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RESUMO
O presente trabalho faz uma revisão de alguns conceitos de planejamento, gestão, 

custos e lucro, verifica a forma de mensuração dos custos e a existência de planejamento do 
lucro em dois hotéis de características mercadológica e organizacional semelhantes da 
cidade do Natal. Analisa a estrutura organizacional desses estabelecimentos e as práticas de 
gerenciamento. A pesquisa de campo e os aspectos teóricos levaram à conclusão que, 
principalmente, as empresas de pequeno porte não costumam utilizar-se das ferramentas de 
gerenciamento e planejamento estratégico, de custos e lucro, por falta de motivação e 
conhecimento, e acomodação dos seus dirigentes e proprietários, que se confundem nesse 
tipo de empresa.

Palavras-chaves: Hotelaria; Custos; Lucro; Preço; Gestão.

Keywords: Hotelary; Cost; Profit; Price; Management.

ABSTRACT/RESUMÉ

This study is based in a review of some planning concepts, costs and profit in two similar 
hotels in Natal. It analyzes the organizational structure and the management practices in 
these places. The research of field and the theoretical aspects had led to the conclusion that 
the small.
Business companies do not use the management tools and strategical planning of costs and 
profit.

INTRODUÇÃO

A hospedagem é um processo que envolve uma rede de operações interligadas e 

muito complexas. Utilizando-se do marketing busca conquistar clientes, gerando neles uma 

gama de expectativas que muitas vezes findam-se em frustrações e em outras em satisfação.

 Porém, dois fatores de grande importância para se conquistar o cliente e assim 

chegar ao objetivo do empreendimento – o lucro – precisam ser bem trabalhados: o preço e 

o serviço oferecido. 



Visitas realizadas em estabelecimentos hoteleiros de pequeno porte em Natal, e 

análise feita posteriormente através de processo de amostragem revelam que os preços e 

serviços praticados por empresas do ramo da hospedagem são os mais diversos.

Com o objetivo de observar como é feita a tomada de preços, as opções de serviços 

oferecidas por hotéis pequenos em Natal, comparar os valores de diárias praticados por 

estabelecimentos hoteleiros de porte semelhantes e a atuação da equipe financeira é que 

este trabalho foi desenvolvido através de visitas a locais específicos da área em questão, 

realizadas entrevistas nesses locais e feitas pesquisas em sites e livros.

Confirmando a idéia de expectativa à que o cliente se expõe e mostrando uma 

maneira racional de se chegar ao objetivo capitalista, Firmim Antônio (fundador e

presidente da Accor no Brasil – 2004), diz que:

“Costumo usar uma equação na empresa e que gosto de chamar de fórmula do sucesso: 
RAZÃO mais EMOÇÃO é igual a LUCRO. Onde a razão é a plena utilização de todos os 
meios políticos, econômicos, culturais e profissionais para “vender”o Brasil como destino 
turístico predileto no século 21. A emoção é o charme, e é tão grande que chega a superar 
suas fraquezas como os problemas internos de segurança e contextos de desigualdades 
sociais. O lucro, como todo negócio, é uma questão de merecimento. O turista seja ele 
brasileiro ou estrangeiro, a negócio ou a lazer, quer um serviço profissional. Ele quer 
felicidade e está disposto a pagar por isso, remunerando assim nossos investimentos e nosso 
trabalho”.

A IMPORTÂNCIA DA HOTELARIA PARA UMA LOCALIDADE 

Os hotéis desempenham um papel importante na economia da maioria dos países, 

oferecendo infra-estrutura para transações de negócios múltiplos. Nesse sentido, os hotéis 

são tão essenciais à economia e às sociedades como o transporte adequado, a comunicação 

e os sistemas de distribuição a varejo de vários bens e serviços. Por meio de suas 

instalações, os hotéis contribuem para a produção total de bens e serviços, que constituem o 

bem-estar substancial de muitas nações e comunidades.

Nas áreas que recebem um grande fluxo de visitantes estrangeiros, os hotéis são 

também importantes fontes de obtenção de moedas estrangeiras e, assim, podem contribuir 

significativamente para o balanço de pagamento de seus países. Os hotéis têm importância 

como empregadores de mão-de-obra. Milhares de empregos diretos e indiretos são 

oferecidos nas diversas ocupações que constituem a indústria hoteleira na maioria dos 

países. O papel dos hotéis como empregadores é particularmente importante em áreas com 



poucas fontes alternativas de empregos, como é o caso da cidade do Natal, pois contribuem 

para o desenvolvimento regional.

Por último, mas igualmente importante, os hotéis e suas organizações são uma 

relevante fonte de comodidades e de lazer para os residentes locais, visitantes e turistas. Os 

restaurantes, bares, piscinas e outras instalações em geral atraem vários clientes locais, e 

muitos hotéis se tornaram centros sociais de suas comunidades. Um exemplo disso no oeste 

do estado seria o Hotel Thermas de Mossoró.

A GESTÃO ESTRATÉGICA NA HOTELARIA

O hotel, como conceito de mercado, é visto como uma organização que oferece suas 

instalações e serviços para venda (MEDLIK; INGRAN, 2002, p.15), individualmente ou 

em várias combinações, e esse conceito é constituído de vários elementos, conforme mostra 

a Figura seguinte:

Figura – O hotel como um conceito de mercado.
Fonte: adaptado de Madlik e Ingram (2002)

Castelli (2002) considera que, para o hotel oferecer um serviço de excelente 

qualidade, é necessário desenvolver uma estratégia de serviços, o que, na opinião do autor, 

consiste em primeiro segmentar os clientes de acordo com as suas expectativas em relação 

aos serviços, descobrir quais são exatamente essas expectativas e ajustá-las de modo que 

correspondam a sua capacidade de oferecer os referidos serviços com qualidade e 

eficiência.

Segundo, ainda este autor, a estratégia de serviços na hotelaria, é um conceito para 

conquistar e manter clientes, a qual deverá distinguir sua organização das outras 

concorrentes. Para isso, terá que estar refletida na opinião do próprio cliente, encontrando 

seu diferencial mercadológico cujo objetivo é o estabelecimento de uma maior 

competitividade.
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Portanto, é preciso focar as estratégias na perspectiva do cliente (fidelização), 

surgindo com idéias diferenciadas a respeito de serviços e outros valores e, a seguir, 

projetar e entregar o pacote de valores, de tal forma que este possa dar um salto de 

qualidade adiante dos seus concorrentes, ganhando personalidade própria com grande 

diferencial competitivo.

O principal meio para conquistar esse mercado é observando essas regras descritas 

anteriormente, já que, se todos os hotéis oferecem aproximadamente a mesma coisa, quem 

quiser se diferenciar deverá fazê-lo melhor e/ou de modo diferente do que os demais 

concorrentes. Até porque acredita-se que sempre existiu uma maneira melhor e diferente de 

se fazer a mesma coisa. Logo, embora todos os hotéis ofereçam serviços um tanto quanto 

homogêneos, sempre existem detalhes que podem ser incorporados no pacote de valores e, 

em vista disso, distingui-lo dos similares concorrentes, sobretudo no que diz respeito ao 

contexto do serviço.

Uma grande dificuldade da gestão estratégica hoteleira é que a maioria dos serviços 

e/ou produtos que são oferecidos, possui uma alta perecibilidade. Por exemplo, as unidades 

habitacionais (UH) que não são alugadas hoje não têm condições de se recuperar, já que 

elas não são estocáveis. O mesmo se dá com uma série de outros produtos e/ou serviços 

turísticos. Dessa forma, a visão estratégica das organizações hoteleiras necessita de um 

posicionamento claro em relação ao mercado, com vistas à quantidade, qualidade, o 

diferencial e os custos.

Ao focar os planos e estratégias das organizações hoteleiras, Medlik e Ingram

(2002), afirmam que os planos devem ser vistos como uma expressão da formulação da 

estratégia do hotel. Dessa maneira, para atender às necessidades de determinados 

segmentos de mercado, a gestão hoteleira é guiada pelas políticas e filosofias para alcançar 

os objetivos estratégicos. Assim, o planejamento do que vai acontecer é uma preocupação 

construtiva com o posicionamento empresarial, com vistas no amanhã, decidindo o que 

pode acontecer, o que deveria acontecer e como o desejável deve ser obtido. Dessa forma, 

as pessoas e o capital são os principais recursos empregados pelas organizações hoteleiras 

em busca dessas metas.



Ainda segundo estes autores, na formulação da estratégia, as decisões devem ser 

tomadas com base em três condições de planejamento: quanto ao modo de competir nos 

mercados escolhidos, o que se estende ao marketing como um todo (estratégia de mercado);

quanto à gestão de recursos humanos, definindo-se a quantidade da mão-de-obra que deve 

ser empregada, em que cargo e quais são as habilidades e remuneração da estrutura 

funcional do hotel. Assim, as decisões devem ser tomadas quanto à maneira de competir no 

mercado comparável de mão-de-obra (estratégia da gestão de pessoas) e quanto ao retorno 

do capital investido. Ao determinar as fontes do capital a ser usado no financiamento do 

hotel, como garantir que o fluxo de caixa seja adequado e como conter custos, as decisões 

econômicas e financeiras são tomadas com relação à lucratividade (estratégia de lucro).

Desse modo, na estratégia do hotel, existem elos entre os objetivos e planos, e toda 

ela se constitui um meio para o planejamento orientado das ações que são o negócio do 

hotel. Os grandes grupos internacionais de hotelaria, que essas redes hoteleiras priorizam 

sistemas de gestão que investem em pesquisa e capacitação de recursos humanos, o que as 

fortalecem no mercado. Isso não ocorre com as organizações hoteleiras nacionais, visto 

que, na sua grande maioria (95%), são estruturas organizacionais familiares, sem pretensões 

de crescimento de suas marcas e sem capacidade empresarial de competitividade.

Por outro lado, ocorre que, do ponto de vista das funções decisoriais – alta 

administração, não se vislumbram horizontes tão positivos. De acordo com Gusmão 

(1997), apenas 5% dos 2.300 hotéis brasileiros são gerenciados pelas redes internacionais, 

mas, até a virada do século XXI, a metade da hotelaria brasileira estará nas mãos dessas 

redes internacionais. Uma possível resposta,segundo Gusmão, estaria na origem do 

investimento: noventa por cento dos investimentos feitos em hotelaria no Brasil são de 

capital nacional, mas a alta administração ficará na mão das redes estrangeiras. O que 

estaria vinculada a uma enorme falta de visão estratégica das organizações hoteleiras 

nacionais, com poucos grupos empresariais investindo como rede de hotéis.

O CUSTO, O PREÇO E O LUCRO NA HOTELARIA

Devido aos bens e serviços serem numerosos e heterogêneos, para cada um deles 

será atribuído um determinado valor. Para resolver o problema de determinação do preço, 



que é o sistema de medidas usado na economia, é preciso saber o que e quanto produzir, 

como produzir e para quem produzir.

Para determinar o custo e o lucro em um produto ou serviço as empresas precisam 

ter em mente um método de mensuração de preços adequado. A partir daí, o preço é 

construído.

 Possuir um conhecimento adequado dos custos é muito importante para uma 

organização. 

Segundo Tomislav (2000), os métodos utilizados para a elaboração de um sistema 

de apuração de custos em hotelaria foram desenvolvidos tendo por base o Sistema 

Uniforme de Contabilidade para Hotéis. Este sistema foi elaborado nos anos de 1925 e 

1926, por contadores da Associação de hotéis de New York.

A intenção inicial foi padronizar a apresentação das demonstrações, para efeito de 

comparação dos resultados financeiros, terminou por também servir para evidenciar o 

comportamento dos diversos setores e atividades de um estabelecimento hoteleiro, 

principalmente para mostrar com clareza as origens de seus custos.

Uma poderosa ferramenta que potencializa as fórmulas de desenvolvimento dos 

hotéis é a Contabilidade de Custos. Ela tem como objetivos fornecer: dados de custo para a 

medição da rentabilidade da entidade, informações para controle das operações da empresa 

afim de minimizar os custos, informações para análise e tomada de decisões. LEONE 

(1997).

Existem sete métodos principais de custeio, que são: por absorção (é o mais antigo e 

mais utilizado pelas empresas. Por ele os custos fixos de produção são rateados pelos 

serviços desenvolvidos pelo hotel, ou seja, os produtos “absorvem” os custos fixos gerados 

durante a sua elaboração), direto (neste método, somente são considerados os custos 

variáveis agregados ao produto), por lote (é o custeio executado com a finalidade de 

determinar o mesmo custo, para um determinado número de produto ou serviço, se 

executado dentro de um único processo seqüencial ou em determinadas condições 

especiais) por processo (é o custeio feito através de processos produtivos repetitivos, 

padronizados e em larga escala, podendo ser paralelos ou independentes) por serviço (o 

custeio por serviço é utilizado quando um serviço idêntico, com um mesmo padrão de 

tarefas, é oferecido aos clientes), por ordem de produção (esse método trabalha nos 



processos sob encomenda ou produz para venda a posterior) e por contrato (é empregado 

somente na realização de serviços de grande porte, geralmente associado à indústria de 

construção civil.

Em relação a formação dos preços, David Lord Tuch (professor da área de 

finanças do Centro de Educação em Turismo e Hotelaria do Senac – SP – 2004) aponta 

fatores decisivos para a formação dos preços:

“O objetivo do processo de formação de preços é estabelecer um valor de venda para um 
produto ou serviço que gera um volume de venda correspondente cujo resultado é a 
maximização de receita. Três fatores determinam a faixa de preços, tecnicamente chamados 
de Teoria dos Três C: o Consumidor, os Custos e a Concorrência”.

Sobre a teoria dos custos 

Nogués (1994), diz que Custo é o valor que alocamos ao consumo dos elementos (matéria-

prima, mão-de-obra, etc.) necessários para produzir o produto /serviço a que se dedica a 

empresa. 

Martins (1995): é o gasto relativo a bem ou serviço utilizado na produção de outros bens 

ou serviços.

Bernardi (1998): Custos são gastos direcionados à produção de bens; portanto, inerentes à 

atividade de produzir, incluindo a produção em si e a administração da produção. 

Nogués classifica os custos em cinco modalidades:

a) Em função de onde são calculados:

Custos externos;

Custos internos;

b) Em função de sua possível associação a um departamento ou produto / 

serviço determinado:

Custos diretos;

Custos indiretos;

c) Em função de sua variação ou não segundo o nível de atividade da 

empresa:

Custos variáveis;

Custos fixos;

Custos semifixos ou semivariáveis;



d) Em função do período em que são calculados:

Custos históricos ou reais; 

Custos padrão ou previsíveis;

e) Em função de sua utilização ou não:

Custos de atividade;

Custos de subatividade; 

CUSTOS NOS SERVIÇOS

Entre as atividades empresariais clássicas, produção e comercialização, os serviços 

vêm continuamente ascendendo no ranking de ocupações e participação na economia de 

maneira expressiva. Uma variedade enorme de atividades, além das tradicionais do ramo 

financeiro, securitário, lazer, vêm-se desenvolvendo especificamente em serviços, como 

planejamento, administração, sistemas, instalação, manutenção, ensino, entre outras, enfim, 

atividades de apoio e prestação de serviço, notadamente com a atual tendência de 

terceirização de atividades, como forma de busca de redução de custos pelas empresas.

Segundo Bernardi, (1998), as atividades de prestação de serviços diferenciam-se 

das atividades produtoras e mercantis pelo aspecto da intangibilidade do “produto”, 

mediadas em seu desempenho, com mais freqüência, por aspectos subjetivos e expectativas 

de performance do que propriamente por aspectos objetivos, sem generalizar as possíveis 

atividades, notadamente as análogas à produção.

Custos ocorrem na execução dos serviços e não no Departamento de Custos. O 

processo de custeio é uma apuração analítica e valorização monetária do que ocorre na 

prestação de serviços, que utiliza informações operacionais e informações contábeis, de 

acordo com o quadro seguinte:



O custo de um serviço pode estruturar-se, segundo Bernardi, em:

 MATERIAL/RECURSOS APLICADOS NOS SERVIÇOS.

 MÃO-DE-OBRA APLICADA.

 CUSTOS INDIRETOS DOS SERVIÇOS (CIS) – ESPECÍFICOS .

MATERIAIS INDIRETOS

MÃO-DE-OBRA INDIRETA

Gerências nos serviços

Supervisão dos serviços

Chefias dos serviços

Pessoal de apoio aos serviços

 OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS

Aluguéis 

Energia elétrica

Depreciações

Leasing

Seguros

Materiais de consumo

Telefone

Pequenas ferramentas

Outros custos de serviço

 CUSTOS INDIRETOS DOS SERVIÇOS (CIS) – NÃO ESPECÍFICOS:

Administração geral, que compreende:

Diretoria de operações

Gerências operacionais

Planejamento e controle dos serviços

INFORMAÇÕES 
OPERACIONAIS

INFORMAÇÕES 
CONTÁBEIS

CUSTO



Almoxarifados

Compras

Apoio operacional de natureza administrativa

FLUXO NOS CUSTOS

Todos os custos devem ser alocados ao serviço, observando-se as características e 

particularidades, os métodos de apropriação e alocação, de forma que o custo represente a 

realidade mais próxima possível. Tem-se, então, o seguinte fluxo:

CONTABILIDADE DE CUSTOS

A contabilidade de custos serve para determinar o preço de venda de um produto ou 

serviço, para conhecer a rentabilidade de um departamento específico, para concretizar o 

INFORMAÇÕES 
OPERACIONAIS

INFORMAÇÕES 
CONTÁBEIS

GASTOS

CUSTOS DESPESAS

INDIRETOS DIRETOS

SERVIÇO A

SERVIÇO B

CUSTOS DOS 
SERVIÇOS

RESULTADO



grau de rentabilidade e para valorar a matéria-prima, assim como os produtos em curso e 

acabados.

Determinação do preço de venda de um produto ou serviço:

Cálculo do preço normal ou habitual: Para determiná-lo, calcula-se todos os 

custos incluídos nesse produto/serviço, sejam diretos ou indiretos, e adiciona-se 

a margem de benefício que se quer obter.

Cálculo do preço mínimo ou de oferta: Será igual ao somatório dos custos 

diretos.

Determinação da rentabilidade de um departamento específico

Serve para potencializar as vendas do departamento mais rentável, 

eliminar e melhorar a rentabilidade do que dê rentabilidade negativa (sempre 

considerando que não seja um produto/serviço que não seja rentável), atraia 

clientela que após consumir um dito produto/serviço, consuma outro de alta 

rentabilidade. Por exemplo, a boate de um hotel poderia apresentar perdas, 

mas esse serviço poderia dar um caráter diferencial para atrair clientes.

Ponto de equilíbrio

É o nível de faturamento mínimo para cobrir todos os custos, que a 

empresa não ganhe nem perca dinheiro. Deve-se separar todos os custos 

fixos, variáveis e semivariáveis.

O nível mínimo de faturamento é determinado pela fórmula:

O ponto de equilíbrio é afetado por:

Aumento de preços;

Redução de preços;

Aumento de custos e despesas variáveis;

Diminuição dos custos e despesas variáveis;

Aumento de custos fixos e despesas fixas;

Redução dos custos fixos e despesas fixas.



Valoração de matéria-prima, produtos em curso e produtos acabados:

È uma das principais utilidades nas empresas industriais e tem uma 

escassa incidência nas empresas de serviço em geral e nas turísticas em 

particular por três motivos: a inexistência de produtos em curso, a 

impossibilidade de armazenar os produtos acabados dada sua condição de 

serviços altamente perecíveis, pois só existem enquanto consumidos e  a 

tangibilidade não possui uma importância relevante nas empresas turísticas, 

com exceção de um restaurante.

LUCRO

Sendo conceituado de uma forma simplificada, nada mais é do que o resultado 

positivo deduzido das vendas os custos e despesas. 

Lucratividade

 Segundo o SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas), é a relação do valor do lucro com o montante de vendas, ou seja, divide-se o 

valor do lucro pelo volume de vendas (lucro líquido/vendas). 

Rentabilidade 

“Refere-se ao resultado que possibilita a análise do retorno sobre o investimento 

realizado na empresa.” (SEBRAE)

O lucro, portanto, é a base para a análise das decisões de investimentos. A primeira 

pergunta que se faz é qual o lucro ideal?É obvio que quanto maior, melhor! Entretanto, o 

retorno de investimento é uma recompensa equivalente a todo o investimento e não apenas 

aos lucros gerados nos períodos iniciais, ou de um período específico. 

Um investimento pode proporcionar altas taxas de lucros em determinados períodos, 

e até prejuízos em outros; neste caso deve prevalecer o retorno médio obtido no período 

considerado. Para os pequenos negócios é importante que os lucros gerados sejam 

equivalentes a 3% ao mês em média do valor dos investimentos próprios. Com relação à 

lucratividade (lucros sobre as vendas) para as micros e pequenas empresas ela varia entre 



5% e 10% para indústria e comércio. No caso de prestadoras de serviços ficam em torno de 

15% a 20%. Para análise correta da lucratividade, as considerações são as seguintes: quanto 

maior, melhor para a empresa; a mesma deverá ser comparada com média do setor em que 

a empresa atua; e deverá atender a expectativa do empreendedor.

Normalmente os lucros gerados por uma empresa revelam três situações distintas:

*Podem estar gerando recursos insuficientes para manter a empresa;

*Podem estar gerando recursos mínimos para manter a sua sobrevivência;

*Podem estar gerando recursos para empresa sobreviver e crescer.

Uma empresa que esteja gerando recursos para sobreviver e crescer, deve observar o 

seguinte:

*Normalmente tem fluxo de caixa positivo;

*Obtém ganho financeiro;

*Investe recursos na atualização do seu imobilizado; procura manter seus 

funcionários treinados e atualizados;

*Investe recursos constantemente em marketing;

*Gera recursos para manter o capital de giro e proporcionar o retorno 

desejado pelos investidores.

Segundo Gitman (1997), planejamento financeiro é um aspecto importante para o 

funcionamento e sustentação da empresa, pois fornece roteiros para dirigir, coordenar e 

controlar suas ações na consecução de seus objetivos. Dois aspectos-chave do planejamento 

financeiro são o planejamento de caixa e o de lucros. O primeiro envolve a preparação do 

orçamento de caixa da empresa; por sua vez, o planejamento de lucros é normalmente 

realizado por meio de demonstrativos financeiros projetados, os quais não apenas são úteis 

para fins de planejamento financeiro interno, como também são comumente exigidos pelos 

credores atuais e futuros.

ANÁLISE DOS DADOS

Os estudos de Platt; BONIFÁCIO (2003), apontam que aproximadamente 70% 

dos custos dos hotéis brasileiros são classificados como custo-fixo. Os restantes 30% são 

os chamados custos-variáveis que só existem quando há ocupação. 



Sob a ótica dos custos, os hotéis apresentam características típicas que os 

diferenciam de outras empresas. Essa característica marcante na indústria hoteleira é 

devido à existência da sazonalidade e do produto turístico ser altamente perecível. Porém, 

uma saída para alguns hoteleiros com visão empresarial mais aprimorada é aproveitar 

certas áreas ociosas, em determinadas épocas do ano, para a realização de eventos, e bem 

como o corte de alguns custos em certos setores da empresa durante o baixo movimento, e 

assim gerar receita para o hotel.

 Dos dois estabelecimentos visitados apenas um dos hotéis estudados pratica esta 

tática para manter ou aumentar a receita. No entanto, para maximizar o lucro não se pode 

cortar qualquer custo ou promover qualquer evento nas dependências da empresa. Muitas 

vezes pode ser tentador cortar os gastos com controle e propaganda, enquanto na verdade 

se aumenta o risco de agravar a situação, pois o controle pode definir a existência do lucro, 

e os investimentos de marketing, como um todo, podem aumentar, em muito, a demanda 

potencial e real da empresa. 

Uma consideração importante a fazer, que pode explicar muitas das características 

de um dos estabelecimentos em questão, inclusive de ser um hotel de pequeno porte, é o 

fato de ser uma empresa familiar, pertence a irmãos, que também possuem outros 

empreendimentos. Os dirigentes e gerentes são os donos ou familiares dos donos. 

Diferentemente, nos hotéis de grande porte, os donos e gerentes são normalmente funções 

distintas no contexto da estratégia organizacional, tanto no conceito como na prática.

Não é que também nos hotéis de grande porte não haja essas ingerências

profissionais, mas via de regra são bem mais raras, no contexto do mundo atual, e a 

tendência é acabar. Os grandes operadores de hotéis cada vez mais avaliam seus mercados, 

formulam operações para atender às necessidades aparentes do mercado e se projetam para 

vender os produtos e/ou serviços hoteleiros aos segmentos identificados do mercado, 

empregando a promoção e o marketing em larga escala.

Analisando os dois estabelecimentos hoteleiros visitados percebe-se uma 

semelhança entre eles em vários itens: 

 Ambos são de pequeno porte;

 Não se conhece o lucro de cada UH;

 A avaliação do lucro por serviço oferecido existe, mas não de forma estruturada;



 Não são atribuídos custos e receitas sobre os quais o chefe da unidade tenha 

efetivo controle;

 Não utilizam centro de custos para apurar os gastos de cada UH;

 Mas, utilizam relatórios contábeis para a tomada de decisões econômicas.

  Pontos divergentes:

 Um deles, o “hotel carro” dispõe de serviço de transfer terceirizado (apenas 

para funcionários da Petrobrás), refeição no apartamento (cobra-se pelo serviço 

uma taxa de 10%); refeição para idosos, lactantes e lactentes (serviço 

terceirizado e deve ser comunicado com antecedência). Já o “hotel astro” não 

dispõe de serviços especiais, apenas o serviço de quarto básico.

 As UHs são bem distintas, quando comparadas entre os estabelecimentos.

 No primeiro hotel, é cobrada 10% sobre os serviços oferecidos, ou existem 

casos de exceção para os funcionários da Petrobrás, que são considerados 

clientes VIP. No outro hotel não se cobra taxa de serviço.

 O preço das diárias, no “hotel carro, em apartamentos duplos é de R$ 94,00 + 

10% de taxa de serviço, no “hotel astro” pode chegar a 50% desse valor.

Diante das semelhanças entre as duas empresas, pode-se concluir que elas estão no 

mesmo patamar quanto ao risco à que estão expostas por não possuírem qualquer tipo de 

planejamento com relação ao lucro. 

No mundo dinâmico e globalizado em que vivemos é inconcebível que ainda 

existam organizações que pensem como essas apresentadas na pesquisa. Elas não possuem 

a capacidade de se antecipar às situações adversas que venham a aparecer ao longo da vida 

empresarial. As decisões e ações são corretivas e não preventivas, como recomendado pelos 

especialistas. Também não têm idéia da possibilidade de ganhos que podem ter com um 

controle e redução de custos eficientes. Mundo globalizado é o estágio em que o mundo se 

encontra, totalmente dentro do contexto de globalização, que segundo Reinaldo Dias é o 

conjunto de transformações políticas, econômicas e sociais/culturais, que busca a 

integração do planeta e do pensamento em um único mercado. A idéia da globalização é 

conseqüência da velocidade da troca de informações entre as pessoas, a cada dia, mais 

informações são processadas em menor espaço de tempo.



Uma questão importante a ser considerada é a necessidade de se explorar através do  

marketing as características positivas desses hotéis, por exemplo, a proximidade com a 

universidade e os shoppings e centros comerciais, a proximidade dos pontos turísticos e 

históricos de Natal. E procurar com isso diferenciar-se dos outros que apontam apenas o 

mar como ponto de referência.

Em alguns casos já existe uma certa visão estratégica para se manter em 

funcionamento durante as baixas estações: é a existência de uma parceria muito importante 

com a PETROBRÁS que ajuda o hotel a manter um nível de ocupação satisfatório na baixa 

temporada e incrementa na alta estação, ou seja, contribui para que o estabelecimento 

funcione,pelo menos, para manter os custos fixos cobertos. Essa parceria permite destacar 

ainda um fator muito importante que pode e deve ser usado para a maximização do lucro 

que é o envolvimento comprometido de toda a equipe do hotel aliado à conscientização 

sobre o ponto de equilíbrio, ou seja, a participação qualitativa dos funcionários associada ao 

conhecimento da taxa de ocupação mínima que o hotel precisa ter para não apresentar 

prejuízo. 

Uma opção importante para se trabalhar a equipe de profissionais existente na 

empresa visando seu aumento produtivo é a execução de um estudo de clima 

organizacional para medir a percepção que os empregados têm sobre o grau de satisfação 

em relação às determinadas características do ambiente de trabalho da organização onde 

atuam, uma vez que o Clima Organizacional influencia o estado motivacional das pessoas  

e é por ele influenciado (Melo 2003). 

Afinal, o sucesso da empresa é o sucesso de todos, uma vez que, enquanto existir 

aquele empreendimento, postos de trabalhos serão mantidos e outros poderão vir a surgir, 

contribuindo para a saúde da organização.

Por fim, pode-se concluir também que, o perfil do hoteleiro das pequenas e médias 

empresas não contempla ainda atributos ligados ao empreendedorismo sério, onde uma 

significativa etapa é priorizada para seu sucesso: o Planejamento Estratégico. A partir dele, 

são focadas as relações entre investimento, oportunidades de mercado, o diferencial do 

produto e o lucro projetado/desejado. Diante de um quadro crítico a aplicação de um 

planejamento estratégico é fundamental para que a empresa consiga vencer as dificuldades 

e continuar sua existência.



RECOMENDAÇÕES

Como recomendação, apresentamos a aquisição de um serviço de consultoria em 

planejamento financeiro, de preferência, prestado por turismólogos. Com o conhecimento 

amplo da dinâmica do turismo e suas implicações, aliado ao conhecimento em 

planejamento do lucro e da decisão da indústria hoteleira e contabilidade de custos, esses 

profissionais são bastante indicados para ajudar as empresas citadas a conhecerem a sua 

situação financeira.

No caso dos hotéis avaliados, também seria necessário um treinamento intensivo 

com as equipes envolvidas, mostrando a importância de um sistema de contabilidade de 

custos eficiente e os benefícios que pode trazer para a empresa e, conseqüentemente, para 

seus funcionários.

Através desse conhecimento, conforme defendido durante o desenrolar desse 

trabalho, as empresas podem planejar o seu futuro financeiro e saber a hora de tomar 

determinadas decisões sem comprometer-se negativamente.
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