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RESUMO 

 

 

PEIXOTO, Wellington Spencer. Gestão de Custo na Rede Hoteleira em Maceió: Construto 

ou Realidade. Dissertação de mestrado no âmbito do Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia de Produção – PPGEP: Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, Recife, 

2008. 

 
 
 
 

Este trabalho analisa o processo de gestão dos custos nos hotéis, classificados 

de 4 e 5 estrelas em Maceió, como um parâmetro de desempenho para a competitividade de 

mercado. Os procedimentos metodológicos de entrevista adotados com os gerentes, pesquisa 

de campo e bibliográfica, coleta e análise de informações para a realização do estudo 

possibilitaram uma melhor compreensão dos aspectos reais e o dimensionamento da 

problemática estudada, identificadas como ações isoladas e empíricas, ignorando e não se 

efetivando na conformidade da gestão de custos. Conclui-se que a rede hoteleira em Maceió 

possui um sistema de custeio gerencial empírico. Estando o mesmo atrelado à cultura 

empreendedora de processos reativos, na tentativa de buscar solucionar problemas no sistema 

operacional pelo imediato. Nesta concepção, a rede hoteleira está distante para processos 

competitivos não compelidos no compromisso da filosofia de excelência empresarial. Neste 

sentido, este trabalho sugere a implantação do Custeio Baseado em Atividades – ABC, como 

forma de oferecer uma visão estratégica dos custos, para atender às novas necessidades da 

administração para o atual cenário da competição global. 

 

Palavras-Chaves: Gestão de Custos, Sistema de Custeio e Competitividade. 
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ABSTRACT 

 
 
 
 

This work analyses the process of cost management in Maceio’s hotels which 

are classified as 4 and/or 5 star, under the aegis of efficiency and efficacy, both being used as 

a parameter to develop towards market competitiveness.  

The methodological procedures of interviewing managers, field  and 

bibliographic research, data collection and information analyses used in this work have made 

possible a better understanding of both the actual aspects and dimensions of the studied issue, 

identified as empiric and isolated actions, therefore, ignoring and not being effective in terms 

of cost management.  

It was concluded that the local hotel net has an empiric system of cost 

management. Also, that the up mentioned system is connected to the enterprising culture of 

reactive processes, in an attempt to solve problems in the operational system through the 

immediate. Within this conception, the hotel net is far from competitive processes and not 

necessarily compelled to the philosophy of business excellence. In that sense, this work 

suggests the implementation of The Activity-based Cost (ABC) as a way to reach a strategic 

cost perspective, in order to fulfill the needs of management in the recent scenery of global 

competition. 

 

Key words: Cost management, Cost system and   Competitiveness. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

No Brasil, até pouquíssimo tempo atrás, economistas, iniciativa privada e governo, 

cultivaram a crença de que o país se tornaria uma grande potência mundial do turismo, pelo 

simples fato de contar com recursos naturais que favoreciam a atividade, pois, enquanto 

outros países sofriam com o frio e com desastres naturais, o Brasil era abençoado por sol e 

mar. Dentro desta perspectiva, o país, apenas assistiu à transformação do turismo na maior 

indústria do mundo. Ter belas praias paradisíacas e outras paisagens exuberantes era só um 

começo, o que precisa ser pensado é unir tais belezas naturais ou atrações culturais a um 

trabalho bem-feito nas áreas de infra-estrutura, marketing e segurança, para render bilhões de 

dólares em divisas num círculo virtuoso de investimentos, geração de empregos, aumento da 

renda e mais investimentos. Há quatro anos um primeiro passo foi dado em nosso país. O 

governo destinou dez vezes mais verbas para o setor, traçou metas, entretanto, vários 

obstáculos deverão ser superados para que o Brasil se candidate a grande potência do setor. 

Aeroportos ineficientes, estradas em condições precárias, a questão da segurança nas 

principais cidades, falta de profissionais especializados e preparados para lidar com as 

expectativas de um público num momento – as férias, a lua-de-mel, um congresso. Contudo, o 

capital internacional acredita que as deficiências brasileiras serão resolvidas. Pode-se afirmar 

isto pela quantidade de dinheiro colocado aqui. Em projeto e em execução há mais de 150 

empreendimentos hoteleiros no país. O número de turistas estrangeiros, nos últimos anos, 

cresceu 70%. O setor encontra-se em profunda transformação, com impactos gritantes sobre 

toda economia brasileira. A demanda por profissionais qualificados e uma cadeia de negócios 

que se estende por uma infinidade de atividades, o turismo está transformando a paisagem 

econômica de várias regiões do país. (Anuário Exame: 2007). 

Para Alagoas estão previstos investimentos da ordem de R$ 989,88 milhões para 

ampliações e novas construções de hotéis com 3.205 unidades habitacionais até 2010 gerando 

5.960 novos empregos diretos.  

Deste montante Maceió receberá R$ 155,34 milhões correspondendo a 15,69% do 

mesmo. No que diz respeito às unidades habitacionais e geração de empregos diretos, 

receberá 1.384 e 2.620 respectivamente.  

Assim, Maceió receberá 43% das unidades habitacionais e 44% dos empregos diretos 

previstos. (SETUR/AL: 2008) 
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Percebe-se, então que a atividade turística e especificamente o segmento hoteleiro, 

nacional, estadual e municipal vive grandes transformações, o que, se por um lado traz novas 

oportunidades, por outro acarreta enormes desafios motivados pelo aumento da concorrência 

e pelas demandas de um público cada vez mais exigente. 

Segundo Lunkes (2004, p.11): 

O Brasil tem atraído inúmeros investimentos no ramo hoteleiro. Grandes redes de 

hotéis internacionais têm-se instalado, por meio de investimentos próprios ou 

franquias. O grande número de hotéis instalados torna esse negócio altamente 

competitivo. Os hotéis devem melhorar suas práticas e sistemas de gestão com 

objetivo de gerar desempenho superior e sobreviver no mercado. 

Ser competitivo é fator primordial no atual mercado global de avanços tecnológicos, 

exigências sociais e ecológicas. E segundo Nakagawa (2001, p. 17) “A competitividade de 

uma empresa pode ser definida, em sentido amplo, como sua capacidade de desenvolver e 

sustentar vantagens competitivas que lhe permitam enfrentar a concorrência”. 

Uma gestão de custos que ofereça condições de análise dos mesmos, onde o gestor tenha 

um conhecimento dos processos e dos seus fatores geradores, contribuindo para que decisões 

estratégicas, pela empresa, sejam tomadas. Torna-se fundamentalmente importante para que 

se obtenham vantagens competitivas 

Nesse cenário, para adaptarem-se e serem competitivos, os hotéis buscam adotar 

estratégias inovadoras e de impacto. A informação passa a apresentar comportamento 

essencial às diretrizes gerenciais. E para uma informação de qualidade, primordial se faz ter 

uma boa gestão de custos, que garanta uma análise mais profunda dos fatos geradores de 

custos, onde se possa conhecer a causa matriz do mesmo. Evitando assim, que decisões, 

motivadas por momentos de reação, sejam tomadas de forma indiscriminada, que só trazem 

resultados paliativos. 

Na literatura, para o setor hoteleiro especificamente, pesquisadoras, como Leite (1996) e 

Eller (2002) apresentam propostas de gestão de custos que oferecem uma visão mais 

estratégica aos mesmos, dando aos gestores condições de identificarem às atividades que 

agregam valor aos produtos e serviços, pois, são realizadas análises dos processos, e que 

segundo as mesmas e alguns teóricos, a exemplo de Leone (1993) e Martins (1996), os 

sistemas de custeio atuais, não conseguem oferecer essa análise, pois, foram criados em outro 

cenário, onde a preocupação maior era a valoração dos estoques, servindo hoje, mais para 

atendimento  legal, contribuindo muito pouco para uma análise estratégica dos custos. 
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1.1. Problemática do Estudo 

A atividade hoteleira representa um elo importante na cadeia produtiva do turismo e 

para manter-se forte, a geração de informações úteis para os gestores, auxiliando-os na 

implementação de estratégia de curto e longo prazo, previsões orçamentárias e tomadas de 

decisões, que agreguem valor para os clientes e reduzam os custos de seus produtos e 

serviços, é uma necessidade clara. Para isto, uma boa gestão de custos, que propicie uma 

análise estratégica dos mesmos, contribui para a manutenção do empreendimento no cenário 

competitivo.  

Por isto o trabalho possui como problema de pesquisa: o setor hoteleiro em Maceió vem 

implantando a gestão de custos?  

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo Geral 

Diante, do contexto descrito, este trabalho visa analisar, como um parâmetro de 

desempenho para a competitividade de mercado, o processo de gestão dos custos nos hotéis, 

em Maceió. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Como delimitação do campo da investigação no processo de estudo, os objetivos 

específicos para está pesquisa estão concernentes a: 

 (i) Verificar nos hotéis de 4 e 5 estrelas da cidade Maceió, que vêm implantando a 

gestão de custo;  

(ii) Mapear informações importantes e relevantes para o processo de interpretação desta 

realidade, através do uso de um questionário estruturado: 

(iii) Elaborar relatório de Pesquisa para configurar um quadro situacional dos hotéis, no 

que tange a esta temática e; 

(iv) Propor sugestões e recomendações estratégicas no campo de gestão de custos como 

uma contribuição dos estudos para o setor hoteleiro de Maceió. 

1.3. Estrutura da Dissertação 

A estrutura deste trabalho está composta de 06 (seis) capítulos, que se interfaceam pela 

própria necessidade da compreensão da questão do sistema de gestão de custos como uma 

estratégia competitiva. Nesta concepção epistemológica do planejamento da informação da 
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gestão do gerenciamento e da tomada de decisão, procura-se apreender numa perspectiva 

competitiva, implicando num processo de cultura para conceber novas metodologias de 

custos. 

No que diz respeito ao Capítulo I os estudos fazem referências à introdução da 

problemática numa abordagem macro dinamizando os contextos evidenciando os cenários e 

as perspectivas de investimentos numa tentativa de ser comprometer com o desenvolvimento 

estratégico do segmento hoteleiro. 

No Capítulo II tratamos de caracterizar uma abordagem do segmento hoteleiro. Para 

melhor compreensão neste capítulo, os sub-temas pertinentes: a definição da área 

problemática de estudo; o processo histórico da hotelaria; o segmento hoteleiro atual em 

Maceió e as perspectivas do segmento hoteleiro na versão Plano Nacional de Turismo (PNT) 

2007/2010. (BRASIL: 2008) e Secretaria de Estado de Turismo de Alagoas (SETUR/AL) 

(SETUR/AL: 2008). 

No Capítulo III vamos abordar a epistemologia como uma definição do campo teórico 

do sistema de custeio, envolvendo a fala, o discurso, os conceitos, as definições e perspectivas 

teóricas sobre o olhar dos mesmos da Ciência da Contabilidade sobre os sistemas de 

acumulação de custos.  

No Capítulo IV nossos estudos vão evidenciar a apresentação e análise dos resultados da 

pesquisa na rede hoteleira em Maceió, o procedimento metodológico na escala Likert e o 

confronto dos teóricos com a aplicação empírica vivenciadas pelos hotéis em sua gestão 

operacional numa análise sistemática das abordagens e paradoxos. 

Já para o Capítulo V o estudo trata das proposições do sistema de custeio ABC na rede 

hoteleira de Maceió, confirmando com as observações praticadas por Leite (1996) e Eller 

(2002), em seus postulados. 

No Capítulo VI concluímos o trabalho, apontando que, cada um deve entrar com sua 

cota na resolução do problema, de acordo com a grandeza de sua participação nas causas, 

pois, não é viável frear o desenvolvimento, temos que propiciar o encontro das soluções para 

os problemas gerenciais na rede hoteleira. 
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2. UMA ABORDAGEM DO SEGMENTO HOTELEIRO  

 

2.1. Abordagem do segmento Hoteleiro 

 
De acordo com Lunkes (2004, p.25): 

O turismo é uma grande indústria, o setor movimenta bilhões de dólares 
anualmente no mundo, gerando empregos diretos e indiretos nos locais de origem e 
de destino do turista. Também educa e forma mão-de-obra especializada, estabelece 
laços de amizade entre as regiões visitadas e ajuda a criar uma consciência 
ecológica e de preservação aos locais históricos por meio do incentivo e da 
educação. 

 

A infra-estrutura do turismo vem de uma conjugação dos fatores técnicos com os 

fenômenos naturais, cujo diagnóstico obedece à análise e avaliação quantitativa e qualitativa 

de ambos. A essa infra-estrutura geral corresponde uma estrutura funcional, cujos aspectos se 

relacionam com organização, gerenciamento, questões legais, finanças, investimentos e 

administração do conjunto em seu caráter de sistema.  (Cavassa: 2001) 

 

Ampliando este contexto da análise conceitual do turismo, incorpora-se a esta 

indagação, a indústria turística, formada por quatro segmentos básicos, conforme figura a 

seguir: 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 
Figura 2.1 – Segmentos da Indústria Turística 
                     Fonte: Hayes (2005, p.2.) 
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A definição dos segmentos da atividade turística, apresentada na figura acima, diz 

respeito: (i) a hotelaria que compreende as operações hoteleiras e de alimentos e bebidas; (ii) 

os estabelecimentos comerciais que devem incluir grande variedade de lojas de presentes, 

shoppings, mercados e outros estabelecimentos que vendem produtos ao público; (iii) os 

serviços de transportes que compreendem aviões, carros de aluguel, trens, navios e outros 

meios pelos quais as pessoas chegam aos (iv) destinos, estes, são os inúmeros lugares 

visitados pelos turistas, os quais oferecem eventos de lazer, esportivos, étnicos, culturais e de 

negócios, tais como, convenções e congressos. (Hayes: 2005) 

Para a compreensão deste estudo se faz necessário uma introdução a sua atividade, a sua 

classificação e a uma análise de sua estrutura funcional. 

No que se refere ao termo hotel existem vários conceitos.  

Leite (1996) na conformidade do que diz a União Internacional dos Organismos Oficiais 

de Turismo vem contribuir neste estudo e define hotel como um estabelecimento comercial 

destinado a fornecer hospedagem, alimentação e outros serviços acessórios a turistas. 

Já Castelli (2003, p.56) diz que “uma empresa hoteleira pode ser entendida como sendo 

uma organização que, mediante o pagamento de diárias, oferece alojamento à clientela 

indiscriminada.”. 

O hóspede, hoje, tem a seu dispor várias opções de hospedagem, que vão desde um 

resort luxuoso, situado em uma região exótica, que, além de apartamentos, ofereça várias 

opções de lazer, restaurantes, bares e muitas outras comodidades, a um hotel com serviço 

econômico que oferece apenas acomodações e, algumas vezes, café da manhã. Diante destas 

opções, definir hotel como um edifício com apartamentos destinados a pernoite, restringe a 

definição. (Hayes : 2005) 

Cisneiros (2005, p.27) vai buscar na Legislação1 Federal Brasileira específica que 

regulamenta os meios de hospedagens e para ela: 

Considera-se empresa hoteleira a pessoa jurídica que explore ou administre meio de 
hospedagem e que tenha em seus objetivos sociais o exercício de atividade hoteleira 
observada o Artº 4º do Decreto nº 84.910, de 15 de julho de 1980. 
 

Trata, ainda, a referida legislação, dos requisitos para a exploração dos meios de hospedagem 

que devem satisfazer cumulativamente as condições de licenciamento pelas autoridades 

                                                 
1 A legislação brasileira estabeleceu o Regulamento para os Meios de Hospedagem que trata de toda à proteção 
aos meios legais de funcionamento, como também de toda a estrutura física básica, utilização de equipamentos e 
instalações e a boa prestação de serviços para a atividade, no intuito de oferecer segurança, conforto, 
tranqüilidade e um bom serviço, ao hóspede e estender esses requisitos aos seus funcionários e a comunidade 
adjacente. (BRASIL: 2008). 
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competentes para prestar os serviços de hospedagem e que seja administrado ou explorado 

comercialmente por empresa hoteleira, e que adote, no relacionamento com os hóspedes, 

contrato de hospedagem. 

Ainda segundo Cisneiros (2005) deverão os meios de hospedagem, oferecer ao hóspede, 

no mínimo o alojamento, para uso temporário, em unidades habitacionais (UH) específicas 

para essa finalidade, serviços de portaria/recepção, que controlará a entrada e saída, guarda de 

bagagens e objetos de uso pessoal, em local apropriado, conservação, manutenção, arrumação 

e limpeza das áreas, instalações, equipamentos e os padrões comuns estabelecidos, quanto à 

postura legal, aos aspectos construtivos, aos equipamentos e instalações e aos serviços de 

gestão. 

 No que tange a classificação hoteleira esta deve visar assegurar ao cliente a qualidade 

dos serviços, o grau de conforto e a oportunidade de escolha antecipada.   

Nos Estados Unidos, Canadá e alguns outros países o preço da diária é a única forma de 

classificação da categoria do hotel. Na Europa, a classificação é de acordo com o número de 

estrelas de uma até cinco sendo este o critério seguido pelo Brasil. (Duarte: 2005) 

 Três tipos de sistemas básicos de classificação podem ser identificados: (i) 

autoclassificação ou sem classificação; (ii) classificação privada; e (iii) a classificação oficial. 

A primeira, cada estabelecimento se autoclassifica sem comparar-se com outros. A segunda 

realizada por organizações profissionais privadas. E a terceira é implantada pelas autoridades 

que enquadram os estabelecimentos hoteleiros dentro de critérios e requisitos 

predeterminados não necessariamente, neste caso, o enquadramento é obrigatório, contudo em 

alguns países, só dirigem seus incentivos e seu reconhecimento aos hotéis enquadrados 

naquela classificação. (Castelli: 2003) 

 Segundo Hayes (2005, p.2)  

Os hotéis podem ser classificados de acordo com sua localização, o valor de sua 
diária e o número e apartamentos que os compõem, assim como pelo tipo e hóspede 
que atendem (por exemplo, os executivos e os turistas) e por seu proprietário ou 
administrador. 
 
 

No Brasil, os meios de hospedagem são classificados, categorizados, qualificados 

através do Sistema Oficial de Classificação dos Meios de Hospedagem, estabelecido pelo 

Regulamento dos Meios de Hospedagem, Deliberação Normativa 429 de 23 de abril de 2002 

(ver Quadro 2.1), que regulará o processo e os critérios pelos quais os estabelecimentos 

hoteleiros poderão obter a classificação oficial e utilizar os símbolos que a representam de 

acordo com as condições de conforto, comodidade, serviços e atendimento que possuírem. 
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Este Sistema Oficial é um instrumento para a promoção de desenvolvimento da indústria 

hoteleira, cuja classificação recebida pelos estabelecimentos hoteleiros, constituirá um 

referencial informativo de cunho oficial, destinado a orientar os mercados turísticos internos e 

externos, e também, a sociedade em geral - sobre os aspectos físicos e operacionais que irão 

distinguir as diferentes categorias de meios de hospedagem e os empreendedores hoteleiros 

sobre os padrões que deverão prever e executar seus projetos, para obtenção do tipo e 

categoria desejados. 

Apesar de toda a estrutura da atividade turística e do segmento hoteleiro comentado 

acima, ainda não existe uma harmonização mundial no que diz respeito aos critérios de 

classificação. 

 

                 Quadro 2.1 - Sistema Oficial de Classificação dos  
                       Meios de Hospedagem 
 
 

 

 

 

 

 
 

                                         Fonte: Regulamento dos Meios de Hospedagem, 2002. 
    

Por fim, a análise de estrutura funcional, segundo Boeger (2006, p.1) em sua obra 

Gestão Financeira para os meios de hospedagem.  

A hotelaria é um misto de indústria, de prestação de serviços e, de certa forma, uma 
atividade comercial. Como indústria, caracteriza-se pela transformação de matérias-
primas em produtos vendidos nos diversos pontos-de-venda (restaurantes, bares, 
banquetes). Como prestação de serviços, caracteriza-se pela venda de apartamentos, 
serviço de lavanderia etc. Já a compra-e-venda de mercadorias sem qualquer tipo de 
transformação caracteriza-se como atividade comercial (venda de refrigerante, 
cerveja, de artigos vendidos em butique, como bonés, roupão, sandálias e outros). 

  

Nesta perspectiva de enfoque, a atividade hoteleira desempenha vários processos de 

produção que resulta na produção de serviços e bens que atenderão às necessidades dos 

hóspedes.  

Segundo Leite (1996) o hotel é um conjunto de partes coordenadas, que concorrem para 

a realização de um grupo de objetivos, podendo ser classificado como um sistema aberto, no 

qual podem ser identificados os seguintes aspectos: (i) entradas – constituídas por materiais, 

CATEGORIA ESTRELAS 

Superluxo *****SL 

Luxo ***** 

Superior **** 

Turístico *** 

Econômico ** 

Simples * 
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energia, informações, dinheiro e hóspedes; (ii) saídas – constituídas de serviços, produtos, 

informações, etc; e (iii) processos - São diversos fatores (maquinária, mão-de-obra, etc.) 

através dos quais as entradas são transformadas em saídas. 

 Continua a autora, podem ser observados, também, em uma empresa hoteleira, objetivos 

e vários controles através de padrões que servem para identificar desvio e introduzir correções 

para que se mantenha em curso a consecução do objetivo central. 

 Compreender o sistema produtivo2 do hotel é de suma importância, pois dará condições 

de observar as operações que estão utilizando os recursos de forma eficiente para a obtenção 

eficaz dos produtos e serviços oferecidos.   

 

2.2. A definição da Área de Estudo 

 

De acordo com Turismo e Cia. Alagoas – Brasil (2005), Maceió se encontra localizada 

no Nordeste do Brasil possui uma área territorial de 512,8 Km² cercada por 40 km de praias e 

pela diversidade das lagoas Mundaú e Manguaba e uma temperatura média de 28°C. Possui 

um pouco mais de um milhão de habitantes, concentrando 29,07% da população do Estado de 

Alagoas, da qual é capital. Com um Produto Interno Bruto (PIB) relativo a 46,20% do Estado, 

o que representa R$ 4.050.592,00 e um PIB per capita na ordem de R$ 4.787,00.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Setor de hospedagem, alimentos e bebidas e administração. 
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 O enfoque do estudo se concentra no setor hoteleiro de Maceió, na temática, gestão de 

custos na rede hoteleira: construto ou realidade. 

 

 
      
Figura 2.2 – Mapa de Maceió 
Fonte: maisalagoas. uol.com. br (2008) 
 

2.2.1. Processo Histórico da Hotelaria em Maceió 

O português Sebastião Francisco de Melo Póvoas desembarcou no porto de Jaraguá em 

1818, na vila Maceió3. Este foi nomeado por Dom João VI para tomar posse na Vila de 

Alagoas, capital da Capitania, atual cidade de Marechal Deodoro. Porém, encantado pela Vila 

Maceió preferiu nela hospedar-se. Este fato histórico já demonstrava o forte potencial da 

cidade em atrair seus visitantes. Tal opção de ficar na Vila Maceió causou protesto de várias 

autoridades da antiga capital.  

Entretanto, na visão do governador e de outras personalidades políticas, econômicas e 

culturais, Maceió era mais desenvolvida, possuindo um movimentado porto e toda a infra-

estrutura de uma capital. Daí, o então governador instalou na Vila, sob repulsa de autoridades 

da capital da Capitania de Alagoas, os principais órgãos públicos.  

 

                                                 
3 Maceió vem da palavra indígena Massayó, que quer dizer terra alagadiça e a Vila surgiu a partir da segunda 

metade do Século XVIII , a partir de um engenho de açúcar. 
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Devido ao crescimento da Vila Maceió, Melo Póvoas mandou que fosse elaborada uma 

planta urbana para proporcionar um novo visual. 

Na visão de Barbosa (1993) o despertar para a atividade turística da cidade de Maceió só 

veio ocorrer há mais de um século após o fato histórico citado, especificamente, no final da 

década de 1960.  

Em 1966 o governo federal cria a Empresa Brasileira de Turismo, hoje Instituto 

Brasileiro de Turismo (EMBRATUR) que viabilizou a aprovação de inúmeros projetos 

ligados à hotelaria. A partir daí surgem linhas de financiamento de longo prazo tais como, 

Linha de crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 

específica para a compra de máquinas e equipamentos repassada pelos bancos comerciais e 

oficiais (FINAME) e incentivos fiscais da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste 

(SUDENE) e da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM) para a 

construção de hotéis.  

Em Alagoas com a criação da Empresa Alagoana de Turismo S.A. (EMATUR) em 

1971, que, integrada com o Conselho Estadual de Turismo (CETUR), tinha como atribuições 

definir, planejar e coordenar a política de turismo no Estado, mostrou-se marco decisivo para 

impulsionar a atividade hoteleira em Maceió,  

Maceió nos anos 1960 recebia poucos turistas e os destaques na hotelaria eram os hotéis 

Beiriz e Atlântico. O primeiro localizado no centro da cidade, que no auge recebeu grandes 

personalidades brasileiras, hoje abriga uma secretaria de estado. O segundo, localizado na 

freqüentada Praia da Avenida da Paz, tem o seu imóvel hoje abandonado, e esta parte da orla 

está totalmente depreciada para a atividade hoteleira. Outro hotel que merecia destaque 

naquela época e que também não mais existe, era o hotel Beira Mar. 

Na década de 1970, precisamente em setembro de 1976, através da concessão de 

incentivos fiscais à Rede Luxor Hotel, esta implantou uma unidade hoteleira denominada 

Luxor Hotel de Alagoas, na Praia da Avenida da Paz, considerado de alto luxo para a época. 

Foi outro passo marcante para o turismo em Maceió, pois a mesma tinha um grande conceito 

no cenário turístico nacional. O hotel hoje não mais existe e seu imóvel está ocupado pela 

sede do Tribunal Regional do Trabalho, seção Alagoas.  

A consolidação da atividade turística só veio na década de 1980, com a construção do 

Hotel Alteza Jatiúca, pelo grupo Lundgren, que também recebeu incentivos do governo. Bem 

localizado em aprazível recanto da Lagoa da Anta, sua inauguração foi veiculada na mídia 

nacional numa grande campanha promocional, sendo um marco decisivo da indústria do 
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Turismo em Maceió. Até hoje o hotel é um grande produto turístico para a cidade, tendo um 

dos melhores conceitos em termos de hotelaria. (Barbosa: 1993) 

A crise econômica do início dos anos 1980 tornou o início desta década desanimadora 

para novos investimentos hoteleiros, não conseguindo o setor manter o mesmo ritmo da 

década anterior.  

De acordo com dados da Secretaria de Estado de Turismo de Alagoas (SETUR/AL) em 

seu Relatório Evolução dos Meios de Hospedagem - 1982/2005 em 1982, Maceió possuía 11 

hotéis sendo 725 unidades habitacionais com 1.438 leitos. Em 1985 a cidade oferecia 19 

hotéis sendo 1.016 unidades habitacionais, com 2.056 leitos, representando aumentos em 

comparação ao ano de 1982, na ordem de 72,73%, 40,14% e 42,98% respectivamente.  

A partir da metade da década de 1980 o setor hoteleiro começa a tomar novo impulso 

chegando em 1990 a 61 hotéis sendo 2.578 unidades habitacionais com 5.233 leitos, 

representando aumentos em comparação ao ano de 82 de 454,55%, 255,59% e 263,91% 

respectivamente.  

A indústria hoteleira no Brasil na década de 1990 passou a vislumbrar uma nova fase de 

desenvolvimento. A implantação do Plano Real trouxe uma estabilidade econômica no país, 

atraindo interesses de investidores pela possibilidade de bons retornos na atividade hoteleira, 

sendo essa década considerada como um dos períodos de maior expansão da oferta da 

Indústria Hoteleira.  

Contando com a situação econômica apresentada, novos investimentos são realizados. 

Assim, Maceió ganha grande destaque nacional, suas belezas naturais são apresentadas como 

um grande atrativo para o turismo. Um mar com águas calmas e mornas, que oscila entre o 

verde e o azul, emoldurado por lindas praias e o sol presente na maior parte do ano.  

A rede hoteleira de Maceió na década de 1990 passa por completa modificação, a 

começar pela mudança de localização dos novos empreendimentos hoteleiros. A orla dos 

bairros da Pajuçara, Ponta Verde e Jatiúca são agora alvos dos novos investimentos. O antigo 

local de grande concentração dos hotéis da cidade, a Praia da Avenida da Paz, deixa de ser um 

atrativo para novos investimentos, provavelmente em virtude da grande poluição do riacho 

salgadinho, que corta a cidade e deságua justamente no mar da Praia da Avenida da Paz.  

Em 1991 nove novos empreendimentos são construídos com destaque para a rede Meliá 

que inaugura o Hotel Meliá Maceió, na orla de Jatiúca.  

Entretanto, em 1992 quinze empreendimentos foram fechados, dentre eles o tradicional 

hotel Atlântico e o luxuoso Luxor Hotel de Alagoas, consolidando o fim da tradicional Praia 

da Avenida da Paz como foco da exploração hoteleira.  
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Até 1997 nenhuma modificação significativa tinha ocorrido. Entretanto, neste ano, nove 

hotéis fecham suas atividades, fazendo parte ainda do processo de ajuste do setor.  

Este é o quadro da cidade de Maceió na década de 1990, um período de grandes 

transformações para a atividade turística da capital e do segmento hoteleiro. (Raioxhotelaria: 

2008) 

 No início do Século XXI, sob os efeitos da globalização, o aumento da competitividade, 

a internacionalização das empresas, os custos mais acessíveis das passagens, aumento da 

longevidade, e outros fatores relacionados, perceberam-se uma movimentação no setor 

hoteleiro. De acordo com as metas estabelecidas no Plano Nacional de Turismo até o final de 

2007 o setor vai comemorar a criação de 1,2 milhões de empregos, comprovando desta forma 

a importância do turismo para a economia do país. O ministério do Turismo acredita que até 

2008, haverá 117 novos empreendimentos hoteleiros, isso sem incluir dados dos pequenos e 

médios investidores. Neste panorama, o Nordeste Brasileiro concentra a maior parte desses 

investimentos (46%) e também as maiores quantias – 60% do total. O parque hoteleiro 

nacional hoje possui aproximadamente 25 mil meios de hospedagem, e deste universo 20 mil 

são hotéis e pousadas. No geral, 70% são empreendimentos de pequeno porte. Isto representa 

mais de um milhão de empregos e a oferta de aproximadamente um milhão de apartamentos 

em todo o país.  

De acordo com os dados da SETUR/AL, no segundo semestre de 2007, Maceió possuía 

46 hotéis, sendo 3.315 unidades habitacionais e 7.310 leitos. 

Apesar de que, no final dos anos 1980, Maceió apresentava 61 hotéis, uma quantidade 

superior aos 46 hoje existentes, não significa diminuição da capacidade de hospedagem, pois, 

os novos empreendimentos surgem com uma quantidade de unidades habitacionais e leitos 

superiores.  

A seguir trataremos de enfocar o segmento hoteleiro atual em Maceió como uma 

perspectiva situacional para nortear o estudo. 

 

2.2.2. O Segmento Hoteleiro Atual em Maceió 

    

 Nos dados do Instituto Brasileiro de Turismo – EMBRATUR, o Nordeste vem a cada 

ano atraindo uma demanda considerável de turistas e investimentos internacionais, 

provocando uma corrida na modernização dos serviços e equipamentos ofertados. Nessas 
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estatísticas da EMBRATUR4, Maceió foi considerada uma das cidades mais bonitas do Brasil, 

é uma das principais capitais nordestinas com característica e potencial para atrair o turismo 

de negócios e lazer.  

 Em 2005 foram entregues à cidade dois equipamentos que fazem parte da infra-estrutura 

da indústria turística: um moderno centro de convenções; e um aeroporto internacional. O 

primeiro está potencializando o turismo de eventos e negócios, o segundo servirá não só para 

potencializar o fluxo de turistas de outros países, como também, para estreitar as relações 

comerciais que antes não eram facilitadas por não receber vôos internacionais.  

Estima-se que com os novos equipamentos turísticos de Alagoas, o Estado receba 20% a 

mais de turistas que o fluxo atual, gerando possibilidade de investimentos em toda cadeia 

produtiva do turismo local.  

Segundo Turismo e Cia. Alagoas – Brasil (2005) há uma afirmação de que com estes 

novos equipamentos a atividade turística está sendo potencializada de tal forma que o 

problema da sazonalidade da baixa estação deverá ser eliminado. Isto está causando uma 

preocupação ao setor hoteleiro, que apesar de ofertar uma boa qualidade e estrutura, possui 

um número reduzido de leitos, fato detectado no número de passagens e pacotes turísticos 

ofertados. Outro fato que está restringindo a atividade turística é o Porto de Jaraguá, que até 

então, se resumia ao canal de escoamento dos produtos alagoanos e agora divide espaço com 

mais um setor da economia, o turismo de lazer; que movimenta taxistas, empresas de 

receptivos, restaurantes, feiras de artesanatos, guias e trabalhadores informais. A proporção de 

turistas estrangeiros e internacionais e de Transatlânticos não aumentaram devido à 

capacidade limitada do Porto para atracar navios5.  

Adentrando ao estudo do setor hoteleiro, a Secretaria de Estado de Turismo de Alagoas 

SETUR/AL (2007) através do seu Relatório de Estatísticas Turísticas – 2007 apresenta 

informações sobre a atividade turística do Estado, como também, da cidade de Maceió e 

especificamente do segmento hoteleiro.  

 

 

 

                                                 
4 Revista: Turismo e Cia. Alagoas – Brasil (2005). 

 
5 Turismo e Cia. Alagoas – Brasil. Ano 01 – edição 01 – dezembro 2005. 
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As tabelas a seguir apresentam alguns dados sobre o turismo em Maceió: 

                         Tabela 2.1 – Fluxo de Turistas 

FLUXO GLOBAL DE TURISTAS 
ANO 2004 2005 2006 
ALAGOAS 1.427.883 1.651.170 1.602.632 

MACEIÓ 951.922 1.100.780 1.068.421 
           
                          Fonte: Secretaria Executiva de Turismo – adaptada. 
                                               Gerência de Estudos e Pesquisas (2007) 
 
 A tabela acima mostra que Maceió recebeu em torno de 66,67% dos turistas que visitam 

o Estado. Destes, veremos na Tabela 2.2 a seguir o fluxo hoteleiro e os mercados emissores 

para a capital. 

     Tabela 2.2 – Fluxo Hoteleiro 

  
 
 
 
 
 
 
               
                                         Fonte: Secretaria Executiva de Turismo – adaptada. 
            Gerencia de Estudos e Pesquisas (2007) 

A Tabela 2.2 evidencia que, dos turistas que visitaram Maceió nos anos de 2004, 2005 e 

2006, em média 40% ficaram em hotéis. 

A Tabela 2.3, mostra que o Estado de Alagoas, ofertou os seguintes meios de 

hospedagem. 

 

Tabela 2.3 – Oferta Hoteleira – 2º Semestre 2007 

 HOTÉIS POUSADAS TOTAL 
 QTD UH’s LEITOS QTD UH’s LEITOS QTD UH’s LEITOS 
MACEIÓ 46 3.315 7.310 36 513 1.359 82 3.828 8.669 
INTERIOR 60 2.147 5.318 155 1.956 5.208 215 4.103 10.526 
ALAGOAS 106 5.462 12.628 191 2.469 6.567 297 7.931 19.195 
Fonte: Secretaria Executiva de Turismo – adaptada. 
 Gerência de Estudos e Pesquisas (2007) 
 
 Ainda de acordo com a Tabela 2.3, a capital possuía 46 hotéis com 3.315 unidades 

habitacionais e 7.310 leitos representando 43,40%, 60,69% e 57,88%, respectivamente, do 

total ofertado no Estado. Com relação às pousadas, estas são 36 com 513 unidades 

habitacionais e 1.359 leitos, sendo sua representação com relação ao total ofertado no Estado 

de 18,85%, 20,78% e 20,70% respectivamente.  

FLUXO HOTELEIRO (MACEIÓ:) NACIONAIS E 
INTERNACIONAIS 

ANO 2004 2005 2006 
FLUXO HOTELEIRO 372.868  440.312  428.437  
NACIONAIS 325.041  396.404  392.550  

INTERNACIONAIS 47.827  43.908  35.887  
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Dos 46 hotéis ofertados na capital alagoana, segundo o critério de classificação adotado 

pela Setur (2007), que leva em consideração a quantidade de unidades habitacionais – 14 são 

considerados de grande, 10 de médio e 22 de pequenos portes.   

A seguir a Tabela 2.4 possibilita mostrar a classificação que leva em consideração a 

quantidade de unidades habitacionais em Maceió adotada pela Secretaria de Estado de 

Turismo de Alagoas (SETUR/AL) (2007). 

                          Tabela 2.4 – Classificação SETUR 
  

 

            
 
                     Fonte: Secretaria Executiva de Turismo – adaptada. 
                                Gerência de Estudos e Pesquisas (2007)   

No que tange a classificação oficial brasileira que atende ao que determina Regulamento 

dos Meios de Hospedagem, conforme Deliberação Normativa nº. 429 de 23 de abril de 2002, 

a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, seção Alagoas – ABIH – AL em seu relatório 

de hotéis associados demonstra, conforme Tabela 2.5 abaixo, que na capital alagoana: 

 

                                             Tabela 2.5 – Classificação de Hotéis por estrelas 

Quantidade de Hotéis em Maceió 
(2008) 

Classificação por estrelas 
(ABIH/Seção Alagoas) 

4 5 
7 4 
15 3 
12 2 

Fonte: ABIH - Seção Alagoas, 2008. 

 

A seguir o estudo vai abordar as perspectivas do segmento hoteleiro em Maceió segundo 

informações procedidas pela SETUR/AL (2008). 

 

2.2.3. Perspectivas do segmento hoteleiro na versão Plano Nacional de Turismo 

(PNT) 2007/2010 e Secretaria de Estado de Turismo de Alagoas – SETUR/AL 

(2008) 

 

Na versão, Plano Nacional de Turismo (PNT) 6 2007/2010, o governo brasileiro vai: 

                                                 
6 PNT 2007/2010 que é um instrumento de planejamento e gestão coloca o turismo como um importante indutor 

do desenvolvimento e da geração de emprego e renda no país.    

Classificação de acordo com a quantidade de UH’s Tipo 
Até 50 Uh’s Pequeno Porte 
De 51 até 100 Uh’s Médio Porte 
Acima de 100 Uh’s Grande Porte 
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Fortalecer e promover o turismo interno como fator de desenvolvimento regional, 
assegurando o acesso de aposentados, trabalhadores e estudantes a pacotes de 
viagens em condições facilitadas, investindo na qualificação profissional e na 
geração de emprego e renda e assegurando ainda mais condições para a 
promoção do Brasil no exterior, são algumas das ações que fazem deste Plano um 
importante indutor do desenvolvimento e da inclusão social.  
 

A estabilidade e a perspectiva de crescimento econômico do país contribuíram para o 

governo federal lançar o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) que propõe ações, 

metas e um amplo conjunto de investimentos em infra-estrutura, bem como, medidas de 

incentivo aos investimentos privados aliados a uma busca de melhoria na qualidade do gasto 

público. Ainda o Governo Federal na perspectiva da narrativa afirma que 

O PAC, objetiva crescimento com desenvolvimento, capaz de gerar riqueza para 
todos e não apenas lucro para poucos e considera os investimentos em obras de 
infra-estrutura instrumentos de universalização dos benefícios econômicos e 
sociais para todas as regiões do País. O programa estrutura seis grupos de ações 
relacionadas à infra-estrutura; ao estímulo ao crédito e ao financiamento; à 
melhora do ambiente de investimentos; à desoneração e administração tributária; 
às medidas fiscais de longo prazo e à consistência fiscal. 

 

 As metas e os macros programas e programas do Plano Nacional de Turismo devem ser 

entendidos, nesse sentido, como parte do Programa de Aceleração do Crescimento do 

Governo Federal, tanto no que se refere à apropriação dos benefícios decorrentes daquele 

programa para o desenvolvimento do turismo no País, quanto nos resultados que a atividade 

deve proporcionar para os próximos anos, alinhando a ação setorial com a proposta geral de 

gestão de governo. 

Ainda o PAC prevê para o quadriênio investimentos totais de R$ 503,9 bilhões, 
conforme Tabela 2.6 abaixo.  
 
                                                 Tabela 2.6 – Investimentos Previstos - PAC 
 

Investimentos Previstos 2007/2010 (em bilhões) 
Infra-estrutura logística 58,3 
Infra-estrutura energética 274,8 
Infra-estrutura social e urbana 170,8 
Total 503,9 

             Fonte: PNT 2007/2010 
 

   

Esse conjunto de investimentos e medidas econômicas potencializará os resultados do 

desenvolvimento do turismo no País de 2007 a 2010. O desenvolvimento da atividade, por sua 

vez, impactará positivamente a aceleração do crescimento do País, gerando um círculo 

virtuoso, com benefícios que se distribuem por toda a sociedade e para todas as regiões do 

Brasil. 
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Entre as contribuições mais expressivas decorrentes do desenvolvimento do turismo no 

quadriênio 2007/2010, que terão uma grande repercussão no desenvolvimento 

socioeconômico do País, destacam-se a geração de US$ 25,3 bilhões em divisas e a criação de 

1,7 milhões de novos empregos e ocupações, de acordo com as metas traçadas pelo Plano 

Nacional de Turismo. 

O PNT 2007/2010 prevê investimentos com recursos provenientes do Orçamento Geral 

da União em promoção, interna e externa, da ordem de R$ 983,54 milhões, além de R$ 5,63 

bilhões em infra-estrutura turística. Esses valores não incluem os investimentos em infra-

estrutura programados pelos Programas Regionais de Desenvolvimento do Turismo, tais 

como: o Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste (PRODETUR); e o 

Programa para o Desenvolvimento do Ecoturismo na Amazônia Legal (PROECOTUR) com 

financiamentos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e contrapartidas estadual 

e federal. 

Com relação aos investimentos privados, são esperados R$ 6,78 bilhões só para novos 

meios de hospedagem além de R$ 12,55 bilhões para empreendimentos novos, melhoria e 

ampliação e capital de giro, em diversas categorias de serviços turísticos, com financiamentos 

concedidos pelos bancos federais (Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BNDES, 

Banco do Nordeste e Banco da Amazônia) de acordo com o Quadro 2.2 a seguir. 

 

Quadro 2.2 – Investimentos Previstos – PNT 2007/2010 

Investimentos previstos 2007/2010 

Investimentos em promoção externa com recursos do OGU/MTur R$ 689,22 milhões 

Investimentos em promoção interna com recursos do OGU/MTur R$ 294,32 milhões 

Investimentos em infra-estrutura com recursos do OGU/MTur R$ 5,63 bilhões 

Investimentos privados em meios de hospedagem R$ 6,78 bilhões 

Financiamento concedido para o setor privado pelos bancos federais R$ 12,55 bilhões 

Fonte: PNT 2007/2010 

Segundo a SETUR/AL estão previstos para o Estado de Alagoas nesta pasta, 

relacionado ao segmento hoteleiro, investimentos da ordem de R$ 989,88 milhões para 

ampliações e novas construções de hotéis com 3.205 unidades habitacionais até 2010, gerando 

5.960 novos empregos diretos no Estado. Deste montante, Maceió receberá R$ 155,34 

milhões, correspondendo a 15,69% do mesmo. No que diz respeito às unidades habitacionais 

e geração de empregos diretos, receberá 1.384 e 2.620, respectivamente. Assim, Maceió 

receberá 43% das unidades habitacionais e 44% dos empregos diretos previstos para Alagoas. 
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Nesta configuração da narrativa sobre o segmento hoteleiro atual em Maceió, é 

necessário que se faça compreender o que aborda a Secretaria Coordenadora de 

Desenvolvimento Econômico do Estado de Alagoas (SCDE/AL) (2004). 

O hotel é o lugar que proporciona hospedagem e alimentação, assim como, é um 
lugar de entretenimento para o turista. Pode-se caracterizar a atividade de uma 
empresa hoteleira como sendo prestadora de serviços, tendo como principal meta o 
aluguel de unidades habitacionais. Diferencia-se por apresentar grande interação 
entre o prestador e o usuário do serviço, constante simultaneidade entre a aquisição 
e a utilização do serviço, e impossibilidade de estocagem do serviço produzido, 
com conseqüente total perecibilidade do serviço oferecido ao mercado consumidor. 
A empresa hoteleira constitui-se como essencial à infra-estrutura da atividade 
turística, tornando-se um dos sustentáculos principais para a fixação e o 
desenvolvimento desse mercado turístico.  
 

Diante do que foi exposto até agora, com relação à abordagem do segmento hoteleiro, 

definição da área de estudo, processo histórico, situação atual e as perspectivas do segmento 

hoteleiro em Maceió, necessário se faz uma análise da importância do mesmo para a cidade 

de Maceió em virtude do estudo em foco. 

 

2.3 Análise da situação atual do setor hoteleiro em Maceió 

    O turismo despertou como um meio econômico de exploração para o capital. 

Empreendedores perceberam que poderiam obter lucros e o governo arrecadar receitas aos 

cofres públicos e com isto a atividade turística, atualmente, é considerada como uma das 

maiores indústrias do mundo e que segundo o Anuário Exame (2007, p.19):  

Ao longo dos últimos 50 anos, o turismo cresceu de forma rápida e transformou-se 

num das áreas mais importantes da economia global. No ritmo atual de expansão, o 

setor chegará a 2020 com faturamento de 2 trilhões de dólares por ano. 

O Brasil é privilegiado por possuir belezas naturais que atraem os visitantes, contudo, já 

foi detectado que só isto não basta. Uma boa infra-estrutura (estradas, transportes, meios de 

hospedagens), marketing, segurança, mão-de-obra qualificada, aliado a tais belezas naturais, 

ou atrações culturais, pode render muitos bilhões de dólares em divisas num círculo virtuoso 

de investimentos, geração de empregos e aumento de renda.  

No Brasil, nos últimos anos, num conjunto inédito de esforços dos setores público e 

privado, a indústria turística passou a ser uma forte concorrente mundial e nas estatísticas da 

Organização Mundial do Turismo (OMT), de uma década para cá, enquanto o número de 
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passageiros de viagens internacionais cresceu em média 50% no planeta entre 1995 e 2005, o 

aumento registrado no mesmo período no Brasil foi de 170%. (Anuário Exame: 2007). 

A pesquisa realizada nos 27 estados brasileiros, pela revista Anuário Exame (2007), 

aponta que os mesmos recebem por ano 60 milhões de visitantes, entre nacionais e 

estrangeiros.  

Abaixo, apresentaremos um retrato demonstrado pela Revista Anuário Exame 2007 do 

tamanho da indústria turística brasileira. Focalizaremos-nos na Região Nordeste, pois, como a 

delimitação da nossa área de estudo reside na cidade de Maceió, Estado de Alagoas, torna-se 

interessante uma comparação com os outros estados nordestinos, por apresentarem 

características semelhantes das atividades turísticas.   

Inicialmente são apresentados os números de visitantes. A região Nordeste do Brasil, 

recebe 19.436 milhões, representando 32,39% do total do País e Alagoas ocupa a 5ª posição 

na preferência dos turistas, representando 8,49%, conforme demonstra a Tabela 2.7 abaixo.  

                                                 Tabela 2.7. – Número de Visitantes (por ano) 

 

 

 

 

 

 
 
   Fonte: Anuário Exame 2007 - adaptado. 
 

Seguimos por apresentar o gasto per capita (em R$ por dia), demonstrado na Tabela 2.8. 

Dos turistas que visitam o Nordeste se gasta mais no Estado do Rio Grande do Norte, ficando 

Alagoas em 5º lugar. 

 

 

NORDESTE 

1º Bahia 5.635.000 28,99% 

2º Pernambuco 3.500.000 18,01% 

3º Rio Grande do Norte 2.187.000 11,25% 

4º Ceará 1.968.000 10,13% 

5º Alagoas 1.650.000 8,49% 

6º Maranhão 1.600.000 8,23% 

7º Sergipe 1.200.000 6,17% 

8º Paraíba 1.096.000 5,64% 

9º Piauí 600.000 3,09% 

TOTAL   19.436.000 100 
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                                                 Tabela 2.8. – Gasto Per Capita (em R$ por dia) 

 

 

 

 

 

   Fonte: Anuário Exame 2007 - adaptado. 

No que diz respeito ao faturamento do setor turístico (em R$ milhões por ano), no ano 

de 2003 e uma projeção para o período de 2007, que ficou em torno de 26,00%, Alagoas se 

encontra em 6º lugar, conforme apresentado na Tabela 2.9 abaixo. Os Estados da Bahia e 

Pernambuco estão entre os dois primeiros. 

   Tabela 2.9. – Faturamento (em milhões por ano)  
NORDESTE 

Atual Projeção   
  2003 2007 

1º Bahia 3.008 3.798 
2º Pernambuco 1.625 2.050 
3º Ceará 1.182 1.495 
4º Rio Grande do Norte 492 616 
5º Maranhão 343 434 
6º Alagoas 291 364 
7º Paraíba 243 303 
8º Sergipe 223 283 
9º Piauí 211 263 

   Fonte: Anuário Exame 2007 - adaptado. 
 
 

Os estabelecimentos ligados ao turismo são demonstrados na Tabela 2.10, a seguir. Mais 

uma vez os Estados da Bahia e Pernambuco estão entre os primeiros. 

 

 

 

 

NORDESTE 

1º Rio Grande do Norte 167 

2º Pernambuco 146 

3º Ceará 113 

4º Maranhão 100 

5º Alagoas 80 

6º Sergipe 75 

7º Paraíba 71 

8º Bahia 63 
9º Piauí 34 
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   Tabela 2.10. – Estabelecimentos ligados ao turismo  

 

 

 

 

 

Fonte: Anuário Exame 2007 - adaptado. 

O retrato do tamanho da indústria do turismo, apresentado pela revista Anuário Exame 

2007, traz também, dados com relação aos números de empregados do setor, participação do 

turismo no PIB do Estado (em %), investimentos na promoção do turismo (em R$ milhões 

por ano) e Participação da verba de fomento do turismo no orçamento do Estado, 

demonstrados nas Tabelas 2.11, 2.12, 2.13 e 2.14 abaixo. 

   Tabela 2.11. – Empregados da Indústria do Turismo 

NORDESTE 

1º Bahia 94.611 

2º Pernambuco 62.429 

3º Ceará 43.228 

4º Rio Grande do Norte 23.578 

5º Maranhão 18.048 

6º Alagoas 15.329 

7º Paraíba 14.461 

8º Sergipe 13.027 

9º Piauí 9.557 
     Fonte: Anuário Exame 2007 - adaptado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NORDESTE 
1º Bahia 9.175 
2º Pernambuco 4.840 
3º Ceará 4.113 
4º Rio Grande do Norte 2.478 
5º Paraíba 1.551 
6º Alagoas 1.518 
7º Maranhão 1.347 
8º Sergipe 1.275 
9º Piauí 1.038 



Capítulo 2                                                                    Uma Abordagem do Segmento Hoteleiro 

 23 

   Tabela 2.12. – Participação do Turismo no PIB do estado (em %) 

 

 

 

 

 

 

     Fonte: Anuário Exame 2007 - adaptado. 

  Tabela 2.13. – Investimento na promoção do turismo (em R$ milhões por ano) 

 

 

 

 

 

     Fonte: Anuário Exame 2007 - adaptado. 
 

  Tabela 2.14. – Participação da verba de fomento do turismo ao orçamento do estado (em %) 

 

 

 

 

 

     Fonte: Anuário Exame 2007 - adaptado. 

Com base nos dados apresentados Tabela 2.11, do total das pessoas empregadas na 

atividade turística no Nordeste, Alagoas, representa 5,20%. Ficando atrás dos Estados da 

NORDESTE 

1º Ceará 11,80  

2º Pernambuco 11,50  

3º Rio Grande do Norte 10,50  

4º Bahia 7,77  

5º Alagoas 7,74  

6º Paraíba 3,00  

7º Maranhão 2,25  

8º Piauí 1,50  

9º Sergipe 0,60  

NORDESTE 

1º  Ceará 22  

 2º Maranhão 20  

 3º Paraíba 6  

 4º Alagoas 5,5  

 5º Pernambuco 5  

 6º Rio Grande do Norte 4  

 7º Bahia 3,5  

 8º Sergipe 1,4  

 9º Piauí 0,8  

NORDESTE 

 1º Pernambuco 1,50  

 2º Rio Grande do Norte 0,70  

 3º Bahia 0,31  

 4º Ceará 0,25  

 5º Paraíba 0,23  

 6º Piauí 0,16  

 7º Alagoas 0,14  

 8º Maranhão 0,06  

 9º Sergipe   
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Bahia, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Maranhão. A atividade turística alagoana 

contribui com 7,74%, para a geração de riqueza para o estado, ficando, conforme, a Tabela 

2.12 acima, em 5º lugar na região nordeste. E que de acordo com a Secretaria de Estado do 

Planejamento e do Orçamento - SEPLAN7, divulgado, em novembro de 2007, no site 

institucional, no período de 2004/2005, o Produto Interno Bruto (PIB) alagoano apresentou 

uma variação positiva de 4,9%, contra 3,2% do PIB Brasil e 4,6% do PIB Nordeste. Já nos 

investimentos da promoção do turismo, Alagoas, conforme Tabela 2.13, investe 5,5 milhões, 

superando os Estados de Pernambuco, Rio Grande do Norte, Bahia, Sergipe e Piauí. E por 

último, na fotografia tirada do tamanho da indústria turística nordestina, é apresentado à 

participação da verba de fomento de turismo ao orçamento do Estado e Alagoas, possui 

0,14% desta participação, ficando assim, em 7º lugar. 

De acordo com o que foi apresentado acima, não restam dúvidas sobre a importância do 

setor turístico. Assim como na maioria dos outros estados do nordeste, Alagoas tem na sua 

capital, a maior atração turística para aqueles que os visitam. Maceió está cercada por 40 

quilômetros, representando 17,47% dos 229 quilômetros existentes no Estado, de praias 

paradisíacas. Sendo este o principal cartão postal da cidade para atrair os 66,67% dos turistas 

que chegam à cidade, por ano e destes, em média 40% ficam em hotéis, conforme Tabelas 2.1 

e 2.2, respectivamente. 

Como um dos segmentos da atividade turística, o setor hoteleiro em Maceió tem 

despertado o interesse de investidores e de acordo o que foi demonstrado no item 2.2.3, estão 

previstos até 2010, investimentos na ordem de R$ 989,88 milhões, sendo destinado para a 

capital alagoana, em torno de 15,69%. Conforme apresentado pela revista Anuário Exame 

(2007, p. 130): “Apesar do sucesso do exuberante conjunto de belezas naturais, o que chama 

atenção no momento no estado é o crescimento do segmento de turismo de negócios. Estima-

se que hoje ele seja responsável por 20% do movimento de visitantes”. 

 Este aumento deveu-se em virtude do equipamento entregue à capital, que é o Centro 

Cultural e de Exposições, com anfiteatro para 1.251 pessoas e cerca de 6.400 metros 

quadrados de área para feiras e exposições, com isto, atividades que ficavam restritas aos 

outros estados do nordeste, como Bahia e Pernambuco, podem agora serem realizadas na 

cidade de Maceió. 

                                                 
7 www.planejamento.al.gov.br 
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Dada à importância da atividade turística e do segmento hoteleiro narrados neste estudo, 

a partir do próximo capítulo vamos apresentar a abordagem epistemológica como o campo de 

definição do sistema de custeio e sua importância para um segmento tão competitivo, que é o 

hoteleiro. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO: UMA DEFINIÇÃO DO SISTEMA DE 

CUSTEIO 

3.1. O olhar dos teóricos da Ciência da Contabilidade sobre os sistemas de 

acumulação de custos. 

 

Horngren (2004, p.4) et al apud Ching, Marques, Prado definem contabilidade como.  

[...] O sistema de informação que mede as atividades do negócio, processa as 
informações em relatórios e comunica os resultados para os tomadores de decisão. 
É frequentemente chamada de “a linguagem dos negócios”. Quanto melhor você 
entender essa linguagem, melhores serão suas decisões de negócio. 
 

 
Nesta perspectiva epistemológica a narrativa vai configurar um quadro de citação da 

especificidade da contabilidade, que é a contabilidade de custos.  

Leone (1991, p.17) dá uma definição de Contabilidade de Custos, afirmando que. 

 

[...] É uma atividade que se assemelha a um centro processador de informações, que 
recebe (ou obtém) dado, acumula-os de forma organizada, analisa-os e interpreta-
os, produzindo informações de custos para os diversos níveis gerenciais.  

 

O estudo epistemológico vai buscar na visão histórica de Martins (2006, p.23) que: 

A Contabilidade de Custos nasceu da contabilidade financeira8, quando da 
necessidade de se avaliar estoques na indústria, tarefa essa 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 
provavelmente 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 [...] 

 

Ainda, Martins (2006, p.19), em sua obra Contabilidade de Custos nos reporta um 

legado histórico: 

 [...] que até a chegada da Revolução Industrial, Século XVIII a atividade 

empresarial dominante era o comércio. A informação contábil da época não possuía 

                                                 
8 IUDÍCIBUS, Sérgio de et al. Contabilidade Introdutória. 9 ed. Atlas 1998 “Alguns autores, em obras de 
Contabilidade mais especializadas, chegam a distinguir dois grandes ramos ou ênfase pelos quais a 
Contabilidade pode desempenhar seu papel informativo. A Contabilidade Financeira, cujos relatórios finais 
básicos são o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração das Origens e 
Aplicações de Recursos e os Fluxos de Caixa, teriam maior utilidade ou visaria mais diretamente aos agentes 
econômicos externos à empresa, assim como os sócios desligados da direção, ao passo que a Contabilidade 
Gerencial, mais analítica, incluindo em seu campo de atuação a Contabilidade de Custos, visaria primariamente à 
administração da empresa”. 
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o enfoque gerencial de hoje. Os custos dos produtos vendidos eram encontrados de 

forma simples, por diferença entre o que se tinha em estoque, mais as aquisições do 

período, menos o que restava na data do levantamento dos dados. Subtraindo este 

valor das receitas obtidas das vendas desses produtos, encontrava-se o lucro bruto. 

Que depois de deduzidos os consumos de recursos necessários ao desenvolvimento 

da atividade, chegava-se ao resultado líquido. 

Com a industrialização, parte do consumo que, na empresa comercial, era considerado 

despesa9, passa a ser ativo10, pois os produtos fabricados, agora, agregam valores consumidos 

no processo produtivo. 

[...] A preocupação primeira dos Contadores, Auditores e Fiscais foi a de fazer da 
Contabilidade de Custos uma forma de resolver seus problemas e mensuração 
monetária dos estoques e do resultado, não a de fazer dela um instrumento de 
administração. Por essa não-utilização de todo o seu potencial no campo gerencial, 
deixou a Contabilidade de Custos de ter uma evolução mais acentuada por um 
longo tempo. (MARTINS, 2006, p.21) 
 
 

O desenvolvimento das indústrias trouxe uma nova necessidade de informação contábil, 

a gerencial. Em nível de auxílio de controle e ajuda à tomada de decisão. 

No que diz respeito ao Controle, Martins (2006, p.21) afirma que: 
 

[...] Este em sua mais importante missão fornece dados para o estabelecimento de 
padrões, orçamentos e outras formas de previsão e, num estágio imediatamente 
seguinte, acompanha o efetivamente acontecido para comparação com os valores 
anteriormente definidos. No que tange à decisão, seu papel reveste-se de suma 
importância, pois consiste na alimentação de informações sobre valores relevantes 
que dizem respeito às conseqüências de curto e longo prazo sobre medidas de corte 
de produtos, fixação de preços de venda, opção de compra ou fabricação etc.etc. 

 

 

 
Ainda, Leone (1997, p.19) dá uma outra contribuição para o estudo definindo 

Contabilidade de Custos como ramo da contabilidade que se destina a produzir informações 

para os diversos níveis gerenciais de uma entidade, como auxílio às funções de determinação 

de desempenho, de planejamento e controle das operações e de tomada de decisão.  

Dez anos após, Horngren et al (2007, p.1) afirma que.  

[...] Se você imagina contabilidade como uma lista de números a ser somados, 
selecionados e acompanhados, terá uma surpresa. A moderna contabilidade de 
custos é mais do que números, muito mais. Trata-se de um fator essencial no 
processo gerencial de tomada de decisão. A contabilidade de custos tem papel 
fundamental: desde fornecer informações para o planejamento de novos produtos 
até a avaliar o sucesso da mais recente campanha de marketing. 

                                                 
9 Despesa bem ou serviço consumidos direta ou indiretamente para obtenção de receitas. 

10 Ativo conjunto de bens e direitos. 
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Dentre os teóricos expoentes da ciência da contabilidade citados Leone (1997:46) afirma 

que o custo é o valor dos fatores de produção consumidos por uma firma para produzir ou 

distribuir produtos ou serviços ou, ou ambos. 

 Martins (2006) diz que custo é um gasto relativo a bens ou serviços utilizados na 

produção de outros bens ou serviços. 

Horngren et al (2007) definem custos como recursos sacrificados ou renunciados para 

conseguir um objetivo específico. Nesta versão, um custo é medido como a quantia monetária 

que precisa ser paga para adquirir bens ou serviços.  

Nesta abordagem, os teóricos consideram importante a classificação dos custos, para 

uma boa acumulação, análise e elaboração de relatórios de forma precisa, completa, confiável, 

relevante, oportuna, acessível e segura. 

Nesta perspectiva histórica, ainda Leone (1991, p.51) diz que: 

[...] Existem vários tipos de custos, tantos quantas forem às necessidades 

gerenciais. O contador de custos estabelece e prepara tipos de custos diferentes que 

vão atender às diferentes finalidades da administração. Essas afirmações nada mais 

são do que a constatação da veracidade do conceito moderno de custos segundo o 

qual existem “custos diferentes para atender finalidades diferentes”. 

 

Uma boa classificação é a que atrela os custos: (i) à fabricação do produto ou serviço; 

(ii) aos níveis de produção; e (iii) custos inventariáveis e custos do período. 

Referente à primeira classificação tem os custos diretos11 e indiretos12. O primeiro tem 

uma medida objetiva de seu consumo, com relação ao objeto de custo. Para o segundo não há 

essa relação direta ao objeto de custo, sendo necessário uma apropriação, através dos custos 

acumulados aos respectivos produtos ou serviços, que são tradicionalmente realizadas, através 

de rateios. 

                                                 
11 Custos Diretos são relativos ao objeto de custo em particular e podem ser rastreados para aquele objeto de 
custo de forma economicamente viável. Quando de posse dos custos acumulados e com identificação direta com 
o objeto de custo, descreve-se como rastreamento de custos. (HORNGREN et al: 2007). 
 
 
12 Custos Indiretos são relativos ao objeto de custo em particular, mas não podem ser rastreados para aquele 
objeto de forma economicamente viável. O termo apropriação de custos é usado para descrever a distribuição 
de custos indiretos para um objeto de custo em particular. (Horngren et al: 2007). 
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A rentabilidade dos produtos diferentes pode ser afetada casos os custos sejam 

imprecisos. Quanto mais rastreados forem os custos, mais precisos serão, pois há uma relação 

direta entre consumo e objeto de custo. Os problemas apresentados com a apropriação dos 

custos aos objetos de custos dizem respeito aos critérios utilizados de distribuição, que correm 

ricos de não serem justas e algumas vezes coerentes. 

Para melhor compreensão, na opinião dos teóricos acima citados, vários fatores afetam a 

classificação dos custos: (i) A materialidade do custo em questão, quanto maior quantia de 

um custo, mais provável é que seja economicamente viável rastrear aquele custo para um 

objeto de custo em particular; (ii) Tecnologia disponível para a coleta de informações, 

melhorias na tecnologia de coleta de informações estão fazendo com que seja possível 

considerar um número cada vez maior de custos, como custos diretos; e (iii) Desenho das 

operações, classificar um custo como direto é mais fácil se a instalação de uma empresa - ou 

alguma parte dela - for usada exclusivamente para um objeto de custo específico, como um 

produto específico ou um cliente em particular. 

Percebe-se então, segundo os mesmos teóricos, que a classificação de custos diretos e 

indiretos depende da escolha do objeto de custo, pois um custo específico pode ser direto, de 

um determinado objeto de custo, e indireto, de outro.  

Para a segunda classificação, os custos são observados de acordo com os seus 

comportamentos. Os mesmos podem ter um comportamento que varia de acordo com a 

atividade ou volume, então são denominados custos variáveis, e outros permanecem 

inalterados em relação à atividade ou volume, são os custos fixos.  

A classificação, variável e fixo não está relacionada com a unidade produzida, esta é a 

preocupação dos custos diretos e indiretos. Variável e fixo leva em consideração a unidade 

tempo, o valor total dos custos com um item nessa unidade de tempo e o volume de atividade. 

(Martins: 2006) 

Já a terceira classificação é a que considera custos inventariáveis13 e custos do período14. 

Os custos inventariáveis nas empresas de comercialização são aqueles referentes às aquisições 

de bens que serão revendidos. As empresas do setor de serviços não possuem custos 

inventariáveis, pois não possuem inventários.  

No que tange aos sistemas de acumulação, Leone (1991, p.451) diz que:  
                                                 
13 Custos Inventariáveis são todos aqueles que quando incorridos são ativados e depois transformados em custo 
das mercadorias vendidas, quando o produto é vendido. Nas empresas do setor de produção, todos os custos de 
fabricação são inventariáveis. 

14 Custos do Período são aqueles incorridos no período em que são consumidos. Incluem-se os custos das 
mercadorias vendidas e todos os outros não relacionados com a produção. 
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[...] O sistema de custos depende do tipo de produto e do tipo de operação. 
Observamos que existem basicamente dois tipos de produção de produtos e de 
serviços: a produção por encomenda e a produção contínua. A Contabilidade de 
Custos cria dois sistemas de custos para a acumulação, a análise e a informação dos 
dados monetários e não monetários desses dois tipos distintos de operação: o 
sistema de acumulação de custos por ordem de produção e o sistema de acumulação 
de custos por processo.  
 

Prossegue o autor (1991, p.32),  

[...] Para produzir informações que auxiliam a administração a medir os resultados 
e avaliar o patrimônio, o contador acumula e organiza os dados reais (históricos, 
desembolsados, registrados contabilmente) por meio de dois sistemas básicos de 
custeamento (apuração de custos): o sistema de custeamento por ordem de 
produção e o sistema de custeamento por processo. 
 
[...] (1991, p.231) Tanto para um como para outro sistema, os custos acumulados e 
operados são de vários tipos. Tanto podem ser acumulados tipos de custos reais15 
(históricos ou contabilizados), como podem ser acumulados e analisados custos 
diferentes dos custos reais, como os custos estimados16 e os custos-padrão17. 

 

O tipo de produto e/ou do processo de fabricação é que irá determinar qual sistema será 

utilizado. Produtos não padronizados, não homogêneos, produção intermitente, produtos 

específicos, produtos facilmente identificados ao longo do processo de fabricação, produtos 

relacionados a pedidos específicos e a lotes determinados são características do sistema de 

custeamento por ordem de produção. Produção em série, contínua, padronizada, que não 

guarda relação com algum cliente específico, são características do sistema de custeamento 

por processo.  

Segundo Leone (1991) esses sistemas funcionam baseados em duas convenções 

principais, mutuamente exclusivas: a convenção (ou critério) do custeamento por absorção; e 

a convenção (ou critério) do custeamento direto ou variável. 

Para o primeiro, todos os custos fabris devem ser inventariáveis, isto é, devem ser 

tratados como custos dos produtos ou dos serviços. Quando não são diretamente identificados 

aos produtos e serviços, eles serão debitados a esses objetos através de rateios. 

Já para o segundo, fundamenta-se na idéia de que os custos e as despesas que devem ser 

inventariáveis (debitados aos produtos em processamento e acabados) serão apenas aqueles 

                                                 
15 Custos Históricos são os custos registrados contabilmente. São os custos realmente incorridos. 

16 Custos Estimados são custos predeterminados e se destinam a resolver certos problemas de controle e 
planejamento em situações especiais. Leone (1991, p.62). 

 
17 Custo-padrão são custos predeterminados. Entretanto, diferentemente dos custos estimados e apesar de 
servirem para o controle, planejamento e tomada de decisões, são calculados com base nos parâmetros 
operacionais. Os Custos-Padrão são aplicados, sobretudo em operações repetitivas, quando os parâmetros ou 
indicadores físicos estão perfeitamente definidos quando os custos mantêm uma relação íntima com a 
variabilidade daqueles dados quantitativos. Leone (1991, p.62) 
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diretamente identificados com a atividade produtiva e que sejam variáveis em relação a uma 

medida (referência, base, volume) dessa atividade. Os demais custos de produção, definidos 

como periódicos repetitivos e fixos, serão debitados diretamente contra o resultado do 

período. 

Martins (2006, p.37) também narra sobre estes critérios, tendo sua definição não 

diferente da apresentada por Leone, entretanto, tece comentários importantes sobre os 

mesmos:  

O Custeio por Absorção é o método derivado da aplicação dos Princípios de 
Contabilidade Geralmente Aceitos, nascido da situação histórica mencionada. 
Consiste na apropriação de todos os custos de produção aos bens elaborados, e só 
os de produção; todos os gastos relativos ao esforço de produção são atribuídos 
para todos os produtos e serviços feitos. Não é um princípio contábil propriamente 
dito, mas uma metodologia decorrente deles, nascida com a própria Contabilidade 
de Custos. Outros critérios diferentes têm surgido através do tempo, mas este é 
ainda o adotado pela Contabilidade Financeira; portanto válido para fins de Balanço 
Patrimonial e Demonstração de Resultados, como também, na maioria dos países, 
para Balanço Patrimonial e lucros fiscais. A auditoria externa tem-no como básico. 
Apesar de não ser totalmente lógico quando realiza rateios arbitrários e de muitas 
vezes falhar como instrumento gerencial, é obrigatório para fins de avaliação de 
estoques (para apuração do resultado e para o próprio balanço).  

 

Prossegue Martins (2006, p.196)  

[...] Resume-se este, no critério em que se apropriam todos os custos de produção, 
quer fixos, quer variáveis, quer diretos ou indiretos e tão-somente os custos de 
produção, aos produtos elaborados. Não havendo grande utilidade para fins 
gerenciais, no uso de um valor onde existam custos fixos apropriados. Três grandes 
problemas concorrem para isso: primeiro por sua própria natureza, os custos fixos 
existem independentemente da produção ou não desta ou daquela unidade, e 
acabam presentes no mesmo montante, mesmo que oscilações (dentro de certos 
limites) ocorram no volume de produção. O segundo por não dizerem respeito a 
este ou àquele produto ou a esta ou àquela unidade, são quase sempre distribuídos à 
base de critérios de rateio, que contêm, em maior ou menor grau, arbitrariedade. 
Terceiro o valor do custo fixo por unidade depende ainda do volume de produção: 
aumentando-se o volume, tem-se um menor custo fixo por unidade, e vice-versa. Se 
for decidir com base em custo, é necessário associar-se sempre ao custo global o 
volume que se tomou como base [...].  
 

 

Com relação ao custeio variável, Martins (2006, p.202) afirma: 

Do ponto de vista decisorial, verificamos o custeio variável tem condições de 
propiciar muito mais rapidamente informações vitais à empresa: também o 
resultado medido dentro do seu critério parece ser mais informativo à 
administração, por abandonar os custos fixos e tratá-los contabilmente, como se 
fossem despesas, já que são quase sempre repetitivos e independentes dos diversos 
produtos e unidades. 

  

Alguns autores, a exemplo de Beulke (2001), Nakagawa (2001) e Brimson (1996) falam 

da consideração desses métodos como tradicionais. Os mesmos apontam-nos como foco 
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principal, que são os produtos que consomem os recursos necessários para fabricá-los e/ou 

comercializá-los, sendo assim, os produtos são os geradores de custos. 

 Ainda na opinião dos autores, esses métodos são adequados a ambientes de produção 

em que predominam custos com materiais e mão-de-obra diretos. Tanto o critério de custeio 

por absorção como o custeio variável têm relação com o conceito de que o comportamento 

dos custos varia de acordo com a quantidade fabricada, sendo considerados, portanto, 

métodos de custeio baseados no volume. Estes métodos considerados tradicionais 

caracterizam-se na essência pela setorização dos custos nos denominados centros de custos ou 

centros de responsabilidades. 

[...] A partir dessa setorização, os custos são num momento seguinte rateados para 
os centros da atividade-fim. A etapa final consiste em repassar os custos para os 
produtos, mercadorias ou serviços, normalmente em função do volume de 
produção. Beulke e Bertó, (2001, p.46). 
 
 

A apropriação dos custos indiretos aos produtos e serviços, segundo os mesmos, é 

realizada através de rateios, fato este que tem recebido inúmeras críticas, principalmente no 

modo de apropriação dos custos indiretos de fabricação, onde são utilizadas bases de rateio 

como horas de mão-de-obra direta, horas máquinas, valor do material consumido. 

Nakagawa  apud  Berliner e Brimson (1988), argumenta  

“Os sistemas tradicionais de custeio estão basicamente voltados para o cálculo e 
informação de custos históricos, mesmo que em moeda constante e, principalmente, 
para a avaliação de inventários, uma das etapas preparatórias para a elaboração das 
demonstrações contábeis”. 

 

Segundo Brimson (1996, p.23)  

Os sistemas convencionais de contabilidade de custos foram desenhados para 
épocas anteriores, quando a mão-de-obra direta e os materiais eram os fatores de 
produção predominantes, a tecnologia era estável, as despesas indiretas apoiavam o 
processo produtivo e existia um número limitado de produtos. 

 

 Nakagawa (2000, p.15 - 36) afirma que:  

 Os sistemas de custeio tradicionais foram desenvolvidos para a avaliação de 
inventários, tendo em vista a necessidade de se elaborarem demonstrações 
contábeis e fiscais, e têm sido continuamente aperfeiçoados através do tempo. 
Entretanto, tais sistemas já não estão proporcionando aos gerentes que buscam a 
eficiência e eficácia das operações de suas áreas funcionais a informação precisa e 
oportuna que eles necessitam para a gestão e mensuração de custos e desempenhos 
de atividades em um ambiente de tecnologias avançadas de produção. 
 Os atuais sistemas de custeio datam, basicamente, de há mais de um século e foram                                                                                                                                                                                        
desenvolvidos com o objetivo de gerarem informações sobre oportunidade de 
melhoria de desempenho das empresas, em termos de resultados econômicos.  
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Contudo, não se pode desconsiderar a importância desses sistemas, considerados 

tradicionais, especificamente o por absorção, pois atende às normas contábeis para elaboração 

dos demonstrativos contábeis, atendendo às necessidades de informação para a tomada de 

decisões por parte de usuários externos, e também têm sido utilizados para importantes 

decisões estratégicas de produtos (Nakagawa: 2000). 

As considerações dadas, por alguns teóricos, aos sistemas de custeio por absorção e 

variável, como tradicionais, são em virtude das modificações ocorridas no mundo dos 

negócios, aonde o processo de substituição tecnológica vem sendo acelerado rapidamente. 

Produtos que demoravam anos para serem desenvolvidos e permaneciam também longos anos 

no mercado, agora, com o auxílio do processo de automação, nascem e são substituídos em 

curto prazo, a um custo menor e com qualidade melhor. Como tais mudanças vêm ocorrendo 

de forma muito rápida, concretiza-se, também com grande rapidez, a constatação de que os 

Sistemas de Controle e Análise de Custos tradicionais já não atendem adequadamente às 

necessidades atuais de administração, tendo em vista que, tais sistemas de custeio: Por 

Absorção e Variável, foram desenvolvidos num período, onde o ambiente competitivo era 

totalmente diverso do que se observa hoje. 

Abaixo, narraremos esta nova configuração do ambiente empresarial e apresentaremos o 

sistema de custeio baseado em atividades - ABC, como uma ferramenta que, atende às novas 

necessidades de informações para as empresas envolvidas no cenário atual de competição 

global. 

3.1.1. O perceber dos teóricos no novo cenário da competição global  

As modificações ocorridas no mundo dos negócios têm colocado às empresas num 

cenário de competição em nível global, exigindo das mesmas uma atenção ainda maior à 

qualidade de produtos e processos, níveis de inventários e melhoria de políticas de gestão de 

recursos humanos.  

Com relação às modificações no mundo dos negócios, Brimson (1996, p.19) afirma que. 

 Nos últimos anos, o mundo dos negócios passou por grande transformação. 

Atualmente, os clientes esperam produtos de alta qualidade, maior funcionalidade e 

preço baixo. Estas expectativas são conseqüências de progressos tecnológicos e 

científicos sem precedentes, conjugados com concorrentes globais que obrigam as 
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demais empresas do mesmo ramo a adotarem uma estratégia de excelência 

empresarial18 ou saírem do negócio. 

Neste atual cenário, a produção tem-se tornado elemento-chave das estratégias das 

empresas, ela passou a ser vista como um recurso para vencer como sucesso a competição 

mundial, buscando continuamente a melhoria da qualidade, simultaneamente, à redução de 

custos de seus produtos, eliminando aqueles que não adicionam valor ao produto, sob a ótica 

do consumidor. 

Em seu trabalho, Nakagawa (2000, p.23), diz:  

As empresas de classe mundial estão permanentemente perscrutando pelo mundo 
afora os melhores (benchmarks) processos e técnicas de manufatura, a fim de que 
possam competir simultaneamente em todas as quatro dimensões competitivas: 
preço, qualidade, confiabilidade e flexibilidade. 
 

O contínuo aperfeiçoamento, numa busca melhorias, a eliminação de desperdícios, 

descartando o que não adiciona valor ao produto, sob a ótica do consumidor, são princípios 

fundamentais que as empresas manufaturadoras de classe mundial vêm construindo os três 

pilares que, na verdade, sustentam a sua “Filosofia de Excelência Empresarial”: (i) fazendo as 

coisas corretas na primeira vez; (ii) rápida preparação das máquinas e células de produção; e 

(iii) envolvimento das pessoas. Nakagawa (2000). 

A abordagem do primeiro é comumente conhecida como Total Quality Control (TQC) e 

é aplicada em todas as funções de uma empresa (marketing, engenharia, recursos humanos, 

suprimentos, distribuição física, produção, controladoria, etc.), cujas premissas básicas são: (i) 

qualidade significa satisfazer às necessidades dos consumidores; (ii) consumidores tanto 

podem ser os usuários finais dos produtos acabados, como as pessoas das operações 

seguintes, dentro do processo total. No segundo, a necessidade de efetuar rápidas mudanças 

nos desenhos de produtos e alterar frequentemente a programação tem requerido rápida 

preparação de máquinas e células de produção. E por último, o envolvimento das pessoas 

implica utilizar as energias criativas de todos para resolver problemas, o que requer alto grau 

de comprometimento com a filosofia de excelência da empresa. 

No decorrer dos anos 80, as empresas despertaram para a nova realidade, e novas 

tecnologias avançadas de produção e filosofias de gestão empresarial começaram a ganhar 

espaço e maior atenção. E foi neste novo ambiente que se identificou a necessidade de se 

                                                 
18 Excelência Empresarial – é a integração eficaz do custo das atividades de todas as unidades de uma empresa 
para melhorar continuamente a entrega de produtos e serviços que satisfaçam ao cliente Brimson (1996, p.20). 
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desenvolver uma forma de integração conceitual e sistêmica entre os processos de controle 

gerencial e de manufatura.                                                                                                                                                         

 
Em face destas mudanças da competição global, alguns teóricos Horngren (2007), 

Maher (2001), Nakagawa (2000). Brimson (1996), Megliorini (2006), Ching (1997), Cogan 

(1995), já estão enfocando outros critérios de custeio, denominados contemporâneos, dentre 

estes, o critério de custeio chamado ABC19. 

 

Nesta configuração, Brimson (1996) diz que a abordagem da contabilidade por 

atividades para gerenciamento de custos divide uma empresa em atividades. Concebe-se com 

esta afirmativa que uma atividade descreve o que uma empresa faz – a forma como o tempo é 

gasto e os produtos do processo. Prossegue o teórico, a principal função de uma atividade é 

converter recursos (material, mão-de-obra e tecnologia) em produtos/serviços.  

Já o teórico Ching (1997) afirma que o critério ABC é um método de rastrear os custos 

de um negócio ou departamento para as atividades realizadas e de verificar como estas 

atividades estão relacionadas para a geração de receitas e consumo dos recursos. O ABC 

avalia o valor que cada atividade agrega para a performance do negócio ou departamento.  

Nakagawa (2000) em sua concepção diz que as tecnologias avançadas de produção, ao 

mesmo tempo em que vêm revolucionando os processos de produção no nível de chão de 

fábrica, têm provocado, simultaneamente, sensíveis alterações nos padrões de 

comportamentos dos custos. Ao mesmo tempo em que a incidência em custos com materiais e 

mão-de-obra direta vem decrescendo, os custos indiretos de fabricação (CIF), como as 

depreciações referentes à engenharia e processamento de dados, têm aumentado 

sensivelmente.  

Megliorini (2006) concebe que a rápida evolução tecnológica que vem ocorrendo desde 

o final do Século XX, em resposta a um ambiente competitivo mais intenso, tem obrigado as 

empresas a reformular continuamente suas estratégias e a se preocupar cada vez mais com a 

gestão de custos. Como resultado, os métodos de custeio contemporâneos, com novas 

abordagens de gestão de custos, têm sido elaborados para aplicações específicas, com 

destaque para o custeio ABC.  

Por fim, Horngren (2007) afirma que à medida que a competição global se intensifica, as 

empresas estão produzindo cada vez mais uma crescente variedade de produtos e serviços. 

                                                 
19 ABC - Activity Based Costing, em português Custeio Baseado em Atividades. 
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Elas estão descobrindo que a fabricação de produtos e serviços diferentes está impondo 

demandas variadas sobre os seus recursos. A necessidade de medir mais precisamente como 

os produtos e serviços diferentes usa os recursos levou muitas empresas, como a American 

Express, Boeing, General Motors e Exxon Móbil, a aprimorar os seus sistemas de custeio. 

“Um dos principais meios que as empresas ao redor do mundo usaram para aprimorar os seus 

sistemas de custeio foi o do custeio baseado em atividades”.    

No próximo item, discorreremos sobre o critério de Custeio Baseado em Atividades - 

ABC, tendo como referência o teórico Nakagawa (2001).  

3.1.2. O Custeio Baseado em Atividades - ABC 

Alterações ocorridas no perfil da demanda e oferta de bens e serviços, causadas por 

mudanças de estilo de vida e inovações tecnológicas, o enfrentamento da concorrência, 

utilizando os princípios da economia de escopo, em virtude de estarem inseridas num cenário 

de mercado global e a diversidade e volatilidade de produtos associados à complexidade de 

processos, ocasionando uma nova forma de análise de custos, tudo isso tem exigido um 

sistema de controle e análise de custos que atendam adequadamente às necessidades atuais da 

administração. Destacando-se, assim, o Custeio Baseado em Atividades – ABC. 

Este não é um sistema de acumulação de custos para fins contábeis, em substituição aos 

já existentes, tais como o por absorção e o variável, denominados métodos tradicionais de 

custeio (VBC – Volume Based Costing) estes, possuem suas áreas próprias e específicas de 

eficácia e são absolutamente insubstituíveis. Nakagawa (2001). 

O ABC assume-se como pressuposto que os recursos (materiais, mão-de-obra, 

tecnologia, informações...) de uma empresa são consumidos por suas atividades e não pelos 

produtos que ela fabrica, estes surgem como conseqüência das atividades consideradas 

estritamente necessárias para fabricá-los e/ou comercializá-los, como forma de se atender as 

necessidades, expectativas e anseios dos clientes.  

O ABC visa facilitar a análise estratégica de custos relacionados com as atividades que 

mais impactam o consumo de recursos de uma empresa, dando assim, um controle mais 

efetivo dos gastos da empresa e melhor suporte de decisões gerenciais.  O conceito de 

atividade consumindo recursos e de produtos consumindo atividades é fundamental para uma 

visualização de como o sistema de operações se desenvolve e o que e como adiciona valor no 

sistema produtivo, o que acaba por tornar as operações mais eficientes e a empresa mais 

competitiva em longo prazo.  
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3.1.2.1. Hierarquia das atividades 

Como os recursos (materiais, mão-de-obra, tecnologia, informações...) são consumidos 

pelas atividades e estas rastreadas aos produtos e serviços, faz-se necessário narrar sobre as 

mesmas, que pode ser definida como uma combinação adequada de pessoas, tecnologias, 

materiais, métodos e seu ambiente, com o objetivo de converter recursos em produtos e 

serviços. A atividade descreve basicamente como uma empresa utiliza seu tempo e recursos 

para cumprir sua missão, objetivos e metas. O seu processamento ocorre com o consumo de 

diversos tipos de recursos, denominados fatores de produção, sendo o que determina ou 

influencia o consumo de recursos pelas atividades e destas para os produtos, são os 

direcionadores20 ou vetores de custos. No primeiro caso, ou seja, a atribuição de recursos às 

atividades, denomina-se “direcionadores de custos de recursos” e no segundo, quando as 

atividades são atribuídas aos produtos, denomina-se “direcionadores de custo de atividades”. 

O principal objetivo de uma atividade é o de converter recursos (materiais, mão-de-obra, 

tecnologia, informações etc.) em produtos e serviços, daí vem a questão da hierarquia das 

atividades, Figura 3.1, que pode ser estudada sob as formas de como elas são agregadas em 

termos de: (i) consumo de recursos pelas atividades; e (ii) alocação dos custos das atividades 

aos produtos. Nakagawa (2001).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Cost driver – Direcionador ou vetor de custos. Nakagawa (2001, p.43) 
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Figura 3.1 – Hierarquia de atividades 

Fonte: Nakagawa (2001, p. 44) 

 

 No primeiro momento a alocação dos recursos deve ser otimizada aos diversos níveis e 

formas de atividades que ocorrem nos processos tais como: (i) nível de função, que trata de 

uma agregação de atividades que têm um propósito comum; (ii) nível de business process, 

que trata de uma cadeia de atividades relacionadas entre si, interdependentes e ligadas pelos 

produtos que elas intercambiam; (iii) nível de atividades, que trata de um conjunto de ações 

necessárias para atingir as metas e os objetivos de uma função; (iv) nível de tarefa, que define 

a maneira como uma atividade é realizada; e (v) nível de operações, que trata da menor 

unidade possível de trabalho para se realizar uma atividade. A Figura 3.2 adiante demonstra 

este primeiro momento da hierarquia das atividades. Nakagawa (2001) 
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 Figura3.2 - Função, Business process, atividades, tarefas. 
 Fonte: Nakagawa (2001, p.45) 
 

No segundo momento, para otimizar a alocação de atividades aos produtos e serviços, 

faz-se a agregação nos diversos níveis hierárquicos do processo, da seguinte forma: (i) nível 

de atividades, que define as atividades que consomem recursos relacionados com a mão-de-

obra direta, materiais, energia, etc., para que uma unidade de produto seja produzida; (ii) nível 

de lotes, que define as atividades que consomem recursos relacionados com a preparação de 

máquinas, movimentação de materiais e etc., para que um lote de produtos seja produzido; 

(iii) nível de sustentação de produtos, que define as atividades que consomem recursos para 

dar suporte à venda e manufatura de cada diferente tipo ou família de produtos; e (iv) nível de 

sustentação de instalações que define as atividades que consomem recursos para assegurar a 

condição de manufaturabilidade da fábrica. Esta hierarquia favorece uma análise mais 

apropriada de consumo de recursos pelas atividades e de como são utilizados na fabricação de 

produtos e serviços. 

3.1.2.2. Rastreamento das atividades 

As alterações provocadas pelas novas tecnologias avançadas de produção, que como 

conseqüências alteraram significativamente o processo de produção, provocando sensíveis 

modificações nos padrões de comportamento dos custos, trazendo a diminuição da mão-de-

obra direta (MOD) e o aumento dos custos indiretos de fabricação (overhead ou CIF), tem 

sido uma preocupação com relação às atribuições dos custos indiretos de fabricação - CIF. Os 

sistemas tradicionais de custeio realizam a apropriação, através de rateios, e isto, como já fora 
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narrado, tem sido motivos de críticas pelos teóricos, em virtude de possíveis distorções 

decorrentes do subjetivismo e da imprecisão que contaminam a escolha das bases ou critérios 

utilizados. 

O objetivo do ABC é rastrear as atividades mais relevantes, identificando-se as mais 

diversas rotas de consumo dos recursos da empresa e que segundo Nakagawa (2001 p 39):  

Através desta análise de atividades, busca-se planejar e realizar o uso eficiente e 

eficaz dos recursos da empresa de modo a otimizar o lucro dos investidores e a 

criação de valor para os clientes, por meio de produtos e serviços que ela desenha, 

produz e distribui ao mercado. 

 

Os recursos são consumidos pelas atividades de diversas maneiras, alguns são 

identificados normalmente com as atividades de produtos. Outros para terem esta relação 

direta, são pesquisados, rastreados pela pesquisa ABC, e neste caso, faz-se necessário, a 

análise das atividades e esta se inicia com uma elaboração de uma matriz de atividades e 

registros de seus respectivos tempos. 

3.1.2.3. O uso do ABC 

Para o uso adequado do ABC é necessário: (i) delimitar corretamente o escopo, pois, 

definirá o grau de envolvimento dos gestores; (ii) definir que necessidades deverão ser 

satisfeitas pelo ABC: redução dos custos de produção, administrativos, alta diversidade de 

volume/lotes, complexidade e características dos produtos/clientes, recuperar a participação 

no mercado e a capacidade de lucratividade; (iii) elaborar uma relação de produtos esperados 

do ABC, que fornecerão respostas aos objetivos do mesmo, tais como: custeio de produtos, 

componentes, desempenhos de vetores de custos e atividades, definição das atividades que 

adicionam valor ou não, rentabilidade de produtos, clientes ou projetos específicos e lista de 

atividades e respectivos custos; (iv) formar equipe de gestão do projeto; e (v) garantir os 

recursos do projeto. 

Por fim, diz Nakagawa (2001, p. 70): 

 No atual cenário de competitividade global, a empresa deve ser vista como um 

conjunto de atividades integradas, e preocupada, essencialmente, em atender às 

necessidades, expectativas e anseios dos clientes, através dos produtos que ela 

manufatura. Esta nova visão de negócios tem como propósito obter o 

conhecimento das atividades dos principais processos de negócios (business 

processes) da empresa e seus desempenhos, em termos de eficiência das taxas de 

consumo de recursos e de eficácia no atendimento às necessidades dos clientes. 
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Por buscar saber como estão sendo realizados os processos de produção de bens e 

serviços, e eliminar as atividades que não agregam valor, o ABC irá afetar a cultura 

organizacional das empresas, pois, as atitudes das pessoas envolvidas no processo serão 

alteradas. 

          

3.2. Discurso teórico sobre o sistema de custeio para a rede hoteleira. 

 

A partir desta perspectiva do olhar sobre as questões do custeio à rede hoteleira, o 

estudo vai salientar que a evolução tecnológica, globalização, diversificação de produtos e 

serviços são fatores que vêm contribuindo para o aumento da competição global. O setor 

hoteleiro não se encontra fora deste cenário e para enfrentá-la, tem que ser competitivo.  Para 

ser competitivo, exige-se do hotel, dentre outras coisas, uma excelente gestão de custos, pois 

os clientes hoje mais exigentes solicitam serviços e produtos de qualidade com preço cada vez 

mais baixo. Daí serviços e produtos ofertados ao serem elaborados devem ter valor agregado 

ao cliente. 

 Lunkes (2004, p.113) diz que: 

A hotelaria no Brasil perpassa por grandes mudanças nas últimas décadas, com a 
entrada de inúmeras cadeias hoteleiras internacionais. Tais redes internacionais, 
juntamente com a marca, trazem eficientes sistemas de gestão, fazendo com que o 
mercado hoteleiro se torne altamente competitivo. Consequentemente, os hotéis 
devem encontrar formas economicamente viável para reduzir seus custos, por meio 
de seu gerenciamento. A correta gestão dos custos pode ser a alavanca para a 
melhoria da competitividade. A minimização dos custos muitas vezes está no 
adequado gerenciamento dos detalhes. 

 

   

Caldas (2005), em seu trabalho de dissertação de mestrado, faz uma abordagem da 

gestão de custos no setor de hospedagem para hotéis e buscou levantar elementos 

diagnosticadores do emprego da gestão de custos ao setor de hospedagem, como elemento de 

controle, avaliação e planejamento da precificação do setor hoteleiro nos Estados do Rio 

Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, e afirma que: “na área gerencial da hotelaria, o setor 

aponta a hospedagem como área principal do hotel. O gestor, ao conhecer a estrutura dos 

custos dessa área (variável e fixo), bem como o melhor método a ser implementado (absorção, 

variável, ABC), poderá definir o custo do seu hóspede, bem como o preço de sua 

hospedagem”. Por fim, afirma que a gestão de custos no setor de hospedagem deve fazer parte 

do cotidiano da empresa hoteleira, contribuindo de forma eficiente e eficaz ao processo de 
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tomada de decisão, gerando assim condições favoráveis à continuidade do hotel num médio e 

longo prazo. 

Leitão (2006) afirma que para se enfrentar a concorrência com base na gestão de custos, 

torna-se de fundamental importância a escolha do método de custeio a ser utilizado no 

gerenciamento do hotel. Deve sempre partir do pressuposto de que um determinado sistema 

pode ser benéfico e viável para um determinado tipo de empresa, enquanto que para outra 

pode gerar problemas informacionais aos gerentes. Ele apresenta em seu artigo o método do 

custeio variável no processo de mensuração do resultado na gestão hoteleira e as implicações 

do uso de outros métodos de custeio21. Para ele, o critério de custeio por absorção enfatiza a 

preocupação com a alocação indireta dos custos fixos aos produtos e serviços. Neste caso, são 

adotados critérios de rateios que podem ser arbitrários, mesclando aos produtos e serviços 

custos fixos e custos variáveis, que segundo alguns teóricos não representam à lucratividade 

do produto em si, ou seja, esta é ocultada. O Custeio Variável demonstra claramente, através 

da Demonstração do Resultado, o impacto dos custos fixos no lucro do período, os dados do 

custeio variável facilitam a estimativa da lucratividade dos produtos, serviços, clientes, 

justamente por não incorporar os custos fixos em sua elaboração. Já o custeio ABC é citado 

como derivado do custeio por absorção, pois mantém as mesmas deficiências informacionais. 

Ele conclui que para mensurar a rentabilidade de clientes, acredita-se que o custeio variável 

seja o mais indicado, principalmente para evitar que critérios de rateio mal estruturados 

transformem clientes rentáveis em não rentáveis (ou vice-versa), por atribuições de custos 

realizadas de maneira equivocada.       

 Autores contemporâneos da administração de custos em hotelaria como Tuch (2000), 

Zanella (2004), Lunkes (2004) e Boeger (2006) vêm, também, contribuir neste estudo com 

algumas definições que se apropriam adequadamente para esta discussão. Tuch (2000) inicia 

falando sobre a importância de um sistema de custos para a função de controle na atividade 

hoteleira, Zanella (2004, p.9) diz que:  

A velocidade com que se operam mudanças no cenário econômico e político está a 
exigir cada vez mais o uso de instrumentos rápidos e eficazes, para controlar a 
gestão e fundamentar decisões. Conclui dizendo que administrar custos não é 
somente eliminar despesas de forma sumária e às vezes intuitiva, sob pressão de 
fatores externos. Administrar custos significa, acima de tudo, gerir recursos de 
forma racional e competente, através de instrumentos adequados e eficientes. 
 

Lunkes (2004) diz que: (i) identificar e eliminar atividades supérfluas executadas pelo 

hotel; (ii) analisar as atividades principais a fim de reduzir o tempo ou os recursos aplicados 

                                                 
21 Os principais métodos de custeio: Absorção, Variável e por Atividades (Activity Based Costing – ABC). 
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em sua execução; e (iii) analisar criteriosamente a atividade de menor custo para o hotel; faz 

parte da gestão por atividades que contribui para analisar a cadeia de valor.  

Outro autor, Boeger (2006) fala da importância da percepção do gestor hoteleiro em 

entender cada setor do hotel como uma unidade de negócios que deverá ser viável, não apenas 

operacionalmente, como também economicamente. 

Adentrando a este cenário de discussão teórica, pesquisadoras como Leite (1996) e Eller 

(2002) em suas narrativas abaixo, vão concentrar em seus estudos, a proposição da 

implantação de um sistema gerencial para o setor hoteleiro e uma sistemática para a 

implantação do mesmo, sendo estas de cunho viável para a abordagem neste estudo. Releva-

se às mesmas pela coerência com a fala dos teóricos.  

 Leite (1996) analisa em seu trabalho os modelos de custeio existentes nos hotéis 

classificados nas categorias três, quatro e cinco estrelas quanto aos aspectos da avaliação do 

funcionamento sistêmico dos mesmos, da eficiência dos modelos utilizados atualmente e 

escolha das técnicas para elaboração dos modelos utilizados. Todos os hotéis pesquisados 

para este propósito estão localizados nas capitais de maior fluxo turístico do Nordeste: 

Fortaleza, Natal, João Pessoa, Recife, Maceió e Salvador. 

  Os modelos utilizados de custeio atualmente na visão de Leite (1996) apresentam 

relatórios tradicionais22 de custos, estes relatórios estão baseados nas teorias de Leone e 

Martins que apresentam a empresa dividida em centros produtivos e centros de serviços e 

departamentos. Afirma ela, que a alocação do overhead para o custo do produto, no sistema 

tradicional de custeio é arbitrária, porquanto não reflete adequadamente a demanda de 

recursos de cada produto individualmente, nem como o custo indireto vai comportar-se se o 

volume de produção alterar. Sua proposta é alertar aos empresários do setor hoteleiro para 

admitir uma estrutura de custos que dê possibilidade aos gerentes de conhecer os fatores 

geradores dos mesmos, ter maior familiaridade com a situação da empresa, tornando o mesmo 

atuante na causa matriz do custo, utilizando para isto, o método ABM (gestão baseada em 

custeio por atividades) e como técnica de execução o ABC (custeio baseado em atividades). 

  

 Já a pesquisadora Eller (2002), desenvolveu seu olhar aos sistemas de custeio ao setor 

hoteleiro e propõe uma sistemática para a implantação do ABC na hotelaria, através de um 

                                                 
22 Relatórios tradicionais de custos - mostram as despesas abertas por item e por centro de custos, de acordo 
com a estrutura hierárquica da empresa. Porém, não mostram como tais recursos estão sendo utilizados pelos 
responsáveis funcionais. 
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estudo de caso, objetivando a melhoria da gestão de custos. Em sua opinião, o sistema de 

custo consiste numa importante ferramenta para auxiliar os gestores a entender melhor o 

processo produtivo e identificar os gastos incorridos na empresa, bem como melhor 

desempenhar o seu papel no processo de gestão. As empresas que buscam eliminar os 

desperdícios tendem a lançar seus produtos com menor custo, maior qualidade e ampliar a 

produtividade. Assim, a empresa tende a estar em vantagem perante as demais, que 

proporcionará a sua sobrevivência no mercado moderno. 

Na formatação teórica apresentada e ressalvada por Leite (1996) e Eller (2002), o estudo 

ora proposto, tem sua fundamentação e importância na relevância direta das concepções 

filosóficas na visão dos teóricos em face de constatação do estudo de pesquisa praticado na 

rede hoteleira em Maceió, verificando que este possui um sistema de custeio gerencial 

empírico. E este, está atrelado à cultura empreendedora de processos reativos, na tentativa de 

buscar solucionar problemas no sistema operacional pelo imediato. Nesta concepção, a rede 

hoteleira está distante da utilização de processos competitivos, não compelidos no 

compromisso da filosofia de excelência empresarial requeridas pelos teóricos. 

 

Trataremos no próximo item, após o discurso dos teóricos sobre os sistemas de custeio, 

uma análise das propostas encontradas sobre o atendimento dos referidos sistemas para as 

empresas e especificamente para o setor hoteleiro. 

 

3.3. Uma análise das propostas encontradas 

 

A adoção por parte das empresas do critério de custeio ABC, não significa o abandono 

aos critérios considerados tradicionais. Ambos podem conviver independentemente, sem 

conflitos, pois, cada método, tem sua área própria e específica de eficácia. O método de 

custeio variável visa dar maior flexibilidade à análise de custos para controle e decisão, tendo 

como área mais nobre a aplicação, o atendimento para a gestão econômica das empresas. O 

critério por absorção, que surgiu da necessidade inicial de se atribuir valores aos inventários e 

ao custo dos produtos vendidos, possui sua importância no mundo dos negócios, pois, é o 

critério aceito pelos princípios e normas contábeis, para a preparação e elaboração dos 

demonstrativos contábeis, que atende, especialmente, aos usuários externos, como também, ao 

atendimento da legislação fiscal. 
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Já o ABC, visa facilitar a análise estratégica dos custos, pois, busca identificar a 

quantidade, a relação causa e efeito e a eficiência e eficácia com que os recursos são 

consumidos nas atividades mais relevantes de uma empresa. E como afirma Nakagawa (2001, 

p. 61): 

 Muitas empresas defrontam diariamente com inúmeros problemas, especialmente 

aqueles relacionados com a competitividade global, em relação aos quais já não se 

encontram mais respostas nos sistemas de informações que tem como suporte o 

VBC.  

 
 Continua o teórico Nakagawa (2001, p. 63): 

 “Pelos sistemas tradicionais de controle gerencial, tem-se constatado que as 

análises de variações de preços, eficiência, gastos e volume têm sido prejudicados 

devido às grandes distorções de custos, quando estes são calculados pelo VBC, 

comparados com os calculados pelo ABC, cujas principais causas são as seguintes: 

(i) diversidade nos volumes de produção e vendas; (ii) diversidade nos tamanhos, 

cores e outras especificações dos produtos; (iii) diversidade na complexidade dos 

produtos e seu mix de vendas; (iv) diversidade nos materiais utilizados e número de 

componentes dos produtos; e (v) diversidade nos tempos e formas de setups e 

changeovers”.  

 

 Numa outra comparação entre os critérios de custeio, considerados tradicionais e o 

custeio baseado em atividades – ABC, Horngren (2004, p. 421) afirma: 

 A diferença básica entre os sistemas tradicionais de alocação de custos e os 

sistemas ABC é que os sistemas ABC focalizam custos acumulados nas atividades-

chaves, enquanto os sistemas tradicionais de alocação de custos focalizam 

acumulação de custos dentro das unidades organizacionais, como departamentos. 

 

O setor hoteleiro apresenta um mix de produtos e serviços diversificado, seus clientes 

exigem qualidade e preços e por se encontrar dentro do atual cenário da competição global, 

ter uma boa gestão de custos, torna-se fundamental para a gestão dos negócios. Em se 

tratando de gestão de custos, os métodos tradicionais, como já fora narrados pelos teóricos da 

contabilidade, não mais atendem satisfatoriamente às novas necessidades da gestão, apesar de 

suas importâncias em suas áreas especificas de atuação. 

 Numa utilização de critério que realize uma análise estratégica de custos, tendo uma 

visão de todo o processo, podendo aperfeiçoá-lo, como também, os produtos e serviços, 

atendendo às novas necessidades da administração, o ABC se apresenta como destaque, entre 

os teóricos e demais estudiosos. 
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 Sobre isto, Nakagawa (2001, p. 84) afirma:  

A implementação do ABC está fortemente associada ao convencimento de que ele 

será um agente eficaz de mudanças da empresa (learnig organization), tornando-a 

mais ágil e proativa em face da nova visão de negócios que se impõe, diante da 

pressão gerada pela competitividade global. 

 

 A diversidade e complexidade dos produtos, mix de vendas, materiais utilizados são 

algumas das causas que têm prejudicado as análises de variações de preços, eficiência, gastos 

e volumes, causando distorções de custos quando, realizados pelos sistemas tradicionais de 

controle gerenciais, em comparação ao calculados pelo ABC. Apurar custos de forma mais 

acurada possui um custo adicional, contudo, se minimizar os custos de erros de decisão e 

mensuração, torna-se mais vantajoso, ter este custo adicional. Nakagawa (2001).  

Concluí-se este capítulo dizendo com os teóricos da contabilidade de custo, que com a 

chegada da competição global as organizações têm sido exigidas numa busca pela filosofia da 

excelência empresarial. As tecnologias avançadas de produção alteraram sensivelmente o 

processo de produção, ocasionando mudanças nos perfis dos custos, com o aumento dos 

custos indiretos e diminuição da mão-de-obra direta. Essa mudança de representatividade dos 

custos de produção, quando elaborada de acordo com os sistemas tradicionais de custeio, 

devido à base de rateio dos custos indiretos pode provocar distorções nos custos apurados por 

produto, gerando críticas significativas quanto a sua exatidão. Verifica-se, então, que os 

Sistemas de Controle e Análise de Custos tradicionais já não atendem adequadamente as 

necessidades atuais de administração. 

 

De acordo com o novo cenário competitivo surge a necessidade de um método que 

ofereça melhor suporte de decisões gerenciais, pois, a importância da apuração correta dos 

custos vai acarretar uma maior customização para o processo de competitividade. Nessa 

análise mais contemporânea, começa a se destacar o critério de custeio baseado em atividades 

- ABC, que tem como pressuposto de que os recursos das empresas são consumidos pelas 

atividades nelas desenvolvidas e os produtos e serviços, por sua vez, consomem atividades. 

Pelo ABC, os recursos indiretos utilizados, são rastreados às suas atividades e estas aos 

produtos, evitando assim, o rateio. O ABC possui como ponto de partida a identificação das 

atividades significativas na empresa, e isto é realizado com uma análise de processos, das 

mesmas, na organização. Com isto, a tendência atual das empresas de produção variadas é 

adotar a análise de processos, como instrumento para um controle de gastos mais eficaz, 

sendo a empresa vista como uma rede de processo e não como uma hierarquia de 
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departamentos, unidade autônoma, estanque, que tende a gerar resultados distorcidos e 

decisões equivocadas.  

 

No próximo capítulo vamos retratar os resultados da pesquisa realizada na rede hoteleira 

na categoria de quatro e cinco estrelas na cidade de Maceió, visando à coleta de informações 

quanto ao uso de sistemas de custeio por empresas do setor. 
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4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS DA PESQUISA NA 

REDE HOTELEIRA EM MACEIÓ 

Este capítulo narra inicialmente o proceder metodológico que norteou a pesquisa, com 

referência à problemática na rede hoteleira em Maceió e posteriormente apresenta os 

resultados e a análise dos mesmos. 

4.1. O Proceder Metodológico 

A pesquisa apresentada tem sua finalidade no processo de investigação acerca da 

temática “gestão de custo na rede hoteleira em Maceió: construto ou realidade”, na 

perspectiva da abordagem direta aos hotéis de 4 e 5 estrelas e como pertinências ao problema 

de pesquisa, a rede hoteleira em Maceió vem implantando a gestão de custos?  

Os procedimentos metodológicos para a realização deste estudo foram baseados em: (i) 

pesquisas bibliográfica e eletrônica; (ii) entrevista junto aos gerentes da rede hoteleira em 

Maceió, com questionário estruturado que levantou informações sobre contribuições para o 

planejamento estratégico e operacional; atendimento legal; tomada de decisão e 

competitividade; (iii) tratamento estatístico dos dados transformando-os em informações para 

análise e formatação do diagnóstico; (iv) elaboração do relatório de pesquisa com a 

divulgação dos resultados e (v) sugestões e recomendações de estratégias de desenvolvimento 

para o sistema de custos para a rede hoteleira de Maceió. 

 

4.1.1 Universo e Amostra 

 O universo escolhido para o processo investigatório foram os hotéis da cidade de 

Maceió, baseado no relatório de hotéis associados, conforme demonstrado na Tabela 2.5 do 

item 2.2.2., da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, seção Alagoas – ABIH-AL.  

 A amostra referiu-se aos hotéis de 4 e 5 estrelas, num total de 11, sendo sete de 4 

estrelas e quatro de 5 estrelas, respectivamente. Contudo, durante o processo de pesquisa, dois 

estavam em férias coletivas e um outro comunicou que no momento o responsável pelas 

informações se encontrava em férias, fatos estes que impossibilitaram a realização da 

pesquisa, nos estabelecimentos mencionados, reduzindo a amostra para 8 hotéis. 
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A escolha dos hotéis com classificações de 4 e 5 estrelas, partiu da proposição de que os 

critérios de obtenção da referida classificação, através do regulamento dos meios de 

hospedagem, que exige dos estabelecimentos que atendam a uma Matriz de Classificação 

onde são exigidos padrões para avaliações de posturas legais, segurança, saúde, higiene, 

conservação, manutenção e atendimento, como também, avaliar os diferentes setores dos 

hotéis, servindo assim, de referencial informativo de cunho oficial, destinado a orientar os 

mercados turísticos internos e externos, a sociedade em geral e aos empreendedores, exige 

que os hotéis possuam uma estrutura organizacional sem amadorismos. E a partir deste 

pressuposto, admitiu-se que os mesmos, puderam representar o universo do enfoque do 

estudo. 

Sendo assim, utilizou-se a técnica de amostragem não probabilística que Mattar (1997, 

p.132) afirma: “Amostragem não probabilística é aquela em que a seleção dos elementos da 

população para compor a amostra depende ao menos em parte do julgamento do pesquisador 

ou do entrevistador no campo”. 

  

4.1.2 Metodologia Aplicada 

 

Para levantar as informações para posteriores interpretações, análises, sugestões e 

recomendações, acerca da problemática, voltada para a gestão de custos, na rede hoteleira 

em Maceió, foi formulado um questionário que fora submetido à amostra descrita 

anteriormente, com 9 afirmações (assertivas) fechadas, dispostas na escala Likert, onde 

cada uma possibilitou cinco níveis de respostas: discordo totalmente, discordo, não 

concordo nem discordo, concordo e concordo totalmente, podendo apenas uma ser 

escolhida, assinalando com um “X”. Exigindo assim, dos entrevistados (gerentes do 

segmento operacional da rede hoteleira visitada) suas opiniões, indicando, não só se 

concordavam ou discordavam, como também, informava o grau de concordância ou 

discordância com cada série de afirmações relacionadas com o objeto de levantamento de 

informação, acerca da gestão de custos, como gerenciamento estratégico diferencial, que 

customize ações gerenciais de produção e serviço. Criando assim, uma escala de valores 

entre os 5 níveis de respostas, indo de um extremo ao outro da opinião. 
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A escala, posta no questionário, para os níveis de respostas, para cada assertiva 

(afirmações) colocada sobre o objeto de estudo, é a seguinte: “1” para “Discordo 

totalmente” (a empresa não disponibiliza e nem tem intenção de oportunar à informação 

solicitada); “2” para “Discordo” (a empresa não disponibiliza em sua estrutura a informação, 

mas tem intenção de adquiri-la); “3” para “Não concordo nem discordo”; “4” para 

“Concordo” (a empresa disponibiliza a informação na estrutura) e “5” para “Concordo 

totalmente” (a empresa disponibiliza e tem a intenção de incrementar o que já existe com 

propósito definido em sua política interna). 

A cada ponto de escala associa-se um valor numérico. O somatório dos valores indicará 

atitude favorável, ou desfavorável em relação ao objeto (ou representação) que se avalia. No 

questionário adotado na pesquisa a afirmação (assertiva) é positiva, ou seja, favorável, por 

isto foi colocada à referida pontuação. Como o questionário, possui 9 afirmações, então a 

pontuação mínima, para cada respondente, será de 9, e a máxima 45, com isto, atitudes 

favoráveis serão marcadas por somas próximas de 45, enquanto atitudes desfavoráveis estarão 

próximas de 9. Este tipo de análise denomina-se de escala somada.   

Uma escala Likert, proposta por Rensis Likert23 em 1932, é uma escala onde os respondentes 

são solicitados não só a concordarem ou discordarem das afirmações, mas também a 

informarem qual o seu grau de concordância/discordância. A cada célula de resposta é 

atribuído um número que reflete a direção da atitude do respondente em relação a cada 

afirmação. A pontuação total da atitude de cada respondente é dada pela somatória das 

pontuações obtidas para cada afirmação (Mattar, 1997). 

Ainda sobre a escala Rensis Likert. A mesma foi desenvolvida no início dos anos 30 e 

consiste de um conjunto de itens apresentados em forma de afirmações, ou juízos diante dos 

quais se pede aos sujeitos que externem suas reações, escolhendo um dentre cinco pontos de 

uma escala. A cada ponto da escala associa-se um valor numérico (PEREIRA, 2004). 

  
 A escala Likert adotada na pesquisa, para coleta dos dados de campo, é pertinente ao 

objeto em estudo, sua natureza, amplitude e objetivos do pesquisador, por melhor adequar-se 

ao estudo aplicado ao comportamento organizacional, na estratégia da competitividade, na 

rede hoteleira em Maceió. 

                                                 
23 Rensis Likert é Professor Doutor e Pesquisador da Harvard Business School, na linha do Behaviorismo – Teoria do Comportamento 
Organizacional. 
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Sua ilustração possibilita avaliar atitudes, que são indicadores de comportamento e 

conduta. A análise de perfil da rede hoteleira envolveu o grau de conscientização da gerência 

operacional através do procedimento de entrevista, para cada item, tais como: utilização do 

sistema de custeio; critérios adotados; contribuições para o planejamento estratégico e 

operacional; atendimento legal; tomada de decisão; e competitividade. (Ver fotos de Hotéis 

pesquisados em Maceió no Apêndice 1). 

A escala supracitada possui vantagens: é fácil de construir e aplicar; os entrevistados 

entendem rapidamente como utilizar a escala, adaptando-a para as necessidades situacionais 

in loco. A principal desvantagem da referida escala é que exige mais tempo para ser 

completada do que outras escalas de classificação por itens, porque os respondentes têm de ler 

cada afirmação. 

 

4.2. Apresentação do Resultado da Pesquisa 

 

A pesquisa (ver Apêndice 2 – O Modelo de Questionário) realizada na rede hoteleira 

em Maceió,, que comportou uma amostragem de 11 hotéis de quatro e cinco estrelas, no 

período maio a junho de 2008, sendo a pesquisa, efetivamente realizada em 8 hotéis, 

conforme narrativa realizada no item 4.1.1, teve por objetivo levantar informações para 

identificar a situação dos aspectos da utilização do sistema de custeio, voltado para a gestão 

de custos considerando o período 2005/2007, como subsídio à formulação de um 

Diagnóstico. 

 Para preservar a privacidade dos hotéis, os nomes dos mesmos não estão identificados 

nas tabelas com as respostas. 

As informações pertinentes à utilização do sistema de custeio, critérios adotados, 

contribuições para o planejamento estratégico e operacional, atendimento legal, tomada de 

decisão e competitividade, formam a plataforma de análise neste contexto da 

problematização. 

No que tange as respostas concedidas à afirmação pertinente à problematização que o 

hotel possui sistema de custeio, 87,5% opinaram num grau de concordância favorável. 

Contudo há uma predominância para a resposta: concordo totalmente. Implicando dizer neste 

momento, na percepção dos mesmos, que os hotéis estão propensos a implementar o sistema 

disponível. Numa representação, em termos percentuais de 12,5%, uma opinião foi dada com: 

discordo totalmente. Podendo-se afirmar com esta resposta, na inexistência do conhecimento 
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e da importância sobre sistema de custeio para a atividade empresarial e especificamente para 

o referido hotel. Conforme Tabela 4.1 e Gráfico 4.1 abaixo, respectivamente. 

 

 

 

TABELA - 4.1 
REDE HOTELEIRA DE MACEIÓ: SISTEMA DE CUSTEIO 

 

HOTÉIS 
Resposta 1: O hotel possui sistema de 
custeio. 

 1 2 3 4 5 
HOTEL A *****    1  
HOTEL B *****     1 
HOTEL C *****     1 
HOTEL D*****     1 
HOTEL E ****    1  
HOTEL F****    1  
HOTEL G **** 1     
HOTEL H ****     1 
TOTAL 1 - - 3 4 

                 Fonte: Questionário de Pesquisa aplicado junto à rede hoteleira em Maceió, 2008. 
                 Legenda: 1 – Discorda Totalmente; 2 – Discorda; 3 – Nem Discorda e Nem Concorda; 
                 4- Concorda e 5 – Concorda totalmente. 
                  * Classificação em estrelas segundo ABIH/AL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 4.1 – O hotel possui sistema de custeio 
                       Fonte: Elaboração Própria 

                        Legendas: DT - discordo totalmente; D - discorda; ND/NC - nem discorda, nem    
                                                                                            concorda; C - concorda e CT - concorda Totalmente. 

 

Para a questão de que o sistema de custeio está atrelado ao critério por absorção, as 

respostas dos entrevistados se apresentaram de forma favorável, pois, concernem que 75% 

afirmam ter em sua gestão operacional o critério de absorção. 25% do restante desconhecem 
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totalmente qualquer critério de sistema de custeio. Pois, indicaram a resposta: Discordo 

Totalmente. Ver Tabela 4.2 e Gráfico 4.2, respectivamente, na página a seguir. 

 

 

TABELA - 4.2 
REDE HOTELEIRA DE MACEIÓ: CRITÉRIO ABSORÇÃO 

 

HOTÉIS 
Resposta 2: Este sistema de custeio está 
atrelado ao critério: 
Por Absorção 

  1 2 3 4 5 
HOTEL A *****    1  
HOTEL B *****    1  
HOTEL C ***** 1     
HOTEL D*****    1  
HOTEL E ****    1  
HOTEL F****    1  
HOTEL G **** 1     
HOTEL H ****    1  
TOTAL 2 - - 6 - 

                 Fonte: Questionário de Pesquisa aplicado junto à rede hoteleira em Maceió, 2008. 
                 Legenda: 1 – Discorda Totalmente; 2 – Discorda; 3 – Nem Discorda e Nem Concorda; 
                 4- Concorda e 5 – Concorda totalmente. 
                  * Classificação em estrelas segundo ABIH/AL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        Gráfico 4.2 – Custeio Por Absorção 
                                             Fonte: Elaboração Própria 

                                              Legendas: DT - discordo totalmente; D - discorda; ND/NC - nem discorda, nem    
                                                                                                                 concorda; C - concorda e CT - concorda Totalmente. 
    
 
 

Ressalva-se que com relação aos critérios de custeio variável e ABC, estarem atrelado 

ao sistema, 75% e 100%, respectivamente, opinaram num grau de concordância desfavorável, 

havendo predominância para a resposta: Discordo Totalmente, representando 50%, e 62,5% 

respectivamente, implicando dizer que para estes entrevistados o hotel não disponibiliza e 

nem há o interesse em implantá-los. Contudo, com relação ao critério de custeio variável, há 

ainda um grau de concordância favorável em 25%, considerando disponibilizar a informação 
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na estrutura, fato que não ocorre quando opinam em relação ao ABC. Podendo isto ser 

verificado conforme as Tabelas 4.3 e 4.4 e Gráficos 4.3 e 4.4 apresentados adiante. 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fonte: Questionário de Pesquisa aplicado junto à rede hoteleira em Maceió, 2008. 
                 Legenda: 1 – Discorda Totalmente; 2 – Discorda; 3 – Nem Discorda e Nem Concorda; 
                                 4- Concorda e 5 – Concorda totalmente. 
                  * Classificação em estrelas segundo ABIH/AL. 
 
 
 
 
 

TABELA - 4.4 
REDE HOTELEIRA DE MACEIÓ: CRITÉRIO ABC 

 

HOTÉIS 
Resposta 4: Este sistema de custeio está 
atrelado ao critério: 
ABC 

  1 2 3 4 5 
HOTEL A *****  1    
HOTEL B ***** 1     
HOTEL C ***** 1     
HOTEL D*****  1    
HOTEL E **** 1     
HOTEL F**** 1     
HOTEL G **** 1     
HOTEL H ****  1    
TOTAL 5 3 - - - 

                  Fonte: Questionário de Pesquisa aplicado junto à rede hoteleira em Maceió, 2008. 
                 Legenda: 1 – Discorda Totalmente; 2 – Discorda; 3 – Nem Discorda e Nem Concorda; 
                                 4- Concorda e 5 – Concorda totalmente. 
                  * Classificação em estrelas segundo ABIH/AL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TABELA - 4.3 
REDE HOTELEIRA DE MACEIÓ: CRITÉRIO VARIÁVEL OU DIRETO 

 

HOTÉIS 
Resposta 3: Este sistema de custeio está 
atrelado ao critérioVariável ou Direto 

  1 2 3 4 5 
HOTEL A *****  1    
HOTEL B ***** 1     
HOTEL C ***** 1     
HOTEL D*****  1    
HOTEL E **** 1     
HOTEL F****    1  
HOTEL G **** 1     
HOTEL H ****    1  
TOTAL 4 2 - 2 - 
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                 Gráficos: 4.3 – Custeio Variável e 4.4 – Custeio ABC 

                           Fonte: Elaboração Própria 
                            Legendas: DT - discordo totalmente; D - discorda; ND/NC - nem discorda, nem    
                                                                                               concorda; C - concorda e CT - concorda Totalmente. 
 

No que concerne à Tabela 4.5, referente à questão sobre se o sistema de custeio, agora, 

traduzido pela pesquisa, com maior freqüência, conforme tabela 4.2 - por Absorção, contribui 

para o planejamento estratégico, 75% dos entrevistados opinam favoravelmente, implicando 

como um dos indícios para o melhoramento das ações planejadas e/ou intencionadas para a 

implementação estratégica. Havendo uma predominância para a resposta: Concordo, com 

50%, que na escala de escore de Likert vai corresponder à simples contribuição e 25% 

concordam totalmente com a afirmação da assertiva, podendo isto ser verificado, também no  

Gráfico 4.5, implicando dizer que estes estão propensos a implementar o planejamento 

estratégico com base no sistema de custeio. Apenas 12,5% discordaram totalmente da 

contribuição, implicando na não relação do sistema de custeio para a contribuição do 

planejamento estratégico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              Fonte: Questionário de Pesquisa aplicado junto à rede hoteleira em Maceió, 2008. 
                 Legenda: 1 – Discorda Totalmente; 2 – Discorda; 3 – Nem Discorda e Nem Concorda; 
                                 4- Concorda e 5 – Concorda totalmente. 
                  * Classificação em estrelas segundo ABIH/AL. 
 

TABELA - 4.5 
REDE HOTELEIRA DE MACEIÓ: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

HOTÉIS 
Resposta 5: O sistema de custeio 
contribui para o planejamento 
estratégico. 

  1 2 3 4 5 
HOTEL A *****    1  
HOTEL B *****  1    
HOTEL C *****     1 
HOTEL D*****    1  
HOTEL E ****    1  
HOTEL F****    1  
HOTEL G **** 1     
HOTEL E ****     1 
TOTAL 1 1 - 4 2 
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                 Gráficos: 4.5 – Planejamento Estratégico 

                                      Fonte: Elaboração Própria 
                                        Legendas: DT - discordo totalmente; D - discorda; ND/NC - nem discorda, nem    
                                                                                                            concorda; C - concorda e CT - concorda Totalmente. 
 
 
 
 

No que tange a Tabela 4.6, apresentada adiante, esta trata da questão sobre se o sistema 

de custeio citado, também traduzido pela freqüência de maior escore, por Absorção, vem 

contribuindo para a tomada de decisão operacional. 87,5% opinam favoravelmente, 

implicando dizer que há na rede hoteleira em Maceió este sistema de custeio como única 

cultura de apropriação no sistema operacional para a tomada de decisão e para atender a 

legislação. Sendo 50% concordando, efetivamente, o que na escala de escore de Likert vai 

corresponder à simples contribuição e 37,50% concordam totalmente com a afirmação da 

assertiva, implicando dizer que estes estão propensos a implementar as decisões com base no 

sistema de custeio. Apenas 12,5% discordaram totalmente da contribuição, implicando na 

ignorância do conhecimento e importância do sistema de custeio para a contribuição do 

planejamento operacional. Este resultado, também pode ser visualizado no Gráfico 4.6. 
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ABELA - 4.6 
REDE HOTELEIRA DE MACEIÓ: DECISÃO OPERACIONAL 

 

HOTÉIS 
Resposta 6: O sistema de custeio citado 
vem contribuindo para tomada de 
decisão operacional. 

  1 2 3 4 5 
HOTEL A *****    1  
HOTEL B *****     1 
HOTEL C *****     1 
HOTEL D*****    1  
HOTEL E ****    1  
HOTEL F****    1  
HOTEL G **** 1     
HOTEL H ****     1 
TOTAL 1 - - 4 3 

                  Fonte: Questionário de Pesquisa aplicado junto à rede hoteleira em Maceió, 2008. 
                 Legenda: 1 – Discorda Totalmente; 2 – Discorda; 3 – Nem Discorda e Nem Concorda; 
                                       4- Concorda e 5 – Concorda totalmente. 
                  * Classificação em estrelas segundo ABIH/AL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Gráficos: 4.6 – Decisão Operacional 

                                Fonte: Elaboração Própria 
                                  Legendas: DT - discordo totalmente; D - discorda; ND/NC - nem discorda, nem    
                                                                                                      concorda; C - concorda e CT - concorda Totalmente. 

 

Para a questão pertinente à Tabela 4.7, ilustrada adiante, afirma-se se a tomada de 

decisão operacional está atrelada à apuração dos custos, dos serviços e dos produtos. 87,5% 

dos informantes responderam que concordam favoravelmente com a assertiva. Sendo, 62,50% 

concordando, efetivamente, o que na escala de escore de Likert vai corresponder a simples 

constituição dos custos dos produtos e serviços e 25% concordam totalmente com a afirmação 

da assertiva, implicando dizer que estes estão propensos a implementar as decisões de 

elaboração dos custos dos produtos e serviços. Apenas 12,5% discordaram totalmente, 

opinando de forma desfavorável da contribuição, implicando na não relação do conhecimento 

e importância do sistema de custeio para a formação dos custos dos produtos e serviços.  
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Nesta abordagem, em virtude das respostas favoráveis, apresentadas no Gráfico 4.2 com 

relação ao critério de custeio por absorção, observa-se que a tomada de decisão está 

conveniente às situações de curto prazo em momentos de reação. A escala Likert, relacionada 

a assertiva 7, pode ser também visualizada no Gráfico 4.7. 

 

 

TABELA - 4.7 
REDE HOTELEIRA DE MACEIÓ: APURAÇÃO DOS CUSTOS 

 

HOTÉIS 
Resposta 7: Esta tomada de decisão 

operacional está atrelada a apuração 
dos custos, dos serviços e dos produtos. 

 1 2 3 4 5 
HOTEL A *****    1  
HOTEL B *****     1 
HOTEL C *****     1 
HOTEL D*****    1  
HOTEL E ****    1  
HOTEL F****    1  
HOTEL G **** 1     
HOTEL H ****    1  

TOTAL 1 - - 5 2 
                     Fonte: Questionário de Pesquisa aplicado junto à rede hoteleira em Maceió, 2008. 
                      Legenda: 1 – Discorda Totalmente; 2 – Discorda; 3 – Nem Discorda e Nem Concorda; 
                                      4- Concorda e 5 – Concorda totalmente. 
                      * Classificação em estrelas segundo ABIH/AL. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráficos: 4.7 – Apuração dos Custos 

                                Fonte: Elaboração Própria 
                                  Legendas: DT - discordo totalmente; D - discorda; ND/NC - nem discorda, nem    
                                                                                                      concorda; C - concorda e CT - concorda Totalmente. 
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Já para, a assertiva pertinente a Tabela 4.8, a seguir, que solicita o grau de concordância 

ou discordância com relação à utilização apenas, por parte do Hotel da informação contábil 

para o atendimento da legislação fiscal. 62,5% dos entrevistados responderam 

favoravelmente, tendo como predominância a resposta: concordo, com 50% evidenciando a 

conformidade de sua cultura reativa, apesar de 37,50 opinarem de forma desfavorável à 

afirmação. O Gráfico 4.8 apresenta também o respectivo resultado. 

 

 

 

 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Fonte: Questionário de Pesquisa aplicado junto à rede hoteleira em Maceió, 2008. 
                 Legenda: 1 – Discorda Totalmente; 2 – Discorda; 3 – Nem Discorda e Nem Concorda; 
                 4- Concorda e 5 – Concorda totalmente. 
                  * Classificação em estrelas segundo ABIH/AL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráficos: 4.8 – Legislação Fiscal 

                                   Fonte: Elaboração Própria 
                                     Legendas: DT - discordo totalmente; D - discorda; ND/NC - nem discorda, nem    
                                                                                                      concorda; C - concorda e CT - concorda Totalmente. 

 

TABELA - 4.8 
REDE HOTELEIRA DE MACEIÓ: LEGISLAÇÃO FISCAL 

 

HOTÉIS 
Resposta 8: O hotel utiliza apenas a 

informação contábil para o atendimento 
da legislação fiscal. 

 1 2 3 4 5 
HOTEL A *****  1    
HOTEL B *****    1  
HOTEL C *****     1 
HOTEL D***** 1     
HOTEL E ****    1  
HOTEL F****    1  
HOTEL G **** 1     
HOTEL H ****    1  

TOTAL 2 1 - 4 1 
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Por fim, a Tabela 4.9 retrata a questão de se o sistema de custeio por Absorção 

(abordado com maior freqüência, conforme Tabela 4.2) torna o hotel competitivo. 87,5% 

opinaram de forma favorável, com predominância á afirmação: concordo, com 75%, 

conforme demonstrado no Gráfico 4.9, evidenciando um comportamento tendencioso, na 

conformidade, apenas apresentadas pelos resultados de relatórios internos. 

 

 

TABELA – 4.9 
REDE HOTELEIRA DE MACEIÓ: HOTEL COMPETITIVO 

 

 
Resposta 9: O sistema de custeio torna o 
hotel competitivo. 

  1 2 3 4 5 
HOTEL A *****    1  
HOTEL B *****    1  
HOTEL C *****     1 
HOTEL D*****    1  
HOTEL E ****    1  
HOTEL F****    1  
HOTEL G **** 1     
HOTEL H ****    1  
TOTAL 1   6 1 

              Fonte: Questionário de Pesquisa aplicado junto à rede hoteleira em Maceió, 2008. 
                 Legenda: 1 – Discorda Totalmente; 2 – Discorda; 3 – Nem Discorda e Nem Concorda; 
                 4- Concorda e 5 – Concorda totalmente. 
                  * Classificação em estrelas segundo ABIH/AL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

               Gráficos: 4.9 – Custeio x Competitividade 
                                   Fonte: Elaboração Própria 

                                     Legendas: DT - discordo totalmente; D - discorda; ND/NC - nem discorda, nem    
                                                                                                      concorda; C - concorda e CT - concorda Totalmente. 
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4.3. Análise dos Resultados da Pesquisa 

A Tabela 4.10 abaixo apresenta de forma sintetizada, as 72 respostas que foram dadas 

pelos profissionais, responsáveis por áreas de decisão, dos 8 hotéis de 4 e 5 estrelas 

pesquisados na cidade de Maceió. Os mesmos responderam a 9 assertivas cada um, 

concordando ou discordando das afirmações, apresentadas, numa escala Likert, com 5 níveis 

de respostas, cada uma, que ia de Discordo Totalmente a Concordo Totalmente, ao 

assinalarem suas respostas, o entrevistado, também, estava emitindo o seu grau de 

concordância ou discordância à assertiva. 

Como o questionário adotado na pesquisa, a afirmação (assertiva) é positiva, ou seja, 

favorável, os níveis de respostas recebem a seguinte pontuação: 1 para “Discordo”; 2 para 

“Discordo Totalmente”; 3 para “Nem Concordo Nem Discordo”; 4 para “Concordo”; e 5 para 

“Concordo Totalmente”. Com isto, a pontuação mínima para cada respondente será 9 e a 

máxima 45, sendo assim, atitudes favoráveis serão marcadas por somas próximas de 45, 

enquanto atitudes desfavoráveis estarão próximas de 9. De forma detalhada o resultado fora 

apresentado no item 4.2. 

Tabela 4.10 – Resultado Geral da Pesquisa 

Qual a sua opinião sobre a existência da gestão de custos no hotel? 
 

Respostas:  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

TOTAL 

1 - O hotel possui sistema de custeio; 
1   3 4 

8 

2 - Este sistema de custeio está atrelado ao critério Por Absorção; 2   6  
8 

3 - Este sistema de custeio está atrelado ao critério Variável ou 
Direto; 4 2  2  

8 

4 - Este sistema de custeio está atrelado ao critério Custeio Baseado 
em Atividades - ABC; 5 3    

8 

5 - O sistema de custeio contribui para o planejamento estratégico 1 1  4 2 
8 

6 - O sistema de custeio citado vem contribuindo para tomada de 
decisão 1   4 3 

8 

7 - Esta tomada de decisão operacional está atrelada à apuração dos 
custos, dos serviços e dos produtos. 1   5 2 

8 

8 - O hotel utiliza apenas a informação contábil para o atendimento 
da legislação fiscal 2 1  4 1 

8 

9 - O sistema de custeio torna o hotel competitivo 1   6 1 
8 

TOTAL 18 7  34 13 
72 

TOTAL (%) 25 10  47 18 
100 

              Fonte: Questionário de Pesquisa aplicado junto à rede hoteleira em Maceió, 2008. 
                 Legenda: 1 – Discorda Totalmente; 2 – Discorda; 3 – Nem Discorda e Nem Concorda; 
                 4- Concorda e 5 – Concorda totalmente. 
                  * Classificação em estrelas segundo ABIH/AL. 
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Analisando descritivamente o resultado da pesquisa, pode-se observar que:  

 

(i) Há uma predominância às respostas favoráveis, indicando assim, o grau de 

concordância, acerca da gestão de custos, como gerenciamento estratégico 

diferencial, que customiza ações gerenciais de produção e serviço, isto, pois, 

para as 72 respostas, conforme Tabela 4.10, acima, 47% tenderam para 

“Concordo” e 18% para “Concordo Totalmente”, representando assim 65% de 

respostas favoráveis às assertivas. 

(ii) Na atividade hoteleira da cidade de Maceió, predomina, em nível de gestão, 

informação colhida por uma contabilidade que se encontra voltada 

basicamente para o atendimento societário legal e fiscal, pois, o critério de 

custeio que prevalece é o Por Absorção, conforme o grau de concordância dos 

entrevistados, demonstrado na Tabela 4.2 e no Gráfico 4.2 do item 4.2., 

expedido na assertiva 2, apresentado na Tabela 4.10, onde 75% afirmam ter 

em sua gestão operacional o critério por absorção. E como já foi narrado, pelos 

teóricos da contabilidade e pesquisadores, devido às mudanças ocorridas no 

mundo dos negócios, aonde o processo de substituição tecnológica vem sendo 

acelerado rapidamente, produtos que demoravam anos para serem 

desenvolvidos e permaneciam também longos anos no mercado, agora, com o 

auxílio do processo de automação, nascem e são substituídos em curto prazo, a 

um custo menor e com qualidade melhor este critério, assim como o critério de 

custeio Variável,já não atendem adequadamente às necessidades atuais de 

administração, tendo em vista que, tais sistemas de custeio foram 

desenvolvidos num período, onde o ambiente competitivo era totalmente 

diverso do que se observa hoje;  

 

(iii) Apesar das respostas serem predominadas pelos graus de concordância relativa 

à gestão de custos, esta não se apresenta alicerçada na utilização de um critério 

de custeio que realize uma análise estratégica de custos, que atenda às novas 

necessidades da administração, visto que, quando é afirmado na alternativa 2 

da Tabela 4.10, que o sistema de custeio está atrelado ao critério de Custeio 

Baseado em Atividades – ABC há 100% de opiniões desfavoráveis, conforme 

Tabela e Gráfico 4.4, sendo que 62,5% afirmam não disponibilizar e nem tem 

o interesse e 37,5% afirmam simplesmente em não disponibilizar. O custeio 
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ABC, tem merecido destaque, pois, visa facilitar a análise estratégica de custos 

relacionados com as atividades que mais impactam o consumo de recursos de 

uma empresa, dando assim, um controle mais efetivo dos gastos da empresa e 

melhor suporte de decisões gerenciais; 

(iv)  Com relação às assertivas 5, 6, 7, 8 e 9, apresentadas na Tabela 4.10, acima, 

que estão relacionadas às opiniões de concordância e discordância sobre a 

contribuição do sistema de custeio para o planejamento estratégico, tomada de 

decisão operacional, apuração dos custos dos serviços e produtos, atendimento 

legal e fiscal da informação contábil e competitividade, há uma predominância 

de respostas favoráveis, indicando grau de concordância às afirmações postas, 

conforme foi apresentado nas Tabelas e Gráficos do item 4.2 deste trabalho, 

que trata da demonstração do resultado da pesquisa. Contudo, com base, nas 

análises das assertivas iniciais, percebe-se que a gestão de custos existente no 

setor hoteleiro na cidade de Maceió não está posto de acordo com o que dizem 

os teóricos. A hotelaria apresenta um mix de produtos e serviços diversificado, 

seus clientes exigem qualidade e preços e por se encontrar dentro do atual 

cenário da competição global, ter uma boa gestão de custos, torna-se 

fundamental para a gestão dos negócios. Em se tratando de gestão de custos, 

os métodos tradicionais, como já fora narrados pelos teóricos da contabilidade, 

não mais atendem satisfatoriamente às novas necessidades da gestão, apesar de 

suas importâncias em suas áreas especificas de atuação. 

 

Conclui-se a análise dos resultados afirmando e acrescentando que: 

 

(i) A pesquisa praticada junto a Rede Hoteleira em Maceió (2008) evidencia o uso 

cultural do sistema de custeio por Absorção, este apropria os custos de forma 

apenas a detectar os resultados econômicos (lucro ou prejuízo), mas não 

evidência informações gerenciais que contribuam para uma análise estratégica 

dos custos, que busque identificar e eliminar atividades supérfluas executadas 

pelo hotel que não agregam valor aos produtos, serviços e clientes, e sim para o 

atendimento da legislação fiscal, societária e valoração dos estoques; 

(ii)  Em conversa com os entrevistados, percebeu-se que a contabilidade, 

terceirizada ou não, tem como atribuições principais para os hotéis 

pesquisados: (i) à legislação fiscal, que cuida da arrecadação, recolhimento e 
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pagamento de tributos; (ii) legislação trabalhista, que trata de admissão, 

demissão, folha de pagamento, férias de seus funcionários; e (iii) elaboração 

dos demonstrativos contábeis, para fins de atendimento legal; 

(iii)  As decisões tomadas são baseadas nos demonstrativos contábeis, fornecidos 

pela contabilidade, que em boa parte é terceirizada ou centralizada no escritório 

da matriz e através de relatórios internos, desenvolvidos em planilhas 

eletrônicas e que muitas vezes não atendem de forma sistêmica e sim por 

necessidades individuais de cada gestor ou um outro qualquer funcionário; 

(iv) A gestão de custos, apesar dos entrevistados concordarem que existe, a mesma 

é empírica; 

(v) Com base em outros estudos, a situação do setor hoteleiro da cidade de Maceió 

não é atípica. Em outros Estados, do Nordeste do Brasil, vários trabalhos foram 

desenvolvidos a exemplo de Leite (1996), Eller (2002); 
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5. PROPOSTA DE SISTEMA DE CUSTEIO ABC NA REDE 

HOTELEIRA DE MACEIÓ 

 

No cenário de análise das informações, pertinentes ao relatório dos resultados de 

pesquisa abordados acima, é necessário rebuscar as metodologias desenvolvidas pelas teóricas 

Leite (1996) e Eller (2002), estas evidenciam em seus postulados, dirigidos à causa específica 

das questões do custeio à rede hoteleira evocando a evolução tecnológica, globalização, 

diversificação de produtos e serviços, fatores estes que têm contribuído para o aumento da 

competitividade.  

Agrega-se a esta análise um excelente sistema de custeio para correta apropriação dos 

custos dos produtos e serviços, maior eficiência na customização nos processos operacional e 

administrativo com preço cada vez mais baixo e competitivo. Daí, serviços e produtos 

ofertados ao serem elaborados devem ter valor agregado ao cliente.  

 Adentrando a este cenário de análise, as pesquisadoras Leite (1996) e Eller 

(2002) vêm contribuir com a discussão para este estudo, recomendando um modelo de 

apropriação de custos gerenciais e a aplicação de uma sistemática do mesmo, respectivamente 

para a primeira e a segunda, pois, o setor hoteleiro apresenta um mix de produtos e serviços 

diversificado, seus clientes exigem qualidade e preços e por se encontrar dentro do atual 

cenário da competição global, ter uma boa gestão de custos, torna-se fundamental para a 

gestão dos negócios. Em se tratando de gestão de custos, os métodos tradicionais, como já 

fora narrados pelos teóricos da contabilidade, não mais atendem satisfatoriamente às novas 

necessidades da gestão, apesar de suas importâncias em suas áreas especificas de atuação. 

Numa utilização de critério que realize uma análise estratégica de custos, tendo uma visão de 

todo o processo, podendo aperfeiçoá-lo, como também, os produtos e serviços, atendendo às 

novas necessidades da administração, o ABC se apresenta como destaque, entre os teóricos e 

demais estudiosos. 

 

A metodologia proposta por Leite (1996) visa alertar aos empresários do setor hoteleiro 

para a necessidade de se adotar uma estrutura de custos que dê possibilidade aos gerentes de 

conhecer os fatores geradores dos mesmos, ter maior familiaridade com a situação do hotel, 

tornando o mesmo atuante na causa matriz do custo, utilizando para isto, o método ABM 
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(gestão baseada em custeio por atividades) e como técnica de execução o ABC (custeio 

baseado em atividades).  

 

5.1. Exposição da Metodologia: o olhar de Leite e Eller 

 
 

A autora Leite (1996) constatou que geralmente os trabalhos sobre custos estão mais 

voltados para abordagem de técnicas de gestão relacionadas com volume e preços dos 

produtos e serviços. Com base nisto, fez uma análise dos mesmos e percebendo que tais 

sistemas são mais apropriados apenas para orçamento e relatórios de desempenhos funcionais, 

não permitindo responder às questões críticas da administração, tais como: visão de análise do 

processo de negócios; e visão de análise dos clientes. A partir daí, propõe um modelo de 

custos gerenciais para o setor hoteleiro nos moldes do ABM (gestão baseada em custeio por 

atividade) e ABC (custeio baseado em atividades). Para a elaboração um modelo de custos 

gerenciais para o setor hoteleiro com base nos moldes ABM (gestão baseada em custeio por 

atividades) e ABC (custeio baseado em atividades), seguiu os seguintes passos: (i) Observou-

se, inicialmente, o processo operacional executado pela organização hoteleira, em pesquisa 

direta em capitais do Nordeste do Brasil em hotéis de, 4, e 5 estrelas e percebeu-se que o 

processo operacional dos hotéis pesquisados não difere de forma acentuada aos 

procedimentos metodológicos adotados, variando apenas ao que diz respeito ao grau de 

informatização dos departamentos; (ii) Em seguida foi realizada uma análise do consumo de 

recursos associados a cada atividade produtiva do processo operacional, de acordo com a 

organização estabelecida nos complexos hoteleiros, verificou-se que cada atividade consome 

certo grau de recursos, precisá-los é possível, desde que se analise o interior de um hotel e 

inspecionem suas atividades - observar a representação dos motivos escritos na Figura 5.1 na 

próxima página; (iii) Logo após, foram determinadas as bases de alocação de recursos para 

cada atividade produtiva que compõe o processo operacional da organização hoteleira - a 

alocação de recursos para a realização das atividades estipuladas pelo setor hoteleiro 

atualmente apresenta-se conforme Figura 5.2 na próxima página; (iv) Seguindo a 

metodologia, vieram os cálculos dos custos das atividades que compõem o processo 

produtivo, a partir das bases de alocação apresentadas na Figura 5.2. 

O modelo proposto por Leite foi inspirado nos estudos de Ostrenga (1994), Nakagawa 

(1995), Ching (1995) e Shank (1995), estando dividido em quatro partes: (i) Análise de 

atividades; (ii) Rastreio e definição do consumidor; (iii) Classificação das atividades em valor 
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não-agregado (NVA); Valor agregado (VA) e valor secundário (SEC); e (iv) Determinação do 

fato gerador de custo, ou seja, da causa matriz da origem de cada atividade. 

Afirma Leite (1996:152) que o método de custeio ABM/ABC, possui vantagens que 

propiciam: (i) menor tempo a ser despendido no processamento de transações contábeis, 

através de automação dos processos contábeis e financeiros; (ii) melhor qualidade dos 

relatórios gerenciais, relevantes ao negócio, riqueza de informações, integração nos demais 

sistemas da companhia; (iii) menor ênfase nos controles que não levam a nada e não agregam 

valor; (iv) Maior ênfase e recursos na questão de suporte para decisões, fornecendo análises 

sofisticadas e informações a qualquer momento que forem solicitadas, em vez de se obedecer 

a ciclos rígidos de tempo; (v) maior possibilidade de avançar, com atenção voltada para a 

tomada de decisão, em vez de retroceder em busca de análises históricas; e (vi) maior 

possibilidade de rastrear os custos de um negócio ou departamento para as atividades 

realizadas e verificar como essas atividades estão relacionadas para a geração de receita e 

consumo dos recursos. 
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                 Figura 5.1: Análise do consumo de recursos associados a cada atividade produtiva do 
                                    processo operacional. 
                                   Fonte: Adaptada. Leite (1996, p124) 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    Figura 5.2: Fluxograma de alocação de recursos para o departamento de alimentos e bebidas. 
                       Fonte: adaptada de Gurgel (1992, p.34)  
 

 
Segue abaixo, o Quadro 5.1, que trata dos procedimentos metodológicos adotados por 

Leite, numa versão síntese de apresentação para melhor visualização. 

 

Almoxarifado Requisição Deptº de 
Compras 

Compras 
Almoxarife 

Controller 

Relatório 
diário de 
venda 

Controller 

Nota de 
consumo Borderô 

Faturista 
Caixa 

Comanda Produto 

Copa Garçon 

Hospedagem 
- Reservas; 
- Recepção; 
- Portaria Social; 
- Telefonia; 
- Governança; 
- Limpeza... 
 

Atividades Realizadas 
- Atender Telefonemas; 
- Confirmar reservas 
- Receber Clientes; 
- Manobrar Veículos; 
- Levar os Hóspedes até         
  ao Apartamento... 

Recursos Utilizados 
- Energia; 
- Papel Ofício; 
- Notas Fiscais;; 
- Materiais de Limpeza; 
- Lençóis, colchas e 
travesseiros .... 

Alimentos e Bebidas 
- Restaurantes; 
- Eventos; 
- Bar; 
- Cozinha; 
- Copa; 
- Steward; 

Atividades Realizadas 
- Atender Clientes; 
- Pedido de pratos à  
  cozinha; 
- Receber comandas; 
- Limpar mesas; 

Recursos Utilizados 
- Carnes, peixes, frutos 
do mar, verduras, 
legumes, frutas; 
- Temperos e 
condimentos; 
- Açúcar e adoçantes... 

Administração 
- Departamento de 
pessoal; 
- Compras; 
- Manutenção; 
- Almoxarifado; 
 

Atividades Realizadas 
- cuidar do 
recrutamento, seleção, 
treinamento, 
acompanhamento, 
promoção e demissão de 
pessoal; 

Recursos Utilizados 
- Papel Timbrado; 
- Formulários contínuos 
- Cartões de Ponto; 
- Computadores; 
- Fardamentos...... 

Vendas Atividades Realizadas 
- Viagens; 
- Contatos com clientes; 
- Apresentação de 
pacotes; 
- Trabalho com agência 
de viagens... 
 

Recursos Utilizados 
- Folders; 
- Veículos; 
- Expressão oral; 
- Passagens aéreas e 
terrestres. 
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Quadro 5.1: Metodologia para Implantação do Modelo Proposto – 

Procedimentos a serem seguidos para a implantação do modelo proposto. 
 
Seqüência Instruções 

1. Definição dos termos de 
referenciados elementos 
do projeto com suas 
áreas básicas de 
análise. 

 

2. Entrevistas 

 

 

 

3. Análise das atividades 

 

 

4. Informações financeiras 
 

5.Sistema de controle 
gerencial 

- Processo de definição dos termos de referência no que diz respeito à 
escolha do escopo de análise (a que área, deptº vai-se aplicar o modelo, 
qual a prioridade). Determinação das necessidades que serão satisfeitas 
pelo método; relação dos produtos derivados de sua aplicação; definição 
da gestão do projeto, como também dos recursos destinados a sua 
implementação. 
- Conduzidas sob a forma de diálogos, as entrevistas constituem o 
elemento-chave para o desenho e implementação do ABM, a priori quando 
a empresa o está adotando pela primeira vez. Durante sua realização, as 
informações fluem nos dois sentidos, possibilitando ao entrevistador coletar 
os dados de que está necessitando e ao entrevistado conhecer melhor o 
método a ser aplicado. 
- Elabora-se uma lista de atividades, com o maior número possível das 
funções que serão objeto da análise funcional, lista mostrará imediatamente 
as funções mais complexas, em termos de número de atividades, indicando 
onde se deve concentrar a atenção da análise funcional, com o objetivo de 
reduzir custos. 
- Coletar receitas orçadas e reais, bem como custos orçados e reais, para 
verificar os sistemas de padrões e orçamentos, resultados econômicos e 
lucratividade do produto. 
- Vetores de custo. Consiste em examinar, quantificar e explicar efeitos dos 
vetores (direcionadores de custo) sobre as atividades, produtos e clientes. 

Fonte: Leite (1996). 

 

Outra pesquisadora, Eller (2002) desenvolveu sua metodologia sobre os sistemas de 

custeio que poderiam ser aplicados ao setor hoteleiro e propôs uma sistemática para a 

implantação do ABC na hotelaria, objetivando a melhoria da gestão de custos. A 

sistematização para a implantação do ABC se desenvolveu no setor de hospedagem do hotel. 

Inicialmente foi necessário levantar o processo produtivo, conhecer as atividades e os recursos 

envolvidos e estabelecer direcionadores de custos. Após o custeamento dos produtos nas 

categorias de apartamentos, analisou os custos com desperdícios com vistas à otimização do 

processo. Esta sistemática seguiu etapas tendo como parâmetros a realidade dos hotéis 

identificada no levantamento bibliográfico. 

Nesta concepção proposital, recomendamos a aplicação das estratégias defendidas por 

Eller (200) que são: (i) Detalhar o processo operacional executado pela organização hoteleira; 

(ii) Analisar os recursos associados a cada atividade produtiva do processo operacional; (iii) 

Determinar as bases de alocação de recursos para cada atividade produtiva que compõe o 

processo operacional da organização hoteleira - comanda nota de consumo, borderô, relatório 

diário de vendas, requisição; e (iv) Calcular os custos das atividades para efeito de apuração 
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dos custos seccionais de todos os setores e unidades do hotel (operacionais auxiliares e 

administrativos). 

Observa-se que no cenário de análise das informações, prestadas pelas autoras Leite e 

Eller e a interface com os teóricos da contabilidade de custos, mostra que os postulados das 

primeiras e dos segundos estão dirigidos à causa específica das questões do custeio à rede 

hoteleira, evocando que a evolução tecnológica, globalização, diversificação de produtos e 

serviços, representam o atual cenário dos negócios do mundo globalizado. Para adaptarem-se 

e serem competitivos, os hotéis buscam adotar estratégias inovadoras e de impacto. A 

informação passa a apresentar comportamento essencial às diretrizes gerenciais. E para uma 

informação de qualidade, primordial se faz ter uma boa gestão de custos, que garanta uma 

análise mais profunda dos fatos geradores de custos, onde se possa conhecer a causa matriz do 

mesmo. Evitando assim, que decisões, motivadas por momentos de reação, sejam tomadas de 

forma indiscriminada, que só trazem resultados paliativos. Diante do exposto, para atender a 

essas novas necessidades da administração, destaca-se, assim, o custeio baseado por 

atividades – ABC. 

O ABC visa facilitar a análise estratégica de custos relacionados com as atividades que 

mais impactam o consumo de recursos de uma empresa, dando assim, um controle mais 

efetivo dos gastos da empresa e melhor suporte de decisões gerenciais.   

O ABC assume-se como pressuposto que os recursos (materiais, mão-de-obra, 

tecnologia, informações...) de uma empresa são consumidos por suas atividades e não pelos 

produtos que ela fabrica, estes surgem como conseqüência das atividades consideradas 

estritamente necessárias para fabricá-los e/ou comercializá-los, como forma de se atender as 

necessidades, expectativas e anseios dos clientes.  

O conceito de atividade consumindo recursos e de produtos consumindo atividades é 

fundamental para uma visualização de como o sistema de operações se desenvolve e o que e 

como adiciona valor no sistema produtivo, o que acaba por tornar as operações mais eficientes 

e a empresa mais competitiva em longo prazo.  

 

Os resultados da pesquisa em Maceió praticada em 2008, mais uma vez vão evidenciar a 

não aplicação destes conceitos emitidos pelos teóricos, uma vez que o setor hoteleiro em 

Maceió não concebe a cultura sistemática de planejamento pró-ativo, não desperta a 

motivação gerencial para o conhecimento desta causalidade.  

Retratando a questão do sistema de custeio, o abordado com maior freqüência, de 

acordo com o resultado da pesquisa é o Critério por Absorção.Este apropria os custos de 
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forma apenas a detectar os resultados econômicos (lucro ou prejuízo), mas não evidência 

informações gerenciais que contribuam para uma análise estratégica dos custos, que busque 

identificar e eliminar atividades supérfluas executadas pelo hotel que não agregam valor aos 

produtos, serviços e clientes, e sim para o atendimento da legislação fiscal, societária e 

valoração dos estoques. Com isto o setor hoteleiro em Maceió evidencia um comportamento 

de gestão, baseado na conformidade apenas apresentadas pelos resultados de relatórios 

internos fornecidos pelas gerências sem caráter sistêmico advindos de uma contabilidade, na 

sua grande maioria, terceirizada, que possui como principal atribuição, efetuar os registros 

para atendimento legal. Isto vem desenvolvendo um caráter de tomada de decisão operacional 

atrelada à apuração dos custos, dos serviços e dos produtos conveniente às situações de curto 

prazo em momentos de reação. 

Diante da narrativa, acima analisada e confrontada com a conceituação teórica e a 

realidade pesquisada na rede hoteleira em Maceió, falta uma política de mudança no 

comportamento das pessoas e do sistema, de como se trabalha para modelo de custeio para 

resultados com a implementação da gestão de custos, qualificando ou absorvendo do 

mercado, profissionais qualificados para exercerem cargos de gerência de gestão de custos.  

Conclui-se este capítulo, enfatizando-se que a adoção das propostas de Leite (1996) e 

Eller (2002) às empresas do setor hoteleiro de Maceió, contribuirão fortemente para uma 

melhor estratégica e análise de custos, melhorando o desempenho competitivo dessas 

empresas. 
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6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 
 
 

A partir dos estudos feitos na rede hoteleira em Maceió em 2008 sob os aspectos 

observados: utilização do sistema de custeio, critérios adotados; contribuições para o 

planejamento estratégico e operacional; atendimento legal; tomada de decisão; e 

competitividade; constatou-se que: 

(i) Existem sistemas de custeios na rede hoteleira em Maceió. O sistema que tem maior 

freqüência na cultura hoteleira é por absorção. Este, apesar de sua importância, pois, os 

demonstrativos contábeis, resultado econômico e a valoração dos estoques, das empresas são 

elaborados e apurados com base no seu uso, ainda não contribui eficientemente e eficazmente 

para o planejamento das ações estratégicas e das tomadas de decisão operacional na gestão.  

(ii) Há falta de sistema de custeio para gestão de custo. 

(iii) Embora a tomada de decisão operacional esteja atrelada à apuração dos custos, dos 

serviços e dos produtos, esta requer um melhor sistema de apropriação para maior eficiência e 

eficácia nos resultados por áreas funcionais, esta abordagem, está conveniente às situações de 

curto prazo em momentos de reação. 

(iv) A rede hoteleira em Maceió utiliza a informação contábil apenas para o atendimento 

da legislação fiscal e societária, isto evidencia a conformidade de sua cultura reativa. 

Ao término da pesquisa constata-se que há intencionalidade dos gestores na rede 

hoteleira em Maceió quanto, ao conhecimento e a implementação de sistema de custeio, visto 

que a entrevista praticada junto a estes gestores evidenciou certa conformidade.  

Porém, o que se observa na prática é a inexistência objetiva de um sistema de custeio 

voltado para a gestão de custos, na promoção e garantia de um sistema customizado e 

otimizado. 

À rede hoteleira em Maceió, que se encontra num cenário de evolução tecnológica, 

globalização, diversificação de produtos e serviços, ou seja, mercado competitivo e na 

competência dos gestores responsáveis deste tipo de empreendimento, cabe implementar um 

sistema de custeio gerencial, onde: se aproprie corretamente os custos dos produtos e 

serviços; se possam conhecer os fatores geradores dos mesmos; ter maior eficiência na 

customização nos processos operacional e administrativo, com preço cada vez mais baixo e 

competitivo. Para isto, sugerimos a adoção da proposta de Leite (1996), que é a implantação 
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do método ABM (gestão baseada em custeio por atividades) e como técnica de execução o 

ABC (custeio baseado em atividades) e conjuntamente com a sistemática proposta por Eller 

(2002), pois oferecerá à gestão uma visão estratégica dos custos possibilitando conhecer os 

fatores geradores dos mesmos, através de uma análise de todo o processo operacional 

executado pela organização hoteleira, identificando as atividades que mais impactam o 

consumo de recursos da empresa, dando assim, um controle mais efetivo dos gastos da 

empresa e melhor suporte de decisões gerenciais. 

 Oferecendo, assim, ao setor hoteleiro, que apresenta um mix de produtos e serviços 

diversificado, com clientes que exigem qualidade e preços e por se encontrar dentro do atual 

cenário da competição global, um sistema de custeio voltado para a gestão de custos que 

atendam às novas necessidades da administração. 

Conclui-se que a rede hoteleira em Maceió possui um sistema de custeio gerencial 

empírico. E este, está atrelado à cultura empreendedora de processos reativos, na tentativa de 

buscar solucionar problemas no sistema operacional pelo imediato. Nesta concepção, a rede 

hoteleira está distante para processos competitivos não compelidos no compromisso da 

filosofia de excelência empresarial. 

        Por último, recomenda-se o desenvolvimento de outras pesquisas semelhantes, nos 

setores de restaurantes, bares, agências de viagens e turismo e outros que estejam envolvidos 

na indústria turística, onde se possa contribuir para o entendimento e necessidades de uma 

gestão de custos de excelência, num setor tão competitivo como é o de serviços. 
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APÊNDICE 1 – FOTOS DOS HOTÉIS PESQUISADOS 
 
 
 

 
Maceió Atlantic Suíte – www.maceioatlantic.com.br 
 

 
Matsubara Hotel – www.matsubarahotel.com.br 
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Ritz Lagoa da Anta – www.ritzlagoadanta.com.br 
 
 

 
Jatiúca Hotéis e Resort Flat – www.hoteljatiuca.com.br 
 

 
Hotel Ponta Verde – www.hotelpontaverde.com.br 
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Maceió Mar Hotel – www.maceiomar.com.br 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hotel Brisa Tower – www.hotelbrisatower.com.br 
 

 
Pajuçara Praia Hotel – www.pajucarahotel.com.br 



 

 82 

APÊNDICE 2 – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

 

PESQUISA JUNTO A REDE HOTELEIRA DE MACEIÓ 
 

 
Empresa___________________________________________________________________
_________ 
Responsável pela entrevista: 
__________________________________________________________________________
_________ 
Cargo: 
___________________________________________________________________abril de 
2008 
Pesquisador: Wellington Spencer Peixoto 
Prof. Dr. José Lamartine Távora Júnior 
 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 
Objetivo: Esta pesquisa tem por objetivo levantar informações junto a Rede Hoteleira de 
Maceió, possibilitando como subsídio, uma dissertação para a conclusão do Mestrado em 
Engenharia da Produção à formulação de um Diagnóstico, identificando a situação dos 
aspectos voltados para a gestão de custos, considerando o período 2005/2007. 
Metodologia: Escala Likert - Exige que o (a) entrevistado (a) indique se concorda ou 
discorda, com cada série de afirmações relacionadas com o objeto de levantamento de 
informação, neste caso, acerca da gestão de custos, como um gerenciamento estratégico 
diferencial, que customize ações gerenciais de produção e serviço. Cada resposta apresenta 
um grau de concordância ou discordância, numa escala de valores entre 5 níveis de 
respostas, indo de um extremo ao outro da opinião, como demonstrado abaixo: 
 

· “1” para “Discordo totalmente” (a empresa não disponibiliza e nem tem 
intenção de oportunar à informação solicitada); 

· “2” para “Discordo” (a empresa não disponibiliza em sua estrutura a 
informação, mas tem intenção de adquiri-la); 

· “3” para “Não concordo nem discordo”; 
· “4” para “Concordo” (a empresa disponibiliza a informação na estrutura); 
· “5” “Concordo totalmente” (a empresa disponibiliza e tem a intenção de 

incrementar o que já existe com propósito definido em sua política interna) 
com cada série de afirmações colocadas sobre o objeto de estudo. 
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Questionário de Pesquisa 
 

(Instruções: Nas questões abaixo marque com um X, a resposta que melhor corresponde a 

sua opinião).  

§ Marque “1” se Discorda Totalmente; 

§ Marque “2” se Discorda; 

§ Marque “3” se Não Concorda Nem Discorda; 

§ Marque “4” se Concorda; 

§ Marque “5” se Concorda Totalmente 

 
Qual a sua opinião sobre a existência da gestão de custos no hotel? 

 
RESPOSTAS: 
 1 2 3 4 5 
1. O Hotel possui sistema de custeio. 
 

     

2. Este sistema de custeio está atrelado ao critério Por absorção: 
 

     

3. Este sistema de custeio está atrelado ao critério Variável ou 
direto  
 

     

4. Este sistema de custeio está atrelado ao critério de Custeio 
Baseado em Atividades - ABC 
 

     

5. O sistema de custeio contribui para o planejamento Estratégico. 
 

     

6. O sistema de custeio citado vem contribuindo para a tomada de 
decisão operacional. 
 

     

7. Esta tomada de decisão operacional está atrelada à apuração dos 
custos dos serviços e dos produtos. 
 

     

8. O hotel utiliza apenas a informação contábil para o atendimento da 
Legislação Fiscal. 
 

     

9. O sistema de custeio torna o Hotel competitivo.  
 

     

 
 
 
 

A sinceridade no apontamento das informações será para a dissertação maior 
valor ético no aprendizado e na especialização profissional e para a Rede Hoteleira maior 
contribuição para a competitividade. 

 


