade de 

troca, portanto se caracteriza como um mercado, onde existe uma oferta de produtos turísticos 

e uma demanda de pessoas dispostas a visitar esses destinos”. 

 
Já, para Beni (2001 p. 71), o turismo  “é uma atividade cujo propósito é satisfazer 

necessidades expressas no mercado mediante a disposição do consumidor de pagar o preço 

dos serviços requeridos, o que leva as empresas a fornecê-los”.  

 
Por outro lado, Pandilha (1994, p. 19). define:  

 

El turismo es un fenómeno social que consiste en el desplaziamiento 
voluntario y temporal de individuos o grupos de personas que, 
fundamentalmente por motivos de recreación, descanso, cultura o salud, se 
trasladan de su lugar de residencia habitual a outro, en el que o ejercem 
ninguna actividad lucrativa ni remunerada, generando múltiples 
interrelaciones de importancia social, económica y cultural.  

 

Em síntese, os autores nos mostram que o fenômeno turismo é um serviço voltado para 

atender e satisfazer as necessidades dos consumidores dispostos a se deslocarem de suas 

residências habituais e que proporciona o crescimento econômico-social da população em 

geral, proporcionando  condições de empregabilidade por meio das empresas devidamente 

constituídas para tal. 

  
Baseando-se nos conceitos anteriores, pode-se destacar que,  o Turismo, ao se utilizar dos 

recursos naturais procura, de algum modo, satisfazer as necessidades de um determinado 

segmento de consumo que, por sua vez, busca a realização de sonhos, os quais transformam-

se em expectativas e desejos. Entretanto, vale destacar que, para atender aos anseios dos 

consumidores,  há a necessidade de serem constituídas empresas especializadas,  tendo em 

vista a complexidade que o setor turístico exige em oferecer o produto por meio de  uma 

prestação de serviço e, principalmente, pelo fato de que o turismo trabalha com a 



subjetividade das pessoas. A este respeito Andrade (1999, p. 24), sugere e esclarece aos 

empreendedores que:  

 

O setor turístico oferece oportunidades de boas alternativas aos empresários 
que nele investem ou desejam investir, desde que planejem com critério e se 
estabeleçam em locais convenientes, tanto pela qualidade da oferta e suas 
especificidades quanto pelo volume da demanda. O sucesso, no entanto 
depende muito da qualificação do potencial, dos equipamentos e dos 
serviços oferecidos ou à disposição do público. 
 
 

Entende-se a importância da criação de uma figura e sua respectiva  constituição como 

entidade empresarial,  como instrumento econômico e social  para  operar neste, 

aparentemente, inesgotável mercado turístico. Busca-se, portanto, com este trabalho de 

pesquisa,  argumentos necessários que possibilitem a análise  o aprofundamento do tema 

beneficiando os  estudos e pesquisas voltados, especificamente, para a gestão de empresas 

turísticas. Neste sentido, Castelli (1999, p. 26), considera uma empresa turística como sendo 

uma entidade econômica, devidamente constituída, atuando de forma individual, produzindo 

toda espécie de prestações materiais e de serviços, servindo diretamente à satisfação das 

necessidades turísticas e que, durante a distribuição de seus bens e serviços, entra em contato 

direto com o turista. Uma empresa, portanto, torna-se turística a partir do momento em que 

atender às necessidades e desejos do turista. 

 
Inicialmente aborda-se, de forma sintética, as características das empresas de turismo em 

geral, onde pode-se observar que, apesar  da economia estar distribuída por uma diversidade 

muito grande de atividades, a estrutura administrativa básica das empresas apresenta poucas 

diferenças entre as mesmas,  independentemente do setor em que esteja operando. 

 
Apresenta-se na seqüência, de forma resumida, isolando, das demais, a empresa turística, na 

área da hotelaria, buscando-se mapear suas características e especificidades  para  melhor 

entendimento e desenvolvimento da análise. 

 
Nota-se que atualmente, no Brasil, os administradores das empresas  hoteleiras e de 

lazer/resort, sentem a ausência do apoio teórico em forma de bibliografias específicas e 

especializadas que possam orientá-los nas tomadas de decisões. Portanto, a presente pesquisa 

tem como objeto buscar, consolidar e analisar informações que permitam auxiliar os gestores 



de hotéis de lazer/resort estabelecidos na Região Sul do Brasil. Com esta visão, Andrade 

(1999, p. 25), nos conduz à seguinte reflexão: 

 

Fracassos de empreendimentos turísticos não acontecem por acaso nem por 
fatalidade do destino, mas por má condução do planejamento, da seleção do ramo de 
atividade, da administração ou mesmo por causa da incapacidade dos proprietários e 
dirigentes, pois a atividade  turística carrega em seu bojo – pela própria natureza do 
produto – a possibilidade e a necessidade de reciclagens periódicas e de inovações 
ou renovações nas “embalagens” dos produtos, sejam bens ou serviços, 
especialmente nos dias atuais, quando há maiores possibilidades de mutação de 
públicos cativos, tanto quanto de aquisição de novos públicos para assegurar a 
continuidade dos negócios. 
 
 

Por meio de uma síntese da área contábil, buscou-se estabelecer um comparativo entre a 

Contabilidade Financeira  e a Contabilidade de Custos,  cujo estudo representou claramente a 

definição do presente trabalho em forma de uma Dissertação de Mestrado voltada para 

empresas turísticas, e, especificamente, para empresas  hoteleiras dedicadas ao segmento do 

lazer com características de resort, onde, segundo o entendimento de Mill (2003, p. 27), “os 

hotéis-resorts diferem de seus similares comerciais. Eles estão localizados em áreas que tiram 

vantagem de características naturais, e oferecem mais recursos de bem-estar, tanto no local 

como em instalações próximas”. 

 
Sabendo-se que, com exceção das empresas de manufatura, que necessitam de maiores 

controles em função da utilização dos fatores de produção tais como, matéria-prima, materiais 

diversos voltados para a produção, embalagem, mão-de-obra direta, bem como, dos custos 

indiretos de fabricação, tornando-se obrigatória sua utilização, a contabilidade de custos não é 

obrigatória nas empresas em geral, por se tratar de uma ferramenta gerencial e não fiscal, 

portanto, sua aplicabilidade, na hotelaria,  justifica-se partindo do seguinte pressuposto 

apresentado por Zanella (1996, p. 10) onde: 

 

O conceito de integração de contabilidade e custo tem sua origem em 
disposições fiscais aplicáveis especificamente em empresas industriais. A 
utilização desta prática em hotelaria, embora não seja obrigatória, justifica-se 
pela complexidade da estrutura de funcionamento do hotel e pelas 
dificuldades do registro de todas as operações, exclusivamente através da 
contabilidade, com o detalhamento requerido.    

 

 
Desta forma, o turismo como empreendimento necessita, evidentemente,  de divulgação, 

promoção e aplicação de estratégias de comercialização, pois, se os recursos são atrativos por 



si mesmos, os serviços – pela natureza e organização de sua oferta – são artificiais, têm custos 

e não dispensam permanentes cuidados de atualização para enfrentar a concorrência e 

satisfazer a demanda. 

 
Neste sentido, pode-se compreender perfeitamente  a posição de Andrade (1999, p. 24), 

quando afirma que o setor turístico oferece oportunidades e boas alternativas aos empresários 

que nele investem ou pretendem investir, desde  que seus investimentos entejam devidamente 

definidos por meio de um planejamento elaborado com muito critério  e que se estabeleçam 

em locais apropriados e convenientes, tanto pela qualidade da oferta e suas especificidades, 

quanto pelo provável volume da demanda. O sucesso, no entanto, depende, basicamente,  da 

qualificação do potencial, dos equipamentos instalados, bem como,  dos serviços oferecidos 

ou à disposição do público que busca satisfazer suas necessidades turísticas. 

 
Portanto, como atividade humana, o turismo pressupõe determinado nível de estrutura 

organizacional, entre elas a hotelaria, fundamentada nas necessidades ou conveniências, bem 

como, nas motivações que levam as pessoas a se manifestarem em seus diversos tipos de 

deslocamentos. 

 

1.2 Delimitação da pesquisa 

 

O universo de pesquisa definido para desenvolvimento dos estudos do presente trabalho é 

representado pelos hotéis de lazer que operam na Região Sul do Brasil, especificamente os 

resorts, tendo em vista sua complexidade e múltipla variedade de produtos e serviços 

oferecidos aos seus usuários. 

 
A Região Sul do Brasil é formada pelos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do 

Sul, conforme mostra a distribuição das regiões  na figura 1, a seguir. 

 
A opção pela Região Sul do Brasil  justifica-se pelo potencial turístico que a  região 

representa no contexto turístico nacional: diversidade de atrativos, variando desde o 

tradicional turismo de sol e mar, as belezas das serras gaúchas e catarinenses, a grandeza  das 

cataratas, as matas que abrigam corredeiras e paredões que propiciam  a prática de esportes 

radicais, a rica natureza que encanta o turista ecológico até fazendas históricas que 

proporcionam a vivência rural para pessoas que sempre habitaram em aglomerados urbanos. 

Justifica-se, também, pela necessidade de um estudo comparativo mais detalhado  entre os 



três estados que compõem a Região e, teoricamente, pela facilidade da coleta dos dados 

pretendidos, tendo em vista que o pesquisador reside no município de Itajaí – Santa Catarina, 

um dos estados que compõem a Região Sul do Brasil, até porque, os custos da pesquisa foram 

assumidos inteiramente pelo pesquisador. 

 

 

Figura 1: Localização das regiões do Brasil 

Fonte: Adaptada de Guianet, 2004. 

 

 
Uma das preocupações do pesquisador ao optar pelos hotéis de lazer/resorts, refere-se ao fato 

de que a gestão destes empreendimentos representam maior complexidade em função da 

grande  variedade de fatores existentes, tais como: o alto grau de investimentos, a necessidade 

de elevado número de recursos humanos devidamente capacitados, a variedade de atividades e 



produtos oferecidos, a relação existente entre a receita operacional e seu respectivo custo, o 

nível de conforto produzido e o consumidor mais exigente, entre outros.  

 
Neste sentido, Andrade, Brito e Jorge (2001, p. 73) esclarecem que:  

 
 

Os resorts, forma mais recente e predominante de hotéis de lazer, neste final 
de século, vêm ampliando significativamente esse atrativo, instalando-se em 
imensas áreas, verdadeiras ilhas de auto-suficiência, onde os hóspedes 
encontram satisfação para uma variada gama de interesses – esportes, lazer, 
vida social e negócios.    

 
 
Todavia, o argumento definitivo prende-se ao fato de que apesar da gestão nos grandes 

empreendimentos reproduzir, em linhas gerais, um maior grau de complexidade, as 

características são as mesmas para pequenos empreendimentos, podendo ser perfeitamente 

aplicável, uma vez que os pequenos hotéis, por sua característica familiar, não utilizam e não 

possuem uma estrutura gerencial cientificamente comprovada. 

 
Consoante ao universo da pesquisa,  foram identificados, por meio da  revista Guia  de 

Resorts Brasileiros (2001, p. 68-80), 9 empreendimentos no estado do Paraná; 6 em Santa 

Catarina e 1 no Rio Grande do Sul.   

 

1.3 Problema de pesquisa 

 

Considerando-se que nenhuma pesquisa surge do nada, ou seja,  seu nascedouro é a dúvida, 

pode-se afirmar, portanto, que toda pesquisa surge a partir da identificação de algum tipo de 

problema,  Gil (1991, p. 82) justifica que na acepção científica, problema pode ser uma 

questão não solvida, sendo objeto de discussão em qualquer domínio do conhecimento, 

afirmando, mais adiante, que um problema pode ser cientificamente testável, quando envolve 

variáveis, possibilitando sua observação e manipulação. 

 
Por outro lado, Ferrari (1982, p. 127) considera a definição do problema a tarefa mais 

complexa da pesquisa já que vai além da mera identificação, exigindo os primeiros 

preparativos operacionais, tais como, isolar e compreender os fatores específicos que 

constituem o problema no plano das hipóteses. 

 



Levando-se em consideração as afirmações anteriores, justifica-se  a  importância em 

conduzir o presente trabalho, bem como o seu pesquisador a refletir sobre a problemática que 

envolve a gestão dos hotéis de lazer/resorts, em especial, os que operam na Região Sul do 

Brasil, tendo em vista a sua  vivência prática como professor da disciplina de Contabilidade 

de Custos no curso de Turismo e Hotelaria oferecido pela Universidade do Vale do Itajaí, bem 

como a sistemática divulgação por meio da imprensa nacional de dados que colocam o 

Turismo como um negócio globalizado e que movimenta bilhões de dólares anualmente.  

 
Desta forma, sabendo-se, todavia, que um dos grandes suportes para a manutenção do turismo 

está na rede hoteleira, e  ainda, que a hotelaria representa uma atividade complexa e  

competitiva, dentro do setor turístico e que se faz necessária a utilização de ferramentas 

gerenciais para tomada de decisão, em tempo real, visando à otimização da rentabilidade 

econômico-financeira dos investimentos, encontramos como problema de pesquisa as 

seguintes indagações: será que neste segmento são utilizadas técnicas gerenciais que possam 

atender uma demanda que movimenta cifras de tamanha envergadura? Será que  os gestores 

possuem ou utilizam  ferramentas gerenciais para tomada de decisões? 

 
Marconi e Lakatos (1986, p. 97)  afirmam que do ponto de vista metodológico, o problema ao 

ser formulado deve ser de preferência de forma interrogativa, analisando vários aspectos tais 

como: viabilidade, relevância, novidade, exigüidade e oportunidade. 

 
Acredita-se, portanto, que a  formulação do problema está apropriado  ao presente trabalho,  

considerando-se que pode ser melhor esclarecido, principalmente, por meio de uma pesquisa 

empírica, que pode ser  relevante quando se propõem a busca dos conhecimentos a respeito da 

gestão hoteleira. O trabalho de pesquisa apresenta-se perfeitamente adequada ao estágio atual 

da ciência;  torna-se exeqüível, pois deve conduzir a uma conclusão válida, 

independentemente das questões  comprovadas e, por outro lado, atenderá a interesses 

particulares e gerais,  que tendo em vista que sua resposta poderá criar condições de se 

definir, quiçá, estudos norteadores para o desenvolvimento de um modelo de custos que 

possibilite o aprimoramento na tomada de decisões gerenciais no segmento hoteleiro. Afirma-

se, ainda,  que sem sombra de dúvidas, o resultado da pesquisa  poderá provocar mudanças 

positivas no âmbito econômico, financeiro e social das empresas do setor pesquisado: a 

hotelaria. 
 

 



1.4 Questões de pesquisa 

 

Neste item serão relacionadas as questões de pesquisa que serão  definidas com a finalidade 

de responder, antecipadamente, o problema formulado. 

Tendo em vista o problema exposto, surgem as seguintes indagações: 
 
• Os hotéis   pesquisados dispõem de informações  para identificação, apuração e formação 

do custo de seus produtos e serviços? 

 
• A forma de apuração de custos permite a formação adequada do preço de venda de seus 

produtos e serviços? 

 
• Os hotéis analisados dispõem de informações para identificação dos elementos que 

compõem o preço de venda dos seus produtos e serviços? 
 

 
 
1.5  Objetivos  

 

1.5.1 Geral 

 

Analisar o sistema de informações de custos dos hotéis de lazer/resorts que operam na Região 

Sul do Brasil, e sua utilização na apuração e avaliação dos resultados econômico-financeiros 

dos seus produtos e serviços. 

 

1.5.2 Específicos 

 
• Analisar a importância atribuída, pelos hotéis pesquisados, à identificação, apuração e 

formação dos custos individuais dos seus produtos e serviços, especificamente no que se 

refere ao custo da diária. 

 
• Verificar se os hotéis pesquisados utilizam algum sistema de custeio para apurar os custos 

fixos e variáveis, separadamente,  que possibilite a  determinação do Ponto de Equilíbrio.  

 
• Levantar o método adotado pelos hotéis pesquisados para formar o preço de venda de seus 

produtos e serviços.  

 
 



1.6 Justificativa 

 

O fenômeno da globalização é característica ímpar e marcante no processo de transformação 

econômico-social, estabelecendo uma nova ordem mundial de negócios junto às sociedades 

pós-industriais. O turismo, inserido nesta transformação que se  caracteriza pela abertura de 

mercados e pelo uso de novas tecnologias, nota-se, também,  o crescimento do setor de 

serviços, nas diversas atividades econômicas, provocando reflexões nos mais variados 

segmentos. A este respeito Raupp,  (2000, p. 25), esclarece que:  

 

O mercado está em constante transformação. A globalização é uma realidade 
em andamento, e as conseqüências desse processo afetam os procedimentos 
gerenciais do dia-a-dia. Competitividade torna-se, mais do que nunca, o 
nome do jogo. Qualidade e produtividade são preocupações correntes em 
todo o mundo, com as empresas lutando para sobreviver em meio à 
concorrência feroz.  
 
 

Considerando-se, ainda, que o turismo está inserido no setor de serviços e reconhecido  como 

instrumento dos mais importantes em termos de alavancagem da economia de  um país,   

ultimamente vem  crescendo de maneira  veloz em todo o mundo, garantindo o crescimento 

econômico e social das mais diversas regiões e possibilitando, assim, a expansão do mercado 

de trabalho, gerando empregos e propiciando uma distribuição de renda mais justa.  

 
Este otimismo pode representar  fortes contrastes quando comparado com os esforços 

destinados à qualidade dos serviços prestados no ramo de hotelaria e do turismo. Por outro 

lado, o crescimento do turismo em condições sustentáveis permite que os clientes tenham 

maior discernimento para separar as variáveis: comprar serviços, preços praticados e  

benefícios oferecidos. Para Raupp (2000, p. 26), o  cliente representa  o foco principal dessa 

nova arena de negócios, e os modelos de satisfação do cliente tornam-se importantes 

instrumentos de análises, uma vez que permitem às empresas monitorar clientes e 

consumidores, buscar melhorias em seus produtos e serviços e proporcionar referências de 

desempenho em relação a seus concorrentes.  

 
Neste cenário multiplicador, despontam inúmeras atividades econômicas que se relacionam 

direta ou indiretamente com sua matriz, o Turismo, possibilitando a empregabilidade para os 

diversos segmentos da sociedade. Andrade (1999, p. 98), afirma que “o produto turístico é um 

composto de bens e serviços diversificados e essencialmente relacionados entre si, tanto em 



razão de sua integração com vistas ao atendimento da demanda quanto pelo fator de unir  os 

setores primário, secundário e terciário”.  Entre as diversas observações sobre serviços 

destaca-se, no entendimento de Kotler (1994, p. 405): 

 

Normalmente, os serviços são produzidos e consumidos simultaneamente. 
Isto não é verdadeiro para bens físicos que são fabricados, estocados, 
distribuídos através de revendedores múltiplos e, posteriormente, 
consumidos. Se o serviço for prestado por uma pessoa, ela faz parte do 
mesmo. Como o cliente está presente enquanto o serviço é produzido, a 
interação fornecedor-cliente é uma característica especial  de marketing de 
serviços. Ambos afetam o resultado do serviço. 
   

 

Desta forma, pode-se afirmar que por sua importância logística, a hotelaria relaciona-se 

diretamente com a matriz Turismo e como tal, necessita de atenção especial constante, por 

parte tanto do setor público, quanto do setor privado, voltada sempre para o atendimento das 

necessidades, exigências e disponibilidades financeiras de seus consumidores. Por se tratar de 

um setor altamente competitivo, a hotelaria precisa de atitudes administrativas que 

possibilitem o desenvolvimento de sistemas de controles que os auxiliem nas tomadas de 

decisões. Neste sentido, Martineli (2001, p. 151) argumenta que:  

 

Não estamos sozinhos nessa empreitada, pois a hotelaria como parte 
integrante de um contexto maior, o turismo, tem aí importantes parceiros, 
diretos e indiretos, que também estão seriamente empenhados no 
fortalecimento do mercado. Empresas de transportes, agências de viagens, 
organizadores de eventos, restaurantes, e a administração pública, por meio 
de suas secretarias, promovem juntos campanhas de conscientização da 
população sobre a importância do turismo como fator de desenvolvimento, 
gerador de empregos, de arrecadação de impostos e de exportação indireta.   
 
 

Pode-se perceber, todavia, a importância da atividade turística para o desenvolvimento sócio-

econômico de um país ou região, não apenas no sentido quantitativo, mas qualitativo, em 

busca da demanda e do desenvolvimento de estratégias voltadas para a oferta de um produto 

altamente competitivo e complexo cujos consumidores exigem, cada vez mais, segurança, 

qualidade, comodidade, conforto e preço. 

 
Neste sentido, justifica-se a importância do presente trabalho, pois este  procura compreender 

e apresentar o papel exercido pela iniciativa privada, atuando em uma economia capitalista, 

onde um dos principais componentes é a lucratividade e o retorno dos pesados investimentos 

realizados, notadamente, em empreendimentos hoteleiros, mas precisamente, nos hotéis de 



lazer/resorts. Busca-se, portanto, com esta pesquisa, um eixo norteador que possa identificar a 

importância e a utilização da Contabilidade de Custos  para tomada de decisões nos hotéis de 

lazer/resorts. 

 
Isto posto, o presente trabalho justifica-se em virtude da importância do entendimento sobre a 

sistemática de apuração e alocação dos custos para a tomada de decisões gerenciais no que se 

refere a formação de preços dos produtos e serviços, apuração da margem de contribuição e 

do ponto de equilíbrio, voltados para a composição da lucratividade de uma empreendimento. 

Além disso, para verificar a prática da gestão financeira, bem como a aplicabilidade dos 

sistemas de custeio nas empresas hoteleiras e para  o aprimoramento dos conhecimentos 

visando  o ensino da gestão hoteleira nos cursos de graduação.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 
 
 
As organizações empresariais sempre conviveram em um ambiente complexo e competitivo. 

Para superar tais obstáculos as empresas buscam o que há de melhor em termos de controle, 

planejamento e organização. A Contabilidade, ciência voltada para o controle e informação, 

oferece sua parcela de colaboração para que as empresas possam atingir seus objetivos. 

Observa-se que os administradores de empresas precisam conhecer com profundidade os 

conceitos e as metodologias para a adequada apuração dos custos de produção dos bens e 

serviços. Neste sentido, os relatórios gerenciais de custos são ferramentas imprescindíveis 

para o gerenciamento das atividades rotineiras das empresas, qualquer que seja sua atividade. 

Atualmente, torna-se inconcebível qualquer tentativa de administrar com eficiência e eficácia 

determinada  organização sem que o administrador possua bons conhecimentos teóricos e 

práticos sobre a produção e respectivo custeio dos diversos produtos e serviços executados 

pela empresa. 
 
 
 
2.1 Organização do capítulo 
 

 

Analisando-se a expressão custos, verifica-se que esta pode assumir diferentes conotações 

dependendo do contexto em que é empregada. De modo geral, define-se custos como sendo 

medidas monetárias dos sacrifícios com os quais uma organização tem que arcar a fim de 

atingir seus objetivos. Por outro lado, encontram-se os preços que correspondem à 

importância recebida pelas entidades em decorrência da oferta de seus produtos ou serviços. 

Sob a ótica da entidade, quanto maior o preço, maiores os lucros e melhores os resultados. 

Consiste, portanto, em uma das mais nobres e importantes tarefas da administração financeira, 

a análise de custos, de preços e de volumes.  

 
Este capítulo tem, portanto, o objetivo de apresentar   os aspectos norteadores indispensáveis  

para o entendimento do tema da pesquisa. Estes aspectos estão organizados da seguinte 

maneira: primeiramente, será apresentada uma definição de empresa de maneira geral, a 

importância do turismo como um todo, e sua importância em uma economia globalizada.  

 



Após esta apresentação, serão abordados os  aspectos fundamentais envolvendo as empresas 

hoteleiras, os resorts e a Contabilidade como ciência. Procurou-se traçar um comparativo 

entre a Contabilidade Financeira e a Contabilidade de Custos, finalizando o capítulo com um 

estudo relacionado com os diversos sistemas de custeio normalmente utilizados pelas 

empresas em geral. 

   

 
2.2 Aspectos introdutórios 
 
 
Genericamente, pode-se definir uma empresa como  sendo um conjunto de atividades, que 

devidamente administrada e gerenciada, tem como principal função  produzir bens e serviços, 

bem como,   cumprir com os objetivos previamente definidos pelos sócios ou acionistas. 

Segundo Kuazaqui (2000, p. 30) pode-se entender empresa como sendo uma entidade jurídica 

constituída com o intuito de fornecer produtos e serviços a grupos de indivíduos denominados 

de consumidores, bem como para outras empresas.  Nota-se que a sobrevivência, tanto das 

pequenas quanto das grandes corporações,   depende cada vez mais das práticas gerenciais de 

apuração, análise, controle e informação  dos gastos relativos à produção de bens e serviços, 

para subsidiar a tomada de decisão nas mais diversas áreas da organização. 

 
Pode-se considerar que as empresas adquirem externamente os fatores de produção 

necessários para a realização do seu processo produtivo, transformando-os, internamente, e  

oferecendo, posteriormente, o produto obtido, à distribuição ao mercado por meio da  troca de 

uma contraprestação monetária. De acordo com Oliveira e Perez Jr. (2000, p. 16), o 

crescimento das atividades empresariais, a diversificação dos negócios, a sofisticação das 

finanças e da produção, aliados à  dispersão geográfica, exigem cada vez mais a necessidade 

de maiores controles e gerenciamento das atividades administrativas, financeiras, produtivas e 

comerciais. Neste aspecto, a identificação do objetivo da  empresa não é tarefa fácil, 

requerendo algumas reflexões diante de seu caráter controvertido e, muitas vezes, complexo. 

A este respeito,  Kraemer (2000, p. 55), esclarece que:   

 

À medida em que aumenta a complexidade interna das empresas e do 
ambiente em que elas atuam, o processo de tomada de decisões tende a 
tornar-se também mais complexo. Para atender a esta situação de maneira 
adequada, o executivo necessita de um sistema de informações eficiente e 
eficaz, que processe um grande volume de dados e produza informações 
úteis e válidas.  
 



Quadro 1 
Diferenças entre bens e serviços 

 
Bens Serviços Comentários 

Tangíveis Intangíveis 

 
Uma amostra do serviço não pode ser 
enviada com antecedência ao cliente, para 
aprovação; nem o seu valor é 
necessariamente proporcional aos “custos 
de produção”. Até mesmo porque a 
“Qualidade do serviço é uma questão 
altamente subjetiva”. 
 

Armazenáveis Perecíveis 

 
O serviço é prestado usualmente no local 
em que o cliente se encontra, e por pessoas 
que pouco ou nada tiveram a ver com sua 
concepção original e são supervisionadas à 
distância. 
 

Transportáveis Instantâneos 

 
Um serviço, na sua versão final, é 
“produzido” no mesmo instante que é 
fornecido ao cliente. Fornecedores dos 
serviços (é que) são transportáveis. 
 

Compra imediata, 
possível uso posterior 

Compra imediata, uso 
imediato 

 
Não há como pedir a terceiros para 
repassarem um serviço já prestado, ou 
mesmo chamá-los de volta, para reparos. 
 

Impessoal Pessoal 

 
Salvo em caso de automatização total, 
serviços possuem um componente social 
determinante. E quanto maior o número de 
fornecedores do serviço com que o cliente 
interagir pessoalmente, maior o risco deste 
não ficar satisfeito. 
 

 Fonte: LOBOS, Júlio, 1993 

 

Teoricamente, a diferença entre bens e serviços é de fácil entendimento, entretanto na prática, 

está diferença torna-se difícil quando se procura alocar os gastos consumidos na elaboração 

do bem ou serviço. Os custos de produção são representados basicamente pela matéria-prima 

e pela mão de obra direta que, após sua utilização, surge um novo bem perfeitamente tangível. 

Pode-se ressaltar que  o custo necessário para a elaboração do serviço está intrínseco na 



relação direta fornecedor cliente, cujo resultado final é algo intangível, representado pela 

satisfação ou não, do consumidor final.    

 
Pode-se visualizar no quadro 1,  para melhor entendimento, as diferenças existentes entre os 

conceitos de Bens e Serviços. 

 
A função básica de uma organização é produzir e distribuir de forma competitiva seus bens ou 

serviços.  Isto, evidentemente, dentro do segmento de mercado em que oferece o seu produto, 

tendo que incorporar a este a qualidade suficiente de elementos diferenciados dos demais 

produtos concorrentes que operam no mesmo segmento de mercado bem como preços 

competitivos. Para adquirir esta competitividade, a empresa necessita maximizar e efetivar os 

subsistemas que constituem o sistema operacional da organização.  

 
Segundo Beni (2001, p. 29) “não se analisa ou se mede o sistema, quer no todo, quer em 

partes: a mensuração incide sobre as qualidades atribuídas a ele e a seus elementos”.  Sabe-se 

portanto, que uma empresa pode subdividir o seu sistema de  informações  em diversos 

subsistemas, tantos quantos forem necessários como, por exemplo: o suprimento, a produção 

em si, o comercial,  o administrativo e o financeiro, entre outros. Neste sentido, pode-se 

deduzir que um subsistema pode ser uma explosão do sistema, ou seja, é uma parte 

identificada de forma estruturada, que integra o sistema, onde, segundo Souza, França e Lima 

(1998, p. 17), um sistema de informações tem como objetivo principal tornar disponível para 

a administração da organização, informações de natureza gerencial e operacional, para 

utilização nos mais variados níveis de decisão, tanto estratégico, quanto tático e operacional. 

Assim, as diferenças entre as informações gerenciais e operacionais serão claras, se forem 

entendidos os objetivos de cada informação. 

 
Uma informação pode ser  gerencial se o  seu objetivo for o de  fornecer dados para decisões 

em níveis estratégicos e táticos. Já, a informação será operacional, quando seu objetivo for 

unicamente o de  fundamentar operações que estão sendo realizadas.    

 
Desta forma, afirma-se que em qualquer atividade empresarial moderna, estes subsistemas 

não podem  e não devem funcionar isoladamente. É imprescindível que haja uma coordenação 

entre os diversos subsistemas  para proporcionar meios onde possam fixar objetivos de curto e 

de longo prazos, bem como, definir políticas e estratégias que possam ser adotadas pela 

direção da empresa.  



Portanto, na realidade, a empresa representa um sistema aberto onde  o conjunto de elementos 

que nela intervém, é determinado segundo sua  organização, e qualquer alteração em um 

elemento do subsistema irá refletir imediatamente nos demais.  A este respeito, observa-se 

que:  

 

Hoje as organizações mais eficientes dispõem de sofisticados sistemas de 
controles e apuração dos custos, integrados em todas as atividades mais 
importantes, permitem a geração de complexos relatórios gerenciais,  sempre 
atualizados e adaptados às necessidades dos diversos  usuários. (OLIVEIRA 
e PEREZ, 2000, p. 17). 

 

Trigo (2000, p. 23), afirma que “a nova ordem econômica mundial consolidou-se nos últimos 

anos e o fenômeno da globalização afeta cada vez mais todos os países desenvolvidos e/ou em 

desenvolvimento”.  Esta afirmativa  conduz à reflexão calcada da necessidade das empresas, 

em geral, inclusive as empresas que operam especificamente no setor turístico, desenvolverem 

sistemas e subsistemas de controles, buscando, constantemente, a competitividade, a 

qualidade de seus produtos e a rentabilidade de seus investimentos. Já Kuazaqui (2000, p. 5) 

afirma que “o mundo e o Brasil entram no limiar de novas eras, chamadas de informacional, 

da biotécnica, do fim da globalização, nas quais a agilidade e presteza na coleta de dados e 

informações e respectivas utilizações podem resultar em diferencial competitivo”.     

 
Para organizar este complexo  sistema de fatores,  as empresas necessitam dispor de um 

quadro referencial dinâmico de informações, que seja flexível e adaptável,  que possa integrar 

toda esta complexidade e que  represente por inteiro em suas combinações, conforme 

esclarece Kuazaqui (2000, p. 4): 

 

A atividade turística, então, tem crescido e as grandes redes hoteleiras 
expandiram seu campo de atuação nos últimos anos, ampliando produtos e 
serviços de maneira que os processos se tornem padronizados e globais, 
desenvolvendo estratégias, táticas e técnicas de entrada e operação em 
mercados estrangeiros, porém sempre adaptados às diferentes realidades e 
culturas da cada região do mundo. 
 

Analisando-se a afirmação, verifica-se que atualmente, as empresas podem dispor de uma 

ferramenta indispensável para seu aprimoramento e desenvolvimento cuja atividade também 

pode ser entendida como um subsistema que é o marketing. O marketing nas empresas 

constitui-se em um subsistema que opera, dinamicamente, dentro de um sistema maior, 



tornando-se indispensável à compreensão das variáveis que representam o composto 

mercadológico necessário para alcançar seus objetivos. Neste sentido, pode-se deduzir que o 

marketing pode ser entendido  como uma das principais ferramentas  na coordenação e apoio 

logístico  organizacional no que se refere ao entendimento das necessidades do mercado, bem 

como na busca de um preço competitivo e orientação na definição dos custos a serem 

agregados aos bens ou serviços. A este respeito, Christopher (1999, p. 9) esclarece que um 

novo mercado está surgindo em  economias globalizadas. Este mercado é caracterizado por 

sofisticados e exigentes consumidores, e seu ambiente competitivo apresenta-se  volátil e 

previsível. Observa-se que hoje, as empresas vitoriosas são aquelas que conseguem maiores 

taxas de inovação. Criar uma organização com capacidade de reação competitiva deve ser a 

principal prioridade da administração de qualquer tipo de negócio, porém,  alcançar essa 

capacidade requer um esforço muito maior nos processos pelos quais a demanda é atendida. 

Por sua vez, esta é a área da logística aplicada ao marketing, cuja logística  representa  a 

interface fundamental entre o mercado e a organização que procura  satisfazer às exigências e 

necessidades do cliente.  

  
Ainda, a este respeito, Keegan e Green (1999, p. 2-3), com uma visão globalizada de 

marketing, afirmam que:  

 

Muitas vezes o marketing é descrito como uma das áreas funcionais da 
empresa, separada de finanças e operações. E sua coordenação eficaz com 
outras áreas funcionais é vista cada vez mais como importante tarefa 
organizacional (...). Todas as atividades da empresa – incluindo o marketing, 
naturalmente – devem ser cumpridas com duas metas fundamentais em 
mente:  criar valor para o consumidor e atingir vantagem competitiva. E para 
atingi-las a empresa precisa de foco, de concentração. 
 
   

Sabe-se  que o turismo representa, cada vez mais, uma atividade econômica, tanto para o 

Brasil como para os demais países. Sabe-se, ainda que, conforme mencionado anteriormente, 

existem tendências claras que projetam o turismo como uma das principais atividades 

humanas mostrando seu  crescimento e sua tendência clara como alternativa de crescimento 

social e qualidade de vida,  ocupando posição privilegiada entre as atividades econômicas de 

maior geração de renda no mundo. A este respeito, Trigo (1993, p. 65-66) esclarece que: 

 

O turismo beneficia-se diretamente da nova ordem que surgiu nas sociedades 
pós-industriais, fruto de uma nova conjuntura internacional, das mudanças 
culturais e do crescimento econômico em alguns setores do mundo. A 



atividade turística passou a ser um espaço privilegiado da produção, na 
medida em que se tornou uma das ocupações sofisticadas do setor terciário. 
Deixou de ser um entreposto sem grande importância de relacionamentos 
humanos superficiais e modas passageiras para ser um produtor e veiculador  
de atitudes, estilos de vida e novos padrões comportamentais.  O turismo, 
juntamente com o mundo dos negócios em geral, com o campo das artes e 
das comunicações, do lazer e da educação começou a fazer parte de uma 
sociedade extremamente ativa, questionada, mutável e multifacetada.  
 
   

Neste contexto, observa-se que as cidades e regiões começam a perceber a importância do 

turismo, pois, além da tendência de aumento da demanda, esta atividade é muito privilegiada, 

em comparação com outras,  uma vez  que ocorre a possibilidade do aproveitamento dos 

recursos naturais já existentes nas próprias localidades como forma de investimento turístico.  

Lemos (1999, p. 37), afirma que, atualmente, o sistema econômico  está rompendo barreiras 

geográficas. Existe uma tendência clara de integração entre os mercados regionais, e é 

exatamente neste processo que o turismo está inserido. Por sua vez, o mundo financeiro está 

globalizado por meio de redes de computadores que permitem transações instantâneas. Os 

países estão se organizando em blocos econômicos visando a um desenvolvimento integrado 

de suas economias. Já as facilidades de se obter informações, estimulam e provocam as 

pessoas à realização de viagens pelas mais diversas motivações. 

 
Deve-se, ainda, acrescentar que o sistema econômico que movimenta o turismo representa um 

sistema aberto, onde os agentes econômicos estabelecem relações com outras localidades que 

utilizam outras moedas e possuem formas de organização distintas e uma conjuntura 

econômica em outra situação. Pode-se demonstrar desta forma, como se encontra o sistema 

econômico que envolve o setor turístico, por meio do SISTUR,  conforme observa-se na  

figura 2. 

 

Na realidade, um sistema não precisaria ser dividido em componentes; isso é 
feito para proporcionar ao analista o tipo de informação de que necessita 
para verificar  se o sistema está operando corretamente e o que deve ser feito 
para aperfeiçoá-lo. No caso específico do Sistur, a necessidade de dividi-lo 
em componentes é premente em virtude das inúmeras inter-relações 
verificadas em cada um dos conjuntos de subsistemas, que também integram  
entre si no sistema total. (BENI, 2001, p. 47). 
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Figura 2  - Sistema de Turismo (SISTUR) – modelo referencial.  

Fonte: BENI, Mário, 2001. 

 

Observa-se na figura 2, que representa um modelo referencial do SISTUR, apresentado por 

Beni (2001, p. 48), que este sistema é composto por três grandes conjuntos que se inter-

relacionam:  

 
• Relações Ambientais (RA), onde a ecologia apresenta-se como função ímpar para a 

sobrevivência e continuidade da espécie humana; a economia como ciência globalizada 

possibilita  a utilização do meio ambiente proporcionando renda e melhores condições de 

vida às populações; por sua vez, a participação da sociedade é de fundamental 

importância no desenvolvimento sustentável do turismo, por outro lado, sem a cultura o 

turismo não teria sentido.  

 
• Organização Estrutural (OE), refere-se a organização tanto pública quanto privada que 

possibilita a produção, distribuição e venda do produto turístico. 

 



• Ações Operacionais (AO), envolvendo o mercado turístico como um todo, onde precisam 

ser  analisados, com muito critério, a oferta e sua respectiva demanda, bem como a 

produção e distribuição para atingir o consumo desejado. 

 
Segundo Lemos (1999, p. 35), pode-se generalizar que o movimento de um sistema 

econômico do turismo, envolve diversas formas de relacionamento nas transações da 

economia, sintetizando-se na troca, englobando a gestão dos recursos, o processo de 

circulação de mercadorias e de renda, gerando, em sua essência o valor do produto turístico. 

Neste sentido, observa-se que:  

 

O produto turístico é constituído por uma gama de diferentes bens e serviços 
oferecidos ao turista. Ele tem características que diferem da maioria dos outros 
produtos. Ao contrário de produtos tangíveis, o produto turístico é produzido 
pelos fornecedores no momento em que é consumido pelos clientes; não é 
fácil padronizá-lo e sua qualidade muitas vezes, é difícil de prever; nenhum 
produto turístico é exatamente igual a outro, não pode ser armazenado, e tem 
uma sazonalidade que influencia a decisão de procura.  
O mercado turístico é definido por referências ao produto turístico, aos 
fornecedores de serviços turísticos e aos turistas que compram o produto. 
(TRIGUEIRO, 2001, p. 15).  

 

Ressalta-se, com isto, que o turismo é uma atividade eminentemente empresarial, que gera 

negócios. A diversidade das empresas,  bem como das profissões que atuam nesta área 

possuem dimensões incalculáveis e extremamente versáteis compondo o produto turístico. 

Segundo Oliveira (2000, p. 56), entende-se por produto turístico tudo o que é oferecido aos 

turistas, inclusive as atrações naturais, museus, paisagens, festivais, bem como, a satisfação de 

necessidades em termos de refeições, alojamentos, transportes, serviços de guias, entre outros.  

Cada atividade com o seu ramo específico de especialização, incluindo os hotéis de 

lazer/resorts,  apresentam suas próprias peculiaridades.  

 
Em se tratando de produto de maneira geral, incluindo o turístico, Neto (2000, p. 179) alerta 

que todo e qualquer produto passa por fases distintas e, neste sentido, o produto turístico não é 

diferente. Ocorre o momento de seu lançamento, a seguir ele passa a ser consumido, e deve 

buscar sua aceitação para chegar à maturidade, o que representa continuidade  de compra. 

Existe a fase de remodelação e expansão, bem como  a possível queda de sua aceitação até 

alcançar a  morte do produto, o que, evidentemente, deve ser sempre  evitado. 

 
 



Entre as incontáveis atividades empresariais que atuam no setor e que constituem o produto 

turístico, conforme ilustra o figura 3, destaca-se a hotelaria que se insere com seus serviços de 

hospedagem, no complexo produto turístico. 
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Figura 3 – Produto turístico 

Fonte: MOTA, Keila, 2001. 



Sabe-se que o produto turístico convive, constantemente, com o fenômeno da sazonalidade, 

em níveis muito maiores em relação a outros setores da economia e  que suas variáveis 

interferem diretamente no planejamento das organizações turísticas, proporcionando a 

expansão ou a retração dos negócios. A este respeito, Petrocchi, 2002, p.23) esclarece que a 

sazonalidade do setor turístico afeta o equilíbrio econômico-financeiro, introduzindo queda de 

produtividade de fora para dentro das organizações. Minimizar a  sazonalidade é desafio 

freqüente principalmente nas empresas hoteleiras. Os esforços dirigem-se no sentido de atrair 

clientes para os períodos de baixa procura. Muitos mecanismos podem ser utilizados, tais 

como, políticas de preços, segmentação do público e a oferta de serviços extras, entre outros.  

 

 

2.3  Empresas Hoteleiras 

 

A hotelaria pode ser compreendida como uma das principais atividades do turismo, uma vez 

que atende a necessidade básica para sua realização, quando viabiliza a permanência do 

turista no local visitado por meio da hospedagem. Neste sentido, no entendimento de Mota 

(2001, p. 44), a evolução do turismo no Brasil transformou a atividade hoteleira em um setor 

bastante promissor e com excelentes possibilidades de expansão, já que a estruturação da 

atividade viabilizou o aumento considerável do fluxo turístico. Por sua vez, a hotelaria como 

finalidade comercial é um tipo de negócio que possui seus próprios produtos e mercados,  o 

que proporciona, a muitas indústrias especializadas, benefício econômico-financeiro. Já, no 

entendimento de Petrocchi (2002, p. 23): 

 

Os serviços de hospedagem, embora ocorram em um conjunto de instalações 
físicas que influenciam no seu desempenho, possuem algo que não se pode 
tocar ou sentir. A hospedagem é intangível na ambiência da decoração, no 
oferecimento de um clima de hospitalidade, ou seja ‘sentir-se em casa’, 
embora fora de casa, na assistência recebida, na cortesia em cada gesto, no 
sorriso de um empregado do hotel, etc. A hospedagem é complementada 
pelo fornecimento de alimentos e bebidas, produtos tangíveis, assim como a 
cama e demais móveis, os lençóis, os travesseiros etc. Entretanto, quando o 
serviço atinge o nível de excelência, isso se deve, com certeza, a natureza 
intangível daquilo que está sendo oferecido e não às coisas físicas acopladas 
ao serviço.  

 

 
Por sua vez, Castelli (1999, p. 56) nos ensina que “uma empresa hoteleira pode ser  entendida 

como sendo uma organização que mediante pagamento de diárias, oferece alojamento à 



clientela indiscriminadamente, (...) é a pessoa jurídica que explora meios de hospedagem”, 

caracterizando, dessa forma, seus objetivos sociais como sendo o exercício voltado para a 

atividade hoteleira. 

 
Entende-se, portanto, que todas as organizações, por menores que sejam, passam a necessitar 

de um eficiente gerenciamento mercadológico de suas atividades, isto porque as atividades se 

especializam e novos destinos surgem a cada momento ganhando relevo no mapa turístico 

mundial, bem como,  exigindo iniciativas e tomada de decisões ágeis e corretas. Isto mostra 

que as empresas turísticas, especificamente as empresas hoteleiras, estão perfeitamente 

relacionadas com as demais empresas de modo geral, tendo como característica principal a 

prestação de serviços. A este respeito, Andrade (1999, p. 168) esclarece: 

 

Qualquer que seja seu gabarito ou nível de sua classificação, hotel é o 
edifício onde se exerce o comércio da recepção e da hospedagem de pessoas 
em viagem ou não, e se oferecem serviços parciais ou completos, de acordo 
com a capacidade da oferta, as necessidades ou as requisições da demanda.   
 
 

A princípio, não existe nenhuma diferença conceitual entre uma empresa hoteleira e as demais 

empresas seja qual for o setor econômico em que esteja operando. Porém, devidamente 

enquadrada no setor produtivo de serviços, a empresa hoteleira, como qualquer outra,  é um 

sistema amplo, com uma organização habitualmente linear que pode diferenciar-se das demais 

por meio de seus subsistemas de abastecimento, de produção, de vendas, da administração 

bem como do financeiro. Assim, pode-se encontrar certas características que diferenciam a 

empresa hoteleira das demais empresas,  diferenças estas que  são próprias  das empresas 

prestadoras de serviços e de outras empresas exclusivas do ramo da hoteleira.  

 
No que diz respeito à prestação de serviços nos orienta com singularidade Schnorrenberger 

(1999, p. 54): 

 

As atividades de prestação de serviços diferenciam-se das produtoras e 
mercantis, pelo aspecto da intangibilidade do produto. Por este motivo, 
usualmente o desempenho do serviço é medido por aspectos subjetivos e 
expectativas de rentabilidade. 
Apesar do aumento da importância dos serviços, em face do cenário 
econômico-financeiro, há relativamente poucos estudos sobre os métodos de 
acompanhamento de custos, bem como de formação de preços de venda de 
um serviço. 
 

 



Destaca-se, portanto, que a primeira característica  comum a todas as empresas do setor é a 

pericibilidade do produto principal que normalmente gera o aluguel temporário de unidades 

habitacionais ou simplesmente a hospedagem, ou seja, as unidades habitacionais de um hotel 

que não forem ocupadas, por clientes, em um determinado dia,  poderão ser ocupadas no dia 

seguinte. Porém, não poderão ser  armazenadas para serem  vendidas posteriormente, 

caracterizando desta forma, que o serviço de hospedagem só pode ser consumido no momento 

em que for gerado. Assim sendo, a capacidade instalada não utilizada possui um custo e esta 

ociosidade gera perdas nos lucros.  Neste sentido,  Mota (2001, p. 52), afirma que: 

 
 
Os hotéis e outros meios de hospedagem possuem algumas características 
que os distinguem  dos outros tipos de estabelecimentos. Essas 
características derivam da natureza de suas atividades, ou seja, enquanto a 
demanda é variável, ao hotel falta flexibilidade na oferta de leitos. A 
hospedagem, seu produto mais importante, não pode ser ajustada ás 
variações da demanda. Sempre há uma perda quando ocorrem variações na 
demanda, uma vez que a capacidade do hotel permanece constante o ano 
todo. Quando a demanda cai abaixo do limite disponível de acomodações, 
verifica-se certa capacidade ociosa e, quando ocorre o inverso, apesar do 
limite possível de capacidade de ganhos ter sido atingido, há uma demanda 
insatisfeita no mercado. Sabe-se que, alem disso, o produto é perecível, pois 
leitos desocupados em qualquer  noite significam uma perda irrecuperável, já 
que o produto não pode ser estocado para um venda futura. 
 
 

Uma segunda característica que se pode observar em uma empresa hoteleira é a forte inversão 

de capital representada pelos investimentos necessários que precisam ser realizados na 

implantação de um empreendimento hoteleiro, tendo em vista os elevados custos relativos à 

aquisição do terreno apropriado para sua instalação, dos equipamentos indispensáveis para o 

seu funcionamento, do  enxoval e do mobiliário, da mão-de-obra qualificada e devidamente 

capacitada, bem como  a sua construção totalmente diferenciada, tornando-se muito 

complicado sua conversão para outro tipo de empresa, quando, por diversas razões, os 

objetivos planejados não sejam alcançados ou não atinjam as expectativas  do projeto. Com 

relação ao planejamento, Tuch e Spolon  (2001, p. 355) esclarecem que por integrar o sistema 

turístico e ser parte importante do mesmo, o sistema hoteleiro deve  ser planejado de forma 

criteriosa  e responsável. Por outro lado, a hotelaria, juntamente  com os demais equipamentos 

complementares, dá consistência  ao sistema turístico, possibilitando sua disponibilidade ao 

mercado como produto final. Já a falta de um planejamento e o cuidado no processo de 

desenvolvimento hoteleiro pode resultar em experiências desagradáveis e em grandes 



prejuízos, uma vez  que a edificação hoteleira, por suas características operacionais, 

dificilmente poderá ser adaptada para outras finalidades  que não a da hospitalidade.  

 
Percebe-se, portanto, que por  outro lado, a localização regional onde o estabelecimento se 

situa e o próprio tipo de potencial que o caracteriza representam os fatores determinantes da 

estrutura econômica mais apropriada, tanto para a qualificação dos serviços, como para o 

alcançar seus objetivos com relação à rentabilidade pretendida ou necessária para sua 

sustentabilidade. 

 
O estudo e a análise dos objetivos empresariais têm sido, tradicionalmente, alguns dos temas 

menos abordados pela ciência econômica, entretanto, resumidamente, concordando com 

Hipólito (1994, p. 10-15), pode-se analisar alguns objetivos básicos de uma empresa hoteleira: 

 
• Objetivos econômicos e financeiros. O êxito destes objetivos depende da continuidade 

da vida da empresa hoteleira, assim como o sucesso dos demais objetivos. Se faz 

necessário um estudo profundo para definir, principalmente, as necessidades de 

investimentos no imobilizado, onde, em uma empresas hoteleira, é normal a aplicação 

muito acentuada do capital investido 

 
• Objetivos de otimização da atividade.  É necessário desenvolver um estudo prévio das 

necessidades de investimento. Para os hotéis que não sofrem o fenômeno da sazonalidade 

o problema do dimensionamento poderá reduzir o efeito de estudos mais profundos sobre 

a demanda previsível e da sua evolução futura, tendo, ainda,  como restrições a legislação 

local com relação às edificações. 

 
• Objetivos  de mercado. Todos os hotéis nascem com a idéia de concorrer em um 

mercado determinado, entendendo como tal, o tipo de clientela que pretendem captar.  

Como objetivo de mercado os hotéis podem planejar, em primeiro lugar, a consolidação 

dos clientes do tipo de mercado desejado, ou seja, o público-alvo. Em segundo lugar a 

manutenção e o tempo de vida deste mercado. Finalmente, a permanente preocupação pela 

busca de novos mercados, mesmo com uma fatia pequena de participação, porém com o 

objetivo de adaptar-se o mais rapidamente possível junto a estes mercados, no sentido de 

minimizar as possíveis quedas no segmento em que o hotel opera normalmente, buscando 

incrementar  sua participação em mercados alternativos. 

 



• Objetivos de adaptação. Os objetivos de adaptação devem contemplar, necessariamente, 

toda a empresa hoteleira principalmente no que diz respeito às possíveis mudanças ou 

alterações no processo produtivo para adaptar-se aos desejos e necessidades dos clientes 

para os quais o hotel opera normalmente, bem como,  a   incorporação de novas 

tecnologias sem, entretanto, alterar a essência  do produto que se pretende oferecer aos 

consumidores. 

 
• Objetivos de produtos. Como produto, resultante da exploração do mercado, o hotel 

precisa estar   sempre com a preocupação voltada para a manutenção e aumento 

progressivo da qualidade dos serviços oferecidos; a manutenção e o aumento progressivo 

do binômio qualidade-preço dos serviço fornecidos, em relação à concorrência;  a 

manutenção  bem como a redução dos custos dos serviços,  aproveitando a adaptação de 

novos processos tecnológicos mais eficientes;  e, adaptação do preço de venda para cada 

serviço oferecido, preferencialmente  o mais conveniente em cada temporada, de modo 

que se maximize o benefício da atividade a longo prazo. 

 
• Objetivos comerciais. Os objetivos comerciais são inerentes à imagem que se pretende 

oferecer com relação ao produto nos mercados em que o hotel pretende operar. É 

importante reconhecer que as ações  comerciais,  bem como as ações promocionais, nunca 

devem iniciar-se no mesmo tempo em que começa o processo produtivo, porém com 

bastante tempo de antecedência, tendo em vista que na hotelaria, por diversas 

circunstâncias, os efeitos mercadológicos nunca  são imediatos,  como por exemplo, a 

inclusão ou seleção de um hotel por uma determinada operadora para uma ou mais 

temporadas. O hotel deve ter sempre em mente alguns objetivos comerciais visando a 

imagem do próprio hotel, bem como do produto oferecido, com eficácia e idoneidade, 

principalmente com as campanhas relativas ao trinômio  preço-qualidade-diferencial. 

 
• Objetivos sociais e políticos. Os objetivos sociais de uma empresa hoteleira devem ser 

dirigidos para cada um dos grupos participantes. Não obstante, deve estar consciente de 

que o importante, enquanto empresa,  é a manutenção do emprego para a comunidade em 

que está operando, e que propicie uma maior capacitação profissional do pessoal 

envolvido, fator preponderante e pilar básico para a manutenção e progressiva melhoria na 

qualidade dos serviços oferecidos. Por outro lado, uma boa política, que pode trazer um 

benefício agregado, é uma maior integração do hotel com seu entorno e sua plena 



identificação com a comunidade. Ainda, como objetivos políticos, se faz necessário o 

estabelecimento de boas relações com os meios  de    comunicação em nível local, o 

cuidado e a preservação do meio ambiente, estabelecendo ações que evitem sua 

degradação e em contrapartida sua conservação e melhoria. É importante, no nível 

político, a manutenção de relações cordiais com o poder público, sindicatos, fornecedores, 

etc., e, principalmente, com a política turística institucional tanto do país como da região 

em que está operando, proporcionando formas de operações não conflitantes com as 

políticas adotadas. 

 
Sabendo-se, portanto, que como em qualquer outra atividade empresarial,  em especial na 

empresa hoteleira, o fator localização é preponderante para o seu sucesso, desenvolvimento e 

sustentabilidade, afirma-se que “a escolha de um local para empreendimento hoteleiro, em 

determinada cidade, vai depender de fatores que variam ou têm pesos diferentes em relação ao 

tipo específico de hotel que se pretende instalar.”  ANDRADE, BRITO E JORGE  (2001, p. 

39). 

 
Com relação a instalação destas empresas, vários são os fatores que devem ser analisados 

antes da tomada de decisão, uns com menos incidência, outros com maior grau de 

importância, tais como o mercado, ou seja, a localização onde se processará a venda do 

produto tendo, em vista que o serviço hoteleiro só poderá ser consumido, se o estabelecimento 

estiver legalmente constituído e devidamente instalado para este fim. 

 
Outra exigência do mercado hoteleiro é a quantificação e qualificação da mão-de-obra, 

necessária ao desenvolvimento da atividade. Por outro lado, no que se refere à matéria-prima  

empregada, a sua necessidade é atendida pela logística atual que pode proporcionar 

abastecimento em tempo real, com custos reduzidos no que diz respeito ao transporte e 

armazenagem dos produtos no momento de sua utilização, em especial produtos relacionados 

com o serviço de alimentos e bebidas. Neste aspecto, visando melhor entendimento, Hipólito 

(1994, p. 39), esclarece que:  

 

 
(...) o custo dos transportes também  pode interferir na definição da 
localização de uma empresa hoteleira, assim como o custo do terreno para 
sua instalação e a facilidade da contratação da mão de obra a ser utilizada. 
Entretanto um fator decisivo para concepção de uma idéia pode ser a 
aproximação bem como o estudo do cenário para a escolha de um 
determinado local. A continuidade, a facilidade de financiamento e a 



estabilidade político-econômico-social, são fatores preponderantes para 
definição da escolha da instalação de  um equipamento hoteleiro. 
 
 

2.4 Hotéis de lazer/resorts 
 

Quanto aos  hotéis de lazer/resorts, estes são descendentes diretos dos spas, que possuem 

como maior atração a recreação e os esportes, principalmente em espaços abertos de grande 

beleza natural e excelentes condições climáticas. Pode-se classificar o resort como sendo um 

empreendimento hoteleiro de alto padrão em instalações e serviços, fortemente voltados para 

o lazer em área de amplo convívio com a natureza, na qual o hóspede não precisa se afastar 

para atender suas necessidades de conforto, alimentação e entretenimento. A este respeito, 

observa-se que: 

 

Hotéis resorts são hotéis localizados em zonas com forte atração turística. 
Estão situados em balneários, parques nacionais ou regiões exóticas. Dispõe 
de áreas de lazer em maior quantidade que os demais. Assim os clientes 
podem permanecer longo período no hotel, participando de varias atividades 
organizadas pelo próprio hotel como jogos de salão, esportes ao ar livre, 
passeios a cavalo, de barco, caminhadas, festas, teatros, competições entre os 
próprios hóspedes. (OLIVEIRA, 2000, p. 122).  
 

 
O termo resort foi importado da língua inglesa, sem tradução, em que pode ter um significado 

bastante abrangente e peculiar, relacionando-se sempre com um destino de viagem exclusivo 

e diferenciado, com infra-estrutura, segurança, conforto e localização privilegiada onde é 

possível o contato com a natureza e com várias opções de lazer e entretenimento para todas as 

idades, exigindo, entretanto, elevados investimentos para sua implantação. Referindo-se a 

instalação destes equipamentos, Andrade, Brito e Jorge (2001, p. 73) esclarecem que os 

enormes investimentos necessários para a implantação dos modernos resorts,  que demandam 

grandes áreas de terreno com requisitos especiais de localização, com amplas e diversificadas 

instalações de recreação e esportes, exigem altas taxas de ocupação. Por esta razão, os resorts 

investem ainda na diversificação das suas atividades de lazer, visando captar o maior número 

possível de clientes. Assim sendo, é comum  encontrar resorts com grandes instalações para 

eventos como conferências e congressos, que, pelo relativo isolamento e pela informalidade, 

oferecem excelentes condições também para eventos de  negócios.  

 



Encontra-se no Brasil, atualmente, inúmeros  complexos de hospedagem e lazer, espalhados 

por todas as regiões, onde os mesmos se destacam não apenas por reunir o que há de melhor 

em estrutura e beleza natural, mas também por realçar o turismo brasileiro no mercado 

internacional e investir maciçamente, sempre com preocupação ambiental.  

 
Evidenciando-se, por suas próprias características e complexidade operacional, os resorts 

necessitam de estudos profundos relativos a sua gestão, controle e tomada de decisão 

gerencial. Constata-se que a hotelaria, por outro lado, é uma atividade que cada dia mais exige 

de seus gestores as técnicas mais modernas de administração e grande capacidade de 

inovação. Neste contexto, Iudícibus e Marion (2000 p. 19) ensinam que: 

 

A Contabilidade é o grande instrumento que auxilia a administração a tomar 
decisões.  Na verdade, ela coleta todos os dados econômicos, mensurando-os 
monetariamente, registrando-os e sumarizando-os em forma de relatórios ou 
de comunicados, que contribuem sobremaneira para a tomada de decisões. 
 

 
Pode-se, com este ensinamento, observar  que a Contabilidade, como ciência, utiliza  

conceitos matemáticos, sociais, sociológicos e estratégicos para planejar, organizar, controlar, 

comunicar, motivar e mensurar a eficiência e a eficácia de um processo de gestão, no início, 

meio e fim. 

 

2.5 Contabilidade 

 

Sabendo-se que historicamente a finalidade primordial da Contabilidade é a de registrar, 

consolidar, resumir, analisar e informar as movimentações transacionais que são processadas 

em uma empresa, de forma clara, organizada, útil e seqüencial para alcançar os objetivos 

propostos pela entidade, concorda-se com Favero et al (1997, p. 13), quando afirmam que: 

 
 
Para entender o porquê e como atingir esses objetivos, é necessário definir a 
forma como as informações devem ser geradas e quais são os usuários-alvos 
dessa informação.  
A Contabilidade, que tem por finalidade analisar, interpretar e registrar os 
fenômenos patrimoniais das pessoas físicas e jurídicas, busca demonstrar a 
seus usuários, através de relatórios próprios (...), as informações sobre o 
comportamento dos negócios para tomada de decisão.  
 
 
 



Neste sentido, constata-se que a Contabilidade é uma ciência que controla, regista e estuda  a 

evolução patrimonial de uma entidade, possibilitando aos administradores a análise e a  gestão 

dos negócios. Sem dúvida, observa-se que o processo de busca da informação ideal requer 

uma série de requisitos para que tenha valor na tomada de decisão de cada usuário. A este 

respeito, Kroetz (1999, p. 31) considera a Contabilidade como sendo  uma ciência social que 

estuda a riqueza patrimonial das entidades, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, tendo 

entre seus objetivos a geração de informações e a explicação da evolução  patrimonial, 

possibilitando o controle, o planejamento e a tomada de decisão, no enfoque passado, presente 

e futuro. Tudo voltado para os mais diversos usuários, para que eles possam, por meio de suas 

decisões, buscar a prosperidade da entidade e da sociedade como um todo. 

 
Encontra-se, portanto, o processo decisório  no cotidiano das organizações em praticamente 

todos os momentos e, desta forma, os decisores procuram amenizar os riscos de suas ações 

munindo-se de dados e informações que possam auxiliá-los, não obstante outros fatores 

também estarem presentes no momento da decisão. Figueiredo e Moura (2001, p. 60) 

esclarecem que o papel da Contabilidade como fornecedora de informações  ao processo 

decisório estratégico das organizações, onde se busca, principalmente, a otimização das 

receitas, bem como dos custos, tem sido ampliada e sua importância tem assumido proporções 

consideráveis há bem pouco tempo. A formatação  e a apresentação da informação contábil 

têm sofrido modificações. Neste contexto,  as ferramentas disponíveis para sua 

operacionalização se modernizam profundamente.  

 
Conhecendo melhor ainda, neste sentido,  as variáveis que influenciam o processo decisório 

nas organizações, a Contabilidade pode ser  identificada como uma valiosa forma de 

contribuição para que a organização alcance seus objetivos, conforme observa Paiva (2000, p. 

81) onde afirma, por sua vez, que o papel informativo da Contabilidade é sempre ressaltado 

pelos profissionais da área. Entretanto, no cotidiano empresarial,  a informação contábil, que 

deveria auxiliar os gestores na busca de um melhor desempenho, termina por não ser utilizada 

no processo decisório ou, quando muito, utilizada de forma  inadequada. Por outro lado, 

Varella (2000, p. 15), com sua visão globalizada voltada para a Economia, onde as relações e 

interesses envolvendo o Estado e os contribuintes se confundem, afirma que: 

 

Os objetivos da Contabilidade são atemporais, independem daquilo que pode 
ser moderno ou ultrapassado. Foram feitos para durar pela eternidade 
enquanto houver uma relação de respeito entre quem paga e quem recebe 



impostos. A Contabilidade tem como um de seus princípios fundamentais 
manter equilibrada a relação entre o cidadão, as empresas e o Estado, dar 
condições de o cidadão se proteger da voracidade das empresas e do Estado, 
ao mesmo tempo em que mantém empresas e Estado vivos por meio dos 
tributos que o cidadão paga a eles.   
     

Em todas as atividades empresariais pode-se delimitar dois tipos de operações:  aquelas que 

produzem,  ao relacionar-se com o exterior – a Contabilidade Financeira - e as que são 

efetuadas dentro da própria empresa – a Contabilidade de Custos. Estes dois tipos de 

operações representam a origem da distinção fundamental entre dois segmentos da 

Contabilidade que, integrando-se dentro da empresa, perseguem objetivos distintos. A 

determinante destes objetivos depende das diversas atividades desenvolvidas pelas 

organizações, das políticas adotadas, dos interesses dos usuários, das normas governamentais, 

entre outras. Na atividade hoteleira, destaca-se a contabilidade como sendo um instrumento 

para tomada de decisões. 

 

 

2.5.1 Contabilidade Financeira 

 

Marion (1985, p. 20) afirma que “a Contabilidade é o instrumento que fornece o máximo de 

informações úteis para a tomada de decisões dentro e fora da empresa”. Neste sentido, a 

Contabilidade Financeira, conhecida também como Geral, Comercial ou Externa, recolhe, 

registra e informa os fluxos que envolvem a empresa com o mundo exterior, isto é, reporta-se 

a todos os movimentos que estão relacionados entre a empresa e terceiros. Já, na visão de 

Carvalho (1999, p. 12): 

 

A Contabilidade é a linguagem universal dos negócios, e será tão mais eficaz 
quanto mais incorpore e ofereça soluções razoáveis para  os desafios da 
gestão de riscos e entendimentos de volatilidade. Empresas que antes se 
contentavam em exportar suas produções para outros mercados 
consumidores hoje vão até esses mercados, instalando fases de seus 
processos produtivos e fazendo parcerias com os fornecedores de matérias-
primas, e de mão-de-obra desses antigos mercados meramente 
consumidores. Tais empresas se deparam com a volatilidade e necessitam 
administrar os seus riscos.  Contabilidade é o veículo por excelência para 
permitir tal  administração, e para isso deve-se cercar de normas que 
permitam que os frutos do seu processo, os relatórios contábeis, sejam 
entendidos em qualquer dimensão cultural ou geográfica. 
 
 
   



Baseando-se nas afirmativas anteriores, pode-se observar que na Contabilidade Financeira 

demonstra basicamente as operações de compra e venda, a movimentação com os clientes e 

com os fornecedores, expressando a cada momento sua situação a respeito da empresa, a 

movimentação das contas financeiras, os aumentos e diminuições do capital, a situação do 

estado das reservas, as operação com o estoque, entre outras informações. Neste aspecto, 

Warren, Reeve e Fess (2001, p. 3) esclarecem que as informações da Contabilidade 

Financeira são relatadas em demonstrativos financeiros úteis para usuários externos. 

Exemplos de tais usuários incluem acionistas, credores, instituições governamentais e público 

em geral. Por outro lado, na medida em que a administração utiliza estes demonstrativos para 

acompanhar operações atuais, bem como,  planejar operações futuras,  freqüentemente o 

administrador começa por analisar os resultados já contidos nas demonstrações financeiras. 

Assim sendo, as demonstrações financeiras  buscam,  periodicamente, relatar os resultados 

das operações e as condições financeiras da empresa de acordo com os princípios 

fundamentais da contabilidade.  

 

A Contabilidade Financeira, portanto, é uma contabilidade voltada para  terceiros que, 

mediante o balanço da situação e o quadro de financiamentos, indica as informações 

referentes à situação patrimonial e fiscal da empresa, os recursos obtidos bem como sua 

aplicação. 

 
Por outro lado, analisando com uma visão mais moderna, Bornia (2002, p. 25) sugere que o 

ambiente em que as empresas estão inseridas está modificando-se continuamente, tornando-se 

indispensável o acompanhamento no tempo e na direção das mudanças, para se verificar 

claramente que a competitividade dos negócios tende a ficar cada vez mais acirrada, 

afirmando, mais adiante que: 

 
 
O controle efetivo das atividades produtivas é condição indispensável para 
que qualquer empresa possa competir em igualdade de condições com seus 
concorrentes. Sem esse controle, ou seja, sem a capacidade de avaliar o 
desempenho de suas atividades e de investir rapidamente para a correção e 
melhoria dos processos, a empresa estará em desvantagem  frente à 
competição mais eficiente. (BORNIA, 2002, p. 26). 
 

 

Com este entendimento de modernidade, Andrade (2000, p. 57), também nos mostra, com 

muita propriedade que: 

 



No mundo moderno, o principal produto da sociedade é a informação, e é 
este o produto da Contabilidade em relação aos patrimônios, sejam eles 
públicos ou privados, singulares ou complexos, isto é, seja o patrimônio da 
pessoa natural ou até dos grandes conglomerados industriais, comerciais ou 
de serviços. Esses patrimônios são mensurados e analisados, e deste 
processo se geram os relatórios pela Contabilidade para os usuários 
interessados, que a cada dia evoluem em quantidade, diversificação e 
exigências.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Observa-se que o processo decisório dos administradores, em geral, está presente no cotidiano 

das organizações em praticamente todos os momentos e por sua vez, a Contabilidade 

Financeira representa uma ferramenta importantíssima na formulação dos relatórios para 

tomada de decisão gerencial. 

 
 

2.5.2 Contabilidade de Custos 

 

Quanto à contabilidade de custos, sabe-se que atualmente, as organizações mais eficientes 

dispõem de sofisticados sistemas de controles e apuração de custos, integrados em todas as 

atividades mais importantes, que permitem a geração de complexos relatórios gerenciais, 

sempre atualizados e adaptados às necessidades dos diversos usuários. Neste sentido, pode-se 

afirmar que a Contabilidade de Custos é a ferramenta responsável pelo controle e 

gerenciamento das atividades produtivas dos bens e serviços, bem como pela geração de 

informações para subsidiar as tomadas de decisões gerenciais e estratégicas, a este respeito, 

observa-se que: 

  
 
A crescente competitividade em todos os tipos de mercados tornou a 
informação de custos uma das bases mais importantes da contabilidade 
gerencial. Incrementou a ligação da Contabilidade com outras disciplinas e 
gerou novos paradigmas na gestão empresarial. A busca de respostas cada 
vez mais precisas para os problemas das empresas fez crescer as discussões e 
a pesquisa em torno das metodologias de custeio e da utilização da 
informação de custos. (RICCIO,  SAKATA e SEGURA, 2000, p. 68). 

 

Segundo Dutra (1991, p. 15), a Contabilidade de Custos surgiu, historicamente, na Europa, 

mais precisamente na Inglaterra, na segunda metade do Século XVIII, juntamente com a 

chamada Revolução Industrial. Naquela ocasião, os estoques eram registrados ou avaliados, 

para apuração dos resultados, simplesmente pelo seu custo real de aquisição uma vez que os 

bens eram quase todos produzidos por pessoas individuais ou grupo de pessoas que raramente 

constituíam entidades jurídicas. Com Bruni e Famá (2003, p. 24) confirma-se que: 



 

O nascimento da contabilidade de custos decorreu da necessidade de maiores 
e mais precisas informações, que permitissem uma tomada de decisão 
correta após o advento da Revolução Industrial. 
Com a Revolução Industrial, as empresas passaram a adquirir matéria-prima 
para transformar em produtos. O novo bem criado era resultante da 
agregação de diferentes materiais e esforços de produção, constituindo o que 
se convencionou chamar de custo de produção ou fabricação. 
 
 

Desta forma, entende-se que as empresas,  propriamente ditas,  viviam na antigüidade, 

basicamente,  da atividade comercial e suas operações resumiam-se na comercialização de 

mercadorias e não da atividade produtiva. Estas empresas utilizavam-se da contabilidade 

financeira basicamente para avaliação patrimonial e apuração do resultado do período. 

Segundo Bornia (2002, p. 35), “o resultado era obtido subtraindo-se o custo das mercadorias 

vendidas da receita obtida pela empresa. (...) O custo das mercadorias vendidas (CMV) era 

conhecido, já que as mesmas eram compradas diretamente do artesão, não havendo 

dificuldades maiores para seu levantamento”. Com o advento da Revolução Industrial, as 

empresas passaram a adquirir, também, as matérias-primas indispensáveis à elaboração de 

novos produtos. Além da matéria-prima, estes novos produtos eram resultantes da agregação 

de diversos materiais, bem como, da mão-de-obra direta constituindo o que se convencionou 

chamar de fatores de produção ou fabricação. A este respeito, Crepaldi (2002, p. 18) 

acrescenta que, basicamente, a função inicial da Contabilidade de Custos  era a de fornecer 

elementos para valoração e avaliação dos estoques, bem como, a apuração do resultado,  

passou, entretanto, nas últimas décadas, a prestar duas funções importantíssimas junto à 

Contabilidade Gerencial: a utilização dos dados de custos para auxiliar no controle e para a 

tomada de decisão. Hoje, talvez, a área mais valorizada e necessária na gestão das 

corporações. 

 
Com o passar do tempo, a necessidade por parte das empresas no que se refere à apuração dos 

custos, contribuiu de forma indireta para o desdobramento da contabilidade financeira ou 

geral em vários segmentos de apuração e análises, um dos quais é a chamada Contabilidade 

de Custos. Assim sendo, observa-se que: 

 

A Contabilidade de Custos nasceu da Contabilidade Financeira, quando da 
necessidade de se avaliar estoques na indústria, tarefa essa que era fácil na 
empresa típica da era mercantilista. Seus princípios derivam dessa finalidade 
primeira e, por isso, nem sempre conseguem atender completamente às suas 
outras duas mais recentes e mais importantes tarefas: controle e decisão. 



Esses novos campos deram nova vida a essa área que, por sua vez, apesar de 
já ter criado técnicas e métodos específicos para tal missão, não conseguiu 
ainda explorar todo o seu potencial. (MARTINS, 2001,  p. 18). 

 
 

Pode-se afirmar que  Contabilidade de Custos é a parte da Contabilidade que estuda 

exclusivamente  o processo produtivo das empresas mediante a análise da movimentação 

interna da criação de riquezas com a finalidade de valorar o consumo dos fatores utilizados 

para obtenção do produto ou serviço, distribuindo os valores destes consumos em ordem 

visando estabelecer o preço de custo da produção bem como o custo dos diferentes 

departamentos da empresa. Leone (1999, p. 10), afirma com muita convicção que muitos 

fatores influenciam a apuração dos custos, trazendo ao foco certos obstáculos aparentemente 

impossíveis  de serem transpostos, qualquer que seja o cenário da atividade empresarial. São 

eles, entre muitos outros: os desperdícios, os refugos, as aparas, as sobras, o regime de 

competência, os diferimentos, as depreciações e as amortizações, as estimações, as provisões,  

as omissões de registros, a inflação e até mesmo os critérios de avaliação dos estoques. 

  
Faz-se necessário, portanto, para isto,  a introdução de hipóteses de valoração dos consumos e 

dos fatores empregados no processo, a localização e a alocação entre os produtos ou serviços 

que se constituem no processo de produção da empresa. Tais hipóteses de valoração poderão 

estar baseadas em critérios e métodos geralmente aceitos por meio da experiência pessoal de 

quem as estabelece ou simplesmente de princípios de sentido comum, fazendo com que a 

Contabilidade de Custos tenha um caráter subjetivo e interpretativo, proporcionando 

considerações diferenciadas sobre a relatividade dos custos e, por conseqüência, do benefício 

que pode ou não propiciar. A este respeito Beulke e Bertó (2001, p. 18) esclarecem que:  

  
 

Dependendo do porte da empresa, é sempre preferível adotar a modalidade 
de avaliação integral, pois isso dá maior segurança gerencial e, (...)  é de 
bom senso que a própria maturidade das empresas de auditagens tende a 
viabilizar a aplicação do critério mais correto da Integração Custo x 
Contabilidade. De qualquer forma, independentemente do critério escolhido 
pelas empresas, fica muito evidente que o custo constitui o único 
instrumento existente para uma correta avaliação dos estoques.  
 
 

Desta forma, pode-se destacar a função da Contabilidade de Custos em  valorar os processos 

internos para produção de riquezas, controlar a utilização dos fatores de produção, 

estabelecendo consumos reais que poderão comparar-se com os previstos, mostrando aos 

responsáveis pela gestão da empresa, dados que lhes possibilitem a tomada de decisões face 



ao objetivo de alcançar o máximo de eficácia em seus processos internos. Neste aspecto, 

Ballou (2001, p. 45) considera que a  compensação dos custos é o reconhecimento de que os 

padrões de custo, apurado nas diversas atividades da empresa, apresentam características que 

as põem em conflito entre si. Este tipo de  conflito deve ser  gerenciado pelo equilíbrio das 

atividades de forma que elas possam ser otimizadas coletivamente.  

 
Desde a sua instituição, a Contabilidade de Custos vinha sendo utilizada basicamente pelas 

empresas de manufatura ou simplesmente industriais, porém com a globalização da economia 

e a necessidade de informações precisas e em tempo real, percebeu-se que os gestores 

empresariais devem dispor para tomada de decisões da Contabilidade de Custos como 

ferramenta extremamente importante em qualquer atividade empresarial, inclusive na 

hotelaria, principalmente neste momento em que segundo Trigo (2000, p. 12),   inicia-se o 

período pós-industrial, onde a situação mundial do setor de serviços contraria tendências 

anteriores, quando a indústria garantia trabalho,  oportunidade profissional,  desenvolvimento 

social e consequentemente, melhor qualidade de vida. Por outro lado Schnorrenberger (1999, 

p. 54) afirma que entre as atividades empresariais tradicionais - produção e comercialização, o 

setor de serviços vem conquistando espaço e, consequentemente,  aumentando de forma 

significativa sua participação e importância na economia. Este crescimento deve-se ao 

aumento da demanda por serviços de informática, turismo, educação, entre outros.  

 
Sabendo-se que nos tempos antigos a Contabilidade de Custos buscava, principalmente, a 

valoração dos estoques visando à apuração de resultados, percebeu-se que com o passar dos 

anos, o crescimento da população, a diversificação dos negócios e produtos, a busca constante 

em satisfazer as necessidades das pessoas, a abertura dos mercados, a globalização 

econômica, a informação chegando ao consumidor sobre seus direitos e principalmente a 

concorrência, transformaram a Contabilidade de Custos  em uma ferramenta indispensável 

para  tomada de decisões  ágeis, capaz de proporcionar  ao seu usuário a gestão e segurança de 

retorno dos seus investimentos, ou seja, ainda ,em uma nova fonte de informações que 

convencionou-se a chamar de Contabilidade Gerencial. Neste aspecto, Iudícibus (1998, p. 22), 

afirma que a Contabilidade de Custos e todos os procedimentos contábeis e financeiros 

ligados ao orçamento e planejamento empresarial, ao fornecimento de informações contábeis 

e financeiras, para tomada de decisão entre cursos de ação alternativos recaem, sem sombra 

de dúvida no campo da Contabilidade Gerencial, conforme esclarecem Johson e Kaplan 

(1996, p. 122-123), quando afirmam que:  



 

A contabilidade gerencial é um fenômeno relativamente recente, sobretudo 
em comparação com a longa evolução histórica dos informes financeiros 
para terceiros, como proprietários, credores, regulamentadores e autoridades 
fiscais. A contabilidade de custos foi a primeira manifestação do atual 
sistema de contabilidade gerencial. A contabilidade de custos foi 
desenvolvida para preencher uma necessidade gerada pelo processo de 
informes financeiros. Os custos tinham de ser distribuídos, de modo que 
dispêndios relacionados aos produtos pudessem ser separados em custos de 
produtos vendidos e estoques.  
 

 

Com esta visão gerencial,  Beulke e Bertó (2001, p. 15), confirmam que a abrangência do 

cálculo de custo ainda é bastante ampla nos dias atuais e que,  “uma simples averiguação 

pessoal permitirá constatar que as nossas decisões diárias de todos os tipos envolvem em 

maior ou menor escala a variável custos. Na vida das organizações em geral e muito 

particularmente nas empresas, o cenário não é diferente”.  

 
Buscando-se estabelecer uma certa ordenação no uso da Contabilidade de Custos, de acordo 

com Beulke e Bertó (2001, p. 15-25), é possível a identificação de pelo menos quatro campos 

de abrangência e de aplicações do cálculo de custos, a saber: 

 
• abrangência e aplicações contábeis; 

• abrangência e aplicações vinculadas ao planejamento; 

• abrangência e aplicações voltadas à gestão econômico-financeira e mercadológica; 

• abrangência e aplicações voltadas ao controle. 

 
Percebe-se que todos os campos de abrangência e de aplicações dos cálculos de custos são 

extremamente importantes para a gestão empresarial, entretanto, para atingir seus objetivos 

gerenciais precisam direcionar o foco e  preocupar-se basicamente com as questões voltadas 

para o planejamento e para a gestão econômico-financeira. No que se refere à abrangência e 

aplicação vinculadas ao planejamento destaca-se: 

 
• as relacionadas ao orçamento; 

• projeção de planos de vendas e operação; 

• estudos de viabilidade; 

• análise de investimentos. 

 



Com relação à abrangência e aplicações na gestão econômico-financeira e mercadológica são 

inúmeras, porém pode-se destacar: 

 
• formação do preço de venda, ou valor de um produto/serviço; 

• avaliação do desempenho de produtos/serviços; 

• formulação das políticas de produtos e preços; 

• formulação de políticas de distribuição e segmentação; 

• avaliação do desempenho de negociações. 

 
Beulke e Bertó (2001, p. 255) afirmam que na verdade, quando se aborda  qualquer assunto 

sobre custos, o que se pretende, em última instância, o que está, verdadeiramente em  

discussão é a preservação da substância patrimonial. Com efeito, todos os esforços 

empreendidos para apurar dados, estruturá-los, desenvolver modelos, treinar os usuários e 

mobilizá-los para o seu adequado uso no processo decisório têm como objetivo principal 

tornar possível a manutenção, o controle e crescimento do valor patrimonial. 

 
Quando isto não ocorre na prática, pode-se afirmar que a empresa está passando por sérias 

dificuldades e que sua credibilidade pode ficar afetada, deste modo o resultado pode  

configurar-se em um elemento decisivo no julgamento do desempenho do processo de gestão. 

Assim sendo, Silva (1998, p. 31-32) observa que o relacionamento da empresa com a 

sociedade  representa um fator de garantia de continuidade. Entretanto, para promover e 

manter este relacionamento o processo de comunicação e de prestação de informações 

necessita estar bem desenvolvido. Deste modo, a qualidade da informação contábil tem sido 

exigida cada vez mais em sua tempestividade, eficiência e eficácia, já  que se apresenta,  

como um dos mais poderosos sistemas de informações, para a tomada de decisões gerenciais 

junto às organizações. Portanto, pode-se compreender  a importância da informação contábil, 

como instrumento de decisão e evidenciação, constituindo-se em uma  ferramenta útil e 

primordial para a desenvolvimento da sociedade.  

 
Tendo em vista a complexidade na apuração e alocação dos custos, foram desenvolvidos, ao 

longo do tempo, mecanismos facilitadores que proporcionam a padronização dos custos 

incorridos e sua respectiva alocação. Estes mecanismos, aceitos tanto pela comunidade 

contábil quanto fiscal, denominam-se Sistemas de Custeio.    

 



 

2.6 Sistemas de Custeio 

 

Quando nos referimos a Sistemas de Custeio, sabe-se que existem, na prática, vários Sistemas 

que podem ser utilizados pelas empresas, tanto industriais quanto prestadoras de serviços, 

entretanto para se escolher qual o sistema mais adequado para a organização, segundo Martins 

(2001, p. 348), se faz necessário responder a uma simples indagação ou seja: 

 
 
“Para que se quer um Sistema?” É para controle, para fornecimento rápido 
de informações para fins de decisões rotineiras e intempestivas, para 
decisões que não demandam tanta rapidez de dados ou ainda para simples 
avaliações de estoques a ajudar a Contabilidade Financeira na sua tarefa de 
apuração de Estoques e Resultados? A decisão de qual modelo usar depende 
de quem vai receber as informações na ponta da linha e o que fará com elas. 
 

 

O sistema de contabilidade de custo, destaca-se nesta teoria por ter a capacidade de acumular 

custos do produto ou serviço e é utilizado pela administração das empresas para determinar o 

custo adequado do produto ou serviço, quando da avaliação de estoques nas demonstrações 

financeiras, no sentido de apoiar a tomada de decisões sobre preços, bem como identificar as 

oportunidades de redução de custos e melhorar a eficiência da operação. Entretanto, Crepaldi 

(2002, p. 20), adverte: 

 

A contabilidade de custos está afundando as empresas. Se quisermos nos 
manter  competitivos, temos que mudar nossos sistemas de custos. A maioria 
das grandes empresas parece reconhecer que seus sistemas de custos não 
respondem ao ambiente competitivo de hoje; os métodos que empregam para 
apropriar os custos entre seus produtos são irremediavelmente obsoletos. De 
modo muito simples, uma informação exata de custos pode proporcionar 
vantagem competitiva a uma empresa. 
 

 
Apesar dos diversos Sistemas de Custeio existentes,  para determinação e alocação dos custos, 

serão abordados, no presente trabalho, somente os Sistemas de Custeio mais utilizados pelas 

empresas em geral por suas características fiscais ou gerenciais tais como: Sistema de Custeio 

Integral; Sistema de Custeio Marginal e Sistema de Custeio por Atividades. 

 

2.6.1  Sistema de Custeio por Absorção ou Integral 

 



O Sistema de Custeio por Absorção ou Integral é o sistema de custeio que apropria aos 

produtos, mercadorias ou serviços, tanto os custos e despesas diretas (fixas e variáveis) como 

os custos e despesas indiretas (fixas e variáveis) ocorridas na atividade empresarial. 

Conseqüentemente, este tipo de custeio, tem a característica principal de apurar um custo total 

do produto, mercadoria ou do serviço, bem como se relaciona principalmente com a avaliação 

dos estoques, isto é, com o uso da contabilidade de custos como apêndice da contabilidade 

financeira geradora de informações para usuários externos. Neste aspecto, para Oliveira e 

Perez Jr. (2000, p. 117), “o sistema de custeio por absorção não é um princípio contábil em si, 

mas uma metodologia decorrente da aplicação desses princípios. Desta forma, o método é 

válido para a apresentação de demonstrações contábeis e para pagamento do imposto de 

renda”. 

 
Pode-se afirmar, também, que o Sistema de Custeio Integral ou Absorção é o sistema de 

custeio legalmente aceito no país, para fins de avaliação dos estoques. É o sistema adequado 

para apuração do resultado dentro do enfoque da contabilidade de custos. É um sistema 

bastante inflexível para efeitos gerenciais voltados para estratégias de preços principalmente 

em situações competitivas mais intensas ou de recessão de demanda. A este respeito Zanella 

(1993, p. 49) esclarece que: 

 

No sistema de custeio por absorção, todos os custos são absorvidos pelos 
produtos, isto é, todos os custos do processo de fabricação, tanto os custos 
diretos como os custos indiretos de produção são incluídos no valor do 
produto produzido. Isto significa que na composição do produto pronto se 
incluem os custos diretos e ainda todas as despesas dos setores auxiliares, 
tais como as áreas de compras, almoxarifado, transportes, etc.  
 

 
Verifica-se, portanto, que o sistema de custeio por absorção ou integral, é um sistema que 

pode demonstrar uma ilusória segurança na medida em que todos os custos e despesas são 

apropriados aos produtos, mercadorias ou serviços, há uma aparente garantia de que o preço 

de venda apurado assegura a integral cobertura de todos os custos, proporcionando, ainda, o 

resultado desejado e, obviamente, dependendo do volume de produção e de vendas, esta 

garantia pode não se configurar. Crepaldi (2002, p. 118) argumenta que a distinção principal 

no sistema de custeio por absorção reside  entre os custos e as despesas. A identificação e 

separação é de grande importância, até porque as despesas são alocadas imediatamente contra 

o resultado do período, enquanto somente os custos relativos aos produtos vendidos terão 



idêntico tratamento. Já os custos relativos aos produtos em elaboração e aos produtos 

acabados que não tenham sido vendidos permanecerão ativados nos estoques destes produtos.  

 
Analisando-se, ainda, este sistema de custeio pode-se afirmar  é o mais tradicional, datando de 

uma época em que a participação dos custos fixos era relativamente baixa na composição do 

custo do produto, mercadoria ou serviço, e que naquela ocasião, o grau de competitividade no 

mercado era bem menos acentuado. Por outro lado, segundo Beulke e Bertó (2001 p. 51):  

 

Mesmo com essas restrições, no entanto, não se pode simplesmente descartar 
o custeio integral como um sistema obsoleto. Em primeiro lugar porque o 
custo tem outras abrangências além do preço de venda. Assim, sob a ótica 
contábil, por exemplo, o custeio integral é o único sistema legalmente aceito 
no país.  

 
 
A metodologia de custeamento pelo método por absorção ou integral é considera como básica 

para fins de avaliação dos estoques pela Contabilidade Financeira, bem como para 

levantamento de Balanço Patrimonial e de Resultados, com a finalidade de atender a 

exigências fiscais e societárias. Neste sentido, Santos (1991, p. 33) considera que  o método 

de custeio por absorção pode ser  falho em muitas circunstâncias, em especial,  como 

instrumento gerencial de tomada de decisão, isto porque, o sistema tem como premissa básica 

os rateios  dos chamados custos fixos, que, apesar de se apresentarem lógicos, poderão levar a 

alocações arbitrárias e até enganosas tendo em vista a base de cálculo utilizada para tal.  

 
Em raras oportunidades pode-se utilizar estas informações  com finalidades gerenciais, como 

por exemplo na hotelaria por meio da apuração dos resultados dos diversos setores produtivos 

geradores de receitas tais como hospedagem, restaurante, lanchonete, cozinha central, 

eventos, entre outros. É também voltado para o enfoque interno, considerando ser o preço de 

venda uma função predominantemente de custos e não de mercado. Já, a este respeito, Bornia 

(2002, p. 55), esclarece: 

 

No custeio por absorção integral, a totalidade dos custos (fixos e variáveis) 
são alocados aos produtos. Este sistema se relaciona com a avaliação de 
estoques, ou seja, com o uso da contabilidade de custos como apêndice da 
contabilidade financeira, que se presta para gerar informações para usuários 
externos à empresa. Assim, podemos, simplificadamente, identificar esse 
princípio com o atendimento das exigências da contabilidade financeira para 
avaliação de estoques. Muitas vezes, entretanto, suas informações são, 
também, utilizadas com fins gerenciais. 
 



 

2.6.2  Sistema de Custeio Direto ou Variável 

 

Quando se fala em Sistema de Custeio Direto ou Variável, pode-se considerar que este é  um 

sistema de custeio  voltado, eminentemente, para o enfoque mercadológico da empresa.  Por 

outro lado, é um sistema de custeio que não é aceito pela legislação do país para fins de 

avaliação dos estoques, entretanto, é  considerado para fins gerenciais, dotado de grande 

flexibilidade, facilitando a estratégia de preços em termos competitivos para a empresa, não 

permitindo desta forma, uma visualização do produto, mercadoria ou serviço, mas exigindo 

um planejamento global das relações  custo-lucro-volume. Com este entendimento, Oliveira e 

Perez J. (2000, p. 118), esclarecem que:  

 

Este sistema fundamenta-se na separação dos gastos em gastos variáveis e 
gastos fixos, isto é, em gastos que oscilam proporcionalmente ao volume da 
produção e vendas e gastos que se mantêm estáveis perante volumes de 
produção e vendas oscilantes dentro de certos limites. 
A expressão custos variáveis designa os custos que, em valor absoluto, são 
proporcionais ao volume da produção dentro de certos limites, isto é, 
oscilam na razão direta dos aumentos ou reduções das quantidades 
produzidas.  

 
 
Para melhor entendimento, cabe ressaltar a necessidade de uma classificação básica de custos 

e despesas divididas em fixos e variáveis. Isto posto, entende-se por custos e despesas fixos 

aqueles que não variam na empresa dentro de certos limites de capacidade, ou seja, são custos 

e despesas estruturais, vinculados mais a um período do que a um determinado volume de 

produção. De outra parte, entende-se como custos e despesas variáveis aqueles que estão 

diretamente atrelados ao volume de atividade (produção ou vendas). A variabilidade ou não 

dos custos e despesas está atrelada a variações físicas de volume, não tendo relação direta  

com variações monetárias em função de instabilidades conjunturais. Segundo Bruni e Famá 

(2003, p. 32), pode-se entender os custos da seguinte forma: 

 
• Custos Fixos: são custos que, em determinado período de tempo e em certa capacidade 

instalada, não variam, qualquer que seja o volume de atividade da empresa. Existem 

mesmo que não haja produção. 

 



• Custos variáveis: seu valor total altera-se diretamente em função das atividades da 

empresa. Quanto maior a produção, maiores serão os custos variáveis 

 

No sistema de custeio direto ou variável, apenas os custos variáveis são apropriados aos 

produtos, mercadorias ou serviços ocasionados por eles, para serem produzidos e/ou 

comercializados, sendo que os custos fixos são considerados como custos do período. 

Concordando com Bornia (2002, p. 56), 

 

Entendendo-se os princípios de custeio como filosofia intimamente ligadas 
aos objetivos do sistema de custos, pode-se dizer que o custeio variável está 
relacionado com a utilização de custos para apoio a decisões de curto prazo, 
onde os custos variáveis tornam-se relevantes e os custos fixos não. 
As decisões da empresa estão relacionadas a quanto produzir de cada artigo 
de modo a tirar o máximo proveito da situação. Neste caso, os únicos 
relevantes são os custos variáveis, pois os custos fixos independem da 
produção.    

 

Pode-se afirmar, ainda, que em virtude desta sistemática o sistema de custeio marginal apura 

somente o custo variável dos produtos, mercadorias ou serviços, apurando, 

conseqüentemente, a Margem de Contribuição, onde, essa margem decorre da diferença entre 

o preço de venda  –  que na concepção deste sistema é mais função de mercado e menos de 

custo – em relação ao custo variável deste produto. Warren, Reeve e Fess (2001, p. 96) 

esclarecem que  “margem de contribuição é a relação entre custo, volume e lucro. É o excesso 

da receita de vendas sobre os custos variáveis”. Por sua vez, o conceito de margem de 

contribuição é útil no planejamento empresarial, mesmo porque, fornece informações sobre o 

potencial de lucro da empresa.  

 
O sistema de custeio direto ou variável está diretamente voltado à competitividade, sendo, 

portanto, adequado para empresas que se encontram na condição de comportamento 

competitivo. Como na circunstância atual de globalização da economia, esta é uma situação 

extremamente comum, desta feita o Sistema  Direto ou Variável encontra elevado grau de 

aplicabilidade na prática, pois entre os sistemas aqui abordados, é o que apresenta maior 

flexibilidade. 

 
Por outro lado, sabe-se que a sua não utilização em maior escala, está vinculada à visão 

unitária do custo dos produtos ou serviços por parte das organizações, isto porque, não 



existindo a figura do custo total de um produto, mercadoria ou serviço, conduz muitas 

empresas ao temor da não cobertura dos custos totais. 

 
Sabe-se que o sistema direto ou variável exige, sem dúvida, por parte das empresas, uma 

maior visão, organização, controle e acompanhamento global dos negócios, estágio este não 

existente em muitas empresas, constituindo em um fator restritivo ao seu uso. 

 
Consoante a flexibilidade do sistema, não pode-se interpretar como sendo sinônimo de 

liberdade para que os produtos, mercadorias ou serviços cubram tão somente os custos 

variáveis, desta forma é imperioso que o conjunto dos produtos, mercadorias ou serviços 

dentro de um mix de produção ou vendas gere uma margem de contribuição suficiente para 

cobrir também os custos fixos – que embora não apropriados previamente, continuam 

existindo – bem como a formação do resultado para a empresa em um determinado período. 

Com visão crítica, porém construtiva, Bruni e Famá (2003, p. 213) advertem: 

 

O custeio variável fere os princípios contábeis, especialmente o princípio da 
competência  e o da confrontação. Segundo esses dois princípios, as receitas 
devem ser apropriadas e delas devem ser deduzidos todos os sacrifícios 
envolvidos em sua obtenção. Dentro desse raciocínio, não seria justo abater 
todos os custos fixos das receitas atuais, se uma parte dos produtos 
elaborados somente for contabilizada no futuro. Uma parte dos custos – 
sejam variáveis ou fixos – somente deveria ser lançada contra as receitas no 
momento da efetiva saída dos produtos.  
 

 

Pode-se, ainda, visualizar o modelo do custeio variável, imaginando a empresa como se esta 

empresa fosse uma máquina e, para esta máquina funcionar em um período considerado, é 

necessário cobrir os custos fixos, independentemente do que for produzido. Portanto, as 

decisões da empresa devem estar relacionadas com quanto produzir de cada produto ou 

serviço, de modo a tirar o máximo  proveito da situação. Neste caso, os únicos custos 

relevantes são os custos variáveis, pois os fixos independem da produção. 

 

2.6.3  Sistema de Custeio Baseado em Atividades (ABC) 

 

Sabe-se que em relação ao sistema de Custeio Integral que surgiu juntamente com a 

Contabilidade de Custos,  o Sistema de Custeio Marginal foi evoluindo, gradativamente,  em 

busca de tomada de decisão de curto prazo ou gerencial e em decorrência da evolução dos 



mercados que se tornaram cada vez mais competitivos, dando origem ao Sistema de Custeio 

Baseado em Atividades. Nakagawa (1994, p. 40), esclarece que:  

 

Conceitualmente, o ABC é algo muito simples. Trata-se de uma metodologia 
desenvolvida para facilitar a análise estratégica de custos relacionados com 
as atividades que mais impactam o consumo de recursos de uma empresa.  
A quantidade, a relação de causa e efeito e a eficiência e eficácia com que os 
recursos são consumidos nas atividades mais relevantes de uma empresa 
constituem o objetivo da análise estratégica de custos do ABC. 
Embora caracterizado por esta simplicidade, o ABC é um dado que poderá 
transformar-se numa poderosa ferramenta de alavancagem de atitudes das 
pessoas envolvidas no processo de mudanças de uma empresa. Entre estas 
(...), destaca-se a que contribui para a mudança da cultura organizacional.  
 
 

Segundo Beulke e Bertó (2001, p. 56-58) esse sistema surgiu mais recentemente, em função 

de uma série de mudanças que ocorreram e continuam ocorrendo  no competitivo mundo 

empresarial,  dentre as quais pode-se destacar: 

 
• A informática: o advento da informática junto ao cenário das empresas e das 

organizações em geral promoveu profundas alterações nos sistemas de informações 

visando à tomada de decisões gerenciais nos mais diversos segmentos da economia. 

 
• A estrutura de custos e despesas fixos: a característica das organizações modernas ou 

atuais está voltada basicamente para um incremento acentuado dos seus custos fixos por 

diversos fatores, tais como: aumento da automação, proporcionando a depreciação dos 

equipamentos; aumento da estrutura empresarial voltada para as despesas fixas, em 

setores indiretos com características administrativas; o crescente desenvolvimento das 

atividades de marketing, gerando os custos mercadológicos em função de pesquisa e 

desenvolvimento de novos produtos, despesas de comunicação e de pós-vendas, entre 

outras. 

 
• A globalização da economia: a globalização da economia implica na formação do preço 

de venda voltado, cada vez mais, em função do mercado – valor percebido pelo 

consumidor – e menos custos. Isso requer uma eficiente gestão de custos para que a 

organização possa manter-se competitiva. 

 
• A mudança nos modelos de produção: para que o consumo se mantenha num nível 

elevado se faz necessário, para satisfazer permanentemente o consumidor, que se 



apresenta cada vez mais exigente, oferecendo-lhe novos e diferentes produtos. Isto 

implica, conseqüentemente, em um encurtamento no ciclo de vida dos produtos e o 

lançamento permanente de novas alternativas de consumo proporcionando profundas 

alterações nos modelos de produção. Mais recentemente, ocorreram alterações, também 

nos modelos de suprimento.  

 
Para Beulke e Bertó (2001, p. 31) o sistema de custeio por atividade procura direcionar o 

maior número possível de custos e despesas diretas aos produtos ou serviços – 

independentemente de serem fixos ou variáveis. Já os custos e despesas que não forem 

apropriadas aos produtos, mercadorias ou serviços são direcionados para as unidades de 

negócios ou se constituem em um encargo global da organização. É eminentemente voltado 

para a gestão dos custos e despesas, visando ao incremento da competitividade e o valor dos 

produtos  ou serviços. Neste aspecto,  Nakagawa (1994, p. 39), argumenta que:   

 

No método de custeio baseado em atividades ou ABC, assume-se como 
pressuposto de que os recursos de uma empresa são consumidos por suas 
atividades e não pelos produtos que ela fabrica. Os produtos surgem como 
conseqüência das atividades consideradas estritamente necessárias para 
fabricá-los e/ou comercializá-los, e como forma de se atender a 
necessidades, expectativas e anseios dos clientes. 
 

 
Pode-se afirmar, portanto, que o sistema de custeio por atividade não é aceito para fins legais 

de avaliação dos estoques no Brasil, e, conseqüentemente, para formação do resultado. Por 

sua vez, o sistema de custeio por atividade pode ser mais analítico que o sistema de custeio 

integral ou o sistema de custeio marginal, na medida em que proporciona o detalhamento dos 

custos por atividades desenvolvidas, separando dentro delas as atividades que agregam valor e 

as atividades que não agregam valor aos produtos, mercadorias ou serviços. A idéia básica do 

sistema de custeio por atividade é a de tornar os custos das várias atividades da empresa e 

entender seu comportamento, buscando bases que possam representar as relações entre os 

produtos, mercadorias ou serviços e essas atividades. Para melhor entendimento, Bornia 

(2002, p. 122) esclarece:   

 

Para superar as dificuldades dos sistemas tradicionais, foi criado um sistema 
de custeio de duas fases: primeiramente, os custos são alocados nas várias 
atividades da empresa (recebimento e movimentação de materiais, 
preparação de máquinas, inspeções de qualidade, etc.) para, a seguir, serem 



transferidos aos produtos por bases que representem as relações entre as 
atividades e os custos decorrentes. 
 
 

Observa-se que um dos maiores problemas   que ocorrem nos sistemas  tradicionais de 

custeio, principalmente para fins gerenciais, refere-se basicamente à alocação dos custos 

indiretos que normalmente são apropriados aos produtos, mercadorias ou serviços por meio de 

rateios que normalmente são realizados com bases arbitrárias – geralmente utilizando as horas 

aplicadas na mão-de-obra direta  -  provocando, sistematicamente, distorções nos custos dos 

produtos, mercadorias ou serviços. Fabro (2001, p. 87) observa que: 

 

O custeio de processo baseado em atividades tem por finalidade revelar  os 
custos das atividades identificadas ao longo do processo, sendo uma fase 
intermediária para calcular custos de produtos ou serviços, uma vez que esta 
técnica tem como objetivo principal alocar custos que espelhem a dinâmica 
da empresa. Para isso, o ABC utiliza uma hierarquia de técnicas, cuja 
hierarquia é aplicada tanto para custeio de processos como de produtos ou 
serviços.  
 
 

Por outro lado verifica-se que com a evolução dos processos produtivos, na visão de  Bornia 

(2002, p. 121), os sistemas de custos tradicionais procuraram enquadrar-se nessa nova 

realidade, utilizando novas bases de rateio, principalmente as horas-máquinas, buscando, com 

isso, adaptar-se à mecanização e automação cada vez maior da empresas. Já o custeio baseado 

em atividades parte da suposição de que atividades geram custos. Os produtos, mercadorias 

ou serviços utilizam atividades e absorvem custos gerados por essas próprias atividades. De 

acordo com Bornia (2002, p. 129) “a identificação dos custos com as atividades da empresa é  

uma boa maneira de se medir o desempenho, pois  torna-se possível reconhecer que atividades 

estão influindo significativamente nos gastos da empresa”. Por outro lado, isto é importante, 

até porque,  a partir desta informação, a gerência pode planejar e executar ações de controle 

sobre atividades específicas, identificando e separando problemas que poderiam ocorrer nos 

sistemas considerados tradicionais dificultando o controle. Neste sentido, a separação dos 

custos em trabalho efetivo e trabalho tradicional, apresenta-se  mais eficaz no sistema ABC, já 

que a simples classificação das atividades, fornece a informação desejada. Esta classificação, 

entretanto,  pode ser feita ainda dentro de uma atividade, separando-se quais atividades 

agregam e quais não agregam valor à realização daquela atividade dentro do entendimento  do 

Sistema ABC.   

 



Considerando-se que a utilização do sistema de custeio baseado em atividades em empresas 

prestadoras de serviços, tais  como as empresas do setor turístico e em particular  as empresas 

hoteleiras, pode proporcionar uma melhor alocação dos custos dos serviços, isto porque, 

segundo Warren, Reeve e Fess (2001, p. 404) “o custo baseado em atividade pode ser 

aplicado em ambientes de serviços para determinar o custo específico dos serviços 

oferecidos”.  As informações apuradas por meio do ABC, podem fundamentar a determinação 

de preço do serviço e as análises de lucratividade.  

 
Percebe-se, portanto, que, na sua grande maioria, as empresas prestadoras de serviços não 

utilizam o sistema de custeio tradicional tendo em vista as dificuldades de adaptação e 

complexidade das atividades desenvolvidas. Já, no que refere ao ABC, a este respeito Fabro 

(2001, p. 86) comenta que: 

 

O custeio baseado em atividades ABC aplica-se a qualquer empresa, de 
qualquer porte ou natureza. Entretanto, devido à sua maior complexidade em 
relação aos demais sistemas tradicionais, o ABC pode não ser conveniente a 
todas as empresas, sendo recomendável àquelas onde os custos indiretos são 
parcela significativa e às empresas que trabalham com clientela diversificada 
em termos de volume de encomendas, especificações, serviços. 

 
 

No que se refere às  atividades de prestação de serviços, estas diferenciam-se das demais 

atividades produtoras e mercantis pelo aspecto da intangibilidade do produto, medidas em seu 

desempenho, com mais freqüência, por aspectos subjetivos e expectativas de performance do 

que propriamente por aspectos objetivos. Na realidade, o que o cliente pretende é adquirir um 

serviço de qualidade, em tempo hábil e preços compatíveis com suas possibilidades. Para 

Bernardi (1998, p. 108) uma empresa de serviços bem-sucedida deve trabalhar com maior 

ênfase em aspectos subjetivos, como imagem, pontualidade e preço  visando ao incremento 

dos resultados e avaliação da empresa por meio da otimização dos custos dos serviços 

prestados. Entretanto, estes aspectos subjetivos têm e precisam gerar um benefício positivo e 

quantificável.  

 
Baseando-se nas afirmativas anteriores,  pode-se visualizar no quadro 2, para melhor 

entendimento, as principais características existentes entre os sistemas de custeio apresentados 

no presente trabalho. 

 

 



Quadro 2 
Principais características entre os sistemas de custeio 

Absorção ou Integral 
 

Direto ou Variável Baseado em Atividades - ABC 

 
• É o sistema de custeio 

que apropria aos 
produtos ou serviços, 
todos os custos e 
despesas fixos ou 
variáveis, bem como os 
diretos ou indiretos, 
ocorridos na atividade 
empresarial. 

 
• Apura um custo total do 

produto  ou serviço. 
 
• Apura um resultado do 

produto  ou serviço. 
 
• É voltado ao enfoque 

interno da empresa, 
considerando ser o preço 
de venda uma função  do 
custos e não do mercado. 

 
• É o sistema de custeio 

que apropria aos 
produtos ou serviços 
somente os custos e 
despesas variáveis 
consumidos no seu  
processo de produção 
e/ou comercialização. 

 
• Apura somente o custo 

direto ou variável dos 
produtos  ou serviços. 

 
• Apura uma “margem de 

contribuição” dos 
produtos  ou serviços. 

 
• É voltado ao mercado, 

considerando ser o 
preço de venda  uma 
função deste. 

 
• É o sistema de custeio que 

procura direcionar o maior 
número possível de custos e 
despesas diretas aos 
produtos  ou serviços – 
independente de serem fixos 
ou variáveis. 

 
• Os custos ou despesas que 

não forem direcionáveis aos 
produtos  ou serviços são 
alocados  para as unidades 
de negócio, ou então 
constituem um encargo 
global da organização. 

 
• Apura uma “contribuição 

operacional” dos produtos  
ou serviços. 

 
• É voltado à gestão dos 

custos e despesas, visando 
ao incremento da 
competitividade e valor dos 
produtos  ou serviços. 

 
Fonte: Adaptada de Beulke e Bertó,  2001, p. 30-32.  
 
 
Observa-se que as principais características existentes entre os sistemas de custeio por 

absorção ou integral, direto ou variável e baseado em atividades, além da aceitação ou não 

pela legislação Brasileira em vigor,  demonstram  as questões voltadas para a tomada de 

decisões gerenciais. Observa-se, também, que o sistema de custeio por absorção ou integral 

está voltado para o enfoque interno da empresa cuja função são os custos e não o mercado. Já 

o sistema de custeio direto ou variável, preocupa-se com o mercado em si, bem como a 

formação da margem de contribuição. Por sua vez, o sistema baseado em atividades visa à 

competitividade por meio do valor de seus produtos ou serviços.            

 



Ainda, neste contexto, observa-se, no quadro  3, as principais críticas  feitas aos sistemas de 

custeio absorção ou integral, direto ou variável e baseado em atividades – ABC. 

 
Quadro 3 

Principais críticas entre os sistemas de custeio 
 

Absorção ou Integral Direto ou variável Baseado em Atividades 
ABC 

 
• É o sistema de custeio legalmente 

aceito no Brasil, para efeitos de 
avaliação de estoques. É  
adequado para a apuração do 
resultado dentro do enfoque da 
contabilidade de custos. 

 
• É bastante inflexível para efeitos 

gerenciais de estratégia de preços, 
principalmente em situações 
competitivas mais intensas ou de 
recessão de demanda. 

 
• É um sistema que pode por vezes 

demonstrar uma ilusória 
segurança. Na medida em que 
todos os custos e despesas são 
apropriadas aos produtos ou 
serviços, há uma aparente garantia 
de que o preço de venda apurado 
assegura a integral cobertura 
destes, proporcionando ainda o 
resultado almejado. Dependendo, 
porém, do volume de produção e 
de vendas atingido, essa garantia 
pode não se configurar. 

 
• Encontra uma razoável aceitação 

por parte da área de produção da 
empresa, precisamente no que se 
refere à formação dos padrões e às 
técnicas de análise de redução de 
custos. 

 

 
• É um sistema de 

custeio não aceito pela 
legislação na 
avaliação de estoque 
no Brasil. 

 
• É um instrumento 

gerencial, dotado de 
bastante flexibilidade, 
facilitando a estratégia 
de preços em termos 
de competitividade 
para a empresa. 

 
• Não permite uma 

visualização 
individualizada do 
produto  ou serviço, 
mas exige um 
planejamento global 
das relações existentes 
entre custo-volume-
margens. 

 
• É mais voltado ao 

enfoque 
mercadológico 
externo da empresa. 

 
• É um sistema de 

custeio não aceito 
para fins legais de 
avaliação de 
estoques no Brasil. 

 
• É mais voltado ao 

gerenciamento 
interno de custos e 
despesas, sendo 
medianamente 
flexível – mais que o 
custeio por absorção 
e menos que o 
custeio direto  

 
• É mais analítico do 

que o custeio por 
absorção  bem como 
o custeio direto  na 
medida em que 
detalha os custos por 
atividades, apurando,  
dentro delas, as que 
agregam valor e as 
que não agregam 
valor aos produtos  
ou serviços. 

Fonte: Adaptada de Beulke e Bertó, 2001, p. 30-32. 
 
 
Constata-se, mais uma vez, que as principais críticas existentes entre os sistemas de custeio 

por absorção, direto ou variável e baseado em atividades, ratifica as principais características 



apresentadas no quadro 2,  isto porque, o único sistema de custeio aceito pela legislação em 

vigor no Brasil é o sistema de custeio por absorção ou integral,  por sua utilização voltada 

para valoração e avaliação dos estoques. É usado tanto pela Contabilidade Financeira quanto 

pela Contabilidade de Custos, não tendo grande utilização nas tomada de decisões gerenciais 

uma vez que os custos fixos são apropriados aos produtos por meio de rateios, cujos 

resultados podem ser enganosos tendo em vista as variações nas bases de rateio. Já o sistema 

de custeio, direto ou variável, é de uso gerencial e voltado para o enfoque mercadológico 

externo, por sua vez, o sistema de custeio, baseado em atividades, é voltado para o 

gerenciamento interno da empresa e situa-se entre os demais sistemas de custeio apresentados 

neste trabalho. 

 

2.7  Contabilidade de Custos em Empresas Hoteleiras 
 

 
Quando se fala na contabilidade de custos para empresas hoteleiras, pode-se afirmar que as 

empresas dedicadas às atividades hoteleiras, bem como todas as empresas dedicadas à 

prestação de serviços, possuem algumas características que as diferenciam das empresas 

industriais para as quais foram criados os sistemas tradicionais de contabilidade de custos ou 

gerencial. Acredita-se, por este motivo,  ser oportuno ressaltar tais peculiaridades como marco 

norteador em busca de atitudes que proporcionem  o desenvolvimento de um sistema de custo 

adequado para o setor. No entendimento de Petrocchi (2002, p. 89): 
 

Os custos totais podem ser subdivididos em custos fixos e custos variáveis. 
As receitas são majoritariamente originadas na hospedagem, refletidas pelo 
produto entre o número de diárias vendidas e a tarifa praticada além da 
hospedagem, há outras receitas próprias da hotelaria, como alimentos, 
bebidas, telefonia, lavanderia, venda de mercadorias etc.  

 

Evidentemente, a produção deste tipo de empresa, reveste-se de natureza imaterial, 

consequentemente, impossível de ser inventariada tendo em vista o consumo imediato de toda 

a produção elaborada no exercício, não havendo sobras para exercícios posteriores. A 

obviedade dessa afirmação resulta, entretanto, em vital importância para a elaboração 

posterior de um sistema que possa levar à complexa apuração dos custos na hotelaria e em 

especial de sua diária. Aparentemente, esta apuração está revestida de uma evidente 

simplicidade, o que, na prática, pode não ocorrer. A este respeito, Zanella (1993, p. 81), 

esclarece de que: 



A apuração do custo de um apartamento é feita pela divisão do custo total da 
área de hospedagem pelo volume de ocupação efetiva dos apartamentos no 
período. O cálculo deve considerar as situações em que o hotel dispõe de 
apenas um tipo de apartamento ou quando mantém apartamentos de diversos 
tipos com tarifas diversificadas, o que é praticamente generalizado nos 
hotéis.  

 

Como conseqüência da afirmação anterior, derivam-se outras peculiaridades que envolvem 

uma empresa prestadora de serviços e em especial uma empresa hoteleira, tais como: o 

produto deverá ser comercializado no mesmo local onde está situada a instalação da empresa, 

e, diferentemente dos bens materiais, os serviços não podem ser transportados para serem 

vendidos em diversas localizações. 

 
Verifica-se, portanto, que, por outro lado, é bastante comum, neste tipo de empresa que o 

vendedor não saiba de antemão qual será a composição final do serviço, isto significa que 

poderão existir tantas combinações de produtos consumidos quanto clientes, já que cada um 

poderá escolher entre os serviços oferecidos o que melhor satisfaça suas necessidades. Em 

conseqüência, pode-se afirmar que as empresas hoteleiras trabalham sob pedido, o que 

representa vital importância dispor de uma contabilidade de custos efetiva que ajude o 

administrador conhecer os custos e a rentabilidade por produto dando o suporte indispensável 

para a tomada de decisões estratégicas. Neste aspecto, Castelli (1999, p. 558) afirma, com 

muita convicção que: 

 

Todo o hotel efetua, de alguma forma, o cálculo dos custos dos seus bens e 
serviços. Contudo, do ponto de vista gerencial, é preciso que o dirigente 
tenha um bom conhecimento sobre a contabilidade de custos a fim de poder 
determinar o quanto custa ou deveria custar os bens e serviços ofertados. 
Além disso, determinar também o quanto custa ou deveria custar a 
operacionalidade de cada um dos setores que compõem a estrutura do hotel. 
Setores estes denominados de Centro de Custos. fixar com exatidão os 
custos tanto dos produtos quanto dos Centros de Custos não é tarefa fácil 

 
 
Desta forma, destaca-se, também, a importância da mão-de-obra dentro do processo 

produtivo, já que a elaboração deste se realiza em contato direto e contínuo entre os 

empregados e o cliente e neste sentido, se faz necessário um controle constante em termos de 

qualidade de trabalho em relação com seu respectivo custo. 

 
Entretanto, observa-se que a existência destas diferenças não quer dizer que não se aplicam 

nas empresas hoteleiras os sistemas tradicionais de custos, mas que estas empresas deverão ter 



em mente, que, por suas características, precisam adaptar-se a modelos próprios direcionados 

para este tipo de organização. Os custos variáveis e os custos fixos, na hotelaria, no 

entendimento de Petrocchi  (2002, p. 89-90) apresentam-se da seguinte forma:  

 

Custos variáveis (CV): são os custos que variam diretamente com a 
quantidade de hóspedes (volumes de serviços prestados ou mercadorias 
vendidas); ou são custos que só existem quando há hóspedes no hotel; no 
caso da hotelaria, os custos variáveis incluiriam materiais de limpeza e 
consumo, telefonia, consumo de água, energia elétrica, gás de cozinha e 
outros combustíveis, lavanderia, e mão-de-obra diretamente envolvida com 
os serviços prestados. 
 
Custos fixos (CF): são os custos operacionais que não variam com a 
quantidade de hóspedes; no caso da hotelaria, seriam serviços 
administrativos em geral, manutenção predial ou de equipamentos, 
jardinagem, e alguns tipos de mão-de-obra;  os custos fixos são considerados 
em determinado período de tempo. 
 

 

Evidentemente, não se considera  o objeto deste trabalho desenvolver nem propor um sistema 

de custos que possa ser utilizado nas empresas hoteleiras, mas  a forma adequada da 

aplicabilidade da contabilidade de custos, respeitando as próprias características do setor. 

Neste sentido,  Castelli ( 1999, p. 559) assegura que “um hotel difere de uma industria no que 

tange aos custos”,  e as principalmente  características podem ser:  

 
• Gasto elevado com mão-de-obra; 
 
• Gasto muito pequeno com matéria-prima; 
 
• Depreciação elevada devido ao tamanho do imóvel e da quantidade de equipamentos; 
 
• Alta incidência de custos fixos; 
 
• Impossibilidade de se estocar produtos como “diárias”,  “couverts”, o que impede que o 

hotel trabalhe em regime de produção contínua, como as indústrias. 

 
Sabe-se, porém, que mesmo considerando  tais diferenças, nada impede que o uso da 

Contabilidade de Custos,  utilizada pelas indústrias, seja também aplicada  nas empresas 

hoteleiras. Neste sentido, não se pode deixar passar a oportunidade de identificar algumas 

atividades de suma importância para a adoção e utilização da contabilidade de custos  em 

empresas hoteleiras, até porque, as informações já estão disponíveis nos diversos setores do 

hotel, sabendo-se que é preciso ter conhecimento para coletar, ordenar e analisar tais 



informações para que o procedimento de apuração dos custos  seja seguro e tenha 

credibilidade. 

 

2.7.1 Identificação dos gastos 
 

No que se refere à identificação dos gastos, sabe-se que por meio da descrição do processo 

operacional pode-se ter uma idéia aproximada de quais são os gastos indispensáveis que 

envolvem uma empresa hoteleira. Sabe-se, ainda, que sua identificação e correta classificação 

representam um avanço importante na elaboração de um modelo de custos.  

 
Em contra partida, percebe-se que uma das maiores dificuldades encontradas representa 

exatamente a redução dos custos motivada pelos momentos de escassez de clientes, 

combinada com a necessidade de manter o hotel constantemente em operação, 

independentemente de sua taxa de ocupação.  

 
A identificação dos gastos incorridos em uma empresa hoteleira é de extrema importância 

para uma perfeita alocação dos custos. Para tanto, se faz necessário um estudo minucioso da 

destinação dos gastos e sua utilização, por outro lado, no que se refere a custos, é 

imprescindível  a separação dos custos fixos dos custos variáveis, tomando como parâmetro 

os modelos tradicionais de contabilidade de custos. “Econômica e contabilmente gasto é 

qualquer sacrifício financeiro que se faz para obter um bem ou serviço. Existem três 

categorias de gastos, a saber: investimento, custo e despesa” CASTELLI (1999, p. 560). 

 
 
2.7.2  Identificação dos Centros de Custos 

 

Na identificação dos centros de custos, pode-se afirmar que para a alocação   dos gastos 

realizados pela empresa é preciso, primeiramente, a identificação e a utilização destes gastos. 

Por outro lado, para que haja uma análise e apropriação mais adequada dos custos incorridos é 

extremamente importante a divisão da empresa em setores com atividades afins que poderão 

ser denominados como Centros de Custos absorvendo os gastos incorridos e perfeitamente 

identificáveis. Estes Centros de Custos podem estar devidamente contidos no Plano de Contas 

da Contabilidade Financeira tradicional e utilizada também pelo setor hoteleiro. Neste sentido, 

Bornia (2002, p. 101) afirma que “a homogeneidade de um centro de custos influencia 

diretamente a qualidade da alocação dos custos aos produtos”. 



Utilizando-se das informações contidas  nos centros de custos, os administradores podem 

tomar decisões a respeito de determinados problemas empresariais com base em suas 

avaliações, sem a interferência do topo da organização. Na hotelaria, segundo Zanella (1996, 

p. 106)  “os centros de custo são constituídos agrupando-se as funções de mesma natureza que 

tenham participação significativa no conjunto de operações do hotel”. Neste sentido, a 

estruturação das diversas áreas e atividades de um hotel em centros de custos pode ser feita 

tomando-se como base os alguns grupos ou unidades de operação, tais como: 

 
• Unidades básicas operacionais:  setores de produção  e de serviços que se relacionam 

diretamente com os objetivos básicos do hotel,  abrangendo, normalmente, os centros de 

custo de hospedagem e alimentos e bebidas. 

 
• Unidades de apoio:  representam as atividades e setores que complementam a linha de 

produtos e serviços básicos, constituindo-se em  unidades operacionais secundárias, com 

receitas próprias, incluindo os centros de custo de lazer, sauna, loja, eventos, etc. 

 
• Unidades de serviços: atividades de serviços internos, responsáveis pela 

operacionalização das unidades básicas e de apoio, abrangendo os centros de custo de 

lavanderia, copa, cozinha, etc. 

 
• Unidades auxiliares: representam as atividades de serviços complementares indiretos e 

de suporte às áreas operacionais e administrativas,  como os centros de custo de telefonia, 

manutenção, vigilância, etc. 

 
• Unidades administrativas de suporte operacional: atividades de serviços 

administrativos que apoiam as áreas operacionais e auxiliares,  como gerência geral do 

hotel, controle, faturamento, almoxarifado, compras, refeitório e alojamento de 

empregados, etc. 

 
• Administração central:  atividades administrativas que se relacionam com a gestão  do 

hotel, sem vínculo direto com as unidades operacionais. O centro de custo denomina-se 

administração central , podendo ser desdobrado em centros de custo para cada setor, tais 

como: diretoria, superintendência, contabilidade, financeiro, recursos humanos, etc. 

 



• Administração de vendas ou comercial: atividades relacionadas com a comercialização 

dos produtos e serviços do hotel: marketing e publicidade, vendas, representantes, 

agências de turismo, etc., que constitui o centro de custo de administração de vendas, 

podendo ser desdobrado em centros de custo para cada setor.  

 
Por sua vez, Crepaldi (2002, p. 69), orienta que existem duas formas diferentes, segundo as 

quais os centros de custos podem operar. Segundo o princípio da eficiência, uma decisão com 

grande possibilidades de sucesso pode: a) maximizar a produção a partir de um volume 

constante de insumos e b) minimizar o insumo para alcançar determinada produção. O melhor 

conceito a ser escolhido vai depender da situação empresarial. 

 
Por outro lado, pode-se afirmar, ainda, que os departamentos de pessoal e operacional 

também podem seguir este fundamento lógico, sendo organizados como centros de custo. 

Neste sentido, o sistema de controle permite que os gestores tomem decisões autônomas sobre 

como combinar insumos para realizar determinadas tarefas, assumindo a responsabilidade 

pelo cumprimento das metas estabelecidas. 

 

2.8 Formação do preço de venda 

 

Quando da formação do preço de venda, de acordo com Santos (1991, p.137), “o problema da 

formação dos preços está ligado às condições de mercado, às exigências governamentais, aos 

custos, ao nível de atividade e à remuneração do capital investido (lucro).” É sabido, 

entretanto, que no mercado globalizado atual, os clientes estão muito mais exigentes em 

termos de qualidade e de preços competitivos. Isto significa que atrair e manter clientes 

constituem grandes desafios para os empresários. Neste sentido, Assef (1997, p. 1) comenta 

que: 

 

Na verdade, quem forma este preço é o mercado em que ele se insere. Para 
que não fique alijado da competição, o empresário deve conhecer 
perfeitamente as regras de participação. Se pensar diferente e estabelecer 
seus preços somente considerando premissas de custos e margens, 
certamente está a meio caminho da dificuldade e falta de competitividade. 

 

As empresas modernas necessitam de maior concentração de esforços sinergéticos para tirar o 

máximo proveito de sua capacidade instalada. Preservar o que existe já é um grande mérito. O 

gerenciamento adequado do tempo com descentralização do processo, a simplicidade nos 



controles, a utilização da ferramenta marketing e a capacitação do pessoal envolvido são 

atributos fundamentais rumo a modernidade. 

 
Ainda, segundo Santos (1991, p. 20), cabe às grandes organizações a missão estratégica de 

pensar por meio do planejamento e melhorar o aproveitamento das pessoas talentosas. Por 

outro lado, Vaz (1999, 28-29) esclarece que o composto mercadológico orienta as ações de 

marketing para a identificação dos principais problemas. Porém, não devem ser 

desconsiderados os demais aspectos, que são enfocados a partir de sua representatividade para 

a obtenção dos objetivos. Constitui, assim, um modelo gerencial que oferece maiores opções 

para a tomada de decisões pertinentes aos possíveis  problemas que poderão surgir.   

  
Pode-se afirmar que o cálculo para formação do preço de venda de um bem  ou serviço deve 

conduzir a um valor que proporcione para a organização: a maximização dos lucros; que  seja 

possível manter a qualidade; atender aos anseios do mercado e que melhor aproveite os níveis 

de sua capacidade instalada. Neste sentido, Christopher (1999, p. 81) esclarece que: 

 

Toda a questão de valor para o cliente está inevitavelmente vinculada ao 
preço. Como o preço compõe uma parte do custo total de propriedade, existe 
uma relação entre preço cobrado e percepção do valor do cliente. Além do 
mais, quanto mais alta a percepção de valor, mais se pode cobrar. Em 
contrapartida, se o preço excede o valor percebido, as vendas declinam.  
 

 
Bernardi (1998, p. 245) afirma ainda que decidir o quanto atribuir de preço aos bens e 

serviços no mercado envolve uma série de variáveis. Entretanto, a decisão da estratégia dos 

preços, além das considerações e objetivos mercadológicos, deve orientar-se economicamente 

e do ponto de vista interno, por meio da maximização dos lucros, do retorno dos 

investimentos e dos preços baseados nos custos.  Segundo Ballou (2001, p. 67),  os preços dos 

produtos, freqüentemente, têm relação com a área geográfica. Por outro lado, a precificação é 

um problema complexo para tomada de decisão, isto porque envolve a teoria econômica, a 

teoria do comportamento do consumidor e a teoria da concorrência, entre outras.  

 

2.8.1 Preços baseados nos custos 

 

No que se refere a preços baseados em custos, pode-se verificar que existem várias fórmulas 

para se determinar o preço de venda de um produto, mercadoria ou serviço, entretanto, 



segundo Bernardi (1998, p. 249) “devido à relativa praticidade e simplicidade, um dos 

métodos mais utilizados de formação de preços é o que tem por base os custos”.  Entretanto, 

os processos de definição de preços baseados em custos, buscam, de alguma forma, adicionar 

algum valor aos custos. Por outro lado, na visão de Bruni e Famá (2003, p. 312): 

 

Diversas razões poderiam ser apresentadas como justificativa ao emprego do 
método de definição de preços com base nos custos: simplicidade – 
ajustando preços a custos, não é necessário preocupar-se com ajustes em 
função da demanda, segurança – vendedores são mais seguros quanto a 
custos incorridos do que a aspectos relativos à demanda e a mercado 
consumidor, justiça – muitos acreditam que o preço acima dos custos é mais 
justo tanto para consumidores, quanto para vendedores, que obtêm um 
retorno justo por seus investimentos, sem tirar vantagens do mercado quando 
ocorrem elevações da demanda.  

 

Neste sentido, consoante as várias razões que conduzem a sua larga utilização pelas  

organizações, além da relativa simplicidade do método, observa-se alguns aspectos 

extremamente importantes à aplicabilidade da formação do preço com base nos custos. De 

acordo com Bernardi (1998, p. 249-250)  destacam-se, entre outros, os seguintes aspectos: 

 
• Preço e sobrevivência:  Os preços podem ser estabelecidos de forma a assegurar o lucro e 

o retorno do investimento, se determinado volume de venda for atingido, oferecendo, 

entretanto, ampla gama de combinações possíveis. 

 
• Competitividade: O conhecimento dos próprios custos e despesas, além do método de 

formação de preços, auxilia no entendimento dos preços  praticados pela  concorrência e 

da estratégia competitiva, deixando a empresa melhor aparelhada para desenvolver sua 

própria estratégia de preços e políticas mercadológicas, tornando-se muito mais 

competitiva. Por outro lado, a mudança de paradigmas no mercado, a política e a 

formulação dos preços, o preço que o mercado está disposto a pagar e a estrutura interna, 

o enfoque e avaliação de fora para dentro da organização ficam mais facilitados onde 

Preço de Mercado menos Custo Adequado é igual a  Lucro. 

 
• Rotinização das decisões:  Uma vez definidos os parâmetros básicos e essenciais  da 

formulação dos preços e os pressupostos que embasam o método, a tarefa pode tornar-se 

sistematizada. Desta forma a administração pode dispor mais tempo e esforços nos 

aspectos políticos e estratégicos. 

 



• Estrutura do preço: De maneira muito simples, a formulação de preços baseado nos 

custos é a mera resultante da aplicação de um determinado índice – divisor ou 

multiplicador – sobre os custos e despesas. este índice representa uma determinada taxa de 

marcação conhecida por mark-up.  

 
De acordo com Bruni e Famá (2003, p. 331), o mark-up pode ser calculado de duas formas: a) 

índice multiplicador que é mais utilizado e representa por quanto devem ser multiplicados os 

custos variáveis para se obter o preço de venda a praticar; e b) índice divisor que é menos 

usual e  representa percentualmente o custo variável em relação ao preço de venda. 

Entretanto, qualquer que seja a forma utilizada, o cálculo do preço de venda deve conduzir a 

um valor: 

 
• que traga à empresa a maximização dos lucros; 

• que seja possível manter a qualidade; 

• que atenda os anseios do mercado; 

• que melhor aproveite os níveis de produção. 

 

2.8.2  Aplicação do mark-up 

 

Bernardi (1998, p. 250) explica que segundo o dicionário Accounting the language of 

business, de Sidney Davidson et al., o mark-up representa “um valor originalmente 

adicionado ao custo. Usualmente expresso como um percentual do preço de venda,  refere-se 

também a um aumento sobre o preço de varejo originalmente estabelecido”.  A este respeito, 

Bruni e Famá (2003, p. 330) esclarecem que: 

 

Para se chegar ao preço de venda a ser praticado, muitas vezes pode-se 
empregar o mark-up, do inglês marca acima, índice que, aplicado sobre os 
gastos de determinado bem ou serviço, permite a obtenção do preço de 
venda. Genericamente, o mark-up, pode ser empregado de diferentes formas: 
sobre o custo variável; sobre os gastos  variáveis e sobre os gastos integrais.  
 
 

Portanto, considerando-se que  o  preço deve ser formado de maneira a cobrir todos os custos, 

as despesas fixas, as despesas variáveis de venda e os impostos, de forma que o residual 

combinado com o giro de capital empregado propicie o retorno desejado, pode-se definir o 

mark-up  como um índice ou percentual que irá adicionar-se aos custos e despesas, o que não 



significa que deva ser aplicado linearmente a todos os bens e serviços. Bernardi (1998, p. 250) 

argumenta que o mark-up utilizado deverá ser estruturado conforme a incidência dos 

impostos, das despesas variáveis de venda, da inclusão das despesas operacionais e do lucro 

pretendido. Neste sentido, observadas as circunstâncias e interesses mercadológicos e 

financeiros, as experiências passadas, tudo precisa estar perfeitamente combinado, de forma 

equilibrada, para que a empresa consiga atingir seus objetivos. Portanto, o preço formulado 

por meio do mark-up deve representar um referencial a ser analisado, jamais uma imposição 

ao mercado.   

 
Verifica-se, portanto, que o conceito e a estrutura do mark-up não são dominados por grande 

parte das pessoas envolvidas nos assuntos gerenciais  da organização, e que, na prática, 

utiliza-se o mark-up multiplicador simplesmente por hábito, usos e costumes ou prática do 

ramo, sem, entretanto, conhecer sua estruturação, particularidades e possibilidades 

estratégicas, e o que é o pior, sem condições de avaliar exatamente os resultados. De acordo 

com Santos (1991, p. 138) a aplicação do mark-up tem por finalidade cobrir, além do custo de 

um bem ou serviço, as seguintes contas: 

 
• impostos sobre vendas; 

• taxas variáveis sobre vendas; 

• despesas administrativas fixas; 

• despesas fixas de vendas;  

• custos indiretos de produção fixos; 

• lucro. 

 
Neste aspecto, considera-se, portanto, que a inflação repassada aos preços, sem estudos mais 

detalhados, e a indexação generalizada corrigiam quaisquer deficiências e erros, o que não 

ocorre em uma economia estável, com moeda sem a perda do poder aquisitivo. Não raras são 

as surpresas observadas com os preços praticados pelas organizações, principalmente no setor 

hoteleiro, envolvendo erros estratégicos e táticos, tais como: preços formados simplesmente 

com base no preço da concorrência; preços promocionais sem que estejam devidamente 

previstos; falta de subsídios para  apuração do ponto de equilíbrio bem como da margem de 

contribuição,   suscitando, conseqüentemente, no desconhecimento do resultado real de suas 

operações.  

 



2.9 A relação custo-volume-lucro 

 

Quando o assunto é a relação custo-volume-lucro, sabe-se que uma das principais funções da 

contabilidade de custos consiste em fornecer subsídios para tomada de decisões e que, neste 

sentido, a identificação e distinção de gastos, conforme sua variabilidade, torna-se muito mais 

importante do que a mera separação entre custos e despesas. A relação entre custos fixos e 

custos variáveis consiste em importante etapa na análise de formação de preços e projeção de 

lucros obtidos nos mais  diversos níveis e produção e vendas. 

 
Sabe-se que a instabilidade econômica, bem como a instabilidade de consumo conduzem as 

empresas a verdadeiros malabarismos de promoção e ajuste produtivo para enfrentar suas 

necessidades de venda e manter o equilíbrio entre custo, volume e lucro. Custo, preço e 

volume são os fatores  medidos no planejamento e na análise de variação do lucro. O preço de 

venda geralmente é de controle limitado, porém custo e volume possuem elementos mais 

controláveis e normalmente seu relacionamento é mais solicitado. Assim sendo, é grande a 

variedade de valores e tendências que um analista de custos deve apurar, reunindo fatos e 

perspectivas para apresentação de relatórios precisos, inteligíveis e confiáveis para orientação 

à administração no que se refere à tomada de decisões. Neste sentido, Santos (1991, p. 87) 

esclarece que: 

 

A administração precisa ter produtos ordenados pela sua lucratividade e 
conhecer com antecedência que efeitos teria uma modificação no preço de 
venda, no volume de produção, ou combinações de produtos, uma alteração 
salarial ou uma modificação da fabrica. O analista de custos deve estar 
preparado para apresentação de informações para estas análises em curtos 
espaços de tempo, porque muitas vezes a rapidez da decisão conta mais que 
a própria solução, e a necessidade de acertar no julgamento é imprescindível.  
 
 

Sabe-se, ainda, que a utilização dos custos, como ferramenta de auxilio à tomada de decisões, 

na previsão ou no planejamento do lucro da empresa é um ponto importante. Segundo Bornia 

(2002, p. 71): 

 

Um conjunto de procedimentos, denominados análise de custo-volume-
lucro, determina a influência no lucro provocada por alterações nas 
quantidades vendidas e nos custos. Na verdade, os fundamentos da análise 
de custo-volume-lucro estão intimamente relacionados ao uso de sistemas de 
custo no auxílio à tomada de decisões de curto prazo, característica do   
custeio variável. 
 



 
Por outro lado, a análise de custo-volume-lucro, que fornece ao administrador informações 

úteis para a tomada de decisões, pode, por exemplo, ser usada para ajustar preços de venda, 

selecionar o mix de produtos para venda, escolher estratégias de marketing e analisar os 

efeitos dos custos sobre os lucros. Atualmente, no contexto empresarial globalizado, o 

administrador deve tomar decisões rápidas e precisas. Daí a importância crescente da análise 

de custo-volume-lucro nos dias atuais. “A validade de tais definições é, na melhor das 

hipóteses, apenas didática e de ordem prático-simplificadora, pois, na realidade, o 

comportamento dos itens de custo é o mais variado possível, em face das variações de 

volume”. (IUDÍCIBUS, 1998, p. 142).   

 
 

2.9.1 Margem de Contribuição 

 

A Margem de Contribuição é a relação entre custo, volume e lucro, ou seja, é o excesso da 

receita de vendas sobre os custos variáveis, considerando-se que a utilização da margem de 

contribuição é especialmente útil no planejamento empresarial porque fornece informações 

sobre o potencial de lucro da empresa. “Entende-se por margem de contribuição a diferença 

entre o preço de venda e a soma das despesas e custos variáveis de um produto ou serviço”. 

(OLIVEIRA e PEREZ Jr., 2000, p. 202). 

 
A análise da margem de contribuição é outro instrumento que os gestores utilizam para tomar 

decisões. Do ponto de vista da análise da margem de contribuição, as despesas são 

classificadas como fixas ou variáveis. Os custos variáveis são deduzidos das vendas para se 

obter a margem de contribuição. Já os custos fixos são subtraídos da margem de contribuição 

para se obter o resultado operacional. Segundo Crepaldi (2002, p. 281) pode-se entender, 

portanto, a margem de contribuição como sendo a parcela do preço de venda que ultrapassa a 

somatória   dos custos e despesas variáveis e que contribuirá para absorção dos custos fixos e, 

ainda, formar o lucro. Esta operação conduz a apuração da margem de contribuição unitária.  

 
A margem de contribuição, também pode ser apurada em porcentagem. O índice de margem 

de contribuição, que muitas vezes é chamado de índice de volume-lucro, indica a 

porcentagem de cada unidade monetária de vendas disponível para cobrir os custos fixos e 

proporcionar o lucro operacional. A este respeito, Bornia (2002, p. 72) afirma que: 

 



A razão de contribuição é a margem de contribuição dividida pelas vendas, 
ou a margem de contribuição unitária dividida pelo preço de venda. 
Representa igualmente a parte das vendas que cobrirá os custos fixos e 
originará o lucro, porém em termos percentuais, isto é, representa a parcela 
com que cada unidade monetária obtida com a venda dos produtos contribui 
para cobrir os custos fixos ou para formar o lucro. Estes conceitos são de 
enorme ajuda para planejamento de estratégias e para tomada de decisões em 
geral.  
 
 

Neste sentido, pode-se deduzir que a análise de custo-volume-lucro, está intimamente 

relacionada com os conceitos de margem de contribuição seja em caráter unitário, quando se 

relaciona com o produto único, ou de forma percentual, quando a análise está vinculada a um 

determinado mix de produtos. A análise da margem de contribuição também pode ser feita por 

departamento, por filial ou divisão comercial de uma empresa. 

 

 
2.9.2 Ponto de Equilíbrio 

 

Com relação ao ponto de equilíbrio sabe-se que, de forma geral a análise de ponto de 

equilíbrio operacional é usada para verificar o número de unidades a serem vendidas 

necessárias para cobrir os custos total. É um referencial para a sobrevivência da organização. 

Existe, portanto, um ponto de equilíbrio que proporciona a igualdade em custos e receitas. 

Operando acima dele, a empresa produzirá lucros, e abaixo, prejuízos.  

 
Por outro lado, a geração do lucro, acima do ponto de equilíbrio,  entende-se como Margem 

de Segurança  que, de acordo com Bornia (2002, p. 80) “é o excedente das vendas da empresa 

sobre as vendas que representam o ponto de equilíbrio. Consequentemente, representa quanto 

as vendas podem cair sem que haja prejuízo para a empresa”.  

 
Na hotelaria a apuração do ponto de equilíbrio indicará a quantidade de  Unidades 

Habitacionais ocupadas em que o hotel atingirá o seu equilíbrio financeiro, ou seja, sem lucro 

e sem prejuízo. O mesmo mecanismo de cálculo serve também para saber que taxa de 

ocupação deve ser atingida para produzir determinado lucro, ou os preços de diárias que 

devem ser praticados. O ponto de equilíbrio é útil no planejamento empresarial, especialmente 

quando as operações se expandem ou encolhem. Por sua vez, neste aspecto, esclarece Zanella 

(1993, p. 94): 

 



Ponto de Equilíbrio, também chamado de “Break-eve-point”, significa o 
nível de produção ou atividade operacional  em que não existe lucro ou 
prejuízo, ou seja, quando os custos são iguais às receitas. No caso de hotel, 
por exemplo, o ponto de equilíbrio de hospedagem significa o nível de 
ocupação em que os custos e receitas de hospedagem são iguais.  
 
 

Por outro lado, a aplicação da técnica de ponto de equilíbrio não é feita apenas para 

identificar, como referência, o nível em que ao custos e despesas são iguais às receitas. O 

cálculo do ponto de equilíbrio, é utilizado, principalmente, com os seguintes objetivos: 

 
• quantificar os efeitos nas alterações dos custos; 

• verificar o lucro ou prejuízo em diversos níveis de produção ou volumes de vendas; 

• estabelecer o volume de vendas necessário para atingir determinado volume de lucro. 

 

Entretanto, para a determinação do ponto de equilíbrio devem ser aplicados os conceitos de 

custos fixos e custos variáveis. Sabe-se, porém, que a classificação dos custos fixos e 

variáveis nem sempre é exata, dependendo muito da natureza ou tipo de cada organização. 

 
O ponto de equilíbrio é apurado por meio de cálculos matemáticos ou de processo gráfico, 

com base nas unidades e serviços produzidos e volume de vendas. Existem, pelo menos, três  

abordagens para se calcular o ponto de equilíbrio, buscando sempre os objetivos de análise e 

resultados que a empresa necessita para sua tomada de decisões. A diferença fundamental 

entre os três pontos de equilíbrio são os custos e despesas fixos a serem considerados em cada 

caso. Porém, o ponto de equilíbrio contábil é o mais utilizado, e são levados em consideração 

todos os custos e despesas contábeis relacionadas com o funcionamento da empresa.  Segundo 

Bornia (2002, p. 79): 

 

Os três pontos de equilíbrio fornecem importantes subsídios para um bom 
gerenciamento da empresa. O ponto de equilíbrio financeiro informa o 
quanto a empresa terá de vender para não ficar sem dinheiro e, 
consequentemente, ter de fazer empréstimos, prejudicando ainda mais os 
lucros. Se a empresa estiver operando abaixo do ponto de equilíbrio 
financeiro, ela poderá até cogitar uma parada temporária nas atividades. O 
ponto de equilíbrio econômico mostra a rentabilidade real que a atividade 
escolhida traz, confrontando-a com outras opções de investimento. 
Naturalmente, os custos imputados são um tanto subjetivos e deve-se ter em 
conta que se trata de um instrumento gerencial, não representando custos 
realmente incorridos, mas apenas uma comparação com possíveis aplicações 
alternativas do capital. 
 
 



A análise do Ponto de Equilíbrio é, pois, uma técnica de análise e planejamento baseada em 

relações de causa e efeito entre receitas e despesas, proporcionando ao gestor condições para 

tomada de decisões gerenciais em tempo real. 

 
A evidente expansão da atividade turística em todo o mundo, proporciona aos 

empreendedores a oportunidade de investimentos nos mais diversos segmentos da economia, 

possibilitando a empregabilidade desde os mais complexos setores, tais como: o  sistema de 

transportes, de hospedagens, de alimentos e bebidas, de eventos até aos menos complexos 

como artesanato, serviço receptivo, atividades de entretenimento, guias turísticos, entre 

outros, possibilitando a participação da comunidade na distribuição de renda e melhores 

condições sociais.  

 
Em um primeiro momento, para alcançar seus objetivos, se faz necessária a constituição das 

empresas, segundo o objeto da atividade pretendida. Em seguida, deve-se buscar as melhores 

condições operacionais que proporcionem controles gerenciais, úteis e eficazes, oferecendo 

aos administradores a garantia em sua tomada de decisões. Independentemente da atividade 

econômica e o tamanho da empresa, a Contabilidade de Custos, por meio dos mais variados 

sistemas de custeio e informações existentes, pode oferecer, seja para as organizações 

voltadas para a manufatura de bens, assim como para as  empresas prestadores de serviços, 

condições de análise e planejamento de suas operações visando a tomada de decisões. Neste 

sentido, observa-se que a Contabilidade de Custos representa um importante instrumento de 

referência administrativa no momento  da tomada de decisões gerenciais. 

 

 
2.10 Pesquisas acadêmicos publicadas sobre custos 

 

Após consulta e análise realizada na bibliografia existente, que aborda pesquisas e artigos 

sobre custos, além dos estuados já citados, observou-se, em resumo, o seguinte: 

 
a) Na literatura estrangeira foram encontrados trabalhos de Jordan (2000) que aborda assunto 

relativo à reestruturação de incorporação de resorts e áreas rurais; de Brown e Kwansa 

(1999) escrevendo sobre a utilização de modelos de custos aplicados ao turismo em face 

da evolução e desenvolvimento social como um todo; de Chs e Wong (1998) cujo tema 

aborda  à mensuração da qualidade dos serviços informatizados e os respectivos controles 

de custos e sua utilização  em um hotel de Hong Kong; de Enz e Potter (1998) analisando 



os impactos e variáveis relativos aos custos e a lucratividade em empresas hoteleiras; o 

trabalho de Cooper e Slagmulder (2003) onde os autores demonstram a preocupação  com 

os custos,  sugerindo a redução dos mesmos, porém, com inteligência e planejamento; já o 

estudo de Lawson (2003)  baseia-se especificamente na gestão de processos na aplicação 

do sistema de custeio ABC e sua utilização para tomada de decisões; 

 
b) Na literatura nacional, a grande maioria dos trabalhos abordam temas relativos às 

empresas industriais que tratam, normalmente, dos sistemas de custeio utilizados. Entre os 

diversos artigos destacam-se: o de Pereira e Sakamoto (2002) onde os autores procuram 

evidenciar a importância da Controladoria  com uma nova visão voltada, especificamente, 

para a  gestão de custos no tocante à tomada de decisões; o de Neto e Miranda (2003) que 

abordam a utilização dos sistemas de custeio em industrias brasileiras. Neste trabalho 

percebe-se que os autores identificaram dados interessantes tais como: 65,8%, das 76 

industrias respondentes utilizam o sistema de custeio por Absorção, contrapondo-se às 

pesquisas do presente trabalho onde nenhum hotel respondente utiliza o sistema de custeio 

por Absorção;  o trabalho de Strum, Krugliankas e Krugliankas (2002), analisa a 

importância do sistema de custeio ABC, especificamente no setor de informática. Por sua 

vez o trabalho de Callado e Callado (2002) é dedicado à utilização da Contabilidade de 

Custos nas empresas rurais, sem nenhuma relação com o setor hoteleiro; o artigo de Vieira 

e Júnior (2002) aborda também o sistema de custeio ABC e sua utilização nas indústria de 

autopeças do Estado de São Paulo, trata-se de um trabalho pontual sem relação  com a 

hotelaria;  pontual também é o trabalho de Yamaguchi e Martins (2003) no qual os autores 

demonstram a necessidade da utilização apropriada da Contabilidade de Custos nas 

empresas produtoras de leite em todo o país. 

 
c) Ainda na literatura nacional foram encontrados alguns trabalhos voltados para a aplicação 

dos custos em hospitais e hotéis, porém, em termos pontuais, tais como o de Guerra 

(2004) onde apresenta um estudo voltado para hotéis econômicos estabelecidos na cidade 

de São Paulo, cujo trabalho apresenta uma análise sobre os sistemas de informações, 

objetivando a implantação de estratégias de custos com vistas aos concorrentes; por fim, 

no trabalho de Raimundini, et al (2003) os autores desenvolvem um estudo de caso em 

dois hospitais da rede pública procurando evidenciar e identificar a utilização da 

Contabilidade de Custos nos procedimentos hospitalares especificamente nas áreas de 

Ginecologia e Obstetrícia. Como parâmetro os autores utilizam a aplicabilidade do 



sistema de custeio ABC por julgarem o ideal para o setor, todavia, constataram que os 

hospitais pesquisados não possuem nenhum controle sobre seus principais custos, não 

utilizam nenhum sistema de custeio, não identificam seus custos reais, proporcionando 

perdas significativas nos seus resultados em virtude do distanciamento das informações 

entre a Contabilidade e as áreas pesquisadas. 

 
Desta forma, tendo em vista a limitada literatura  sobre o assunto, este trabalho focaliza um 

estudo voltado para a utilização dos custos nos resorts estabelecidos no Sul do Brasil, onde, 

comparando com os demais trabalhos, foi possível identificar algumas semelhanças e 

diferenças, tais como: 

 
a) a grande maioria dos trabalhos existentes ainda estão voltados especificamente para o 

setor industrial; 

 
b) a maioria dos artigos tem como objetivo identificar a utilização do sistema de custeio 

ABC como forma de apuração e gestão dos custos;             

 
c) enquanto, a maior parte das industrias brasileiras utiliza o sistema de custeio por 

Absorção, no setor hoteleiro pesquisado nenhum respondente utiliza este sistema; 

 
d) os trabalhos que não abordam o setor de manufatura são extremamente pontuais; 

 
assim como no setor hoteleiro, as empresas brasileiras pouco utilizam a Contabilidade de 

Custos como ferramenta de informação e tomada de decisões. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Para a realização do presente estudo, tornou-se necessária a busca de um referencial teórico 

que fosse possível nortear as etapas de pesquisa,  por meio de uma metodologia mais 

adequada à proposta de trabalho. Por outro lado, a pesquisa científica possui uma ligação 

direta com a resolução de determinados problemas específicos, com a produção de teorias ou 

conhecimentos, bem como, a avaliação, análise e interpretação destas teorias. Acredita-se, a 

partir da afirmação de Rudio (1986, p. 6), que uma pesquisa para ser considerada científica 

necessita passar por um processo sistematizado, com método próprio e técnicas específicas, 

orientadas segundo as características do objeto de estudo, das condições conjunturais que 

cercam este objeto bem como a habilidade crítica e criativa do pesquisador.  

  
Neste sentido, identificou-se  a necessidade de um maior aprofundamento nos estudos sobre a 

composição dos custos como ferramenta de tomada de decisão, o que proporcionou  uma 

pesquisa de campo com o objetivo de conhecer a realidade nas empresas hoteleiras, 

especificamente dos hotéis de lazer/resorts que operam na Região Sul do Brasil, registrando 

de forma sistemática e metodológica todos os procedimentos que foram  seguidos no 

desenvolvimento da pesquisa, possibilitando a verificação dos resultados por futuros 

pesquisadores interessados na gestão hoteleira, na busca de respostas para suas dúvidas e 

possíveis soluções dos problemas. 

 
O método  de pesquisa utilizado para alcançar os resultados desejados foi o sistêmico, até 

porque, acredita-se que para estudar um fenômeno social, como o turismo, e em especial a 

hotelaria, torna-se imprescindível identificar a inter-relação dos diversos aspectos que possam 

interferir  no objeto do estudo. 

 
Com relação ao enfoque adotado para análise dos dados, adotou-se a pesquisa quantitativa, 

uma vez que os respectivos dados foram transcritos, tabulados e apresentados em forma de 

gráficos, não se opondo, entretanto, ao enfoque qualitativo que normalmente se 

complementam, onde, de acordo com Dencker (2000, p.47) “no caso do turismo podemos 

encontrar exemplos de projetos de pesquisa em que existem as duas abordagens”.  

 
Apesar da necessidade de um profundo levantamento bibliográfico, bem como entrevistas 

com pessoas envolvidas com o problema de pesquisa, não se pode caracterizar o presente 



trabalho de pesquisa como sendo puramente exploratório, isto porque, segundo Gil (1991, 

p.45), “Embora o planejamento exploratório seja bastante flexível, na maioria dos casos 

assume a forma de pesquisa bibliográfica ou de estudo de caso”, o que não representou o 

objetivo do presente trabalho em realizar apenas um estudo de caso. 

 
Desta forma, a pesquisa  desenvolvida para realização do presente trabalho, caracteriza-se 

pelo tipo descritivo tendo em vista a necessidade de identificar o funcionamento da gestão 

prática nas empresas hoteleiras voltadas para o lazer e que operam na Região Sul do Brasil. 

 
Acredita-se que este tipo de pesquisa está de acordo com  a afirmativa de Gil (1991 p.46), 

pois  “As pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das características 

de determinada população ou fenômeno, ou então, o estabelecimento de relação entre 

variáveis”, concluindo, mais adiante, que, juntamente com a pesquisa exploratória, são os 

tipos preferidos pelos pesquisadores sociais e solicitados, inclusive, por empresas comerciais. 

 
Deve-se ainda levar em conta que o presente trabalho de pesquisa busca a sistematização de 

conhecimentos na área das Ciências Sociais Aplicadas – especificamente da Contabilidade de 

Custos cujo interesse central está voltado tanto para o operacional como para o gerencial, ou 

seja, o de verificar se seus resultados poderão ser utilizados e aplicados na solução de 

problemas que ocorrem no dia-a-dia das empresas hoteleiras em especial os hotéis de 

lazer/resorts. 

 
A população pesquisada foi composta por 100% dos  hotéis de lazer/resorts que operam na 

Região Sul do Brasil, devidamente identificados no quadro 5. Salienta-se que o número de 

hotéis de lazer/resorts totalizam 16 empreendimentos não havendo, portanto, a definição de 

uma amostra para realização da pesquisa,  utilizando-se, para coleta de dados um questionário 

que consiste em um conjunto de questões, previamente elaboradas de forma sistemática e 

seqüencial, sendo respondidas, por escrito, diretamente pela pessoa indicada pelo 

empreendimento. Neste sentido, Gil (1991, p. 46) esclarece que o questionário pode ser 

definido como uma técnica de investigação composta por um número de questões 

apresentadas por escrito às pessoas, tendo como principal objetivo o conhecimento de 

opiniões, situações, interesses, etc. Por outro lado, no entendimento de Boyd Jr. e Westfall 

(1984, p. 17), quando a questão pesquisada envolve pessoas e perguntas feitas a elas, o 

questionário representa um instrumento extremamente eficaz. 

 



Quadro 4 
Universo da pesquisa 

ESTADO HOTEL/RESORT MUNICÍPIO RESPONDENTES 

PARANÁ 

 

Aguativa Resort & Convention 

Bourbon Cataratas Resort & 

Convention 

Grajagan Surf Resort 

Hotel Panorama e Aquamania 

Resort 

Iguaçu Golf & Club Resort 

Mabu  Tehrmas & Resort 

SPA Med Vale Hotel 

Termas de Jurema Resort Hotel 

Tropical das Cataratas Eco Resort 

 

 

Cornélio Procópio 

 

Foz do Iguaçu 

Ilha do Mel 

 

Foz do Iguaçu 

Foz do Iguaçu 

Foz do Iguaçu 

Guarapuava 

Iretama 

Foz do Iguaçu 

 

Dir. Financeiro 

 

Gerente Geral 

Gerente Geral 

 

Ger.  Financeiro 

Dir.  Financeiro 

Gerente Geral 

Ger.  Financeiro 

Dir. Administrativo 

Gerente Geral 

RIO 

GRANDE 

DO SUL 

Laje de Pedra Hotel e Resort Canela Gerente Geral 

SANTA 

CATARI

NA 

 

Águas de Palmas Resort de Lazer 

Costão do Santinho Resort 

Hotel Resort Residencial Itapema 

Vacation Club 

Plaza Itapema Resort & SPA 

Ponta dos Ganchos Exclusive Resort 

Resort & SPA Plaza Caldas da 

Imperatriz 

 

Gov. Celso Ramos 

Florianópolis 

 

Itapema 

Itapema 

Gov. Celso Ramos 

Santo Amaro da 

Imperatriz 

 

Gerente Geral 

Dir. Financeiro 

 

Gerente Geral 

Dir. Administrativo 

Gerente Geral 

 

Dir. Administrativo 

 

 
Observa-se, no quadro 4, que do total dos hotéis pesquisados 56% estão instalados no Estado 

do Paraná, sendo que dos 9 hotéis, 4 estão concentrados no município de Foz do Iguaçu o que 

representa 44%. Em contra partida, apenas 1 resort, do total da Região pesquisada, está 

instalado no Estado do Rio Grande do Sul.  

   



O questionário utilizado na pesquisa foi composto por perguntas fechadas e abertas 

possibilitando um leque de respostas. A princípio, pretendeu-se realizar a pesquisa em forma 

de entrevista direta por entender que a importância do problema e a dificuldade no retorno dos 

formulários enviados via Correio podem interferir ou atrapalhar a elaboração e tabulação dos 

dados. Por outro lado, alguns hotéis, por estarem localizados em distâncias não compatíveis 

com a disponibilidade de tempo e os  recursos financeiros  do pesquisador, foram contatados 

via telefônica para combinar o encaminhamento dos questionário por meio da Internet,  

possibilitando sua resposta imediata via correio eletrônico. Deste modo, no mês de dezembro 

de 2003, os questionários foram encaminhados para todos os resorts que operam na região 

pesquisada, diretamente para as pessoas ocupantes dos  cargos descritos no quadro 4 acima. 

 
Os dados coletados foram transcritos em planilhas Excel e representados em forma de 

gráficos e/ou quadros como forma de realizar a análise de freqüência e/ou intensidade das 

respostas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Os resultados apresentados a seguir referem-se aos dados coletados por meio de questionários 

encaminhados aos resorts instalados na região pesquisada, onde, primeiramente busca-se a 

identificação e características das empresas envolvendo, entre outros itens, taxa de ocupação, 

capacidade instalada número de funcionários, etc. A seguir as informações pertinentes aos 

objetivos da pesquisa ou seja, a utilização dos custos para tomada de decisões envolvendo a 

formação do preço dos produtos, apuração da margem de contribuição e do ponto de 

equilíbrio, classificação dos custos, etc. 

    

4.1 Dados gerais da empresa 

 

O questionário apresentado foi dividido em duas partes distintas. Na primeira, buscou-se 

informações  no que se refere ao nome da empresa, tipo de administração, categoria, tipo de 

capital, número de funcionários, capacidade instalada, taxa de ocupação média e clientela 

predominante. A Segunda parte do questionário tratou do objeto principal da  pesquisa 

demonstrado mais adiante. 

 
Por se tratar de uma pesquisa que envolve assuntos confidenciais foi perguntado, 

primeiramente, se  a empresa autorizava a divulgação do seu nome, como elemento de 

pesquisa, no bojo da dissertação. Nenhum dos hotéis entrevistados autorizou a divulgação dos 

números apresentados no questionário, somente o nome da empresa. 

 
Tendo em vista a impossibilidade da divulgação do nome dos resorts que responderam ao 

questionário, codificou-se os mesmos, aleatoriamente, da seguinte forma: 

 
• Empresas do Paraná de 1 a  6 

• Empresas de Santa Catarina de 1  a  5 

• Total das empresas de 1 a 12 

 
Nestas empresas foram entrevistados 9 nove pessoas, 1 apesar do contato pessoal, devolveu o 

questionário via e-mail e 2 receberam e devolveram os questionários via e-mail. Os 

respondentes foram as pessoas ocupantes dos diversos cargos conforme quadro 4. 

  



Considerando-se que no Rio Grande do Sul só foi identificado um resort, o mesmo não será 

apresentado individualmente, apenas quando os valores representarem dados gerais. 

  
Como pode ser observado na formulação do instrumento de pesquisa, não era objetivo do 

estudo identificar o perfil da pessoa que responderia o questionário, evitando-se, assim, 

possíveis constrangimentos, proporcionando, apenas questões relativas à empresa como um 

todo.  

 

4.1.1 Identificação dos resorts 

 

Neste sentido, o tema da pesquisa teve como  objetivo, além de identificar a utilização da 

Contabilidade de Custos nos hotéis de lazer/resorts,  traçar um comparativo desta utilização 

entre os hotéis que operam na Região Sul do Brasil. Desta forma, primeiramente, buscou-se 

identificar a população que opera na região. Segundo a revista Guia de Resorts Brasileiros, 

em sua primeira edição publicada no mês de agosto de 2003, a Região Sul do Brasil  possui, 

atualmente 16  equipamentos hoteleiros classificados como resort, distribuídos da seguinte 

forma: Paraná  9  resorts, Rio Grande do Sul somente 1  resort e em  Santa Catarina foram 

identificados 6  resorts. 

 

6%

38%
56%

PARANÁ RIO GRANDE DO SUL
SANTA CATARINA

  Gráfico 1 – Identificação dos Resorts 

 

Nota-se que a grande maioria dos resorts instalado na região pesquisada encontra-se no estado 

do Paraná, representando 56% do total, e apenas 6% no estado do Rio Grande do Sul. 

 



4.1.2 Localização dos resorts e devolução dos questionários 

 

Os hotéis do Paraná estão distribuídos desde o litoral até o oeste do Estado, em sua grande 

maioria instalados na cidade de Foz do Iguaçu. No Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, 

precisamente na cidade de Canela. Já os de Santa Catarina todos estão instalados no litoral. 

 
Como ponto de partida, devido à proximidade e facilidade de locomoção, as pesquisas foram 

desenvolvidas inicialmente nos resorts instalados em Santa Catarina. Primeiramente, iniciou-

se contato, por telefone, com todos os  hotéis para identificar a pessoa que poderia responder 

ao questionário. Após este contato, encaminhou-se, via e-mail, o questionário para devolução 

posterior. Com alguns hotéis, tanto do Paraná quanto de Santa Catarina, foram realizados 

contatos pessoais com as pessoas que responderam o questionário, oportunidade em que foi 

esclarecido e discutido o objetivo da pesquisa.  

Aos hotéis pertencentes a uma rede foi encaminhada, separadamente, um questionário para 

cada hotel. Com relação à devolução dos questionários apresentados, a freqüência ficou assim 

distribuída: 
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75%
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             Gráfico 2 – Devolução dos Questionários 
 

 

Dos 16 questionários enviados aos hotéis, 12 (75%) foram devolvidos devidamente  

respondidos. Portanto todos os resultados referem-se ao total de 12 resorts. Estatisticamente, 

o número dos questionários devolvidos com suas respectivas respostas, é representativo pois 

corresponde a 3/4 do universo pesquisado. 



4.1.3 Tipo de administração 

 

Sabe-se, por meio da mídia especializada, que a grande maioria das pequenas empresas 

hoteleiras instaladas no Brasil ainda possui administração familiar. Nos Resorts, por 

absorverem grandes investimentos, aparentemente poderiam ter administração diferenciada. 

Com o objetivo de identificar esta tendência, foi perguntado aos entrevistados o tipo de 

administração do empreendimento, demonstrando que, mesmo em grandes empreendimentos 

hoteleiros, prevalece a administração familiar. Entre os 12 hotéis que responderam o 

questionário 6 (50%) possuem administração familiar,   1 (8%)  está sob a responsabilidade de 

uma Empresa Administradora, 3 (25%) pertencem a grandes redes e 2 (17%) são empresas 

familiares, porém sua administração está sob a responsabilidade de um profissional contratado 

especificamente para este fim. Após tabulação, percentualmente, ficou distribuído, conforme 

gráfico 3 a seguir. 
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                    Gráfico 3 – Tipo de Administração 

  

 
Percebe-se que, independentemente do tamanho da empresa hoteleira, a administração 

familiar prevalece sobre os demais tipos, representando 50% contra, apenas, 17% dos hotéis 

administrados por profissionais contratados. 

 
 
 
 
 



4.1.4 Categoria 
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                               Gráfico 4 – Categoria dos hotéis 

 

A categoria dos hotéis instalados no Brasil passa por adaptações e novos critérios de 

avaliação, entretanto, foi solicitado este tipo de informação com o objetivo de identificar, 

junto ao entrevistado, qual a categoria considerada para o seu equipamento. Apesar da 

grandiosidade de determinados equipamentos, alguns se julgaram incompetentes para definir 

sua categoria. Entretanto, apurou-se os seguintes dados:  5  entrevistados consideraram seu 

hotel como sendo 5  estrelas, 4  consideraram como sendo 3  estrelas e 3 não possuem 

classificação oficial e se julgaram  incompetentes para defini-la.  

 
Para melhor visualização, os valores ficaram, percentualmente  distribuídos, conforme 

demonstrado no gráfico 4, acima. 

 
 

4.1.5 Tipo de Capital  

 

Procurou-se também identificar a origem do Capital Social dos hotéis, uma vez que, os 

resorts necessitam de grande inversão de capital para suportar seus investimentos. Neste 

sentido, observou-se que   2 (17%) dos hotéis pesquisados não souberam responder a  origem 

do Capital, 1  afirmou que Capital Social era de Economia Mista o que representa o 

investimento Público juntamente com o Privado e 9 (75%)  constituídos com Capital Privado 

e nacional. Percentualmente, os dados apresentaram o gráfico 5, a seguir. 
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                                         Gráfico 5 – Origem do Capital Social 

 

4.1.6 Número de funcionários 

 

Julgou-se importante saber o número de funcionários que o hotel possuía, já que a  Região Sul 

do Brasil está sujeita a períodos de sazonalidade, no que diz respeito à atividade turística,  

proporcionando  às empresas hoteleiras maior atenção e gerenciamento com relação ao 

número de funcionários necessários para um bom  atendimento aos seus clientes nos  períodos  

considerados como alta temporada e baixa temporada. Desta forma, dividiu-se a pergunta em 

duas etapas distintas para identificar o número de funcionários contratados em caráter 

permanente/efetivos e o número de funcionários contratados em caráter temporário.  

 
Tendo em vista a não autorização na divulgação do nome do hotel, relativos aos números 

apresentados, utilizou-se, como identificação, uma  numeração aleatória atribuída a cada hotel 

que devolveu o questionário. Neste sentido, em termos gerais, o total do número de 

funcionários contratados pelos 12 resorts que devolveram o questionário, ficou, 

aleatoriamente distribuído conforme quadro 5. 

 

 

 

 

 



Quadro 5 
Número de funcionário  - geral 

 
 

ALTA TEMPORADA BAIXA TEMPORADA 

FUNCIONÁRIOS 
 

FUNCIONÁRIOS 
 

HOTEL 

Efetivos Temporários Efetivos Temporários 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

 

81 

210 

55 

190 

20 

265 

41 

10 

330 

86 

137 

30 

 

9 

40 

20 

60 

25 

0 

3 

12 

30 

0 

0 

15 

 

81 

190 

55 

180 

20 

265 

36 

10 

175 

52 

137 

20 

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

30 

0 

0 

0 

 

 
Observa-se que o hotel número 5 pesquisado, no período de alta temporada,  contrata  

funcionários temporários em um valor percentual equivalente a 120% de seus funcionários 

efetivos. Isto é possível pela elevada  variação da taxa de ocupação que ocorre no período de 

alta temporada. Por sua vez, o hotel 7, não atinge a 10% de contratação. Observa-se, ainda, 

que os hotéis 6, 10 e 11, não contratam funcionários temporários. Sabe-se, porém, que o 

número de funcionários pode estar diretamente relacionado com a capacidade instalada do 

hotel e sua respectiva taxa de ocupação.  

 
Para melhor entendimento e discussão dos números coletados, serão apresentados, 

separadamente, os dados relativos aos funcionários, dos hotéis instalados nos estados do 

Paraná e de Santa Catarina. 

 



Quadro 6 
Número de funcionários – hotéis no Paraná 

 

HOTEL 
 

EVENTO  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 6 

Alta temporada – efetivos 86 190 30 81 210 265 

Alta temporada – temporários 0 60 15 9 40 0 

Baixa temporada – efetivos 52 180 20 81 190 265 

Baixa temporada – temporários 0 0 0 0 0 0 

 

 
Visualizando o quadro 6, pode-se constatar que os hotéis 1 e 6 não contratam funcionários 

temporários em períodos considerados de alta temporada, assim como 100% dos hotéis que 

responderam ao questionário não contratam funcionários temporários em períodos 

considerados de baixa temporada. Por outro lado o hotel 6 mantém o mesmo número de 

funcionário tanto no período de alta como no de baixa temporada, o que pode representar 

pouca variação de ocupação entre os períodos considerados de alta e baixa temporada. 

 
 

Quadro 7 
Número de funcionários – hotéis em Santa Catarina 

 
HOTEL 

EVENTO 
1 2 3 4 5 

Alta temporada - efetivos 330 10 20 41 55 

Alta temporada – temporários 30 12 25 3 20 

Baixa temporada - efetivos 175 10 20 36 55 

Baixa temporada - temporários 30 0 0 0 0 

 

 



Analisando o quadro 7 relativo aos hotéis instalados em Santa Catarina, pode-se observar 

algumas diferenças marcantes com relação aos hotéis Paranaenses: a) os hotéis 2, 3 e 5 

mantêm o mesmo número de funcionários efetivos tanto na alta quanto na baixa temporada; 

b) apenas o hotel  1 contrata funcionários temporários na baixa temporada e, 

coincidentemente, o mesmo número da alta temporada; c) mais uma vez o hotel  1 destaca-se 

em relação aos demais por reduzir, drasticamente, o número de seus funcionários efetivos na 

baixa temporada , representando uma variação percentual de aproximadamente 47% em 

relação ao funcionários efetivos da alta temporada. 

 

 
4.1.7 Capacidade instalada 

 

A Capacidade Instalada do equipamento hoteleiro, assim como em qualquer atividade 

empresarial, é de suma importância  para a realização de estudos e análises do comportamento 

administrativo de uma empresa. Dessa forma, procurou-se identificar, junto aos resorts, sua 

capacidade instalada em termos de unidades habitacionais e disponibilidade de leitos.  Assim 

como no número de funcionários, utilizou-se a codificação já definida, anteriormente, para 

representar os 12 hotéis pesquisados e que devolveram o questionário, cujas respostas estão 

representadas no quadro 8 a seguir. 

 
 

Quadro 8 
Capacidade Instalada e média de funcionários/UH – geral 

 
HOTEL 

EVENTO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Unidades 
habitacionais 75 170 55 208 42 116 15 62 156 156 251 18 

Número de leitos 188 550 170 427 252 464 34 300 461 306 550 72 
Média funcionários 

por unidade 
habitacional 

1,20 1,47 1,36 1,20 1,07 2,28 2,93 0,35 2,31 0,55 0,55 2,50 

 

 

Utilizando-se os números apresentados no quadro 8, foi estabelecido uma relação entre o 

número de unidades habitacionais com o número de funcionários contratados, tanto para alta 

quanto para baixa temporadas por se tratar de uma tomada de decisão administrativa bem 



como a capacitação do pessoal envolvido. Neste sentido, observa-se que o hotel 6, possui, em 

média 2,28 funcionários para cada unidade habitacional, demonstrando, aparentemente, uma 

estrutura de grande porte. Já o hotel 8, apresenta, em média 0,35 funcionários para cada 

unidade habitacional, demonstrando, aparentemente, uma estrutura mais enxuta. 

 
Para melhor análise, os números relativos às unidades habitacionais e respectivos números de 

leitos foram  separados para demonstrar os dados dos hotéis instalados nos estados do Paraná 

e de Santa Catarina, respectivamente. 

 

Quadro 9 
Capacidade instalada – hotéis no Paraná 

 

HOTEL  
 

EVENTO 
 

1 2 3 4 5 6 

Unidades habitacionais 156 208 18 75 170 116 

Número de leitos 306 427 72 188 550 464 

Média de leitos/unidade habitacional 1,96 2,05 4,00 2,51 3.23 4,00 

 
 

De acordo com  o quadro 9, observa-se que a maior média de leitos por unidade habitacional 

pertence aos  hotéis 3 e 6 que é exatamente de 4 leitos e a menor e do hotel 1 que é de 1,96 

leitos por unidade habitacional. Em termos gerais,  a média  de leitos por unidade habitacional 

ficou em  2,70, nos hotéis pesquisados no Paraná. 

Já em Santa Catarina, pode-se observar claramente, no quadro 10, que enquanto o hotel 3 

possui 42  unidades habitacionais e 252  leitos, o que representa, em média, 6  leitos por 

unidade habitacional, o hotel 4 possui 15  unidades habitacionais e apenas 34  leitos o que, em 

média, representa 2,26  leitos por unidade habitacional, reduzindo, consideravelmente o fluxo 

de pessoas nas dependências do resort, mesmo com uma taxa de ocupação em 100%.  

 
Chama a atenção a coincidência do número de unidades habitacionais entre os hotéis 1, 

Paraná e 1, Santa Catarina, ou seja 156. Entretanto, enquanto o hotel Paraná 1 possui, em 

média, 1,96 leitos por unidade habitacional, o hotel  Santa Catarina 1 possui, em média 2,96 

leitos por unidade habitacional.  

 



Já, em termos gerais, em Santa Catarina, a média é de 3,69 leitos por unidade habitacional, 

nos resorts, o que representa uma variação percentual de aproximadamente 37%, em relação 

aos resorts do Paraná, cuja média é de 2,70 leitos por unidade habitacional. 

 
Quadro 10 

Capacidade instalada – hotéis de Santa Catarina 
 

EVENTO 1 2 3 4 5 

Unidades habitacionais 156 62 42 15 55 

Número de leitos 461 300 252 34 170 

Média de leitos/unidade habitacional 2,96 4,84 6,00 2,27 3,09 

 

 
O total de unidades habitacionais disponíveis, entre os hotéis instalados na Região Sul do 

Brasil, que responderam ao questionário, está em torno de 2,85 leitos por unidade habitacional 

conforme, gráfico 6. 
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 Gráfico 6 – Relação entre unidades habitacionais e total de leitos - geral 

 

 

 

 

 



4.1.8 Taxa de ocupação 

 

A taxa de ocupação de um equipamento hoteleiro é fator preponderante para análise de sua 

eficiência gerencial e logística e, consequentemente, o retorno do seu investimento. 

Analisando-se a taxa de ocupação de um hotel, é possível identificar distorções operacionais. 

Esta pergunta procurou identificar algum tipo de distorção o que poderá ser observado nos 

quadros 11, 12 e 13 a seguir. 

 
Quadro 11 

Taxa de ocupação média  - geral 
 

HOTÉIS 
EVENTO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Alta temporada   90 85 90 80 75 NI 80 85 83 90 85 65 

Baixa temporada 45 50 25 30 35 NI 30 25 47 30 20 25 

Média anual 70 65 45 55 45 76 NI 40 56 55 40 30 
 
 
Em termos gerais, observa-se no quadro 11, que os hotéis 1, 3 e 10 possuem a maior taxa 

média de ocupação na alta temporada, já, na baixa temporada, os mesmos hotéis reduzem sua 

taxa média de ocupação em, aproximadamente, 50%, 72% e 67%, respectivamente. Observa-

se, ainda, que os hotéis 1 e 6 apresentam a maior taxa de ocupação média anual e a menor é a 

do hotel 12.  

 

 
Quadro 12 

Taxa de ocupação média – hotéis no Paraná 
 

HOTEL 
 EVENTO 

1 2 3 4 5 6 

Média alta temporada 90 80 65 90 85 NI 
Média baixa temporada 40 30 25 45 80 NI 
Média anual 55 55 30 70 65 76 

 

 
 



No quadro 12, observa-se que a taxa de ocupação média na alta temporada, em todos os hotéis 

que informaram seus valores, a mais baixa é a do hotel 3 que está na faixa de 65%. Apenas o 

hotel 6 não informou suas taxas médias tanto na alta quanto na baixa temporada. Em contra 

partida, é o hotel que possui a maior taxa de ocupação média anual. Por outro lado, o hotel 2, 

que registrou uma taxa média na alta temporada de 80%, apresentou a maior variação 

percentual, em termos de redução de taxa de ocupação média na baixa temporada o que 

representa uma queda de, aproximadamente,  62,5%.   

 

Quadro 13 
Taxa de ocupação média –  hotéis de Santa Catarina 

HOTEL 
EVENTO 

 
1 2 3 4 5 

Média alta temporada 83 85 75 80 90 
 

Média baixa temporada 47 25 35 35 25 

Média anual 56 40 45 NI 45 

 
 
 
Observa-se no quadro 13 que o hotel 4 não informou sua taxa de ocupação média anual. O 

hotel 5 que possui a maior taxa de ocupação na alta temporada 90%,  é um dos que informou 

a menor taxa de ocupação na baixa temporada, ou seja, 25%, o que representa uma queda de 

aproximadamente 72%.  Já o hotel 1, que ficou na quarta posição em relação à média na alta 

temporada, manteve-se em primeiro lugar, tanto no período de baixa temporada quanto na 

média anual, o que representa redução de 43% e 33%, respectivamente, em sua taxa média de 

ocupação.  

 
Considera-se importante a abordagem dos dados apresentados nos quadros 11, 12 e 13, no que 

diz respeito à taxa de ocupação, tendo em vista a tomada de decisão com relação à análise 

relativa ao custo-lucro-volume que, de acordo com Lunkes (2004 p. 121), “conduz o gestor a 

dois importantes conceitos: a margem de contribuição e o ponto de equilíbrio.”  A análise da 

relação custo-lucro-volume, será apresentada mais adiante. 

 
 



4.1.9 Clientela predominante 

 

A clientela dos hotéis que responderam ao questionário ficou bem definida, entretanto, os 

hotéis 3 e 4, instalados em Santa Catarina, foram categóricos em informar verbalmente, que 

apesar do seu público-alvo ser famílias, não aceitam crianças com menos de 14  anos de 

idade. 

 
Para melhor visualização, com relação ao público-alvo dos hotéis que responderam o 

questionário, estas informação serão consolidadas no gráfico 7, a seguir. 
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           Gráfico 7 – Clientela predominante 
 

Alguns hotéis informaram mais de um tipo de clientela, daí os percentuais não totalizarem 

100%. Observa-se a predominância da família como cliente. Por outro lado, os 33% que 

representam outros, foram informações relativas ao público que participam de eventos bem 

como desportistas.  

Observou-se, nas respostas apresentadas, que nenhum hotel informou, como segmento, um 

público com  características predominantemente de executivos.  

 
 

4.2 Dados sobre o objeto da pesquisa 

 

A segunda parte do questionário foi destinada às questões relativas ao objeto primordial da 

pesquisa, ou seja,  saber se os hotéis pesquisados utilizavam algum  Sistema de Custeio, 

amplamente discutidos por autores e pesquisadores voltados para a Contabilidade de Custos. 



Em caso afirmativo, que sistema utilizavam, se identificavam e separavam com certa 

facilidade os custos fixos dos variáveis, se adotavam alguma metodologia específica para 

formação do preço de venda de suas diárias, se apuravam com facilidade a Margem de 

Contribuição de suas diárias bem como a apuração do Ponto de Equilíbrio. Foram colocadas 

também, questões abertas para identificar quais os elementos que os hotéis utilizavam, para 

formação do custo de suas diárias, tais como: matéria-prima, materiais diversos, mão de obra 

direta e outros materiais. A tabulação dos dados ficou distribuída, conforme gráficos  de 8 a 

13, a seguir 

 

 

4.2.1 Sistema de custeio 
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                                         Gráfico 8 – Utilização de algum sistema de custeio 

 

 
Para fins de apropriação dos custos de produção aos produtos, mercadorias  ou serviços, a 

Contabilidade de Custos dispõe de alguns critérios cientificamente comprovados e 

amplamente  discutidos por inúmeros autores e estudiosos da matéria. Foi perguntado aos  

hotéis se eles baseavam-se em algum Sistema de Custeio, utilizado pela Contabilidade de 

Custos, para apurar os custos fixos e variáveis da sua diária. Após tabulação de todos os 

hotéis que responderam ao questionário, obteve-se os resultados conforme gráfico 8 acima. 

 
Quando foi perguntado se o hotel baseava-se em algum sistema de custeio, utilizado pela 

Contabilidade de Custos, para apurar os Custos Fixos e Custos Variáveis da diária, 10 hotéis 

foram taxativos e responderam sim e apenas 2 hotéis responderam  não. 



 
Como parte integrante da pergunta acima, foi colocada a seguinte pergunta: “se a resposta for 

positiva qual o Sistema de Custeio utilizado?”. Como opção foram apresentados os seguintes 

sistemas: Absorção ou Integral; Direto ou Variável, Atividade – ABC e Outro com espaço 

para descrição.  

 
Ainda, a título de opção, colocou-se a seguinte situação: “se a resposta for negativa poderia 

descrever, resumidamente, como apura os custos da diária?”. Os hotéis que não utilizam um 

sistema de custeio, também são souberam responder como apuram o custo de suas diárias. 

Após tabulação dos dados, os resultados estão expressos no gráfico 9.   
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Gráfico 9 –  Tipo de sistema de custeio utilizado 
 

Observa-se no gráfico 9, que 8 hotéis que responderam utilizar algum sistema de custeio 

afirmaram utilizar o Sistema de Custeio Direto ou Variável que, por sua natureza, representa 

um método gerencial e que proporciona a apuração da Margem de Contribuição. 2 hotéis 

responderam utilizar o sistema ABC e 2 não responderam. Curiosamente, nenhum hotel 

afirmou utilizar o método de custeio por Absorção ou Integral. 

 

4.2.2 Separação dos custos fixos dos custos variáveis 

 

Julgando-se de suma importância essa informação, para uma perfeita análise dos custos que 

compõem um produto ou serviço, foi colocado no questionário a seguinte pergunta: identifica 

com certa facilidade e separa os Custos Fixos dos Custos Variáveis ?. Como pode-se observar 

no gráfico 10, a seguir, 8 hotéis que responderam ao questionário afirmaram  separar com 



facilidade os custos fixos - gastos que não dependem do volume de produção ou venda -  dos 

custos variáveis  -  gastos que acompanham o volume de produção ou venda. 
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        Gráfico 10 – Separação dos custos fixos e variáveis 

 

 
Ainda, nesta questão, foi apresentada uma outra pergunta aberta que possibilitasse ao 

entrevistado descrever, resumidamente, quais os critérios adotados para processar está 

separação. Para melhor visualização, apresenta-se, no quadro 14, as respostas apresentadas. 

Alguns hotéis, evidentemente, não responderam a pergunta formulada. 

 
Observa-se que os hotéis, mesmo apresentando uma resposta, demonstram uma falta de 

conhecimento da teoria com relação à separação entre os custos fixos e os variáveis. Neste 

sentido, concorda-se com Lunkes (2004, p. 114) quando comenta  que a correta separação 

entre custos fixos e variáveis, talvez seja um dos aspectos mais importantes na gestão de 

custos em hotéis, até  porque, serve de base  para tomada de decisão com relação à formação 

do preço de venda, orçamento etc. O hotel 6 descreve os conceitos de custos fixos e custos 

variáveis exatamente como são apresentados por todos os autores da matéria. 

 
Aparentemente, esta falta de conhecimento pode ser proporcionada pela escassez de 

bibliografias dedicadas especificamente ao setor hoteleiro, bem como, a utilização inadequada 

da Contabilidade de Custos pelas empresas hoteleiras em geral.  

 



Quadro 14 
Critérios para separar custos fixos dos variáveis 

HOTEL 
 

RESPOSTAS 
 

PR-1 

 

• Separamos o custo financeiro, custo de manutenção dos custos de 
investimentos. Eles são indicados separadamente. 

 

PR-2 

 

• A contabilidade é feita separada. É lançado separado por Setor/Centro 
de Custo. 

 

PR-4 

 

• O sistema utilizado processa as informações da auditoria de receita e, 
parâmetros já pré-definidos, nos dão a posição atualizada. 

 

PR-5 

 

• Através da contabilidade gerencial com sistema integrado conseguimos 
levantar com segurança e rapidez os custos fixos e variáveis. 

 

PR-6 

 

• Custos Fixos: aqueles que independem da ocupação do hotel e 
necessário ao funcionamento. 

• Custos Variáveis: aqueles que advindos do consumo por força da 
ocupação. 

 

SC-1 

 

• A natureza de cada custo e se está diretamente relacionado com a 
ocupação do apartamento. 

 

SC-2 

 

• Custos que se repetem mensalmente como contratos anuais, folha, 
energia elétrica, etc. 

 
 
 
As respostas consolidadas nos gráficos 8, 9 e 10, bem como as respostas do quadro 14, nos 

conduzem diretamente a uma das questões de pesquisa  onde o pesquisador pretendia saber se 

os hotéis pesquisados dispunham de informações adequadas para identificação, apuração e 

formação dos custos de seus produtos e serviços, percebendo-se distorções com relação aos 

estudos desenvolvidos, pelo pesquisador, em sua fundamentação teórica, retirados de 

literaturas publicadas por autores envolvidos com a matéria.   

 

4.2.3 Preço de venda da diária  

 

Com relação à formação do preço de venda da diária, foi perguntado qual a metodologia 

utilizada pelo hotel. Sabe-se que existem vários métodos para formação do preço de venda de 



um produto ou serviço, alguns deles surgem a partir da apuração dos custos dos produtos ou 

serviços, proporcionando um determinado  valor base que poderá ser apresentado ou testado  

junto ao mercado consumidor para identificar sua aceitação. Tentando facilitar as resposta, 

foram apresentadas algumas opções bem  como uma oportunidade de resposta própria. 

Obteve-se as  respostas representadas no gráfico 11. 
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 Gráfico 11 – Formação do preço de venda da diária 
 
 
Observa-se que alguns dos hotéis apresentaram duas respostas entre as opções oferecidas, 

entretanto pode-se observar que 50% dos hotéis que responderam ao questionário praticam o 

seu preço de acordo com o mercado, não utilizando como base para formação de preços, os 

custos apurados. Neste aspecto, concorda-se  com o pensamento de Crepaldi (2002, p. 267), 

quando afirma que  “o comportamento do mercado com relação ao preço passa a ser cada vez 

mais importante dentro de cenário competitivo.”, concluindo mais adiante que “nessa 

circunstância, a margem de contribuição passa a ser o instrumento mais adequado de 

mensuração de desempenho.”  Os dados aqui apresentados respondem um dos objetivos 

específicos da pesquisa que seria o de levantar o método adotado pelos hotéis pesquisados 

para formar o preço de venda de seus produtos e serviços, incluindo, evidentemente, nos 

serviços, o preço da diária. 

 

 

 



4.2.4 Margem de Contribuição 
  

A apuração da Margem de Contribuição ou Margem Bruta – diferença apurada  entre o preço 

de venda e o custo variável do produto ou serviço – apresenta-se  como ferramenta de suma 

importância para a definição do lucro bruto de uma empresa, cujo valor proporciona a 

cobertura dos Custos Fixos, não embutidos no custo dos produtos ou serviços, possibilitando, 

ainda, a formação do lucro operacional. Apresentou-se uma questão para saber  se o hotel 

apurava com facilidade a Margem de Contribuição Média da Diária.  
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                        Gráfico 12 – Apuração da Margem de Contribuição 

 

Conforme representado no gráfico 12, o número de respostas, positivas e negativas foi 

exatamente igual, ou seja 50%, o que,  aparentemente, demonstra falta de conhecimento, isto 

porque, quando perguntado sobre a separação de custos fixos e variáveis, cujas respostas estão 

representadas no gráfico 10, 67% responderam que sim  e 33% que não apuram ou não 

souberam responder. Observa-se a falta de coerência entre as duas respostas, quando se 

constata que “a margem de contribuição é a quantia de receita que permanece depois de 

deduzir os custos e despesas variáveis. É freqüentemente calculado com base na 

unidade/apartamento do hotel", LUNKES ( 2004, p. 121).    

 

 

 

 



4.2.5 Ponto de Equilíbrio 

 

Com relação à pergunta se o hotel apurava com facilidade o Ponto de Equilíbrio Médio da 

Diária, 58% dos hotéis que responderam ao questionário afirmaram que apuravam  este valor, 

conforme pode-se visualizar o gráfico 13 abaixo.  

 
Aqui, pode-se constatar uma certa coerência com relação a resposta da Margem de 

Contribuição, uma vez que se a empresa não apura este valor não tem como apurar também o 

Ponto de Equilíbrio.  

 
Por outro lado, isto demonstra que ainda 42% dos hotéis que responderam ao questionário não 

têm conhecimento do valor necessário para cobrir os seus custos fixos e onde inicia sua 

lucratividade. Neste sentido, de acordo com Padoveze (1997, p. 257), o ponto de equilíbrio 

evidencia, em termos quantitativos, qual é o nível de ocupação do hotel, para que consiga 

pagar todos os seus custos e despesas fixas, além dos custos e despesas variáveis incorridas na 

elaboração dos produtos ou serviços. No ponto de equilíbrio, não há lucro ou prejuízo. 

Somente, a partir deste nível de ocupação, é que o hotel inicia sua lucratividade.  
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Gráfico 13 – Apuração do Ponto de Equilíbrio 
 

Sabe-se que a apuração e análise do ponto de equilíbrio baseia-se na relação custo-lucro-

volume, bem como na apuração da margem de contribuição. Embora essas análises possam 

ser aplicadas a dados históricos, sua utilização mais importante está ligada às estimativas 

futuras. Todavia, é importante reconhecer que as análises do ponto de equilíbrio dependem de 



uma identificação dos custos, em relação ao volume de atividade, ou seja, de uma 

identificação dos componentes fixos e variáveis de qualquer item de custo.  

 
Por meio de projeções futuras, a partir do ponto de equilíbrio, pode-se projetar lucratividade 

indispensável à tomada de decisão em administração no que se refere à remuneração e retorno 

do capital, aplicação em novos investimentos,  capitalização da empresa, políticas de preços, 

redução  de preço para grupos, variados tipos de promoções em períodos de sazonalidade etc.  

 

 

 4.2.6 Custo de produção da diária  

 

Neste item, procurou-se identificar se o hotel tinha condições de apurar, separadamente, os 

seus custos de produção, segundo os princípios fundamentais da Contabilidade de Custos, no 

que diz respeito aos fatores de produção de um produto ou serviço. Foi solicitado descrever, 

resumidamente e separadamente, por fator de produção, quais os itens que compunham o 

custo de produção da diária do hotel. Com o objetivo de facilitar a resposta, identificou-se os 

fatores de produção como sendo: matéria-prima;  materiais diversos; mão de obra direta e 

outros. 

 
Considerando que a pergunta foi apresentada de forma aberta, as respostas foram 

diversificadas, assim como, 4 hotéis  não responderam.  As respostas estão consolidadas no 

quadro 15, sem, entretanto identificar o hotel, nem mesmo pela numeração, apenas pelos 

fatores de produção. 

 
Colocou-se, ainda, uma questão aberta, caso as questões relativas aos fatores de produção  não 

fossem respondidas: “quais os  itens que deveriam ser considerados para formar o custo da 

diária do hotel?” Somente dois dos hotéis pesquisados responderam conforme abaixo: 

 
• “Por utilizar o critério de valor de mercado, analisamos mensalmente nossos custos, 

lavanderia, salários, horas extras, materiais de limpeza, o café da manhã e custo de 

reposição dos materiais.”  (Gerente Financeiro do hotel 10). 

• “Total de gastos e receitas, por exemplo, no período anterior.” (Diretor Administrativo do 

hotel 8). 

 



Observa-se, por meio das resposta apresentadas no quadro 15, a falta de conhecimento das 

pessoas que responderam ao questionário, com relação aos fatores de produção de um bem ou 

serviço. Sabe-se, entretanto, das dificuldades encontradas pelos gestores da hotelaria em geral 

para identificar, separar e alocar seus custos com relativa precisão.  
 
Nota-se, também, uma falta de definição com relação aos gastos, haja vista, que, de acordo 

com as respostas, o item  “manutenção” é considerado como “matéria prima” por um hotel, 

“materiais diversos” por um segundo e “outros” por um terceiro hotel, caracterizando uma 

falta de padronização no entendimento dos fatores de produção. 

 
 
 

Quadro 15 
Principais gastos dos Custos de Produção da Diária, na percepção dos entrevistados 
 

FATORES DE 
PRODUÇÃO EVENTO 

 

MATÉRIA PRIMA 

• Materiais de limpeza, material de higiene, enxoval; 
• Produtos de limpeza, manutenção permanente, troca de roupa 

branca; 
• Produtos de limpeza, lavanderia, alimentos; 
• Energia, manutenção de equipamentos; 
• Máquinas e equipamentos, custo de produtos vendidos; 
• Alimentos. 
 

MATERIAIS 

DIVERSOS 

• Lavanderia: fator que eleva os preços; 
• Manutenção do prédio, materiais operacionais; 
• Materiais de embalagem; 
• Manutenção, materiais de limpeza;  
• Insumos, enxoval, materiais de limpeza; 
• Materiais p/manutenção, limpeza e uso e consumo; 
• Materiais de limpeza e higiene, lavanderia e alimentação. 
 

MÃO DE OBRA 

DIRETA 

• Salários e encargos sociais; 
• Salários, encargos, mão de obra temporária; 
• Folha de pagamento 
• Folha de pagamento mais encargos 
• Salários, contribuições sociais. 
 

OUTROS 

• Energia consumida; 
• Impostos; 
• Propaganda, impostos, energia elétrica; 
• Energia elétrica, manutenção e reposição de materiais. 

 

 



Acredita-se que, para sanar tais dificuldades, bem como a aparente  falta de conhecimento 

com relação ao entendimento, padronização e aplicabilidade correta dos fatores de produção 

na atividade hoteleira, se faz necessária, até mesmo para a apuração real dos resultados e 

sobrevivência destas organizações, a interferência de associações de classe tais como a 

Associação Brasileira da Industria Hoteleira – ABIH, órgãos como sindicatos das categorias 

envolvidas, tanto do empregador como de empregados,  o SEBRAE oferecendo curso de 

capacitação do pessoal envolvido, bem como cursos específicos para formação de Gerentes 

Hoteleiros e o aproveitamento de profissionais Turismólogos que anualmente são colocados 

no mercado de trabalho por meio de cursos de graduação oferecidos pelas Universidades de 

todo o País, cuja mão de obra especializada ainda é, aparentemente, pouco aproveitada pelo 

setor hoteleiro. 

 

 
4.2.7 Algumas sugestões apresentadas  
 

Finalizando o questionário, foi feita uma questão aberta para que o entrevistado, caso 

preferisse,  apresentasse alguma sugestão que pudesse auxiliar o pesquisador em seu trabalho, 

bem como  enriquecer  o desenvolvimento e conclusão do presente projeto de Dissertação. Os 

comentários ou sugestões apresentadas foram as seguintes: 

 
• “Hoje, as empresas estão adequando seus preços de venda ao mercado, e, 

consequentemente, adequando seus custos à receita.” (Diretor Administrativo do hotel  9). 

 
• “O custo como ferramenta de decisão gerencial é importante; mas a busca pela qualidade, 

talvez dependa muito do equilíbrio dos custos fixos e variáveis, portanto acho 

extremamente enriquecedor esta conscientização dos hoteleiros, e não apenas a 

concorrência, como vem sendo apurado.”  (Gerente Geral do hotel 5). 

 
• “Porque o nosso Estado (governo e iniciativa privada) investem tão pouco em divulgação 

dos nossos potenciais turísticos, se sabemos que hoje, em nível mundial, o turismo é a 

indústria mais próspera ?”  (Diretor Administrativo do hotel 8). 

 
• “Os hotéis investem em diferenciais para encantar o cliente e procuram diminuir os 

custos, inclusive de pessoal.”  (Gerente Financeiro do hotel 10). 

 



• “Na hotelaria, o administrador deve sempre estar atento à sazonalidade para os períodos 

compreendidos entre alta e baixa temporada, procurando sempre a redução de custos e 

melhora na qualidade dos serviços.”  (Diretor Financeiro do hotel 2). 

 
• “mencionar, também, custos e forma de cálculo destes da área de gastronomia, que é 

muito representativo nos resorts.” (Gerente Geral do hotel 11).    

 
Evidentemente, não era o objetivo da presente pesquisa identificar custos da gastronomia, 

apenas da diária e seus componentes, sabe-se, entretanto, que alimentos e bebidas são fatores 

preponderantes na formação do custo da diária de um resort o que, apenas, dois hotéis 

mencionaram como alimentos, ficando como sugestão para um próximo trabalho. 

 
Percebe-se, mais uma vez, pelas sugestões apresentadas, que a prática na hotelaria está 

distante da teoria no que se refere a custos para tomada de decisão, quando um hotel sugere 

que os hotéis estão investindo em diferenciais na busca encantamento ao cliente, procurando 

diminuir os custos. Nesta sugestão, a relação observada para redução dos custos em relação ao 

encantamento ao cliente, seria, provavelmente, a capacitação do pessoal envolvido, que, a 

princípio, geraria mais custos.  

 
Outro hotel considera custo como “ferramenta de decisão gerencial”, considerando 

importante, entretanto vincula a busca da qualidade com o ‘equilíbrio dos custos fixos e 

variáveis”, o que torna-se, aparentemente, muito difícil, uma vez que, segundo Lunkes (2004, 

p. 114),  os custos fixos permanecem iguais independentemente do nível de ocupação do 

hotel. Já os custos variáveis oscilam diretamente em relação ao total de ocupação do hotel. 

Percebe-se que o equilíbrio entre custo fixo e variável, provavelmente não seja possível, 

porém, a otimização sim. 

 
Já, um terceiro hotel afirma que “as empresas estão adequando seus preços de venda ao 

mercado.” Com esta decisão buscam adequar  “seus custos à receita.” Nesta afirmação 

percebe-se certa coerência, mesmo porque no mercado globalizado  as empresas necessitam 

de preços competitivos, buscando a otimização de seus custos. Entretanto, para esta tomada 

de decisão se faz necessário um controle permanente, eficiente e confiável de seus custos. 

Neste sentido, concorda-se com Crepaldi (2002, p. 67) quando afirma que “uma organização 

sem controle é inviável.” 

 



Outras sugestões e comentários foram apresentados sem, entretanto estabelecer uma relação 

direta com o objetivo da pesquisa como, por exemplo, o pouco investimento tanto por parte da 

iniciativa privada como pública  na divulgação dos atrativos turísticos. Ou, ainda, a 

preocupação que o administrador hoteleiro deve ter com períodos sazonais, procurando 

otimizar os custos sem, entretanto, perder a qualidade dos serviços oferecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 
Atualmente, alguns setores da economia convivem  com um mercado globalizado,  

competitivo e informativo. Os meios de comunicação proporcionam, em tempo real, 

informações sobre o comportamento da economia mundial, situação política e social aos 

consumidores em geral que buscam, cada vez mais,  qualidade e preço dos produtos ou 

serviços adquiridos. 

 
Neste contexto, destaca-se o turismo e seus produtos como  parte integrante do setor de 

serviços. Segundo Oliveira (2000, p. 29) o turismo apresenta-se como fenômeno de massa e é 

conseqüência da elevação do nível de renda da população mundial, bem como, da 

multiplicação e barateamento dos meios de transporte e da melhoria do padrão de vida da 

sociedade como um todo. A hotelaria, por sua vez, é parte integrante e essencial do produto 

turístico e sua evolução, nos últimos tempos, tem proporcionado uma oferta  diversificada nos 

tipos de hospedagem, procurando atender as necessidades, dos mais simples aos mais 

sofisticados e exigentes consumidores.  

 
Neste sentido, o presente trabalho de pesquisa direcionou o seu foco especificamente para os 

hotéis de lazer/resorts que operam na Região Sul do Brasil, para saber se eles conhecem os 

custos, se isto ajuda na tomada de decisão e se utilizavam os princípios e conceitos relativos a 

Contabilidade de Custos.  

 
A leitura, interpretação e análise dos dados  apresentados pelos 12  hotéis pesquisados, 

conduziram o pesquisador   às seguintes reflexões relativas aos objetivos e às questões de 

pesquisa.  

 
Observou-se a preocupação dos hotéis entrevistados com relação à utilização dos custos na 

composição de seus produtos e serviços. Mesmo sem um entendimento profundo da matéria 

reconhecem sua importância para a sobrevivência das empresas junto aos seus concorrentes 

que operam em um mercado exigente,  competitivo e em constante evolução. Neste sentido, a 

Contabilidade de Custos pode contribuir de maneira ímpar como ferramenta de controle e 

análise tendo em vista a tomada de decisões. 

 
Já, com relação a utilização de algum sistema de custeio que proporcionasse a separação dos 

custos fixos e variáveis, mesmo com respostas positivas, verificou-se um grande esforço dos 



hotéis pesquisados na busca desta definição, especificamente com relação aos custos variáveis 

que, teoricamente, são os gastos incidentes na composição do produto ou serviço. Por outro 

lado os custos fixos estão relacionados com a operacionalização da empresa, servindo de base  

para a apuração do ponto de equilíbrio, instrumento importante na tomada de decisões em 

termos de planejamento voltado para a cobertura dos custos fixos, bem como, da projeção de 

lucratividade. 

 
Constata-se, todavia, que 5 hotéis, o que representa aproximadamente 42% dos que 

devolveram o questionário, não identificam seus custos fixos e nem apuram o ponto de 

equilíbrio, concluindo-se que estes hotéis não podem afirmar com relativa precisão quantas 

unidades habitacionais precisam vender mensalmente para estes custos, tornando-se possível 

afirmar, com segurança, o quanto  estão tendo de lucratividade ou onde, exatamente, inicia 

esta lucratividade. Acredita-se que esta falta de informação pode dificultar a tomada de 

decisões no que se refere a promoções ou descontos especiais em seu preço de venda. 

 
Ainda, com relação aos custos variáveis, se não forem devidamente identificados, podem 

distorcer a apuração da margem de contribuição, que, teoricamente representa um valor que 

deve cobrir todos os custos fixos e proporcionar lucratividade. A margem de contribuição ou 

margem bruta, é fator preponderante na tomada de decisões relativas à formação de reservas 

para novos investimentos. 

 
Nas questões de pesquisa foi apresentado  um item com relação à identificação dos elementos 

que compõem o preço de venda praticado pelos hotéis pesquisados. Entende-se que tais 

elementos surgem a partir de controles de custos para a separação e apropriação adequada dos 

fatores de produção, visando à formação do custo de produção do bem ou serviço. De acordo 

com Bruni e Famá (2003, p. 340) “a tarefa de determinar preços de venda é influenciada por 

múltiplos fatores, relativos aos custos ou aos valores percebidos.”  Percebe-se, portanto, a 

importância dos custos para a composição do preço de venda de um produto ou serviço.  

 
Analisando as respostas, nota-se que 6 (50%) dos hotéis que devolveram o questionário não 

apuram os custos para formação de seus preços. Estas empresas acompanham os preços  

praticados pelo mercado, tornando mais difícil uma tomada de decisão sobre políticas de 

preços e promoções, em tempo real, visando a busca de novos clientes, por exemplo,  por 

desconhecerem seus próprios custos. Por sua vez, 3 (25%) dos hotéis informaram que utilizam 

o método mark-up para formação de seus preços por meio de uma taxa de marcação. Este 



método possibilita uma grande simplificação no processo de formação de preços, uma vez que 

os custos fixos e demais gastos são incorporados diretamente neste percentual. Observa-se 

que esta prática não é utilizada pela grande maioria dos hotéis pesquisados, comprometendo 

uma possível tomada de decisão, sem, entretanto, inviabilizar sua sobrevivência. 

 
Finalizando, convém ressaltar que, por se tratar de uma pesquisa realizada em resorts 

localizados no sul do Brasil, seus resultados não podem ser generalizados para outras regiões 

do país nem tão pouco para os demais tipos de estabelecimentos hoteleiros, tendo em vista as 

especificidades das empresas pesquisadas. 

 
No entanto, entende-se que os resultados do estudo são relevantes para melhorar o 

conhecimento das práticas da gestão financeira, no que se refere  à tomada de decisões, junto 

ao setor hoteleiro e sua relação com a teoria. Além disso, em virtude da maioria das pesquisas 

sobre custos, por sua própria característica e natureza, serem  realizadas em empresas 

industriais, este trabalho, pode trazer uma contribuição significativa por se tratar de um estudo 

realizado em empresas prestadoras de serviços.  

 
Outro  ponto a destacar refere-se  ao fato de que o presente trabalho poderá servir de base para 

estudos semelhantes, nos demais empreendimentos hoteleiros, bem como, para  outros tipos 

de empresas prestadoras de serviço, em especial, aquelas voltadas para a atividade turística, 

possibilitando ao bacharel em Turismo e Hotelaria e demais dirigentes de empreendimentos 

hoteleiros, a oportunidade de análise e reflexões voltadas para à gestão e à tomada de 

decisões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REFERÊNCIAS 
 
 
ANDRADE, Ivan Dantas. Fronteiras entre circulante e longo prazo. Revista Brasileira de 
Contabilidade, Brasília, n. 123, p. 56-64, maio/jun. 2000. 
 
ANDRADE, José Vicente de.  Turismo: fundamentos e dimensões. 6. ed. São Paulo: Ática,  
1999. 
 
ANDRADE, Nelson; BRITO, Paulo Lúcio de; JORGE, Wilson Edson. Hotel: planejamento e 
projeto. 3 ed. São Paulo: SENAC,  2001. 
 
ASSEF, Roberto. Guia prático de formação de preços: aspectos mercadológicos, tributários 
e financeiros para pequenas e médias empresas. Rio de Janeiro: Campus, 1997. 
 
BALLOU, Ronald H. Gerenciamento da cadeia de suprimentos: planejamento, 
organização e logística empresarial. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2001  
 
BENI, Mário Carlos. Análise estrutural do turismo. 4. ed. São Paulo: SENAC, 2001. 
 
BERNARDI, Luiz Antônio. Política e formação de preços: uma abordagem competitiva e 
integrada. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1998. 
 
BEULKE. Rolando; BERTÓ, Dalvio José. Estrutura e análise de custos. São Paulo: 
Saraiva, 2001. 
 
BOYD Jr.; Harper W.;  WESTFALL, Ralph. Pesquisa mercadológica: texto e casos. Rio de 
Janeiro: FGV, 1984. 
 
BORNIA, Antônio Cezar. Análise gerencial de custos em empresas modernas. Porto 
Alegre: Bookman, 2002. 
 
BROWN, D. Omstayo e KWANSA, Francis A. Using IRR and NPV models to evaluate 
societal costs of tourism projects in developing coutries. International Journal of 
Hospitality Management. New York,  vol. 18, n. 1, p. 31-41, mar. 1999.   
 
BRUNI, Adriano Leal;  FAMÁ, Rubens. Gestão de custos e formação de preços: com 
aplicações na calculadora HP 12C e Excel. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2003. 
 
CALLADO, Antônio André Cunha e CALLADO, Aldo Leonardo Cunha. Custos no processo 
de tomada de decisão em empresas rurais. In: ENCONTRO ANUAL DA ANPAD, 26., 2002, 
Salvador. Anais. Rio de Janeiro: Metrópole,  2002, CCG-1751, CD-ROM.  
 
CARVALHO, L. Nelson. Harmonização contábil e de auditoria: uma visão das economias 
emergentes. Revista Brasileira de Contabilidade, Brasília, n. 118, p. 8-13, jul./ago. 1999. 
 
CASTELLI, Geraldo. Administração hoteleira. 6. ed. Caxias do Sul: EDUCS, 1999. 
  
 



CHS, Vicent e WONG, James. Measuring service quality of the computerized food and 
beverage cost control system in Hong Kong hotels using a gaps model approach. Journal of 
Hospitality & Tourism Research. London, v. 22, n. 03, p. 268-286,  ago. 1998.  
 
CREPALDI, Silvio Aparecido. Contabilidade gerencial: teoria e prática. 2. ed. São Paulo: 
Atlas, 2002. 
 
CHRISTOPHER, Martin. A logística do marketing. 3. ed. tradução: Nota Assessoria. São 
Paulo: Futura, 1999.  
 
COOPER, Robin e SLAGMULDER, Regine. Redução de custos com inteligência. HSM 
Management – Journal of Cost Management, Barueri, ano 7, vol. 5, n. 40, p. 32-38, 
set./out. 2003. 
 
DENCKER, A. F. M. Métodos e técnicas em pesquisa em turismo. 4. ed. São Paulo: 
Futura, 2000. 
 
DUTRA, Renê Gomes. Custos: uma abordagem prática. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1991.  
 
ENZ, Cathy A. e POTTER, Gordon. The impacts of variety on the costs and profits of a hotel 
chain`s properties. Journal of Hospitality & Tourism Research. London, v. 22, n. 2, p. 142-
155, maio 1998.  
 
FABRO, Jaime. Custeio baseado em atividades (ABC) aplicado a empresas prestadoras de 
serviços contábeis. Revista Brasileira de Contabilidade, Brasília, n. 131, p. 85-91, set./out. 
2001. 
 
FAVERO, Hamilton Luiz, et al. Contabilidade: teoria e pratica. v. 1 e 2. 2. ed. São Paulo: 
Atlas, 1997. 
 
FERRARI, Afonso Trujillo. Metodologia da pesquisa científica. São Paulo: McGraw-Hill 
do Brasil, 1982. 
 
FIGUEIREDO, Sandra;  MOURA, Herber. A utilização dos métodos quantitativos pela 
contabilidade. Revista Brasileira de Contabilidade, Brasília, n. 127, p. 52-61, jan./fev. 
2001. 
 
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa.  3. ed. São Paulo: Atlas, 1991. 
 
GUERRA, Gleice R. Sistema de informações para análise estratégica de custos de 
concorrentes: um case de hotel econômico na cidade de São Paulo.  Turismo em Análise, 
São Paulo, v. 15, n. 1, p. 42-70, maio. 2004. 
 
GUIA DE RESORTS BRASILEIROS. São Paulo: Instituto Brasileiro de Cultura Ltda., 2002. 
 
HIPÓLITO, Angel-W. Aranda. Gestion tecnico-economica de hoteles. Madri: Ramón 
Areces, 1994. 
 
IUDÍCIBUS, Sérgio de. Contabilidade gerencial. 6. ed. São Paulo: Atlas, 1998. 
 



IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARION, José Carlos. Curso de contabilidade para não 
contadores. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2000. 
 
JOHNSON, H. Thomas; KAPLAN, Roberts. A relevância da contabilidade de custos; 
tradução: Ivo Korytowsky. 2. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1996. 
 
JORDAN, Peter. Restructiring croatia`s coastal resorts: change, sustainable development and 
the incorporation of rural hinterlands. Journal of Sustainable Tourism.  Dunedin, vol. 8. n. 
6, p. 525-538,  2000.      
 
KEEGAN, Warren J.;  GREEN, Mark C. Princípios de marketing global; tradução: Sônia 
Schwartz,  Cecília C. Bartalotti. São Paulo: Saraiva, 1999. 
 
KOTLER, Philip. Administração de marketing: análise, planejamento, implantação e 
controle; tradução: Ailton Bonfim Brandão. 4. ed. São Paulo: Atlas, 1994. 
 
KRAEMER, Maria Elizabeth Pereira. Sistema de gestão permite reduzir custos de empresas. 
Revista Brasileira de Contabilidade, Brasília, n. 124,  p. 54-67, jul./ago. 2000. 
 
KROETZ, César Eduardo Stevens. Contabilidade Social. Revista Brasileira de 
Contabilidade. Brasília, n. 120, p. 28-38, nov./dez. 1999.  
 
KUAZAQUI. Edmir. Marketing turístico e de hospitalidade: fonte de empregabilidade e 
desenvolvimento para o Brasil.  São Paulo: Makron,  2000. 
 
LAWSON, Rafael. Gestão de processos ajuda ABS. HSM Management – Journal of Cost 
Management, Barueri, ano 7, vol. 3, n. 38, p. 128-134, maio/jun. 2003.  
 
LEMOS, Leandro de. Turismo: que negócio é esse?: uma análise da economia do turismo. 
Campinas: Papirus, 1999. 
 
LEONE, George S. Guerra. A contabilidade de custos no final do segundo milênio. Revista 
Brasileira de Contabilidade, Brasília, n. 120, p. 8-15, nov./dez. 1999.   
 
LOBOS, Julio. Encantando o cliente: externo e interno. São Paulo: J. Lobos, 1993. 
 
LUNKES, Rogério João. Manual de contabilidade hoteleira. São Paulo: Atlas, 2004. 
  
MARCONI, Maria de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Técnicas de pesquisa: planejamento 
e execução de pesquisas; amostragens e técnicas de pesquisa; elaboração, análise e 
interpretação de dados. São Paulo: Atlas, 1986. 
 
MARION, José Carlos. Contabilidade básica. São Paulo: Atlas, 1985. 
 
MARTINELI, José Celso. Fundamentos multidisciplinares do turismo: hotelaria. O que é 
hotelaria e por que ela é importante para o turismo. In ANSARAH, Marília Gomes dos Reis 
(Org.). Turismo: como aprender, como ensinar. v. 2. São Paulo: SENAC,  2001, p. 147-165. 
   
MARTINS, Elizeu. Contabilidade de custos. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2001.   



MILL, Robert Chistie. Resorts: administração e operação. trad. Sônia Kahl. Porto Alegre: 
Bookman, 2003.  
 
MOTA, Keila Cristina Nicolau. Marketing turístico: promovendo uma atividade sazonal. 
São Paulo: Atlas, 2001. 
 
NAKAGAWA, Massayuki. ABC: custeio baseado em atividades. São Paulo: Atlas, 1994. 
 
NETO, José Ernesto Marino. Tendências dos pólos turísticos e mercado de resorts. In LAGE, 
Beatriz Helena Gelas e MILONE, Paulo César (Org.). Turismo: teoria e prática. São Paulo: 
Atlas, 2000. cap. 5, p. 172-182. 
 
NETO, Renata Valeska do Nascimento e Miranda Luiz Carlos. Utilização de sistemas de 
custeio em indústrias brasileiras: uma pesquisa empírica. In: ENCONTRO ANUAL DA 
ANPAD, 27., 2003, Atibaia. Anais. Rio de Janeiro: Palotti,  2003, CCG-1432, CD-ROM.  
  
OLIVEIRA, Antônio Pereira. Turismo e desenvolvimento: planejamento e organização. 2. 
ed. São Paulo: Atlas, 2000. 
 
OLIVEIRA, Luís Martins de;  PEREZ Jr., José Hernandez. Contabilidade de custos para 
não contadores. São Paulo: Atlas, 2000.  
 
PADILHA, Oscar De La Torre. El turismo: fenómeno social. México: Fundo de Cultura 
Económica, 1994. 
 
PADOVEZE, Clóvis Luís. Contabilidade gerencial: um enfoque em sistemas de informação 
contábil. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1997. 
  
PAIVA, Simone Bastos. O processo decisório e a informação contábil: entre objetividades e 
subjetividades. Revista Brasileira de Contabilidade. Brasília, n. 123, p. 76-82, maio/jun. 
2000.    
 
PEREIRA, Érica Cristiane Osório e SAKAMOTO, Frederico. Uma nova visão de 
controladoria para a gestão de custos. Revista Alcance, Itajaí, n. 4, p. 21-26, out. 2002. 
 
PETROCCHI, Mário. Hotelaria: planejamento e gestão. São Paulo: Futura, 2002.  
 
RAIMUNDINI, Simone Letícia et al. Aplicabilidade do custeio baseado em atividades e 
análise de custos em hospitais públicos. ENCONTRO ANUAL DA ANPAD, 27., 2003, 
Atibaia. Anais. Rio de Janeiro: Palotti, 2003, CCG-1519, CD-ROM.  
 
RAUPP, Elena Hahn. A contabilidade gerencial num contexto de mudanças: formulações 
estratégicas mediante inovações tecnológicas e organizacionais. Revista Brasileira de 
Contabilidade, Brasília. n. 123, p. 25-35, maio/jun. 2000. 
 
RICCIO, Edson Luiz, SAKATA, Marici Cristine Gramacho e SEGURA, Liliane Cristina. Um 
estudo sobre a pesquisa em custos no Brasil, período de 1967 a 1999. Revista Brasileira de 
Contabilidade, Brasília, n. 124, p. 68-75, jul./ago. 2000. 
 



RUDIO, Franz Victor. Introdução ao projeto de pesquisa científica. Petrópolis: Vozes, 
1986. 
 
SANTOS, Joel José dos. Formação de preços e do lucro. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1991. 
 
SCHNORRENBERGER, Darci. Quanto vale um serviço: o que considerar na hora de 
estabelecer o preço de um serviço?. Revista Brasileira de Contabilidade, Brasília, n. 118, p. 
53-57, jul./ago. 1999. 
 
SILVA, Cristian Gomes da. Disclosure de informações relativas ao balanço social e a 
dimensão socioeconômica da Ciência Contábil: a vez dos contadores da aldeia.  Revista de 
Contabilidade do CRC-SP, São Paulo, n. 6, p. 30-40, nov. 1998. 
  
SOUZA, Vilma de; FRANÇA, José Antonio de; LIMA, Albino Ferreira de. O suporte do 
sistema de informações para o processo de tomada de decisões. Revista Brasileira de 
Contabilidade, Brasília, n. 114, p. 12-19, nov./dez. 1998. 
 
STRUM, Alexander, KRUGLIANKAS e Isak KRUGLIANKAS. Apuração de custos de 
projetos tecnológicos incentivados utilizando conceitos do “ABC”: Estudo de caso setor de 
informática. In: ENCONTRO ANUAL DA ANPAD, 26., 2002, Salvador. Anais. Rio de 
Janeiro: Metrópole, 2002, ACT-1381, CD-ROM. 
 
TRIGUEIRO, Carlos Meira. Marketing & turismo: como planejar e administrar o marketing 
turístico para uma localidade. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2001. 
 
TRIGO, Luiz Gonzaga Godói. A sociedade pós-industrial e o profissional em turismo. 4. 
ed. Campinas: Papirus, 2000. 
 
______. Turismo e qualidade: tendências contemporâneas. Campinas: Papirus, 1993. 
 
TUCH, David Lord;  SPOLON, Ana Paula Garcia. Planejamento hoteleiro: o que é 
planejamento hoteleiro e a importância do processo de criação do produto. In: ANSARAH, 
Marília Gomes dos Reis (Org.). Turismo: como aprender, como ensinar. v. 2. São Paulo: 
SENAC, 2001, p. 353-374. 
 
VARELLA, Márcio. A contabilidade e a nova economia. Revista Brasileira de 
Contabilidade, Brasília, n. 124, p. 14-17, jul./ago. 2000.  
 
VAZ, Gil Nuno. Marketing turístico: receptivo e emissivo: um roteiro estratégico para 
projetos mercadológicos públicos e privados. São Paulo: Pioneira. 1999. 
 
VIEIRA, João Marcos e JUNIOR, Antonio Robles. O custeio baseado em atividades (ABC) e 
a gestão por atividades (ABM) no ambiente das empresas de autopeças do Estado de São 
Paulo. ENCONTRO ANUAL DA ANPAD, 26., 2002, Salvador. Anais. Rio de Janeiro: 
Metrópole, 2002, CCG-916, CD-ROM. 
 
WARREN, Carl S.; REEVE, James M.;  FESS, Philip E. Contabilidade gerencial. São 
Paulo: Pioneira, 2001.  
 



YAMAGUCHI, Luiz Carlos Takao e MARTINS, Paulo do Carmo. Gestão estratégica de 
custos em empresas de produção de leite. In: ENCONTRO ANUAL DA ANPAD, 27., 2003, 
Atibaia. Anais. Rio de Janeiro: Palotti,  2003, CCG-1681, CD-ROM.  
 
ZANELLA, Luiz Carlos. Administração de custos em hotelaria. Caxias do Sul: EDUCS, 
1993. 
______.  Sistema de custos em hotelaria. Canoas: Ed. ULBRA, 1996. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APÊNDICES 

 

 

Apêndice A- Questionário aplicado 

Apêndice B – Relação dos Resorts da Região Sul do Brasil 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE – A 

Questionário aplicado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prezado(a) Senhor(a) 

 

Meu nome é WILSON QUEMEL VIEIRA, sou Professor do curso de Graduação e aluno do programa de 
Mestrado  em Turismo e Hotelaria, oferecido pela Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI. Por meio deste 
roteiro solicito sua prestimosa colaboração no sentido de responder o Questionário abaixo, cujas respostas 
poderão auxiliar-me na elaboração de um Projeto de Dissertação, requisito para conclusão do curso, com o título: 
“A UTILIZAÇÃO DA CONTABILIDADE DE CUSTOS COMO FERRAMENTA DE TOMADA DE 
DECISÃO NOS HOTÉIS DE LAZER/RESORT  QUE OPERAM NA REGIÃO SUL DO BRASIL”.  Por 
outro lado, asseguro que, além de respeitar o sigilo das informações contidas, procura-se encontrar um caminho 
que possa facilitar os administradores desse importante segmento econômico representado pelo setor hoteleiro, 
busca-se com o presente trabalho, se possível, soluções para os inúmeros problemas que envolvem a tomada de 
decisão. Desde já, deixo aqui meus sinceros agradecimentos. 
 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

 
1 DADOS GERAIS DA EMPRESA 
 
1.1 Nome da empresa: ________________________________________________Ano de fundação:_______ 

Podemos mencionar o nome da empresa na Dissertação:  (   )   Sim             (   )   Não 

 
1.2 Tipo de Administração:    (   ) Familiar 
  (   ) Rede ou Cadeia de Hotéis 
  (   ) Empresa Administradora 
  (   ) Profissionalizante 
 
1.3 Categoria: (   ) ***** 
  (   ) **** 
  (   ) *** 
 
1.4 Tipo de Capital (   ) Nacional privado 
  (   ) Nacional estatal 
  (   ) Economia mista 
  (   ) Multinacional 
  (   ) Outros: ___________________ 
 
1.5 Número de Funcionários: Alta temporada: Efetivos: _______ Temporários:  ______ 

  Baixa temporada: Efetivos: _______ Temporários   ______ 

 
1.6 Capacidade Instalada: Em Unidades Habitacionais: _______ Em Leitos:      ______ 
 
1.7 Taxa de ocupação média: Alta Temporada: _______   Baixa Temporada: _________   Anual: _______ 
 
1.8 Clientela predominante: (   ) Grupos 
  (   ) Família 
  (   ) Executivos 
  (   ) Outros: ___________________ 
 

 

 
2 DADOS SOBRE O OBJETO DA PESQUISA 

 

Segundo os conceitos de Custos,  sabe-se que, para apurar os Custos Diretos de Produção de um bem ou 
serviço, alguns itens devem ser considerados, tais como: Matéria-Prima, Materiais Diversos, Mão de Obra 



direta entre outros. O objetivo da pesquisa é saber quais os principais gastos o seu hotel considera para formar 
o CUSTO DIRETO DE PRODUÇÃO DA DIÁRIA. 
 
2.1 Baseia-se em algum Sistema de Custeio, utilizado pela Contabilidade de Custos,  para apurar os Custos 

Fixos e os Custos Variáveis da Diária: (   )  Sim              (   )   Não 

2.2 Se a resposta for positiva qual o Sistema de Custeio utilizado:    (   )   Absorção ou Integral 
    (   )    Direto ou variável 
    (   )    Atividade – ABC 
    (   )     Outro: __________________ 
 
2.3 Se a resposta for negativa poderia descrever, resumidamente como apura os custos da diária; 

 

 

2.4  Identifica com certa facilidade e separa os Custos Fixos dos Custos Variáveis :  

  (   )    Sim (   )    Não 

 
2.5 Se a resposta for positiva poderia descrever, resumidamente, quais os critérios adotados para processar 

esta separação?:  
 
 

2.6 Qual o critério adotado pelo Hotel para formar o Preço de Venda de sua Diária?:  

  (   ) Apuração dos Custos Diretos 
  (   ) Apuração dos Custos  Total 
  (   ) Valor de Mercado 
  (   ) Aplicação do mark-up 
  (   ) Outros: ___________________________________________ 
 
 
2.7 Apura com facilidade a Margem de Contribuição Média da Diária: (   )   Sim (   )   Não 
 
2.8 Apura com facilidade o Ponto de Equilíbrio  Médio da Diária (   )   Sim (   )   Não 
  
 
2.9 Resumidamente, poderia descrever, abaixo quais são os principais gastos, separadamente por fator de 
produção do serviço, que compõem o Custo de Produção da Diária do seu Hotel : 
 
2.9.1 Matéria Prima: 

2.9.2 Materiais diversos: 

2.9.3 Mão de Obra Direta: 

2.9.4 Outros: 

2.9.5 Se nenhuma das situações acima, quais os itens que considera para formar o Custo da Diária do Hotel? 

 
 
2.10 Se preferir, poderia apresentar alguma sugestão que possa auxiliar e enriquecer o desenvolvimento e 

conclusão do presente projeto de Dissertação?. 
 
 
Desde já, meus sinceros agradecimentos pela prestimosa colaboração. 
 
 
WILSON QUEMEL VIEIRA 
wquemel@matrix.com.br 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE – B 

Relação dos Resorts instalados na Região Sul do Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELAÇÃO DOS RESORTS INSTALADOS NA REGIÃO SUL DO BRASIL 

 
 
PARANÁ 

 
AGUATIVA RESORT & CONVENTION 
Rodovia BR 369 Km. 101 
Cornélio Procópio 
Fone: (43) 520-7000 
www.aguativa.com.br 

 
 

 BOURBON CATARATAS RESORT & CONVENTION 
 Rodovia das Cataratas, Km. 2,5  
 Foz do Iguaçu 
 Fone: (45)529-0123  (01445) 529-0000 
 www.bourbon.com.br 
 bourbon.iguassufalls@bourbon.com.br 

 

 GRAJAGAN SURF RESORT 
 Praia Grande, s./n 

Ilha do Mel 
Fone: (41) 426-8043  (01441) 9972-6161 
www.grajagan.com.br 
grajagan@grajagan.com.br 
 
 
HOTEL PANORAMA E ACQUAMANIA RESORT 
Av. das Cataratas, Km. 6 
Foz do Iguaçu 
Fone: 0800-451221  (01445) 529-8200/523-1200 
www.hotelpanoramaresort.com.br 
hotelpanorama@purenet.com.br 
 
 
IGUASSU GOLF & CLUB RESORT 
Av. das Cataratas, 6845 
Foz do Iguaçu 
Fone: 0800-458899  (01445) 529-9999 
www.iguassugolf.com.br 
 aguassu@iguassugolf.com.br 
 
 
MABU THERMAS & RESORT 
Rodovia das Cataratas, 3175 
Foz do Iguaçu 
Fone:  0800-417040 
www.hoteismabu.com.br 
reservas@hoteismabu.com.br 
 

http://www.aguativa.com.br/
http://www.bourbon.com.br/
mailto:bourbon.iguassufalls@bourbon.com.br
http://www.grajagan.com.br/
mailto:grajagan@grajagan.com.br
http://www.hotelpanoramaresort.com.br/
mailto:hotelpanorama@purenet.com.br
http://www.iguassugolf.com.br/
mailto:aguassu@iguassugolf.com.br
mailto:aguassu@iguassugolf.com.br
http://www.hoteismabu.com.br/
mailto:reservas@hoteismabu.com.br


SPA MED VALE HOTEL 
Av. Vereador Rubens Siqueira Ribas, 3171 – Santa Cruz 
 Guarapuava 
Fone: 0800-421679  (01442) 623-1679 
www.spamedvale.com.br 
spamedevale@spamedvale.com.br 
 
 
TERMAS DE JUREMA RESORT HOTEL 
Rodovia BR 487, Km. 47 s/n 
Iretama 
Fone: 0800-443131 
www.termasjurema.com.br 

  
 
TROPICAL DAS CATARATAS ECO RESORT 
Br 469, Km. 28 – Parque Nacional do Iguaçu 
Foz do Iguaçu 
Fone:  0800-7012670  (01445) 521-7000 
www.tropicalhotels.com.br 

 reservas.iguassu@tropicalhotel.com.br 
 

 

RIO GRANDE DO SUL 
 
 

LAJE DE PEDRA HOTEL E RESORT 
Rua das Flores, 222 
Canela 
Fone:  0800-512153  (01454) 282-4300 
www.lajedepedra.com.br 
laje@lajedepedra.com.br 

 
 
SANTA CATARINA 
 
 

ÁGUAS DE PALMAS RESORT DE LAZER 
Rua dos Recantos, 80 – Praia de Palmas 
Governador Celso Ramos 
Fone: (48) 262-8144 
www.aguasdepalmas.com.br 
aguasdepalmas@aol.com 
 
 
COSTÃO DO SANTINHO RESORT 
Estrada Vereador Onildo Lemos, 2505 – Praia do Santinho 
Florianópolis 
Fone: 0800-7019000 
www.costao.com.br 
costão@costao.com.br 

http://www.spamedvale.com.br/
mailto:spamedevale@spamedvale.com.br
http://www.termasdejurema.com.br/
http://www.tropicalhotels.com.br/
mailto:reservas.iguassu@tropicalhotel.com.br
http://www.lajedepedra.com.br/
mailto:laje@lajedepedra.com.br
http://www.aguasdepalmas.com.br/
mailto:aguasdepalmas@aol.com
http://www.costao.com.br/
mailto:cost�o@costao.com.br


HOTEL RESORT RESIDENCIAL ITAPEMA VACATION CLUB 
Av. Governador Celso Ramos, 707 
Itapema 
Fone: (01447) 368-2266 
www.hotelrei.com.br 
hotelrei@terra.com.br 

 
 

PLAZA ITAPEMA RESORT & SPA 
Rodovia BR 101, Km. 144 
Itapema 
Fone: 0800-473222  
www.plazahoteis.com.br 
susana.ita@plazahoteis.com.br 

 
 

PONTA DOS GANCHOS EXCLUSIVE RESORT 
Rua Elpídio Alves do Nascimento, 104 – Gancho de Fora 
Governador Celso Ramos 
Fone: 0800-6433346 
www.pontadosganchos.com.br 
reservas@pontadosganchos.com.br 

 
 

RESORT & SPA PLAZA CALDAS DA IMPERATRIZ 
Estrada Geral, s/n Km. 04 
Santo Amaro da Imperatriz 
Fone: 0800-482021  (01448) 281-9000 
www.plazahoteis.com.br 
reservas.cal@plazahoteis.com.br 

 
 

 

 

http://www.hotelrei.com.br/
mailto:hotelrei@terra.com.br
http://www.plazahoteis.com.br/
mailto:susana.ita@plazahoteis.com.br
http://www.pontadosganchos.com.br/
mailto:reservas@pontadosganchos.com.br
http://www.plazahoteis.com.br/
mailto:reservas.cal@plazahoteis.com.br

