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DANTAS, Dienifer Silveira. Contabilidade hoteleira: um estudo sobre o Sistema
de Custeio Baseado em Atividade aplicado ao ramo hoteleiro como
instrumento de tomada de decisão. 2005, 68 p. Ciências Contábeis. Universidade
Federal de Santa Catarina, Florianópolis.

RESUMO

A contabilidade Xi existe desde muito tempo, tratando das informações do
patrimônio de uma entidade, composto de bens, direitos e obrigações. A
contabilidade faz integração com o sistema de custos para servir de instrumento de
controle gerencial e de domínio da relação custos/preços/lucros. 0 trabalho tem
como objetivo trazer os conceitos de contabilidade e sobre a empresa hoteleira, para
ajudar a entender a importância daquela ciência na era da informação. Serão
apresentados também conceitos de contabilidade de custos com ênfase para o
Sistema de Custeio Baseado em Atividades, mostrando a sua relevância para o
segmento hoteleiro. A prática da implementação de um sistema de custos vem
oferecendo bons resultados a vários tipos de empresas e o contador poderá ser forte
ferramenta de auxilio As tomadas de decisão, se oferecer informações e dados
corretos aos gestores. Na contabilidade de custos existem os segmentos, métodos e
técnicas contábeis, que aprimoram os resultados, com o objetivo de ajudar no
desenvolvimento das empresas em geral. Na contabilidade de custos existem
terminologias que também serão apresentadas para melhor entendimento do
assunto. A classificação do custo é simples: custos diretos, custos indiretos, custos
fixos, custos variáveis e custos mistos. A discussão de muitos autores ainda se
destaca a separação de custos e despesas, gerando igualmente uma certa
dificuldade para o entendimento do assunto. Existem algumas regras básicas que
amenizam esta dificuldade. A proposta de implantação do sistema de custeio ABC
será apresentada a uma empresa hoteleira onde se poderão obter resultados mais
compreensíveis. Conclui-se que a tarefa de trabalhar com custo requer muita
dedicação e conhecimento, mas que oferece bons resultados à entidade. Para isso 6
preciso estar sempre em contato com o processo de elaboração do produto ou
serviço.

PALAVRAS-CHAVE: Hotelaria. Contabilidade. Custos
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DANTAS, Dienifer Silveira. Accounting of hotel: a study on the System Activity
Based Costing applied to the hotel-keeper branch as instrument of decision taking.
2005, 68 p. Countable Science. Federal University of Santa Catarina, Florianópolis.

ABSTRACT

The accounting already exists since much time, treating to the information of
the patrimony of an entity, made up of good, rights and obligations. The accounting
makes integration with the system of costs to serve of instrument of managemental
control and costs/prices/profits domain of the relation. The work has as objective to
bring the concepts of accounting and on the hotelier company, to help to understand
the importance of that science in the age of the information. Concepts of accounting
of costs with emphasis for the System of Expenditure Based on Activities will be
presented also, showing its relevance for the hotelier segment. The practical one of
the implementation of a system of costs comes offering good resulted some types of
companies and the accountant will be able to be strong tool of aid to the decision
taking, if to offer to information and correct data to the managers. In the accounting
of costs the countable segments, methods and techniques that improve the results,
with the objective to help in general in the development of the companies exist. In
the accounting of costs terminologies exist that also will be presented for better
agreement of the subject. The classification of the cost is simple: costs indirect righthanders, costs, fixed costs, changeable costs and mixing costs. The quarrel of many
authors still if detaches the separation of costs and expenditures, generating equally
a certain difficulty for the agreement of the subject. Some basic rules exist that
brighten up this difficulty. The proposal of implantation of the system of ABC
expenditure will be presented a hotelier company where if they will be able to get
resulted more understandable. One concludes that the task to work with cost
requires much devotion and knowledge, but that it offers good results to the entity.
For this she is necessary to be always in contact with the process of elaboration of
the product or service.
WORDS-KEY: Hotelaria. Accounting. Costs
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Assunto e Tema

Conforme ludicibus e Marion (2002, p.53), "o objetivo da Contabilidade
pode ser estabelecido como sendo o de fornecer informação estruturada de
natureza econômica, financeira e, subsidiadamente, física, de produtividade e social,
aos usuários internos e externos à entidade objeto da contabilidade".
As informações dos custos auxiliam nas tomadas de decisão, por meio de
cálculos e procedimentos aceitáveis como instrumento de gerência e controle.
Os segmentos, métodos e técnicas contábeis se aprimoraram com o objetivo
de ajudar as empresas competitivas a se manterem no mercado moderno. 0 ramo
da hotelaria possui uma estrutura de trabalho visando o cliente, tendo que lhe
proporcionar serviços de qualidade, eliminando desperdícios, reduzindo os custos, e
aumentando a oferta de produtos. É possível dizer que a contabilidade de custos
além de auxiliar na avaliação de estoques e lucros (concepção financeira), tornou-se
importante instrumento de controle e decisão gerenciais.
Segundo ZaneIla (2004), a integração da contabilidade com o sistema de
custos deve se constituir em instrumento de controle gerencial e domínio da relação
custos/pregos/lucros nas diversas dimensões da hotelaria. Os sistemas contábeis de
hotéis, restaurantes e similares apresentam características complexas, como a
definição de métodos administrativos e econômicos, para controlar o patrimônio e
apurar o resultado respectivamente e, por fim, prestar informações, em virtude
desses estabelecimentos desenvolverem atividades de natureza diversificada e
distinta.
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De acordo com CasteIli (2003), do ponto de vista gerencial, é preciso que o
dirigente tenha um bom conhecimento sobre contabilidade de custos, a fim de poder
determinar quanto custa ou deveria custar, entre outros, a operacionalidade de cada
um dos setores, que compõem a estrutura do hotel, denominada Centros de Custos.
As corporações hoteleiras sofrem impactos tecnológicos, econômicos e
mercadológicos e a minimização destes efeitos poderá ser conseguida se houver

controle dos custos relativos As suas atividades.
Portanto, para o ramo hoteleiro, em que o objetivo é a satisfação do hóspede,
com retomo de lucro, garantindo a boa qualidade dos produtos e serviços, fazendo
concorrência e ao mesmo tempo satisfazendo As expectativas do cliente, um

sistema de custos certamente contribuirá para decisões administrativas mais
acertadas e melhores resultados.

1.2 Problema

No setor industrial, o sistema de custos é mais utilizado, ajudando na
qualidade das informações para o custeio dos serviços e produtos. Para que os

hotéis possam ser bem sucedidos é necessária a implantação de processos de
melhoria, visando o aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas, a fim de superar
as dificuldades do mercado competitivo. Os processos de melhorias abrangem a
identificação dos custos indiretos envolvidos na produção do serviço. Muitas vezes
há distorções nessas identificações, prejudicando as informações reais da empresa.

A alocação dos custos indiretos deve interagir com o produto final, de acordo com a
realidade do hotel, por intermédio de sistema de custos. Para tanto, existem os
chamados sistema de custos por absorção, sistema de custo variável e sistema de
custos baseado por atividade.
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Como a metodologia do Custeio Baseado por Atividade pode ajudar na
indústria hoteleira, mostrando-se instrumento de informação eficaz e eficiente para a
gestão de negócios?

1.3 Objetivos
1.3.1 Objetivo Geral

Este trabalho tem como objetivo geral propor uma metodologia de Custeio
Baseado por Atividade para auxiliar na tomada de decisão nas empresas do ramo
de hotelaria.

1.3.2 Objetivo Especifico
Para atingir o objetivo geral pretende-se alcançar os seguintes objetivos específicos:
- caracterizar a atividade hoteleira;
- identificar conceitos da contabilidade de custos;
- identificar peculiaridades contábeis aplicadas à hotelaria;
- identificar as atividades que participam do processo de produção/serviço hoteleiro;
- apresentar a metodologia do sistema de custos ABC para auxiliar na atividade
hoteleira.

1.4 Justificative
0 trabalho proposto se justifica por demonstrar os processos de custos para o
segmento hoteleiro e permitir que os gestores estejam aptos a identificar os custos
existentes na elaboração dos produtos ou serviços oferecidos nos hotéis, sejam eles
de pequeno ou grande porte.
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A contabilidade hoteleira gera informações de caráter financeiro e não
financeiro, (quantitativo e qualitativo). 0 contador pode sugerir, como gerenciador,

melhorias em setores subjetivos do hotel, identificando como os custos podem ser
relocados às atividades, aprimorando o desempenho do empreendimento. Com um
sistema de custeio adequado, as empresas tendem a atingir lideranças
mercadológicas, ou seja, só poderá aplicar esta estratégia se conhecer e controlar
os seus custos.
Os hotéis possuem áreas de atividades diversificadas mais diretamente
ligadas à produção, comercialização, gestão e a finanças, isto 6, possuem setores
como hospedagem, recepção, recursos humanos, publicidade, restaurante,
lavanderia, lazer e muitas outras que necessitam da contabilidade e controle interno.
Cada uma destas áreas it-6 proceder a um custo e esta pesquisa irá demonstrar os
procedimentos necessários para a implantação de custeio.

1.5 Metodologia

A presente pesquisa apresentará um estudo exploratório de natureza teórica
e prática sobre o sistema de custos a ser implantado na hotelaria.

Pretende-se apresentar as informações obtidas na respectiva literatura, a fim
de verificar os possíveis pontos de melhoria, que poderão trazer benefícios aos
controles da empresa.
Segundo Cruz e Ribeiro (2003), 6 na pesquisa que se tenta conhecer e
explicar os fenômenos que ocorrem no universo percebido pelo homem. Uma
pesquisa cientifica tem o propósito de descobrir respostas a questões propostas.
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Uma pesquisa é aplicada por gerar conhecimentos dirigidos A solução de
problemas específicos. Envolve verdades e interesses locais e não requer uso de

estatísticas quanto à forma de abordagem do problema (GIL, 1993).
0 objetivo da pesquisa, assume, em geral, as formas de pesquisas
bibliográficas e de estudos de caso. (GIL, 1993).
Este trabalho se caracteriza por ser uma pesquisa bibliográfica, a partir de
material já publicado, constituído principalmente de livros, artigos de periódicos e
atualmente de material disponibilizado na Internet.
Do trabalho ainda constam informações retiradas de uma entrevista, que pode

ser entendida como uma conversa orientada para um fim especifico, ou seja, o de
coletar dados. 0 pesquisador utilizou-se de um plano para a entrevista, para que no
momento em que ela fosse realizada, as informações necessárias não deixassem de
ser recolhidas. A entrevista fez-se com o auxilio de um questionário para facilitar a
coleta dos dados.
No trabalho consta um estudo de caso aplicado a um hotel, em que Gil (1993)
afirma que "se fundamenta na idéia de que a análise de uma unidade de
determinado universo possibilita a compreensão da generalidade do mesmo ou, pelo
menos, o estabelecimento de bases para uma investigação posterior, mais
sistemática e precisa".
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1.6 Estrutura e limitações do trabalho

Neste primeiro capitulo faz-se a apresentação do assunto do tema e do
problema identificado. Define-se os objetivos, a metodologia, a estrutura

e as

limitações do trabalho.
No segundo capitulo, então, são abordados conceitos sobre a contabilidade,
contabilidade de custos, contabilidade hoteleira, sistema de custos baseado em
atividades, o que são as atividades, como são os direcionadores de custos e como
se dá a estrutura do ABC.
No terceiro capitulo, é caracterizada a atividade hoteleira e demonstrado o
resultado de um estudo de caso, aplicando-se o sistema de custos ABC.
Com as considerações finais, chega-se ao conhecimento das conclusões da
pesquisa efetuada, bem como de seus resultados.
Grande é o desafio de abordar a contabilidade hoteleira através de material
bibliográfico, apresentando limitações que poderiam fazer diferença no
desenvolvimento do estudo de caso.
Outro fator limitador é a impossibilidade de se estar diretamente em contato
com a empresa analisada, influenciando no resultado das informações numéricas
baseadas muitas vezes em estimativas.
Sendo assim, a pesquisa demonstra os procedimentos necessários para o
controle de custos do setor de hospedagem especificamente.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Para fundamentar como é importante a ciência contábil são apresentados
conceitos de contabilidade e empresa hoteleira. Prosseguindo, são apresentados
também conceitos de contabilidade de custos com ênfase no Sistema de Custeio
Baseado em Atividades, mostrando a sua importância para o segmento hoteleiro.

2.1 Contabilidade de Custos

Os segmentos, métodos e técnicas contábeis se aprimoraram com o objetivo
de ajudar no desenvolvimento das empresas em geral. A contabilidade de custos é
um desses métodos, que auxilia nas tomadas de decisão por meio de cálculos e
procedimentos como instrumento de gerência e controle. Segundo Martins (2001; p.
23), "A contabilidade de custos nasceu da contabilidade financeira, quando da
necessidade de avaliar estoques na indústria, tarefa essa que era difícil na empresa

típica da era do mercantilismo".
Para Benato (apud Vanzella, 1997), a contabilidade de Custos surgiu da
necessidade do "[...] controle dos eventos contábeis acontecidos, ensejando a

obtenção de subsídios a situações futuras".
Martins (2001; p.22) diz:
T..] a Contabilidade de Custos tem duas funções relevantes no auxilio ao
controle e na ajuda as tomadas de decisões. No que diz respeito ao
controle, sua mais importante missão é fornecer dados para o
estabelecimento de padrões, orçamentos e outras formas de previsão e,
num estagio imediatamente seguinte, acompanhar o efetivamente
acontecido para comparação com os valores anteriormente definidos".
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2.1.1 Terminologia da contabilidade de custos

Independentemente das características e peculiaridades de cada empresa,
pode-se utilizar os termos a seguir relacionados, definidos por Martins (2001, p. 2426):
•

gasto: sacrifício financeiro com que a entidade arca para a obtenção de um

produto ou serviço qualquer, sacrifício esse representado por entrega ou
promessa de entrega de ativos (normalmente dinheiro);
•

investimento: gasto ativado em função de sua vida OW ou de benefícios

atribuíveis a futuro (s) período (s). Todos os sacrifícios pela aquisição de bens
ou serviços (gastos), "estocados" nos Ativos da empresa para baixa ou
amortização quando de sua venda, de seu consumo, de seu desaparecimento
ou de sua desvalorização, são especificamente chamados de investimentos;
•

custo: gasto relativo a bem ou serviço utilizado na produção de outros bens

ou serviços;
•

despesa:

bem ou serviço consumidos direta ou indiretamente para a

obtenção de receitas;
•

desembolso: pagamento resultante da aquisição do bem ou serviço;

•

perda: bem ou serviço consumidos de forma anormal e involuntária.

2.1.2 Separação de Custos e Despesas

Existe uma certa dificuldade, entre os administradores, conforme visto nas
disciplinas acadêmicas, em separar os custos e as despesas da empresa. Segundo
Martins (2001, p. 43), "teoricamente, a separação é fácil: os gastos relativos ao
processo de produção são custos, e os relativos à administração, às vendas e aos
financiamentos são despesas".
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Martins (2001, p. 44), com a tentativa de solução ou pelo menos de
simplificação, estabelece algumas regras básicas que podem ser seguidas:
a) os valores irrelevantes dentro dos gastos totais da empresa não devem ser
rateados;
b) os valores relevantes, porém repetitivos a cada período, que numa eventual
divisão teriam sua parte maior considerada como despesa, não devem também ser
rateados, tornando-se despesa por seu montante integral, de acordo com o principio
do conservadorismo;
C) os valores cujo rateio é extremamente arbitrário, ou seja, rateado de forma
equivocada, devem ser evitados para apropriação aos custos.

Sao custos de produção os gastos incorridos no processo de obtenção de
bens e serviços destinados à venda, e somente eles. Não se incluem nesse grupo as
despesas financeiras, as de administração e as de vendas e é bastante difícil em
algumas situações a perfeita distinção entre elas (MARTINS, 2001 p. 46).

2.1.3 Classificação dos Custos

Os custos são classificados como diretos ou indiretos. Para poder identificar

se o custo é direto ou indireto deve-se primeiro ter bem claro qual a atividade ou
objeto social da empresa (Lunkes, 2004).
Martins (2001) define os custos diretos e indiretos como segue:
•

custos diretos: os que podem ser diretamente apropriados aos produtos,

identificados com a produção de bens ou serviços, bastando haver uma
medida de consumo, como por exemplo, horas de mão-de-obra utilizadas;
•

custos indiretos: os que não podem ser medidos objetivamente e sua
alocação têm que ser feita de maneira estimativa ou arbitrária, pois
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beneficiam toda a produção de um bem ou serviço. Como exemplo podem ser
citados os salários de contadores e comissões de vendedores.
Seguindo com as definições de Martins (2001), ainda há outra classificação
usual que leva em consideração a relação entre os custos e o volume de atividade
numa unidade de tempo. Divide basicamente os Custos em Fixos e Variáveis:
•

custos fixos: os que num período tam seu montante fixado não em função de
oscilações na atividade. Como exemplo podem ser citados a depreciação e os

aluguéis;
•

custos variáveis: os que têm seu valor determinado em função das
oscilações na atividade. Como exemplo podem ser citadas a mão-de-obra

direta e comissões sobre vendas. Essas definições podem ser aplicadas
também para as despesas.

Podem ser verificados também os comportamentos dos custos no momento
da conceituação dos custos na contabilidade hoteleira.

2.2 A contabilidade hoteleira

A contabilidade pode ser definida por meio de resoluções, normas e de
práticas observadas por autores, de forma a esclarecer sempre o tratamento contábil

de algum patrimônio. A contabilidade hoteleira não é diferente, pois esta ciência
ajudará a refletir as realidades patrimoniais e operacionais da entidade. Segundo a
Resolução CFC 956/03, as entidades hoteleiras estão sujeitas aos Princípios

Fundamentais de Contabilidade, As Normas Brasileiras de Contabilidade e As suas
interpretações.

De acordo com a Norma
(www.cfc.org . br):

Brasileira

de

Contabilidade 10.6.1.1

21

Esta Norma estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação,
de registro dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das
demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas
em nota explicativa das entidades hoteleiras.

Segundo ZaneIla (2002),
A contabilidade fornece informações hábeis, completas e atualizadas para
que o administrador tenha o domínio efetivo de todas as operações e possa
avaliar o seu desempenho, dimensionar seu grau de risco e tomar decisões
com segurança (...) È necessário que o sistema contábil reflita e se
identifique com as realidades econômica e operacional da empresa.

A contabilidade tem como objetivo controlar as movimentações do patrimônio,
de maneira pratica e de acordo com as mudanças externas, a fim de assegurar uma
tomada de decisão dentro da realidade da empresa.
necessário estar alerta as peculiaridades e limitações, qualificando a mãode-obra contábil, evitando, assim, a automatização da contabilidade.
Como toda empresa, os hotéis também precisam fazer seus registros
contábeis e de acordo com a Resolução CFC no 956/03,
0 registro dos atos e fatos administrativos nas entidades hoteleiras deve ser
mantido com base em plano de contas especifico, que contemple as
receitas, os custos e despesas por tipo de serviço ou por unidade
operacional, levando-se em consideração a relevância da informação.

0 plano de contas envolve todas as contas utilizadas, e no caso dos hotéis, di
necessário que esteja claro o tipo de serviço prestado, que é o objeto da empresa.
Os custos e despesas geralmente são identificados de acordo com o serviço de
hospedagem, mas atualmente os hotéis vêm oferecendo outros tipos de serviço,
como eventos e lazer, sendo considerados como outras unidades operacionais na
hotelaria.
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Os hotéis apresentam um patrimônio muito amplo em móveis, equipamentos,
utensílios, obras de arte, entre outros. A mesma Resolução CFC 956/03 resolve,

quanto à avaliação destes, que:
Os utensílios, mercadorias e materiais de consumo, inclusive aqueles
pertencentes ao rol das guarnições de cama, banho e mesa de restaurante
e bar, necessários ao funcionamento da entidade, devem ser registrados em
contas individualizadas de estoques, do grupo do circulante. Os utensílios
de vida útil superior a um ano devem ser registrados no imobilizado,
deduzido da respectiva depreciação. Os utensílios, as mercadorias e os
materiais de consumo, requisitados dos estoques para uso, devem ser
registrados como despesas ou custos, na medida em que ocorrerem as
saídas dos estoques.

Continuando, como forma de escrituração da contabilidade hoteleira, Lunkes
(2004) ressalta, a partir da Resolução CFC 956/03, que as diárias e os consumos

realizados pelos hóspedes ou por clientes que ainda não tenham se instalado, ou
seja, os consumos que já estão sendo efetuados no momento em que se prepara a
hospedagem do cliente (limpeza do quarto, reposição do frigobar, reposição de
produtos de higiene, etc) devem ser registrados no ativo circulante. Já os
adiantamentos de agências e operadoras de turismo e também de outros clientes

para a confirmação de reservas devem ser registrados em conta do passivo
circulante.
Quando os custos do café da manhã, refeições e outros serviços são
incluidos na diária, devem ser apropriados aos custos de

hospedagem. As

comissões cobradas pelas agências de viagens e outros prestadores de serviço

devem ser registradas simultaneamente com a respectiva receita. E os gastos com
fornecimento de bens e serviços aos funcionários devem ser registrados em conta
especifica de custo ou despesa (LUNKES, 2004 p. 63).
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Outro ponto analisado na contabilidade hoteleira, como em todas as

empresas, é o plano de contas, que consiste em informações contábeis necessárias
para as interpretações gerenciais.
Segundo Marion (2001), plano de contas é um agrupamento ordenado de
todas as contas que serão utilizadas pela contabilidade dentro de determinado hotel.
De acordo com Lunkes (2004, p. 65),

0 plano de contas é um instrumento importante, pois padroniza o registro
das operações contábeis, possibilitando assim a elaboração dos
demonstrativos contábeis, comparação entre empresas ou até mudanças no
profissional responsável pelos registros, sem prejudicar a continuidade e a
uniformidade das informações .

Cada empresa tem a liberdade de elaborar o plano de contas de acordo com
a formulação de seu patrimônio. Existem literaturas que auxiliam na elaboração dos
pianos de contas, mas é preciso estar atento às peculiaridades de cada entidade.
(Anexo 1).
Segundo ludicibus (2000, p.33), "ao preparar um projeto para desenvolver um
plano de contas, a empresa deve ter em mente as várias possibilidades de relatórios
gerenciais e para uso externo e, assim, prever as contas de acordo com os diversos
relatórios a serem produzidos".

O plano de contas propicia a elaboração de demonstrativos contábeis
obrigatórios por Lei, como o Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do
Exercício das empresas. Portanto, o plano de contas representa a estrutura geral

dessas demonstrações, atendendo às condições de natureza das operações da área
de hotelaria. 0 plano de contas das empresas hoteleiras é dividido em Contas
Patrimoniais e Contas de Resultado.
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2.2.1 A contabilidade de custos hoteleira

A empresa hoteleira apresenta características de prestação de serviços além

daqueles que são os objetos do seu negócio. O produto principal dos hotéis é a
hospedagem e, além disso, disponibilizam serviços de lazer, eventos culturais,
tratamentos de saúde, alimentação, etc. Para isso adota-se um sistema de custos,
para que a prestação desses serviços não se torne dispendiosa.
Segundo CasteIli (2003, p. 559),
Um hotel difere de uma indústria no que tange aos custos, principalmente
pelo gasto elevado com mão-de-obra; gasto muito pequeno com matéria
prima; depreciação elevada devido ao tamanho do imóvel e da quantidade
de equipamentos; aka incidência de custos fixos; impossibilidade de se
estocar produtos como "diárias", "couvelts", o que impede que o hotel
trabalhe em regime de produção continua. Mesmo com tais diferenças, a
contabilidade de custos pode ser utilizada pelas empresas hoteleiras.

De acordo com ZaneIla (2002, p.97),
0 sistema de custos se concentra mais detalhadamente na apuração e na
análise específica do desempenho e resultados por produtos e serviços,
para a tomada de decisões sobre preps, volume de produção e lucro. Isso
significa, também, que a contabilidade apura todos os custos e despesas da
empresa e o sistema de custos analisa e apropria esses dispOndios nos
produtos e serviços discriminadamente, através de critérios técnicos
específicos.

Os autores acima citados definem a idéia dos custos encontrados na hotelaria
como diferentes daqueles encontrados em indústrias. Os motivos da diferença são a
mão-de-obra e a matéria-prima, pois na hotelaria existe uma forte concentração de

funcionários para elaboração do serviço, dispensando grande quantidade de
matéria-prima. 0 sistema de custos ajuda a controlar os disp6ndios e a auxiliar na
tomada de decisão quanto aos preços a serem estipulados, o volume de serviço a
ser oferecido e o lucro esperado pelos gestores.
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2.2.2 Comportamento dos custos

Segundo Lunkes (2004, p. 113), os custos ainda são classificados como
diretos e indiretos. Deve-se primeiro ter bem claro qual a atividade ou objeto social
do hotel e quanto ao nível de atividade da empresa os custos classificam-se como
fixos e variáveis .
De acordo com Lunkes (2004, p. 114), o comportamento dos custos assim
segue:
•

custos fixos: são os que permanecem iguais independentemente do nível de

ocupação do hotel. Os custos fixos totais permanecem constantes com o nível
de ocupação do hotel; com 80% de ocupação ou 60%, seus valores fixos são
os mesmos. São exemplos de custos fixos em hotéis: impostos de
propriedade, seguros, aluguel ou franquia, salários do supervisor, depreciação
de equipamento e do próprio imóvel do hotel;
•

custos variáveis: são aqueles que variam diretamente em relação ao total e

proporcionalmente As mudanças no nível de ocupação do hotel. Se o nível de
ocupação do hotel aumenta em 10% os custos variáveis totais também
aumentam no mesmo percentual. Se o nível de ocupação do hotel diminui
25%, os custos variáveis vão diminuir proporcionalmente. Os hotéis podem ter
poucos custos variáveis, em razão da necessidade de imobilização de grande
parte de seus recursos, que são os subsídios necessários para a execução da
atividade, que resulta em um determinado produto ou serviço;
•

custos mistos: são os que contém um elemento variável e um elemento fixo.

Os custos mistos são também conhecidos como semivariáveis ou semifixos e
podem variar no decorrer do período, mas não proporcionalmente ao nível de
ocupação do hotel.
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Segundo CasteIli (2003, p. 565), "para implantar-se um sistema de custos,
após conhecer-se a estrutura da empresa, a sua organização e o

seu

funcionamento, é preciso aprofundar os conhecimentos sobre como apropriar os

custos aos Centros de Custos".
Para complementar a importância de um sistema de custos, Lunkes (2004,
p.129) comenta que: "a competitividade do setor hoteleiro fait muitos hotéis

repensarem seus sistemas de custos. A definição de custos por
unidade/apartamento é extremamente importante na tomada de inúmeras decisões".

2.3 Métodos de Custeio

A seguir é apresentada uma breve conceituação dos sistemas de custeio,
dando maior ênfase ao sistema de custeio ABC.

2.3.1 Custeio Variável ou Direto
0 sistema variável ou direto é um dos sistemas de custos mais simples. De

acordo com Martins (2001, p. 216), "no custeio direto ou variável, sõ são alocados
aos produtos os custos variáveis, ficando os fixos separados e considerados como
despesas do período, indo diretamente para o resultado, para os estoques só vão,
como conseqüência, custos variáveis".
Lunkes (2004, p. 115) diz: "se o hotel entende que a melhor forma de custeio

para seus produtos e serviços é o custeio direto, o sistema somente apurará os
custos e despesas relacionadas diretamente ao objeto de custos do hotel".

Para o custeio variável, os custos fixos são considerados como despesas do
período e atribuidos diretamente à receita para a obtenção do Resultado.
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A diferença entre o prego liquido de venda e o custo unitário variável é
denominada de Margem de Contribuição.
Segundo Santos (apud Vanzella, 1997):
A alocação de receitas e de custos variáveis 6, em geral, direta, porque
cada item 6 direta e especificadamente identificável com determinado
segmento de atividade ou produto. As mudanças dos lucros líquidos podem
ser facilmente calculadas multiplicando-se a alteração do número de
unidades pela margem de contribuição unitária ou multiplicando-se o
aumento na receita de vendas pela taxa de contribuição marginal.

Segundo Vanzella (1997), é discutível ainda as vantagens de utilização do
custeio variável como forma de instrumento de planejamento de lucro,
principalmente a curto prazo. Conforme enfatizam Cashin e Polimeni (apud Vanzella,
1997):
0 custeamento direto é um instrumento analítico Ohl na preparação do
orçamento, uma vez que o planejamento do lucro envolve tanto operações
de curto prazo como operações de longo prazo. [...] As técnicas
simplificadas associadas A margem de contribuição também tomam o
custeamento direto uma ferramenta útil para a determinação de pregos dos
produtos, decisões gerenciais relacionadas a níveis de produção, novos
produtos e mercados, atividades especiais, etc. Finalmente, o custeamento
direto, empregado, como forma de controle, facilita a preparação de
demonstração de resultados por responsabilidade, possibilitando que a
gerência reconheça e atue sobre as discrepâncias e variâncias que,
porventura, ocorram em suas áreas.

Quanto aos aspectos fiscais, Martins (2001, p. 220) cita que:
variável de fato fere os Princípios Contábeis,

"o custeio

principalmente o Regime de

Competência e a Confrontação. Segundo estes, devemos apropriar as receitas e
delas deduzir todos os sacrifícios envolvidos para sua obtenção".
A legislação não impede a adoção de critérios diferentes durante o ano dos
adotados nas demonstragóes contábeis do período. Basta fazer um lançamento de
ajuste para que fique tudo de acordo com os critérios exigidos por lei. Justifica-se
dessa forma a não-aceitação do custeio variável para efeitos de Balanços e
Resultados.
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Mas essa não-aceitação do custeio variável não impede que a empresa o
utilize para efeito interno.
2.3.2 Custeio por Absorção

Custeio por absorção é uma outra forma de apropriar custos e muitos autores
comentam sobre o assunto, como forma de comparar com os outros métodos de
custeio.
Conforme Lunkes (2004, p. 116),
0 custeio por absorção considera apenas os custos, sejam eles diretos ou
indiretos para a formação do custo do produto ou serviço. As despesas são
lançadas diretamente no resultado do exercício. Os custos podem ser
alocados aos centros de custos do hotel, como hospedagem, restaurante,

bar, etc.

Segundo Martins (2001, p. 41), "custeio por absorção consiste na apropriação
de todos os custos de produção aos bens elaborados, e só os de produção; todos os
gastos relativos ao esforço de fabricação são distribuídos para todos os produtos
feitos".
Ao observar a aplicação do custeio por absorção, Martins (2001, p. 214) diz:
"o custeio por absorção não há, normalmente, grande utilidade para fins gerenciais
no uso de um valor em que existam custos fixos apropriados", pois os custos fixos
independem da fabricação de uma ou outra unidade, são quase sempre distribuídos
através de critérios de rateio arbitrários e o valor do custo fixo por unidade depende
do volume de produção: quando há aumento no volume de produção, tem-se um
menor custo fixo por unidade, e vice-versa (VANZELLA, 1997).
0 custeio por absorção atende às exigências fiscais e societárias, mas é
questionável sua utilização para fins gerenciais por causa do critério de rateio dos
custos indiretos. A partir deste questionamento nasceu o custeio variável que
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apropria todos os custos variáveis, quer diretos quer indiretos, e tão-somente dos
variáveis.
De acordo com Warren, Reeve e Fess (apud Lunkes, 2004, p. 117), u os
relatórios do custeio variável e por absorção propiciam uma série de informações
úteis para a tomada do preço da diária, planejar a execução dos serviços, analisar

segmentos de mercado e analisar as margens de contribuição".
E passive l destacar o confronto que NI entre os métodos de custeio variável e
por absorção por meio de comparações, como mostra a figure a seguir:
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Figure 2.1: Custeio variável X Custeio por absorção diferenças fundamentais
CUSTEIO POR ABSORÇÃO

CUSTEIO VARIÁVEL
1 — Classifica os custos em fi xos e variáveis;

1 — Não há a preocupação por essa classificação;

2 — Classifica os custos em diretos e indiretos;

2 — Classifica os custos em diretos e indiretos;

3 — Debita aos produtos apenas os custos que

3 — Debita aos produtos os custos diretos e

são diretos e vadáveis em relação ao parâmetro

indiretos, através de uma taxa de absorção;

escolhido como base;
4 — Os resultados apresentados sofrem influência

4 — Os resultados apresentados sofrem influência

direta do volume de vendas;

direta do volume de produção;

5 — È um critério administrativo, gerencial interno;

5 — È um critério legal, fiscal, externo;

6 — Contraria os princípios da contabilidade

6

geralmente aceitos, principalmente o regime de

geralmente aceitos, principalmente o regime de

competência;

competência;

7 — Apresenta a contribuição marginal — diferença

7 — Apresenta a margem operacional a diferença

entre as receitas e os custos diretos e variáveis;

entre as receitas e os custos diretos e indiretos;

—

Baseia-se

nos

princípios

contábeis

8 — 0 custeio variável destina-se a auxiliar a
gerência no processo de planejamento e de

8 — 0 custeio por absorção destina-se a auxiliar a

tomada de decisões;

gerência

9

—

no

processo

de determinação

da

rentabilidade e de avaliação patrimonial;

Corno o custeio variável trata dos custos

diretos e variáveis de determinado segmento, o

9

controle de absorção dos custos da capacidade

diretos e indiretos de determinado segmento,

ociosa não é bem explorado ,

apresenta melhor visão para o controle dos

—

Como o custeio por absorção trata dos custos

custos da capacidade ociosa.
_.
Fonte: Vanzella (1997)

Martins (2001) estabelece um esquema básico da contabilidade de custos no
que diz respeito ao custeio por absorção, dividido em três passos: separação entre
custos e despesas, visto que as despesas não são alocadas aos produtos;

apropriação dos custos diretos, que é a distribuição dos custos diretos aos diferentes
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produtos da empresa e apropriação dos custos indiretos, que consists na alocação
dos custos indiretos aos produtos, através de um critério de rateio.
No ramo hoteleiro a diversidade das atividades desenvolvidas
restringem os sistemas de custeio por absorção e variável nas alocações minuciosas
dos custos, mas estes servem para auxiliar nos cálculos mais instantâneos para se
ter como parâmetros os próprios custos.

2.3.3 Conceituação do Sistema de Custeio Baseado em Atividade

Este método 6 o assunto ao qual será dada ênfase neste trabalho. 0 Custeio
Baseado em Atividade, dito ABC, 6 um sistema inovador em termos históricos para a
contabilidade.
No inicio dos anos 1980, o ABC passou a ser citado com mais freqüência em
publicações e as primeiras aplicações práticas foram tentadas em algumas grandes
empresas norte-americanas (LUNKES, 2004, p. 117).
De acordo com Nakagawa (apud Vanzella, 1997), o ABC teve inicio no Brasil
no ano de 1989, com os primeiros estudos e pesquisas realizados no Departamento
de Contabilidade

e Atuária

da Faculdade de Economia, Administração e

Contabilidade da USP.
Segundo Nakagawa (1994, p.40), "o Activity Based Costing (ABC) 6 uma
metodologia desenvolvida para facilitar a análise estratégica de custos relacionados
com as atividades que mais impactam o consumo de recursos de uma empresa".
Martins (2001, p. 93) diz que: "o Custeio Baseado em Atividades, é uma
metodologia de custeio que procura reduzir sensivelmente as distorções provocadas
pelo rateio arbitrário dos custos indiretos".
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0 Sistema de Custos Baseado em Atividade passou por algumas versões e,
segundo Sharman (apud Gasparetto 1999), "o objetivo inicial do ABC era melhorar
as informações de custos, mas essa ênfase mudou e ele passou a ser entendido
como uma técnica relacionada ao gerenciamento de atividades, processos

e

desempenho".
Para Nakagawa (apud Eller, 2002), a primeira versão foi desenvolvida no final
dos anos 80, com objetivos estratégicos para melhorar a acurácia do custeio de
produtos e o mix de pregos. Descreve a preocupação em se apropriar o consumo
dos recursos As atividades absorvidos pelos produtos.
Já a segunda versão surgiu da necessidade de analisar outros aspectos
dentro da empresa como: rentabilidade de clientes, mercado, canais de distribuição
e gestão de atividades, a fim de identificar oportunidades de melhoria gerencial.

Segundo Eller (2002), a segunda etapa apresenta duas dimensões:
1. Visão econômica e de custeio: constitui a parte vertical do modelo e reflete

basicamente as mesmas necessidades que já vinham sendo atendidas pela
primeira versão;
2. Visão de aperfeiçoamento do processo: constitui a parte horizontal do modelo e

reflete todas as categorias de informações relacionadas aos eventos (cost

drivers) que influenciam as atividades e seus desempenhos.
Conforme Gasparetto (1999),
Dentre os méritos do ABC sobre os demais métodos de custeio, esta a
possibilidade de alocar custos aos produtos com maior exatidão, através da
relativamente fácil visualização do caminho que percorrem os custos até
chegar aos produtos, que a análise por atividade permite. A definição dos
fatores de consumo de recursos ou direcionadores de custos é uma etapa
crucial no custeio baseado em atividades.

0 ABC consiste em rastrear as atividades mais relevantes da empresa e
atribuir custos a estas atividades e a partir destas para os produtos e serviços. Estes
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consistem em rateios dos custos indiretos de fabricação aos departamentos e
produtos.
Sharman (apud Gasparetto 1999) frisa a importância de o ABC não ser
entendido como um projeto da Area financeira e sim da empresa em geral. Também
lembra que não é su fi ciente contratar temporariamente uma equipe de consultoria, é
preciso que haja um grupo de trabalho, formado por funcionários de todas as Areas
da empresa, e um contador gerencial provendo suporte analítico.
No capitulo posterior será analisado melhor o sistema ABC, para que se
possa chegar bem próximo à solução da problemática do trabalho.

2.3.3.1 Atividades
0 entendimento sobre as atividades da empresa

é importante para o

processo de implantação do sistema de custos ABC.
De acordo com Cogan (1995), "a utilização do conceito de atividade possibilita

o tratamento dos custos indiretos da empresa como se fossem custos diretos (em
relação As atividades), tomando mais fácil o processo de melhoria ou redução
desses valores".
Para Brimson (1996),
A abordagem da contabilidade por atividade para gerenciamento de custos
divide uma empresa por atividade. Uma atividade descreve o que uma
empresa faz — a forma como o tempo 6 gasto e os produtos do processo. A
principal função de uma atividade 6 converter recursos em
produtos/serviços. A contabilidade por atividade identifica as atividades
desenvolvidas em uma empresa e determina seu custo e desempenho
(tempo e qualidade).

Atividade consiste naquilo que está sendo executado para a formação do
produto, sendo analisados os recursos utilizados e qual o resultado final desta
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atividade. Deve ser observado o seu tempo de execução e qualidade, para então
alocar os custos nela despendidos.
Brimson ainda sugere que a empresa mantenha melhoria continua:
A excelência empresarial requer a melhoria continua em todas as atividades
da empresa — não existe espaço para complacência. Isto requer a gerência
das atividades para minimizar os desperdícios e das atividades que não
agregam valor e a busca constante perfeição em todas as áreas de negócio.
Os novos sistemas de gerenciamento de custos devem identi fi car a forma
como cada atividade contribui para o sucesso da empresa e devem
encorajar ao comprometimento com qualidade total e melhoria continua.

De acordo com Nakagawa (1994), "atividade pode ser definida como um
processo que combina, de forma adequada, pessoas, tecnologias, métodos e seu
ambiente, tendo como objetivo a produção dos produtos e serviços".
Para Lunkes (2004, p. 119), "atividade 6 qualquer evento, ação, transação ou
trabalho em que o hotel incorre para produzir um produto (refeição) ou prestar um
serviço (hospedagem)".
Em todo o processo executado por uma empresa existe um objetivo a ser
alcançado. Por isso Nakagawa (1994) diz: "o principal objetivo de uma atividade é o
de converter recursos em produtos e serviços descrevendo basicamente a maneira
como uma empresa utiliza seu tempo e recursos para cumprir sua missão, objetivos
e metas".
Brimson (1996) descreve como a contabilidade por atividade ajuda a alcançar
a excelência empresarial: "A contabilidade por atividade fornece os fundamentos
para alcançar a excelência empresarial, pela eliminação de distorções e subsídios
cruzados causados pelas alocações de custos tradicionais e fornece uma base para
melhorar o custo e o desempenho".
De acordo com Brimson (1996), a observação das atividades ajuda uma
empresa a alcançar a excelência, por:
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- melhorar as decisões de comprar ou fabricar, estimar e definir pregos, baseadas no
custo do produto que reflita o processo de produção;
- facilitar a eliminação de desperdícios, propiciando a visibilidade das atividades que
não agregam valor;
- indicar as origens dos custos através da identificação dos geradores de custos;
-

ligar a estratégia corporativa à tomada de decisões operacionais e,

conseqüentemente, possibilitar à gerência capitalizar as atividades que são pontos
fortes da empresa, bem como estruturar as atividades que não contribuem para
alcançar os objetivos do negócio;

- propiciar feedback quanto à obtenção dos resultados esperados das estratégias
para que apões corretivas possam ser iniciadas;
- assegurar que tempo, qualidade, flexibilidade

e

conformidade As metas

programadas sejam atingidas pela ligação das medidas de desempenho
estratégia;
- encorajar a melhoria continua e o controle da qualidade total, porque o
planejamento e o controle são dirigidos ao nível de processo;
- melhorar a eficácia do orçamento pela identificação da relação custo/desempenho
de diferentes níveis de serviço;
- melhorar a rentabilidade pelo completo monitoramento do custo do ciclo de vida e
desempenho;
- propiciar a visão dos elementos de mais rápido crescimento e de menor
visibilidade, componentes de custos indiretos;
- assegurar o cumprimento dos pianos de investimento pelo acompanhamento
através do sistema de contabilidade por atividade que possibilitará iniciar ações
corretivas quando forem localizados desvios;
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- avaliar continuamente a eficácia das atividades para identificar oportunidades
potenciais de investimentos;
- incorporar objetivos de desempenho externo, metas de custo e estabelecer metas
especificas em termos de atividades;
- eliminar muitas crises, solucionando os problemas em lugar de tratar dos sintomas.
0 que as pessoas farão com a informação é que irá determinar o sucesso do
gerenciamento de custos.

2.3.3.2 Direcionadores de custos

A alocação dos recursos às atividades e destas aos objetos de custos se dá
por meio dos direcionadores.

De acordo com Gasparetto (1999), "direcionadores de custos, do inglês cost
drivers, são critérios através dos quais é determinado o montante de custos (ou
despesas) que será atribuído a cada uma das atividades e a cada um dos objetos de
custos".

Martins (2001, p. 103) define:
Direcionador de custos é o fator que determina a ocorrência de uma
atividade. Como as atividades exigem recursos para serem realizadas,
deduz-se que o direcionador é a verdadeira causa dos custos. Portanto, o
direcionador de custos deve refletir a causa básica da atividade e,
conseqüentemente, da existência de seus custos.

Pamplona e Alves et al (apud Eller, 2002) afirmam que direcionadores de
custos teriam que cumprir duas exigências básicas: devem refletir a demanda que
uma atividade causaria sobre determinados itens de custos, em relação a outros. A
quantificação do direcionador, ou seja, a determinação dos fatores de consumo de
recursos, deveria ser possível, simples e prática. Por isso, a escolha dos
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direcionadores de custos representa um dos fatores de maior complexidade a ser
determinado, pois estes deveriam expresser números mais próximos da realidade da
empresa, a fim de não superar ou subestimar os custos de um determinado setor em
relação aos demais.
Martins (2001) observe que os direcionadores de custos se distinguem em

dois tipos: os de primeiro estágio, chamados de "direcionadores de recursos", e os
de segundo estágio, chamados "direcionadores de atividades".

O primeiro identifica a maneira como as atividades consomem recursos e
serve para custear as atividades, ou seja, demonstra a relação entre os recursos

gastos e as atividades , O segundo identifica a maneira como os produtos
"consomem" atividades e serve para custear produtos ou serviços, ou seja, indica a
relação entre as atividades e os produtos (MARTINS, 2001).
Gasparetto (1999)

comenta os

Direcionadores

de Recursos

e

os

Direcionadores de Atividades:
Os recursos consumidos na empresa são apropriados às atividades através
da utilização de bases (os direcionadores de recursos) que representam
essa relação. Os recursos consumidos são aqueles extraídos da
contabilidade da empresa. Não há normalmente, dificuldade na primeira
etapa de alocação. Entretanto, o conhecimento do processo é um fator
importante para auxiliar na definição do melhor cost driver em cada caso. A
maior dificuldade está na seleção dos direcionadores de custos adequados
na segunda etapa de alocação, onde eles cumprem importante papel tanto
no custeio dos objetos quanto na melhoria do processo Esta etapa requer
compreensão das atividades envolvidas no processo e das saídas (objetos)
que serão custeados. [...I o ABC prega a utilização de vários direcionadores
de custos (de atividades), relacionado o mais estreitamente possível as
atividades e os objetos.

Conforme Eller (2002), depois de alocados os recursos ás atividades, estas

passarão a compor os objetos de custos por meio da alocação, com base nos
direcionadores de atividades.
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Pamplona

(apud Eller 2002) afirma que Objetos de custos são os

produtos/serviços fins da empresa, os quais se deseja custear, e que receberão os
custos proporcionais das Atividades e os Custos Diretos que lhe competem.
Eller (2002) conclui: "os objetos de custos, portanto, são o resultado obtido
com a execução de todas as funções, processos, atividades, tarefas e operações, ou
seja, o produto/ serviço final".
Os direcionadores são elementos chave para a quantificação dos custos, pois
eles são responsáveis pelas alocações As atividades por meio dos recursos
disponíveis na empresa e devem estar o mais próximo possível da realidade. Após
definidos os direcionadores de recursos e das atividades chega-se à determinação
do produto ou serviço a ser oferecido.
Em suma, no primeiro momento, os recursos são alocados As atividades. São
conhecidos como direcionadores de recursos ou direcionadores de primeiro estágio
e usados somente quando não houver a possibilidade de alocação direta As
atividades.
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Figura 2.2

Modelo ABC aplicado em hotelaria
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Fonte: Lunkes (2004, p. 120)

A figure acima mostra o processo dos direcionadores de recursos e
atividades, evidenciando quais os recursos existentes no hotel assim como as
atividades executadas para cada recurso chegando aos objetos de custos
representados aqui como unidades, que são os produtos ou serviços acabados.

2.4 Origem e conceituagão da hotelaria

A hotelaria é considerada um equipamento turístico. Equipamentos turísticos
são construções que permitem a prestação de serviços específicos. Os meios de

hospedagem se destacam por serem essenciais à viabilização do turismo em
qualquer uma das suas modalidades. A primeira noticia sobre o surgimento de um
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lugar destinado especificamente à hospedagem vem de alguns séculos antes da era
cristã, quando na Grécia antiga, no santuário de 01 impia, eram realizados os jogos
olímpicos. Segundo a Embratur (Instituto Brasileiro do Turismo), o período de maior
marco do turismo aconteceu a partir das civilizações gregas e romanas. As viagens
da Idade Média exigiam locais de repouso dando origem aos primeiros hotéis na
Inglaterra por volta de 1760. Com o movimento da Revolução Industrial as aparições
hoteleiras se deram na Europa e Estados Unidos (SENAC, 1998)
O crescimento do turismo, segundo a Organização Mundial do Turismo
(www.wto.ogr), se fez a partir da década de 50, após a Segunda Guerra Mundial,
estimulando a construção de hotéis nas capitais e nos principais centros de atração
turística de diversos !Daises, dando origem a grandes corporações hoteleiras. Em
âmbito nacional os motivos deste desenvolvimento foram o aparecimento do avião a
jato, a maior renda da população, entre outros. 0 desenvolvimento do turismo e da
hotelaria ainda persiste através de economias implantadas no pais percebíveis por
meio da midia e de outros meios de comunicação. A hotelaria está vinculada a
diversos eventos nacionais e internacionais, bem como às campanhas de turismo
sustentável. Por isso, vem se destacando na economia nacional, como mostra o
gráfico apresentado pela EMBRATUR (Anexo 2).
Passando ao conceito de hospedagem, a palavra vem do latim e,
originalmente, significa hospitalidade, dada ou recebida,

e também aposento

destinado a um hóspede. 0 termo hospitalidade, também do latim, mantém até hoje
o sentido original, que serve para designar o bom tratamento oferecido a alguém que
se abrigue em nossas casas (SENAC, 1998).
O conceito de hotel por sua vez é o de um estabelecimento comercial
destinado a fornecer a viajantes: hospedagem, alimentação e outros serviços
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complementares, mais especificamente a hospedagem. t, assim, o estabelecimento
onde se alugam quartos e apartamentos mobiliados, com refeição ou sem elas
(Aurélio, 1989).
Segundo o art. 2° do Decreto 84.910 (Embratur) - atendidas as disposições do
artigo 8° do Decreto 84.910/80, que trata dos meios de hospedagem, consideram-se
"Meios de Hospedagem de Turismo os empreendimentos ou estabelecimentos
destinados a prestar serviços de hospedagem em aposentos mobiliados

e

equipados, alimentação e outros necessários aos usuários". Diferencia-se dos
imóveis de aluguel, que oferecem as locações: de imóveis de propriedade da União,
dos Estados e dos Municípios, de suas autarquias e fundações públicas; de vagas
autônomas de garagem ou de espaços para estacionamento de veículos; de
espaços destinados à publicidade; em apart-hotéis, hotéis-residência ou
equiparados, assim considerados aqueles que prestam serviços regulares a seus
usuários e como tais estejam autorizados a funcionar.
A evolução hoteleira no Brasil foi impulsionada pelas viagens de eventos na
década de 50, passando aos fenômenos de massa na década seguinte, isto 6, ao
aparecimento das grandes corporações hoteleiras, à criação da ABAV (Associação
Brasileira de Agências de Viagens), da ABIH (Associação Brasileira de Indústria
Hoteleira) e da EMBRATUR (Empresa Brasileira de Turismo). Na década de 70, as
maiores empresas hoteleiras nacionais praticamente dobraram sua capacidade e
também nessa época muitas empresas internacionais aqui se instalaram.
Segundo CasteIli (2003), "uma empresa hoteleira pode ser entendida como
sendo uma organização que, mediante o pagamento de diárias, oferece alojamento
clientela indiscriminada". Com este conceito é visto que uma empresa hoteleira é
aquela que presta serviços. Diz ainda o Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur)
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que: "empresa hoteleira é a pessoa jurídica que explora ou administra meio de
hospedagem e que tem em seus objetivos sociais o exercício de atividade hoteleira".
De acordo com a Resolução CFC 956/03 as principais atividades hoteleiras
são: hospedagem, lavanderia, comunicações, alimentação de copa, de restaurante e

bar, alem de outras como lazer, turismo, aluguel de equipamentos, de salas de
reuniões e de auditórios para eventos, bem como do aluguel de suas instalações

para outras finalidades especificas. Podem assumir denominações como: hotéis,
pousadas, fiats, spas, motéis, dormitórios, hospedarias, albergues.

As empresas hoteleiras podem ser classificadas quanto ao seu tamanho: em
pequenas, medias e grandes. 0 parâmetro que fundamenta esta classificação pode
ser o apartamento (unidade habitacional — tipo), o número de leitos ou a receita
anual (CASTELLI, 2003, p. 59).

2.4.1 A classificação do hotel

Quanto a sua classificação são identificados três tipos: autoclassificação ou
sem classificação; classificação privada e classificação oficial.
•

Autoclassificagao

ou sem

classificação:

Cada

estabelecimento

se

autoclassifica sem comparar-se com outros.
•

Classificação privada: Esta é feita por organizações profissionais privadas.

A Associação Nacional de Hoteleiros, por exemplo, estabelece os critérios
pelos quais se fundamenta a classificação hoteleira. Cada estabelecimento
procura enquadrar-se seguindo basicamente esses critérios.
•

Classificação oficial: Esta classificação é implantada pelas autoridades que
enquadram os estabelecimentos hoteleiros dentro de critérios e requisitos

predeterminados. O Instituto Brasileiro de Turismo (EMBRATUR), através da
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Deliberação 387, de 28 de janeiro de 1998, aprova o Regulamento e a Matriz
de Classificação Hoteleira (Anexo 3).
0 grupo de processos correlatados é o resultado de todos eles, formando o
sistema em um todo harmônico. 0 hotel pode ser visto como um sistema composto
de vários subsistemas ou áreas, tais como alimentos e bebidas, hospedagem e
administração.
Segundo Eller (2002), "0 ciclo da hospedagem está voltado para os meios de
funcionalidade no meio externo e interno do hotel — sistema hoteleiro de forma
ampla, enquanto o sistema hoteleiro apresentado por Castelli enfatiza a estrutura
organizacional interna do hotel, este por sua vez, é mais restrito".
A hospedagem também apresenta um ciclo definido de forma a enfatizar o
sistema interno de um hotel, por Eller (2002):
•

Consumidor e o mercado: As necessidades e exigências do mercado

consumidor são as mais diversas possíveis. Portanto, é necessário buscar
conhecimento das necessidades e saber algo dos diferentes aspectos da
motivação do consumidor, antes de se procurar identificar uma procura de
qualquer tipo particular de serviços de hospedagem.
•

Formulação de uma política: A política deve estar relacionada diretamente

procure. Provém da análise de um possível mercado, da alteração de uma
operação existente A luz de uma nova procura, ou da descoberta de uma
nova necessidade do mercado. É valendo-se da política que se determinará o
tipo de operação e os recursos que devem estar disponíveis.
•

Interpretação da procura: 0 setor hoteleiro precisa interpretar a procura,

identificando, primeiro, mediante ampla estrutura da política formulada e,
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depois, através dos meios com os quais procura satisfazer essas
necessidades.
•

Convergência

dos meios: Todo planejamento incluirá

o

melhor

aproveitamento do espaço disponível para a produção e das áreas de
manutenção em relação à seqüência de atividades, que nelas serão !evades
a cabo. Exigirá que se tomem decisões relativamente à instalação de
equipamentos e serviços necessários.
•

Abastecimento: Este segmento de ciclo relaciona-se com a aquisição de
gêneros alimentícios na forma de mercadoria preparada ou não, de acordo
com a política de operação; bebidas alcoólicas para uso em bares e
restaurantes, material de limpeza, equipamento de pequena dimensão

e

mercadoria de consumo.
•

Produção da distribuição: Este segmento é parte central de toda a operação
de hospedagem e é o resultado dos segmentos anteriores criados para
apoiarem o produto final.

•

Controle de custos e receitas: refere-se As entradas e és saídas de dinheiro
em uma base diária. Isto garante que a empresa funcione bem e que o
controle possa evitar pequenos furtos e delitos, controlar desperdícios e
instituir procedimentos corretos para a maioria dos acontecimentos.

•

Verificação da satisfação do consumidor: Implica no cálculo das funções
que vão ao encontro das necessidades do consumidor. São várias as formas
de verificação, tais como: mediante perguntas, como anfitrião, questionários,

análise de vendas.
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0 ciclo de hospedagem pode ser considerado como uma série completa e
interligada de atividades que estão em movimento e em continua modificação
(ELLER, 2002).

2.4.2 Centros de custos

De acordo com Martins (2001, p. 71), "na maioria das vezes um
Departamento é um centro de Custos, ou seja, nele são acumulados os Custos
Indiretos para posterior alocação aos produtos (Departamentos de Serviços) ou a
outros Departamentos (Departamentos de Produção)".
Conforme CasteIli (2003, p. 563), os centros de custos podem ser
classificados em três categorias, a saber:
a)

centros produtivos: são aqueles que geram receita. Correspondem às

atividades-fim da empresa. E o caso da hospedagem para os hotéis;
b)

centros auxiliares: são aqueles que (praticamente) não geram receita, mas

que possuem custos relevantes e, por isso, devem ser mensurados. Sao
considerados setores de apoio. E o caso da manutenção do almoxarifado
para os hotéis;
c)

centros de gestão: são aqueles que não geram receita, mas que são

essenciais para o gerenciamento da empresa. Estão ligados à administração,
como é o caso dos setores de recursos humanos e de contabilidade.
Para Lunkes (2004, p. 124), "um centro de custos incorre e controla custos (e
despesas), mas não gera e controla diretamente as receitas. [...] Eles são avaliados
pela habilidade e capacidade de controlar custos".
Segundo ZaneIla (2004), os setores do hotel podem ser classificados nos
seguintes grupos ou nas unidades sob o aspecto funcional:
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•

Unidades básicas operacionais: compreendem os setores de produção e
serviços, identificados diretamente com as atividades e os objetivos principais
do hotel, tais como: hospedagem, restaurante e bar;

•

Unidades de apoio operacional: compreendem as atividades ou os setores
que complementam a linha de produtos e serviços oferecidos com receitas
próprias, tendo, pois, características de unidades operacionais secundárias
como: lazer, salão de beleza, sauna, eventos e promoções;

•

Unidades de serviço: compreendem as atividades de serviços internos,
responsáveis pela operacionalidade dos objetivos das unidades básicas e de
apoio tais como: lavanderia, limpeza, copa e cozinha;

•

Unidades

auxiliares: compreendem as atividades de serviços

complementares e de suporte ás Areas operacionais e administrativas, tais
como: telefonia e manutenção;
•

Unidades administrativas de suporte operacional: compreendem as
unidades administrativas lotadas no hotel e que dão suporte ás Areas
operacionais e auxiliares, tais como: gerência geral do hotel, controle,
faturamento, almoxarifado, refeitório dos empregados, compras, vigilância e
segurança;

•

Administração central: compreende os setores administrativos relacionados
com a gestão ou administração geral da empresa, sem vinculaçâo direta com
as unidades operacionais, tais como: diretoria, superintendência,
contabilidade, financeira e recursos humanos;

•

Administração de vendas ou comercial: compreendem os setores e as
atividades relacionadas com a comercialização dos produtos e serviços do
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hotel, tais como: marketing e publicidade, vendas, escritório de vendas,
central reservas, agência de turismo e representantes.

2.5 Sistema de custos pare hotelaria

Segundo Martins (2001), "sistema não é somente um conjunto de normas,
fluxos, papéis e rotinas, mas um conjunto de homens [..1". No setor hoteleiro não 6
diferente e para que o sistema apresente resultados positivos 6 necessário que as
pessoas o façam funcionar. Martins (2001, p. 28) diz: "0 treinamento é obrigatório no
sentido de conseguir gradualmente a melhoria da qualidade das informações
levantadas".
Conforme ZaneIla (2004, p. 10),

O sistema de custos é uma técnica de apuração e análise dos custos
incorridos no processo ou prestação de serviços. O sistema de custos pode
ser aplicado de duas formas: 1) por produto, quando se objetiva a apuração
do custo do produto ou serviço isoladamente, ou seja, dos custos
apropriados diretamente nos produtos e serviços; 2) por setor ou seccional,
quando, além do custo do produto, objetiva-se obter o custo dos setores de
produção e serviços.

Para CasteIli (2003, p. 558),
O sistema de custos pode se transformar num excelente instrumento
gerencial na medida em que ele: a) auxilia no controle através do
fornecimento de dados para o estabelecimento de padrões, orçamentos e
outras formas de previsão e, num estágio imediatamente seguinte, auxilia a
acompanhar o efetivamente oconido para comparação com os valores
anteriormente definidos; b) auxilia na tomada de decisões, alimentando
informações sobre valores relevantes que dizem respeito As conseqüências
de curto e longo prazo sobre medidas de corte de produtos/serviços, fixação
de prep) de venda, opção de compra ou fabricação, etc.

Os autores concordam que os sistemas de custos trazem benefícios
gerenciais, auxiliando nos controles e nas tomadas de decisão, assim como
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estabelecendo critérios para implantação dos sistemas diretamente aos produtos e
aos setores que agregam custos.

2.5.1 Apropriação dos custos
Para se implantar um sistema de custos, após se conhecer a estrutura da
empresa, a sua organização e o seu funcionamento, é preciso aprofundar os
conhecimentos sobre como apropriar os custos aos centros de custos.

2.5.1.1 Custos diretamente apropriáveis
A apropriação dos custos diretos para cada centro de custos parece não ser
uma tarefa difícil de se compreender e realizar. E o caso, por exemplo, dos custos
referentes à folha de pagamento do quadro de pessoal que trabalha exclusivamente
num centro de custos, como: hospedagem, restaurante, bar. Todos os custos que se
possa imputar, com clareza, a um determinado centro de custos, devem ser
registrados. Os demais serão rateados (CASTELLI, 2003).

2.5.1.2 Custos indiretamente apropriáveis
Existem custos dentro de uma empresa que não podem ser apropriados
exclusivamente a um centro de custos, pois eles se pulverizam entre vários outros.
Segundo CasteIli (2003, p. 566), "a distribuição eqUitativa dos custos indiretos
começa pela definição da base para o rateio. Essa é representada pela
característica principal do custo indireto, que pode ser: a receita, as horas de
produção, a superfície em metros quadrados, etc".
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A receita, pois, pode se constituir numa das bases para o rateio dos custos
indiretos. Nesse caso, necessita-se dispor de dados referentes:

1° - à receita geral e parcial dos centros de custos que geram receita;
2° - aos custos indiretos a serem rateados.

2.6 Implantação do ABC
Vários autores apresentam etapas para a implantação do Sistema de Custos
ABC e para Player et al (apud Gasparetto 1999) essas etapas têm que ser

executadas com cuidado para que os objetivos propostos sejam entendidos. Estes
autores apresentam uma metodologia que eles utilizaram em um projeto de

implantação, como segue:
Figura 2.3 — Projeto de implantagao do ABC

TAREFA

ETAPA

1

Definir o escopo do projeto

2

Identificar as atividades, recursos e geradores

3

Elaborar o esquema de custo

4

Coletar dados

5

Elaborar o modelo de custo

6

Validar o modelo de custo
Interpreter novas informações de custo

8
Fonte: (Eller, 2002)

Realizar simulações "What if
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De acordo com Zane Ila (2004), a implantação do sistema deve ser antecedida
de análise ampla das condições de sua aplicação, conforme as peculiaridades e
necessidades do hotel, principalmente quanto aos seguintes aspectos:
1° - analisar as condições e limitações ambientais e estruturais da empresa, ou seja,

a capacidade de absorção do sistema, tanto em função dos sistemas existentes
como em relação a atitude ou à motivação das pessoas na execução do projeto;
2° - definir as responsabilidades pelo projeto de formulação, coordenação e tomada

de decisões no decorrer da execução.
Sob esse enfoque, poderão ser encaminhadas ou adotadas as seguintes
alternativas:

- designar um diretor ou funcionário de nil/el, da linha de executivos da própria
empresa, para administrar o desenvolvimento do sistema;
- criar um setor especializado ou atribuir ao setor já existente a responsabilidade
pelo projeto;

- criar um núcleo ou grupo de trabalho para a coordenação geral das atividades
propostas;
- contratar assessoria externa especializada, para a implantação, o desenvolvimento
e o acompanhamento da execução dos trabalhos.
3° - definir o grau de envolvimento dos diversos setores e níveis da estrutura da
empresa.

2.7 Outras considerações sobre o ABC

Segundo Nakagawa (1994), o ABC deve ser cuidadosamente analisado sob
outros aspectos que ajudam no processo de elaboração e execução do sistema de
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custos. Outras considerações podem ser observadas, como: o ABC quanto

contabilidade, o papel do ABC, modelo do ABC e o processo de mudança.
De acordo com Nakagawa (1994), quanto à contabilidade:
Além de mensurar com exatidão os eventos, objetos e transações de uma
empresa, a contabilidade deverá preocupar-se também com a acurácia da
informação gerada, ou seja, com sua representatividade para o tomador de
decisão. Espera-se que a mensuração através do ABC seja capaz de
motivar os gestores a tomarem decisões que privilegiem as atividades cujos
desempenhos tenham como objetivo criar valor para os clientes e otimizar o
lucro para os investidores.
Figura 2.4

MENSURAÇÃO

INFORMAÇÃO

-

Papel do ABC

DECISÃO

AÇÃO

DESEMPENHO

VALOR (para
clientes)
E
LUCRO (para
investidores)

Fonte: Nakagawa, 1994

Conforme a figura 2.5 6 possível observar que as informações são
mensuradas, passando ao processo decisório, que se identifica como uma ação
tomada pela empresa. Após a ação, o desempenho 6 medido pelos valores
repassados aos clientes e ao lucro obtido pelos investidores.
Para Nakagawa (1994),
O objetivo do ABC é o de "rastrear as atividades mais relevantes,

identificando-se mais diversas rotas de consumo dos recursos da empresa.
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 no mercado.
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Figura 2.5 - Mode lo ABC (I)

DECISÃO
RECURSOS

RASTREAMENTO

/ departamento

MENSURAÇÃO
CONTABILIDADE
DE CUSTOS

/ responsabilidade /

INFORMAÇÃO
QUANTO?

[COMO?

CONTABILIDADE
POR ATIVIDADE

All

CONTABILIDADE
GERENCIAL

PARA QUE?

RASTREAMENT

PRODUTOS

Fonte: Nakagawa (1994).

No modelo I (um) do ABC, a decisão da empresa é tomada por meio dos
recursos que ela disponibiliza, sendo seus custos rastreados e direcionados nas
atividades, que por sua vez as rastreiam para os produtos. A mensuração do ABC
depende muito das pessoas que fazem todo o controle da decisão, divididas por
responsabilidades e departamentos, para que se chegue à informação desejada de
quanto foi o custo, de como ele surgiu e foi alocado. Essas informações serão
importantes para a tomada de novas decisões.
Nakagawa (1994) comenta que, embora muitas vezes caracterizado por ser
simples, o ABC é um dado que poderá transformar-se numa poderosa ferramenta de
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alavancagem de atitudes das pessoas envolvidas no processo de mudança de urna
empresa.
Figura 2.6 — O ABC e o processo de mudança

ABC

PROCESSO
DE
MUDANÇAS
C

ANÁLISE

- Atividades
Atributos
- Custos dos
produtos e
serviços

AÇÃO
- Qualidade
dos produtos e
serviços

Eficácia dos
custos

Fonts: Nakagawa (1994)

O processo de mudança do ABC se caracteriza pela preocupação com a
qualidade dos produtos e serviços oferecidos e como a identificação dos custos
contribui para as ações de melhoria continua na empresa. A ação é movimentada

pelas andlises das atividades desenvolvidas e dos custos imputados nessas
atividades.

3 PROPOSTA DE UM SISTEMA ABC NA HOTELARIA - ESTUDO DE
CASO

3.1 Caracterização da empresa
0 hotel, em análise, se localiza na parte continental de Florianópolis, Santa
Catarina, e se enquadra na categoria de Meios de Hospedagem e de Turismo do
tipo três estrelas. Possui uma ampla estrutura composta como segue:
•

apartamentos: são 82 apartamentos e suites sendo 62 standard e 20 luxo,
com vista para o mar, recentemente reformados. Oferecem cama Box,
telefone, TV a cabo, ar condicionado com controle, espelho de corpo inteiro,
mesa para trabalho e conexão de computador para Internet;

•

piscina: adulto e infantil junto à área verde do hotel de frente para o mar;

•

quadra: a quadra de esporte fica junto à piscina ao lado dos dois salões de
festas (com 76m2) com churrasqueira;

•

bar e restaurante: o hotel possui um restaurante, que por sua vez é
terceirizado, e dois bares;

•

auditório: o hotel possui um auditório com 96 m 2;

•

salas de apoio: o hotel possui quatro salas de apoio com os respectivos
tamanhos: 12m2, 25m2, 24m2 e 20m2;

•

saunas e massagem: o hotel oferece sauna a vapor e a seco, massagem,
drenagem linfática, dom, massagem relaxante, tratamento do sistema
muscular e nervos ciáticos;

•

estacionamento: o estacionamento do hotel possui uma capacidade para
150 veículos, incluindo 6nibus e caminhões. Este serviço ainda itt gratuito ao
hóspede.
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•

cabines telefônicas: o hotel possui quatro cabines telefônicas.
No período de estudo, maio de 2005, o hotel se encontra em processo de

mudança quanto aos padrões de condução de seus serviços, a fim de diminuir
custos, sem perder a qualidade, conquistar novos hóspedes e principalmente mantalos. Seu público alvo são os empresários. O hotel conta com 21 colaboradores

distribuídos em diversas funções. No presente momento

estão

recebendo

treinamento, um investimento que em 2004 não era realizado.
Nesta fase de aprimoramento dos serviços, a administração do hotel está
sendo auxiliada por um consultor que está reformulando o organograma de cargos
da empresa. Esta consultoria está sendo de grande valor para que o hotel atinja as
metas financeiras e mercadológicas.
0 hotel está investindo também em algumas tecnologias que estão servindo

para diminuição de custos do empreendimento, como: caldeira, ponteira, central
telefônica, telefone digital, amostragem de produtos. Ainda pretende implantar um

gerador de energia, a modernização de eletroeletrônicos, diminuindo assim os
custos de manutenção. Outros fatores que auxiliam na diminuição de custos são a
terceirização do restaurante e a implantação futura de estacionamento também
terceirizado.
0 hotel tem conhecimento dos custos incorridos em cada setor, que, por sua

vez, possui o seu centro de custos.
0 hotel apresenta uma estrutura organizacional conforme segue:
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Figura 3.7

—

Estrutura Organizacional Hotel Fantasia Ltda.

DIRETOR
PROPRIETÁRIO
CONTABILIDADE
GERÊNCIA
GERAL

ADMINSTRAÇÂO

HOSPEDAGEM

EVENTOS

EQUIPAMENTOS
DE LAZER

RESERVAS

RESERVAS

RESPONSÁVEL
PELA SAUNA

CAMAREIRA

COPEIRA /
COZINHEIRA

LAVANDERIA

GARÇOM

GARÇOM

SERVIÇOS
GERAIS

RECEPÇÃO

SERVIÇOS
GERAIS

LAVANDERIA

COPEIRA /
COZINHEIRA

SERVIÇOS
GERAIS
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0 centro produtivo do empreendimento é aquele que gera a maior parte da
receita, correspondendo ao setor de hospedagem do hotel. Nos centros auxiliares
encontram-se o almoxarifado, sauna, salas de eventos e outros, que provocam
custos, mas geram pouca receita. A administração é composta pelos setores de
recursos humanos, de contabilidade e financeiro.
Quanto As unidades funcionais, o hotel apresenta todas as características
apresentadas no capitulo 2.2.1.
De acordo com a entrevista aplicada, algumas informações referentes a
custos são importantes para a análise do hotel.
A empresa conhece os custos incorridos em cada setor e possui centros de
custos. Analisa os procedimentos a serem adotados quanto ao controle

e

classificação contábil dos serviços de montagem, reforma, etc. Não estabelece
procedimentos e critérios para a realização dos inventários dos estoques de
materiais do almoxarifado e dos estoques de materiais mantidos nos diversos
setores do hotel.
Classifica os bens do Ativo Permanente/Imobilizado nos respectivos Centros
de Custos para efeito da apropriação adequada das depreciações.
0 hotel tem como uma das prioridades elaborar uma revisão do fluxo de
informações e de documentos pela contabilidade, estabelecendo o cronograma de
encerramento mensal, analisando as rotinas de trabalho

e

verificando as

fontes/origens das informações e documentos.
O hotel define instrumentos de informações e controle de uso do Sistema de

Custos, resumo da folha de pagamento, ordens de serviço, etc.
Examina o funcionamento e sistema de controle interno das requisições, do
consumo, das vendas e dos estoques setoriais dos "pontos de venda" do hotel, tais
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como: restaurantes, bares, e do funcionamento dos setores de serviços e unidades
de apoio, como lavanderia, limpeza, telefonia, garagem, manutenção, sauna,

frigobar, piscina, eventos, banquetes, recepções, convenções, etc.
0 hotel examina os procedimentos e o fluxo de transferência interna de
materiais e produtos entre setores e os procedimentos relativos a serviços prestados
por terceiros.
A empresa não analisa ou estabelece qualquer critério que possa ser adotado
para a apropriação de custos e das despesas nas unidades de produção e serviços.

Exemplo dos custos indiretamente apropriáveis com os dados apresentados
pelo hotel em análise (valores anuais 2004):

•

•
11/

R$ 1.432.833,41

Receita Total
o

Hospedagem

R$ 1.074.484,78

o

Bar

R$ 240.379,40

o

Eventos

R$ 43.468,78

o

Sauna

R$75.500,45

Honorários contábeis

R$ 19.070,15

R$ 707,72

Gastos gerais

Assim, procede-se ao cálculo do rateio:
•

Do honorário contábil, no total de R$ 19.070,15, proporcionalmente aos

centros de custos: hospedagem, bar, eventos e sauna, ou seja:

Fórmula: Total honorário x Receita do centro de custo

Receita Total
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a) hospedagem 19,070.15 x 1.073.484.78 = 14.287,44
1.432.833,41
19.070.15 x 240.379.40 = 3.199,30

b) bar

1,432.833,41
C) eventos

19.070,15 x 43.468,78 = 578,63
1.432.833,41

d) sauna

19.070,15 x 75.500,45 = 1.004,86
1.432.833,41

•

Dos gastos gerais, no total de R$ 707,72, proporcionalmente aos centros de

custos, da mesma forma como foi realizado para os honorários contábeis.

Fórmula: Total oastos x Receita do centro de custo

Receita Total
a) hospedagem 707,72 x 1.073.484.78 = 530,23
1.432.833,41
707.72 x 240,379.40 = 118,73

b) bar

1.432.833,41
c) eventos

707.72 x 43.468,78 = 21,47
1.432.833,41

d) sauna

707.72 x 75.500,45 = 37,29
1.432.833,41

3.2 Proposta de implantagao do ABC para o hotel

Para que sejam definidos os objetos do ABC é necessário que os gestores

identifiquem as necessidades de informações gerenciais. Para Eller (2002), a
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necessidade na identificação e mensuração dos custos relacionados aos produtos é
criada em função de que a maioria dos hotéis não possui sistemas de custos,
levando os administradores a tomarem decisões com base em relatórios financeiros,
contábeis e, até mesmo, por intuição.
A elaboração da proposta é baseada em entrevistas e em estudos que
apontam diretrizes para implantação de sistemas de custos com o ABC.
0 trabalho compreende o setor onde há maior comprometimento com a
qualidade dos serviços e que possui a maior parcela do faturamento. Os outros
setores não deixam de ser importantes e sofrem influências dos resultados obtidos.
A melhoria do processo produtivo depende da análise das peculiaridades das
atividades. Para isso, é aconselhável que se faça um mapeamento do processo
produtivo acompanhando a seqüência dos procedimentos necessários para a
execução do produto/serviço. E por meio dos recursos que as atividades são
desenvolvidas de forma coordenada, que resulta no processo produtivo.
Para a definição das atividades é necessário observar e avaliar a relação
custo e beneficio com a implantação do ABC e ser coerente com o nível de
detalhamento definido no inicio da implantação. Os direcionadores de recursos, por
sua vez, são os que demonstram a relação entre os recursos consumidos As
atividades desenvolvidas, isto 6, os recursos serão utilizados à medida que as
atividades estão sendo executadas.
Os recursos correspondem ao total de todos os custos diretos e indiretos,
utilizados, consumidos ou transformados, para o desenvolvimento dos produtos,
encontrados nos relatórios financeiros e balancetes contébeis do hotel.
Com a identificação dos recursos às atividades, é possível se obter o custo
em que cada atividade incorreu.
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Os objetos de custos são os produtos oferecidos pelos setores ou pelo hotel
em geral. Quanto maior o número de produto/serviço, maior a complexidade
daeimplantaçâo do ABC. Neste processo ainda há a interferência dos direcionadores
de atividades para se chegar aos objetos de custos. Os produtos/serviços, para
serem desenvolvidos, necessitam das atividades que são escolhidas através dos
direcionadores de atividades e que tenham maior grau de correlação entre as
atividades executadas e os produtos desenvolvidos.
A proposta da implantação do ABC está evidenciado ao setor de
hospedagem, que se caracteriza como o maior responsável pelo faturamento e,
conseqüentemente, onde há alocação da maioria dos custos incorridos.

3.2.1 Identificação das atividades do setor de hospedagem do hotel

Para o levantamento do processo produtivo no setor de hospedagem
descreve-se:
•

Recepção: é a parte de maior relevância dentro do sistema hoteleiro. 0
cliente é recebido pela recepção e mantém-se permanentemente em contato
com ela durante a sua estada e, ao partir, é a recepção que lhe presta os
últimos serviços.

•

Govemança: é o departamento que se ocupa basicamente com a arrumação
dos apartamentos, com a lavanderia/rouparia e com a limpeza geral.

•

Garçom: realiza diversos serviços como mise en place (disposição das louças
e talheres), prepara a sala, mesas e aparadores, atende pedidos dos clientes,

servindo-os de acordo com as técnicas recomendáveis, apresenta a conta,
atende às reclamações dos clientes, quando for o caso e zela pela
manutenção dos materiais e equipamentos;
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•

Copeira / Cozinheira: são os responsáveis pela produção de café da manhã e
demais refeições;

•

Reserva: recebimento de uma solicitação de reserva, geralmente por telefone,
em que a pessoa encarregada examine o desejo do cliente, verificando se o
mesmo é compatível com a disponibilidade das unidades habitacionais;

•

Hospedagem: trata-se da acommIntio propriamente dita do hóspede. A
hospedagem se efetiva após terem sido realizados a confirmação da reserva
e o registo do hóspede no hotel;

•

Camareira: zela para que o apartamento esteja impecável, a fim de que o
hóspede se sinta bem no hotel, pois é ela quem faz a "embalagem" final do
produto chamado apartamento.
A seguir o formato do processo de hospedagem na figura 3.8.
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Figure 3.8 - Processo da hospedagem do Hotel Fantasia Ltda.

Atender (fone, fax)

Tem
vaga?

Confirmar com
cliente
reserves já
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Cliente
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cliente que Não
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manhã

Limpar
apartamentos

Cliente
permanece?

Verificar Frigobar

Check out
FIM

-

Pgto.
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Geralmente, os hotéis desenvolvem as atividades, conforme apresentado por
Eller (2002), assim como a identificação dos recursos. Apesar destes dados serem
apresentados pela autora Eller (2002), estes foram confirmados pelos relatórios
gerenciais e balancete contábil cedidos pelo hotel em análise, assim como
confirmado também pelo funcionário do hotel.
1 — Atender (foneffax): atendimento de ligações, recebimento de fax, verificação
junto as agências de viagens sobre possíveis reservas e também via Internet;
2 — Reservar (organização e confirmação): proceder ao cadastro de reservas,
alteração de reservas e possíveis cancelamentos;
3— Check-infinstruções (balcão): atender telefone, recepcionar o hóspede, solicitar
dados pessoais, encaminhamento do hóspede até o apartamento, entrega de
chaves e atendimento em geral no balcão;
4 — Encaminhar bagagem: conduzir a bagagem do hóspede até seu respectivo
apartamento;
5 — Atender serviço de despertar: ligar ao apartamento do hóspede a fim de lhe
acordar no horário combinado;
6 — Servir café da manhã: montagem do salão, serviço de quarto (mom service) e
manutenção do salão da copa e cozinha;
7 — Limpar apartamentos: preparar material de limpeza, repor roupa de cama e
banho, manutenção dos leitos, manutenção das areas comuns na hospedagem e
conferência e devolução de material de limpeza;
8 — Repor frigobar repor os itens consumidos no frigobar, quando da permanência
do hóspede;
9 — Verificar frigobar conferir os itens consumidos e encaminhar comanda
recepção quando da saída do hóspede;
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10

—

Check

—

outipagamento: proceder à saída do hóspede, contabilizar os itens

consumidos nas comandas, verificar diárias e emitir a fatura.

3.2.2 Identific.aVio dos custos e

A identificação dos custos e despesas do hotel versus os custos e despesas
do setor de hospedagem estão distribuídos de acordo com o balancete contibil
fornecido pelo hotel Devem ser observadas apenas as contas que estão em contato
direto com a hospedagem.
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Figura 3.9 - Custos x Despesas do Hotel Fantasia Ltda
DESCRIÇÃO

HOTEL
VALOR RS

%

CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS
126.119,52

10,0046

247,04

0,0196

Bar

28.988,71

2,29956

Gás

78.035,26

6,19022

Lavanderia

51.214,12

4,06261

939,82

0,07455

82.081,70

6,51121

347.510,56

27,5666

36.216,26

2,87289

7.794,00

0,61827

2.837,99

0,22513

980,07

0,07775

80.485,28

6,38458

5.017,53

0,39802

1.811,33

0,14369

786,92

0,06242

1.625,60

0,12895

163,60

0,01298

19.070,15

1,51276

50,00

0,00397

Restaurante
Sauna

Comunicação - telefone
Energia Elétrica *
Despesas com colaboradores/funcionários
DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Agua
Aluguel
Bens de pequeno valor
Comissões
Comunicações
Contribuição sindical patronal
Correios e cópias
Despesas diversas
Eventos/Cursos
Fretes
Honorários contábeis
Jornais revistas e periódicos

6.982,37

0,55388

Manutenção e conservação de bens

96.554,60

7,65929

Material de escritório

10.876,02

0,86275

Material de limpeza

59.093,24

4,68763

980,93

0,07781

9.333,33

0,74038

79.881,59

6,33669

2.388,03

0,18943

Lavanderia

Material e serviços de informática
Mensalidades
Propaganda e promoções
Seguros
Serviços de terceiros - PF
Serviços de terceiros - PJ
Uniformes
TOTAL

350,00

0,02776

115.829,52

9,18829

6.375,65

0,50575

1.260.620,74

100
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* A energia elétrica é uma das contas mais discutidas no momento da classificação
entre despesas e custos. Neste caso, ela foi considerada como custo, pois está
diretamente envolvida com a produção dos serviços.
3.2.3 Identificação dos recursos utilizados

Os recursos podem ser confundidos como sendo as próprias contas de custos
e despesas. Por meio delas é possível identificar a relação que existe entre o nome
da conta utilizada para elaboração dos relatórios contábeis e os recursos utilizados
para a realização do produto ou serviço.

Figura 310— Direcionadores de recursos do Hotel Fantasia Ltda.

RECURSOS ENVOLVIDOS
Material de Expediente
Depreciação
Mão-de-Obra
Material de Limpeza
Jornais e Revistas

DIRECIONADORES
Unidade de Medida
Número de leitos
Tempo
Unidade de Medida
Estimativa de
Consumo
Estimativa de
Consumo

Seguros Diversos
Conservação e Manutenção dos
Bens
Número de reparos
Estimativa de
Despesas Eventuais
Consumo
Estimativa de
Telefone
Consumo
Estimativa de
Energia Elétrica
Consumo
Estimativa de
Agua
Consumo
Número de
Uniformes
funcionários
Estimativa de
Comissões e Incentivos
Consumo
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O hotel possui um dispositivo de medida que controla a quantidade dos
produtos utilizados para execução das atividades. Com isso é possível medir e
calcular, por rnelo das quantidades utilizadas, o custo dos produtos utilizados na
elaboração do serviço.

O número de unidades habitacionais serve para se fazer os cálculos das
depreciações, pois os leitos são o produto/serviço fim da empresa.
A estimativa de consumo está presente como um dos direcionadores mais
utilizados, pois não se tem a quantidade exata de consumo. Portanto, é calculada
por meio de estimativas observada pelo setor financeiro do hotel.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

0 trabalho apresentado se proptis a responder ao questionamento sobre a
importância do sistema de custos baseado por atividade, a fi m de auxiliar a tomada de
decisão pelos gestores hoteleiros.
0 ABC foi desenvolvido para melhorar as informações sobre custos de produtos
e serviços possibilitando várias outras análises, antes de difícil implementação. A

melhoria dos processos e estratégias ficam facilitadas quando se conhece a
complexidade que cerca algumas operações na empresa, principalmente quando
ocorre paralelamente à alta diversidade de operações e produtos.
Conclui-se, portanto, que a fundamentação dos autores trouxe informações
significativas para o andamento do processo da proposta de implantação do ABC para
hotéis. Apesar das idéias terem sido concisas, observou-se a necessidade do
entendimento da contabilidade de custos e da contabilidade hoteleira para este fim, o
de mensurar custos e alocá-los. A participação de uma empresa hoteleira realmente
serviu para aplicar os conhecimentos teóricos da pesquisa, mas, poderia ter sido de
melhor resultado se a observação dos fatos e das atividades desenvolvidas pudesse
ser feita de maneira continua, isto 6, que fossem observados diariamente.
Contudo, ainda, utilizou-se bases de estudos já conduidos, para melhor
expressar a realidade da contabilidade de custos em hotéis.
Recomenda-se, para trabalhos futuros, que sejam realizados com maior
proximidade à empresa, pois os resultados serão bem melhor aproveitados.
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HOTEL FANTASIA LTLIA
Ealemma
Pedado: 0901/2004 a 391212004
DESCRIÇÃO PA CONTA
CONTA
CLAS9IFICAÇA0
17
1 ATIVO

190.493,63

5_254.890,97

11337164,54

1313.350.06

30.758,57

4.727.753.20

4.684.383.75

74.158,02

CAIXA GERAL
CAIXA
CAIXA 2003

6.812,48
6.812,46
0

2.322524.40
2.303.70026
15824,14

2321.932,11
2.303.107,97
18.824,14

7.404,75
7.404.75
0

69 1.1.1.101
98 1.1.1.101.001
75 1_1_1.101.001
112 1.1.1.101.001
81 1_1.1.101.001
129 1.1.1.101.001

BANCOS Cl MOVIMENTO
BANCO IIESC 30002-2
BANCO DO BRASIL 559543
BANCONSBC EAMERINDLIS
BANCO ITAU 3994-8
BANCO SANTANDER 8984

7.259.53
71,01
4.359,64
834,09
2.425.09
0

2.028.031.44
70.1
1.306,188.12
17.38780
694.331,28
50,05

1.997.655,32
31,78
1_305.152,52
19.374.12
073.038,76
50,05

38.056.04
115,33
5.383.24
8.841,66
32.719,61
0

141 1.1.1.102
187 1.1.1.102.001
218 1.1.1.102.001
158 1.1_1.102.001
224 1.1.1.102.031

CARTOES DE CREDITO
AMERICAN EXPRESS
CARTOES DE CRED1TOS A RECEBER
CRED1CARD
VISA

18.25028
2.166,68
0
11.083.84
3.005,76

377.207,35
15.542,30
182.025.15
62.144,21
117.495.70

364.7713,41
17.708,98
153.337.82
73.228.05
120.50145

26.667,32
0
28.63725
0
0

149.053,51

1.557_127.77

1.652_68070

54.130,49

32.884,51
32_684,51

1.439.405.17
1.439.405.17

1.440.740,75
1.440.740,75

31.548,93
31.648,93

o
O

9.999.96
9.09926

8.583,13
8583,13

1.4113,133

94,67
0
94,67

13.683.02
9630,25
4.053,37

13.778,29
9.630,25
4.148,04

0
0
0

0
0
0
0

21_290,86
934,77
15.735,59
4.520,50

3.873,68
034,77
1.325,61
1.413,30

17.617,18
0
14.409,98
3.207,20

115 584,33
0
0
I/
100.020,53
3.853.76
8.704.88
0
0
3.198.10

7 2.748,16
9.962,19
132,12
29.199,55
8.714,6E1
315.813
526,47
15.188,05
6.603,62
1.905,132

185.884.84
0.599.32
0
38.669.98
109.544.19
3.553,76
8.704.68
15.027.75
6803,62
3.781,44

3.547.55
362.87
132.12
729.57
0
31288
523.47
160,3
0
1.320,34

10.071,55

0

0

101171A 5

10.071,55
10 071,55

0
0

0

10.071.55
10.071,53

5.525,00

0

5.525.00

0

5.525,00

0

5.52500

0

5.525,00
5.50.00

0
o

5.525,00
5.525.03

0
0

730.815,13

103.072.98

10.039,81

223.545.50

23 1.1
301.1.1
46 1.1_1.100
52 1.1.1.100.001
26331 1.1.1.100.002

247 1.1.2
1212 1.1.2.107
5434 1.1 2.107.002

ATIVO CIRCULANTE

me1119863: 12/05/2005
SALDO ANTERIOR
DEIMOS
CREDITOS
SALDO ATUAL
028 833.76
6414698,95
13,379 324,15
062.808,56

DISPONIVEL

2-15

VALORES A RECEBER
DUPLICATASCARTOESA RECEBER
CLIENTE A RECEBER

276 1.1.2.108
41915 1_1.2.108.001

DEVEDORES DIVERSOS
LAVANDERIA SANTA CATARINA

222 1.1.2114
3348 1.12.114.001
18550 1.1.2.114.001

ADIANTAMENTO A R.INCIONARIOS
ADIANTAMENTO 13, SALARIO
ADIANTAMENTO SALARIO

299 1.1.2.115
54125 1.1.2,115. 081
596133 1.1.2.115.001
4921 1.1.2.115.001

ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
BAIA NORTE PRODUTOS PARA RESTAURANTE
BARRIGA VERDE REFEMOES
DIVERSOS

307 1_1.2.116
3323 1.1.21113.001
48053 1.1.2.118.001
48432 1.1.2.116.001
33138 1.1.2.1112001
20422 1.1.2.118.002
20416 1.1.2.118.002
56071 1.1.2.116.003
41163 1.12.116.003
41157 1.12.116.004

IMPOSTOS A RECUPERAR
ICMS A RECUPERAR
!SSA RECUPERAR
PIS A COMPENSAR - AÇÃO JUDICIAL 9801302308-9
SIMPLES A RECUPERAR
CONTR. SOCIAL - SUSPENSA0 E REDUÇÃO
IRPJ
- SUSPENSA0 E REDUÇÃO
CORNS A RECUPERAR
CORNS A RECUPERAR - SONSUMOS
F15 A RECUPERAR - Si INSUMOS

313 1.1.3
320 1.1.3.118
3553 1.1.3.118.001
1070 1.3
1057 1.3.1
1034 1.3.1.001
4771 1.3.1.001.001
402 1.4
419 1.4.1
425 1.4.1.150
3560 1.4.1.150.001
3682 1.4.1.150.001
3578 1.4.1 150 001
3599 1.4.1.150.001
431 1.4_2

ESTOQUES
MERCADORIAS
ESTOQUE MERCADORIAS DIVERSOS PI REVENDA
ATIVO REALLZAVEL A 101,400 PRAZO
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
EMPRESTIMOS
DIMAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LIDA
ATIVO PERMANENTE
INVESTIMENTO
ItNES11MENTO
AÇÕES BRADESCO
AÇÕES BRADESCO IPC
RNAM
FINAM IPC
IMOBILIZADO

448 1.4.2.160
2810 1.4.2.180.001
3613 1.4.2160.002
3607 1.4.2.160.003
2705 1.4.2.160.004
3620 1.4.2.160.005
2789 1.4.11 60.00e
3636 1.4.2_1613.007
3642 1.4.2.180.008
3659 1.4_2_160109
2743 1.4.2.160.015
3719 1.4.2.160.016
3725 1_4.2.103.017
3731 1.4.2.160.018
3748 1.4.2.160.010
3754 1.4.2.160.020
2803 1.4.2.160.022
34365 1.42.160.110
9471 1.4.2.160.111
3688 1.4.2160.112
3094 1.42.150.113
3702 1.4,2.160.114

IMOBILIZADO
MOVEIS DE QUARTO E UTENSILIOS
LITENSILIOS DE COPA E BAR
LITENSIUOS DE COZIM-IA
MOVEIS E EQUIP. PI ESCRITORIO
TELEVISORES E GELADEIRAS
MA0UINA-3 E EQUIPAMENTOS
EQUIPAMENTOS DE MO GERAL
INSTALAÇÕES
VEICULOS
EQUIPAMENTOS TELEFONICOS
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO
TERRENO PALHOÇA 305
9A0VEL - PARO RES FLORESTA 303
NOVEL - JARACEJA DO SUL 303
TERRENO SC 401-304
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
MOVEIS DE QUARTO IPC
MOVEIS EQUIP_ ESCRITÓRIO IPC
TELEVISORES E GELADEIRAS IPC
MAQUINAS E EQUIP. IPC
VEX:LAOS 1PC

454 1.4.2.170
3777 1.4.2.170.001

HDEPRECIAÇA0
MOVEM DE QUARTO

1.412,53

39,85

0

39,65

0

39,65
5,98
7,01
7,63
18,03

0
0
0
0
0

39,55
6815
7,01
7.83
18,03

o
0
0
0
0

730.575,48

103.072,98

9.095,91

.8231645.50

822.74129
49.051,37
1.735,50
416,55
21.590,07
35.085,72
55.265,85
27.031, 59
17.97100
13.091,93
30.782,06
68.693,97
04.615,60
210.259,12
115.642,52
77.960,63
2.093,00
3.472,82
5.647,09
19.780,72
7.896,74
22634,87

102.965,98
53.914,51
' 5.90221
1.429,18
774
2.616,00
0
0
2.52200
0
0
0
0
0
0
0
4.704,00
0
0
0
0
0

2999,98

-152.165,81
-8.923,31

107
107

'

9.909.08

975.707,31
132975.98
7.641.71
1.245,71
72_354,97
38.702,72
511.265.85
17.031,64
20.593,00
13.011.23
30.782.05
68.693,97
94_81060
210259,12
115.542.52
77.360.63
6.797,00
3.472,58
6_647.09
19.79072
7.896,74
33.634.87
-152.058,81
4.815.31

3783 1.4.2.170.004
3790 1.4.2.170.005
3808 1.42170906
3814 1A2170.009
3872 1.42.170.015
3889 1.4.2170.018
3895 1.4.2.170.019
3821 1.42170.110
3837 1.42.170111
3843 1.4.2.170.112
IMO 1.4.2.170.113
3886 1.4.2170.114
2051 1.9
997 1.91
461
477 2.1
4113 2.1.1
490 2.1.1.204
51405 2.1.1.204.001
37635 2.1.1.294601
40911 2.1.1.294.001
40837 21.1204.001
51339 2.1.1.204.001
50078 2.1.1 104.001
51351 2.1.1204.001
2364 21.1204.001
2217 21.1_204.001
41:621 2.1_1.204.001
3435 21.1204.001
52385 7.1.1,204.901
4169 2.1.1204.001
49302 21.1.204,001
41201 21.1_204_001
50624 2.1.1204.001
2192 2.1.1.204.001
4 8410 2.1.1204.001
56737 21.1204.001
18849 21.1.204.001
1494 2.11,204.0111
48271 2.1.1.204601
41192 2.1.1.204.001
2648 2.1.1.204.001
37581 2_1_1.204.001
60054 2.1.1.204,001
52296 2.1.1.204.001
2499 2.1.1.204.001
44285 211.204.001
2368 2.1.1.204.001
13101 2.1.1204.001
13149 2.1_1204.001
1778 2.1.1204.001
79771 2.1.1.204.001
48076 2.1.1.294.001
46901 2.1.1.204.001
44196 2.1.1.204.001
26271 21.1.204.001
2e287 2.1.1.204.001
39918 2.1.1.264.001
22415 2_1_1 104.001
8830 2.1.1.204.001
44204 2.1.1_204.001
342413 211204.001
30350 2.1.1.204.001
2507 2.1.1.204.001
2230 2.1.1.204.001
3234 2.1.1.204.001
3174 21,1,204,001
4880 21.1204.001
1043 2.1.1_204.001
52382 21.1.204.001
40205 2.1_1.204.001
56118 2.1.1204.001
1519 2.1.1.204.001
50943 21.1.204.001
2520 21.1.204.001
1873 2.1.1.204601
39597 2.1.1.204.001
55188 2.1.1.204.001
41051 2.1.1.204.001
40643 2.1.1_204.001
28861 2.1.1.204.001
51314 2.1.1.204.001
50853 2.1.1.204.001
2157 21.1.704.001
3352 2.1.1.204.001
53390 2.1.1.204.001
23449 2.1.1.204.001
50038 21.1.204.001
19380 2.1.1.204.001
1815 2_1.1.204.001
40933 2.1.1.204.001
44291 2.1.1.204.001
45474 21.1.204.001
1037 21_1204.001
31756 21.1204.001
38581 2.1.1204.001
55225 7_1.1204,001
50021 21.1204.001
55185 21.1204.001

MOVEIS EQUIP. ESCRITORIO
TELEVISORES E GELADEIRAS
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
VEICULOS
EQUIPAMENTOS TELF-FONICOS
EDW. RES, FLORESTA
ED1F. JARAGUA DO SUL
MOVEIS DE QUARTO IPC
MOVE'S EQUIP. ESCR. IPC
TELEVISORES E GELADEMAS I PC
MAQUINAS EQUIP. IPC
VEICULOS IPC

-12.340.41
-25.98762
-17.680.136
-18.05840
-9.082,69
-9.025,23
-4033,88
-3.1138,59
-4.241,48
-13.994.12
-5.381,56
-21234,18

VALORES PENDENTES A REGULARIZA
VALORES A REGULARIZAR
2 PASSMO
CIRCULANTE
OBRIGAÇÕES A PAGAR
FORNECEDORES
A_ ANGELONI E CIA. LIDA
A. MAGELOM ECL& LIDA
ABSOLUTO DIVISÕRIAS E PISOS LIDA
ABSOLUTO DIVISORIAS E PISOS LIDA
AGATA VIAGENS-AGENCIA DE VIAGENS TURISMO LIDA
AGENCIA DE WAGERS E TURISMO AÇORIANA LIDA
AGUAS CLARAS PISCINAS LIDA
ALDRI DISTR. GENF_ROS ALIMENT. LTDA
ALECANDRE LIVRAMENTO LIDA ME
ALICE IBAGY COM E REPRESENTACOES LIDA
AU) ENTULHOS E MATERIAIS DE conontur„Ão LIDA
ALITENBIJRG IND. TEXTIL LIDA
ALuGLIEQUIP CPA DE EQUIP E PEÇAS LIDA
ANA MARIA ABREU - EPP
ANDRE BOVEE
AwribisEci DESINSETIZADORA LIDA
ARRAS COM. E SERV. TELECOMUNICAÇÕES LIDA
ASSC INFORMAT1CA LIDA- EPP
AVIPAL SA
B BRASIL PRODUTOS DE LIMP¢A E DESCARTAVEIS LIDA
BAIA NORTE PROD. RESTAURANTE LIDA
BEBIDAS GORGES LIDA
BIG FRIOS LIDA
CANTO:PO MANDE]. PEREIRA -ME
CARAVELAS INfORMATICA LIDA
CARIOCA CALÇADOS LIDA
CASA VERDE CENTRO PAISAGISMO LIDA
CASAS DA AGUA MAT. CONSTRUÇÃO LIDA
CAWS DA AGURMAT. CONSTRUÇÃO LIDA
C.ASSOL MATERIAIS DE coNsmugAo LIDA
CASSOL MATEMAL DE CONSTRUCAO LIDA
CASSOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LIDA
CA-WIG C.ATARMNSE DE seouRAKA E 100 LIDA
CECHMEL SISTIBMS E INFORMATICA LIDA
CELLA PAVE! COMERCIO DE ALIMENTOS LIDA
CENTRO COMERCIAL DE ALIMENTOS LIDA
LEGO DE PRODUTOS ALIMENT1COS
CLINICA MEDICA DR CASUO ISH1MINE S/C LIDA
CLINICA RADIOLOGICA ETA CARINA LIDA
COLUMBRA COMERCIO E PERSIANAS LTDA
COM. DE ALIMENTOS ESPECIAIS LIDA ME
COMAS° COM. DE ALIMENTOS SOROCABA LIDA
COMAS° COMERCIAL DE ALIMENTOS SOROCABA LIDA
COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LIDA
COMERCIAL DE FRUTAS PIONEIRA SUL LTDA
COMERCIAL STECANELA MAT. ELETR. LIDA
COMERCIAL VITORIA DE AFIMARINHOS LIDA
COMERCIO DE PRODUTOS SACHE LIDA
COMERCIO DE TECIDOS COELHO LIDA
COMERCIO E REPRES TEES PESSOAS LIDA
COMPANHA BRANLEIRA DE BEBIDAS
COMPENSADOS FERNANDES LIDA
COMPENSADOS FERNANDES LIDA
COOPERATIVA CENTRAL AGROPECUARIA SUDOESTE
COPAL ALIMENTOS LIDA
COPAL SUPERMERCADOS LIDA
COPAPEL COMER= E REP. DE PAPEL LIDA
COSME COMER= LIDA
CRIATIVA TINTAS LIDA
D•FR4HCO COMERCIO DE ALIMENTQS EM SACHE LIDA ME
DANE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES DE FRIOS LIDA
DE D06.484100 COM REPRF-5. LIDA
DE FALCHI E FERREIRA COMERCIAL LIDA
DECANTER VIMOS ENOS LIDA
DECISÃO PROPAGANDA LIDA
DESBRAVADOR AuromAgAo HOTELEIRA LIDA
DEYCON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LIDA
DIAS E DIAS DE FESTA LIDA
DIMAS COM. DE AUTEMOVIDS LIDA
DIOLAT =MERCK) DE ALIMENTOS LIDA
DIST. E COM, GENEROS ALIM. HAGEMANN
DISTLE DISTRIBUIDORA DE ALIMEFTQS LIDA
DISTRIBUIDORA CHOCOLATES DOCE VIDA LIDA
DISTRIBUIDORA ACTUAL LIDA
DISTRIBUIDORA DE ALFA. SARDAGNA LIDA
DISTRIBUIDORA PAULLER COM. REPRES. LIDA
DISTRIBUIDORA OUROOONE LIDA
DIVISÃO DE EQUIPMAENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
DIVTIEL COM. DE DMISORIAS E ACABAMENTOS LIDA ME
DMCN COMERCIO E DISTR113111ÇÁO DE FERRO LIDA
DOCE MEL DISTRIBUIDORA LIDA- ME

-12-34841
-25.987,02
-17.680.98
-18.068,40
41382.89
-9.02521
-4.953.138
-3.100,54)
-4.241,413
-13.094,12
-5.34158
-21.334,18

o

"29730.02
20735,00

• 28.736.00
26.735,03

0

928.833.76

2.942581,74

3_082.777,70

1663.82872

386.615.21

1.645.843,04

1.759.125.41

499.901.58

301.199,47

1.229.983,44

1.371.1337.48

443673,5

32.500,84

713.94247
59,97
10114
420
130
15,12
15,1
0
2.963,75
3.891,30
4.392,00
2.400,00
9.0213,50
269
125,7
1782
200
7.238,78
460
0
247,44
31.302,68
702
106,57
3.850,00
55
427
749,8
5358,24
9.20660
1.07810
253,87
973,5
15.03968
150
1.591,78
47
262,29
1.005,38
70
335
4.496,90
440,7
20964
3.033,54
2.250,59
5.151
E18
2_854,33
154.67
7.115,02
103,2
9.215,98
648.94
748,03

790.659,12
59,97
101,14
420
130
15.12
15,1
420.5
2.710,41
4.231,30
4.392,00
2400,00
9.025,50
269
126,7
174,2
200
7.778,78
4430
510
432,77
29.77845
702
106,57
38S0,00
SS
427
7413,13
5.534,20
9.206,80
1.078,10
428,83
073,5
12.547,88
162
1.591,78
47
262,29
1.128,57
70
335
4 496.90
440,7
26964
3191,02
2.133.513
0.125,95
2.626,33
15487
7.11562
155.18
9.215,08
948.94
744,03
522
4103125
1992
448,45
1.421139
15.75245
255,5
30
120
558,54
448,4
71,25
8.588,53
883,2
85
70
356,52
1883,29
633.47
1.52160
1.133,00
4.842.88
1.631,78
0
436,2
2.400,00
208,27
647.5

110.126.4

e

253,34

1.579,61

O

o
o
o
o
o
2.49160
150

158,
185
2208
0
0
0
0
0
o
479,8

o
4.510,91
199,2
'448,45
1.421,80
14.412,45
255,5
30
120
558,54
448,4
71,25
8.5E1963
883,2

6.5
330,56
113,4

0
0
0
181,25
124.01
0
0
0
0

70
388,52
2_193,85
746.87
1_52150
1.133,00
4.842,58
1123,03
124,01
430,2
7.400,00
237.87
6476

420,
340

540
51
165,33
55,

175,86
0
0
174, 9 e
0
0
162
0

o
LI
121.10
0
0
0
0
0
316,78
0
961, 44
0

o
0
51,98
0
0
0
522
0
0
0
0
1.340,00

60,

1577 2.1.1_204.001
40808 2.1.1.204.001
42754 2.1.1.204.001
48887 2.1.1.204.001
49902 2.1.1.204.001
543101 2.1.1.204.001
5081 2.1.1.204.001
51345 21_1.204.001
2559 2.1.1.204.001
2447 2.1.1.204,001
42761 2.1.1.204.001
3168 2.1.1.204.001
1488 21.1 _204.001
50901 2.1.1.204.001
4057 2.1.1.20.4.001
48832.1,1.204.001
32622,1,1.204,001
49259 2.1.1.204.001
21(43 Z.1.1204.001
59690 21.1.204.001
39061 2.1.1.204.001
50680 2.1.1.204.001
55147 21.1.204.001
1005 2.1.1.204.001
52871 2.1.1.204.001
3458 2.1.1204601
55171 2.1.1.204.001
3381 2_1.1_204.001
4311 2.1.1.204.001
16509 2.1.1.204.001
44279 2.1.1204.001
231422.1.1204001
55981 2.1.1.204.001
23138 2.1.1204.001
58254 2.1.1.204.001
55194 2.1.1.204.001
42783 2.1.1.204.001
53411 2.1.1.204.001
37598 2.1,1204.001
1525 2.1.1.204.001
2252 2.1.1_204.001
50950 2.1.1.204.001
56012 2.1.1.204.001
58180 2.1.1.204.001
2275 2.1.1.204.001
42725 21.1.204.001
35346 2.1.1.204.001
5121 2.1,1.204.001
58271 2.1.1.204.001
4943 2.1.1.204.001
45461 2.1.1.204.001
58153 2.1.1.204.001
27772 2.1.1.204.001
9528 2.1.1.204.001
5028 2.1.1.204.001
17549 2.1.1.204.001
15763 2.1.1,204.001
2088 2.1,1.204.001
28284 2.1_1_204.001
46618 2.1.1.204001
41170 2.1.1.204_001
33821 21.1.204.001
60707 2.1.1.204001
21515 21.1.204.001
52304 2.11.204.001
48484 2.1.1_204_001
40814 2.1.1.204.001
4765 2.1.1.204.00i
44227 2.1.1.204.001
41186 2.1.1.204.001
38541 2.1.1.204.001
2602 21.1.204.001
4401 2.1.1.204.004
58257 2.1.1.204.001
51322 2.1.1.204.001
48107 2.1,1.204.031
58293 2.1.1.204.001
51369 2.1.1.204.001
53931 21.1.204.001
58035 2.1.1.204.001
51300 2.1.1.204.001
303e 6 21.1.204.001
58176 2.1.1.204.001
42731 2.1.1.204.001
55131 2.1.1204.001
40851 2.1.1.204.001
4950 2.1.1.204_001
38605 2.1.1.204.001
4742 2.1.1.204.001
5300 21.1.204.001
47693 2.1.1.204.001
52311 2.1.1_204.001
2016 21.1.204.001
40904 2.1.1.204.001
50713 2,I.1.204.001
1485 2.1.1.204.001
55998 2.1.1.204.001
50965 2.1.1.204.001
2393 2.1.1.204.001
50124 2.1.1.204.001
46001 2.1.1.204.001
1208 2.1_1.204.001
50699 2.1.1.204.001
3288 2.11.204.001

DOCTOR CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME
DOmINIO PRODUCAO E COMUNICACAO LIDA
DOmiTEK COM. E ASSIT. TEcmCA LIDA - Epp
DUARTE VAR ELLA ED. GRÁFICA LIDA
DUUMIA DISTRI8U1DoRA DE BEBIDAs LIDA
DUPLA FADE LIDA ME
EDILSON mizt.=ES
ELERsuL ELETRoNICA LTDA
ELETRO COMERCIAL SANTA RITA- ESTRUM
ELETRO COMERCIAL SANTA RITA LIDA
ELETRO MARI COMERCIAL AUDIO VIDEO LIDA
ELETRON1CA VIDEO-TRON LIDA
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA
EIJATAR SILVA- ME
ELKOTRON ELETRoELETRONicos LIDA
ESSEN VINHOS LIDA
EUGENIO R. KOEMCH SAND COM
EURIDES ERONDINA DE MELLO ME
EXATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÓNICOS LIDA
EXPRESS com E REPRESENTAÇÕES LTI3A
ExriNCENDIO COM DE MAT CONTRA INCENDIO LIDA
FA. PROMOÇÕES E EVENTOS LIDA
FABRICIO DA COSTA LIBRA- ME
FARM, GASPARINO, GOMES & SILVA ADV. ASS. sc
FARMÁCIA BiGuAÇU LIDA
FASTLANE INTERNET LIDA
FERRERO LIDA
FF EDITORA LIDA
FUNCIONN_ CARD LIDA
FUTTURA COM. DE MAT P1 EsCRIT E INFORMAlicA LIDA
GA, CARVALHO E CIA. LIDA
GASPARINO ADVOCACIA sic
GERMANO cEsAR GARCIA EAP
OR CON. DE PECAS LIDA
HAWN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LIDA
HERIBERTO DA SILVA FILHO mE
HIDROCLINICA LIDA
MCLEAN - DISTR. DE pRoDuros DE LIMPRA LIDA - M
Hippo sipERmERcADos LTDA
IK TURISMO LIDA
IMAGEM FOTOUTOS LIDA
impRESSÁO COMERCIO DE SUPR. DE INFORMÁTICA LTDA INDOSTRA DE AUMENT(35 CARNEIRo LIDA -ME
INDLIVRIA E Dom. DE MÓVEIS ScHAPp0 LIDA
INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE NUNES LIDA
JADIR ANDRADE RUSSEFF -ME
JEANINE MARTINS DA SILVA
JOÃO MIGUEL DE souZA FRANCO ME
JOAQUIM DE SOUZA NETO • ME
KALVDA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LIDA
LOA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LIDA
LA LUMINE COM. E REPRES. LIDA
LABoRAIDRIO SAO CLEMENTE
LAUS & LAus LT6A
LAVANDERIA SANTA CATARINA
LC1 ASSISTENCIA TECN1CA EOU1P ESCRITORIO LIDA
LEANDRO CAvALcANT1 DOS REIS EPp
LENILDO ALDO AMARAL ME
LEVER - UNE HIG. PROFISSIONAL LIDA
LoGIS11CA DISTRiBuiDoRA LIDA
LOJA DO GUARDA PÕ LIDA
LoJÁO DAS TINTAS LIDA.
LUIZOm FAGUNDES SAUDADES -ME
LUMINAR COM. E INDUSTRIA LTDA
LLIZAK Do BRASIL LIDA
MA. DE JESUS DESCARTAvEIS - ME
M.C.M. PRODu03ES E EVENTOS LIDA
MACARI° S MACARIO LIDA
MACROVITA ALIMENTOS LIDA
MA1A ALImENTOS LIDA
MARRO ATACADISTA SA
MAMARIA PIER! LIDA
mANNES LIDA
MANOEL VIEIRA DA cRu2 ME
MARIA ApARECIDANAANDI0
MARIA DE LOURDES VIEIRA DE JESUS-ME
MARILDA GAR6ERLOTT0
mAFIMORAJRA CONCEIC.,43 LIDA- ME
MARSCHALL COPIADORAS LIDA
MARSCHALL COPIADORAS LIDA
MARSCHALL DIGITAL COPIADORAS LIDA
mAssAs RINELI IND. E COM. DE MASSAS RINEL1 LIDA
MASTER CLEAN WM. DE MAT. DE LIMPEZA LIDA
MC - COMERCIO DE GENEROS ALImEmICIOS LIDA
Mc CONFEITARIA E PRODUTOS NATURAIS LIDA
MEGA SIGNS LIDA
mELFTTA Do BRASIL iNdisTRIA E COMERCIO LIDA
MEpAS DIET. DE MATERINS DE ESCRT. E SUPRIMENTOS D
METEORO INFoRmATiCA LIDA
MEuRER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÁO LTDA
m0.5- ASSES EMPRESARIAL E cons FISCAL LIDA
MICHELLY DAS NOVES E CIA. LIDA
MOLA INFORMÁTICA IND. Com . E imp. LIDA
MS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE FERRAGENS LIDA- m
mrc ND. E com. DE CONFECÇÕES LIDA
mULTINET SISTEMAS LIDA
NAM CONSULTORIA EMPRESARIAL SC
NET FLORIANÓPOLIS LIDA
NLITRIFRI0S COMERCIAL DE ALIMENTOS LIDA
OCTACILIO MARTINS DA SiLvA FILNO - ME
OFFICER DISDT DE PROD DE INFORMÁTICA
opTHEL PLANEJAMENTO E coNsuLTORIA LIDA
ORION COMERCIAL LIDA
ORSITE-C ASSESSORIA EMP SC LIDA

378,5
0
0
0
O
0
O
0
0
1.010,88
0
0
562,3
4.685.40
27
•

138
225
307,63
178
0
250
0
30
0
0
0
0
877.8
258. 43

140

380

2.535.

549,47
0
369,77
1.490,00
2248,72
715,32
2.958,00
1.937,58
10.442.48
9.111,78
960.29
387
5.070,49
133
0
480,8
3.272,00
58,5
80,85
26,19
400
1.053,55
2.714,44
2397,41
248,85
411
504

ns

o

2_336,79
437,8
181
1_941,65
35.4
30
0
120
2.241,41
1.361, 00
8778
2.745,53
280
325
63
3.000,00
228
2.960,00
881,2
800
60
1.160,46
4.704,00
1.208.80
9803
4.312,40
52105.19
55
244
8847
289,02
63,73
150,8
380
653
745.3
415
270
0
42
3.519.50
2.184,89
1.452.20
151,2
18.314,33
395
930
2.225,00
2.898,00

2.421,42
2610
181
1_891,55
370,14
0
479,03
120
2501,41
1.593,50
0
2.490.10
260
225
63
4.03000
228
2.960,00
740,4
800
60
3.05606
4.704,00
2.577,00
98,63
4.312,40
52105,19
56
244
884.7
289,92
83,73
354.4
0
853
7453
415
270
10.720,00
42
3.519,50
2.184.69
1.452,20
151.2
20.911,32
395
930
2.225,00
2.899,00
471,14
260
520
120
'88,94
321,88
4.393,46
90,5
270
1.427,00
626,4
52,4
11144,80
726,74
2.649.20
106
449.76
225
0
218,52
2.828.46
733.3.9
88
1.585.00
0
05,5
18_66401

o

129
12:

11

BOO
1.252.00

170,97
9_280,00
389,77
1.490,00
2.626,72
1.073,00
3.148,00
1.937,68
12293.66
8.149,35
980.29
387
4.508,19
131
262200
460,8
3.648,00
153
8055
243,19
400
1.083,55
3.104,44
2. 337,41
245,85
342.5
504

260
520
120
- 88,94
224,4
4.358,72
90,5
270
1.55690
8264
172,4
1.044,80.
726.74
2.549,20
loa
44975
225
110
218.52
1.688,84
733,39
88
1.585.00
600
25,5
18.43391

.
0
9.280,00
0
0
390
35758
190
0
1.851.18
57.25
0
0
0
7.307,40
0
Rie
94.5
0
0
0
0
390
0
0
0
0
0
39225
0
0
0
334./4

0
47903
0
260
232,5
0
0
0
0
0
1.000.00
a
0
0
0
0
1.595,80
0
1.465.20

184,

10.726

11 432.4

411,1

97,
34.7

939.82
0
0
0
0
0
1 483 00

1590 2.1.1204.001
51291 21_1.204.001
18455 2.1_1.204.001
2631 2.1.1.204.001
3085 2_1.1_204.001
37529 21.1_204.0131
53924 2.1.1_204.001
58182 21_1_204.001
59721 2.1.1.204.001
3145 2_1.1.2041101
55142 2.1.1.204.001
50847 21.1204.101
45013 2.1.1.204.001
46883 2.1.1.204.001
54131 2.1_1204.001
34677 21.1204.001
59714 2_1_1,204001
48138 2.1_1.204.001
1548 21.1.204.001
5282 2.1.1.204.001
49414 2.1.1.2046301
49242 2.1.1.204.001
49294 2.1.1.204.001
50009 2.1.1 104.001
55159 2.1.1.204,001
3903 2.1.1.204.001
51381 2.1.1_204.001
2371 21.1.204.031
52379 2.1.1204.001
42700 2.1.1.204.001
48080 2.1_1.204.001
50015 2.1.1.204.001
45082 2.1.1.204.001
52340 21.1234 101
652132 2.1.1.204.001
50571 21.1204.001
3375 2.1.1.204.001
5084 2.1.1.204.001
40808 2.1.1.204.001
2081 2.1.1204.001
53380 2.1.1.204.001
18803 2.1.1.204.001
39077 2.1.1.204.001
59708 2.1.1.204.001
3228 2.1.1204.001
7752 2.1.1204101
2170 2.1.1.2134.001
5100 2.1-1.204_001
1893 2.1.1.204.001
38534 2.1.1.204.001
48403 2.1.1.204.001
42821 2.11.204.001
37612 2.1.1.204.001
53404 21.1204.001
44211 21.12134001
44780 2.1.1.204.001
mass 2_1_1.204001
18595 2.1.1.20411131
48478 2.1.1.204.001
40550 2.1.1.204.001
2188 2.1.1.204.001
39574 2.1.1.204.001
50593 2-1.1.204.001
56029 2.1.1.204.001
44150 2.1_1.2134.001
42748 21.1.204.001
49288 2.1.1.204.001
51397 2.1.1_204.001
32744 2.1.1,204.001
50937 21.1.204.001
42808 2.1.1.204.001
1531 2.1.1.204101
58008 21.1204.1301
2312 2.1.1204.001
2007 2.1.1.204.001
58058 2.1.1204_001
3487 21.1.204.001
51316 2.1.1.204.001
508 2.1.1210
34230 2.1.1.210.001
4207 2.1.1.210.001
19382 2.1.1.210.001
2289 2.1.1.210.001
1844 2.1.1210.001

PADARIA CONFEITARIA E MERCEARIA PLUPÂO LIDA
PADARIA E CONFEITARIA MOSTRO PANE
PAULO ROBERTO EMMENDOERFERNIE - CANDY
.
PEDRO ALTAMIRO DA COSTA
PEDRO LEALDINO DA SILVEIRA
PEPSICO DO BRASIL LTDA
PEREIRA RODRIGUES IND COM REPRESENTAÇÕES LIDA
PERFIL PERSIAANS LIDA -ME
PERFORMANCE SUPRIMENTOS PARA ESCRITÕRIO LIDA
PERSONA COMUNICACAO SC LIDA
PETRY ELETRONICA E INFORMATICA
PIPI MÓVEL DO BRASIL LIDA
PISCINA LIMPA MANUTENÇA0 LIDA
POLAR EDITORA LIDA
PORTSUL PORTARIA E UMPUA LIDA
PROS ENGENHARIA LIDA
PRIMAVERA GARDEN CENTER
PRINTGRAF SERVIÇOS GRAFICOS LIDA- ME
PRODUTOS DE LIMPE2A GOEDERT LIDA
PRODUTOS IMES SABIE LIDA
PROJETO ALUMINIO LIDA
PRONTO SOCORRO DAS CHAVES
PURO GELO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LIDA
RICA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LIDA
REITZ ESQUADRIAS E MADEIRAS LIDA
RETROPAR COM. E REP. IMP. LIDA
RJU COM. E BENEF. DE FRUTAS E VERDURAS LTDA
RM COM. DE MATERIAIS HIDRAULICOS LIDA EPP
RMC MATERIAIS PARA coNsTRuao LIDA
RONALDO SALUM GOMES
RONALDO SALUM GOMES ME
ROSNER! NEIVA DA SILVA DIST. DE MATERIAIS. ME
RS LIDA
RUDINEI HENRIQUE ME
SA.FABRICA DE PRODUTOS ALIMENTICOS VIGOR
SABOR E PAD LIDA
SADIA S/A
SANTA CATARINA AGROIND TECNOLOGIA
SANTA TERUIANA INDUSTRIA E COMERCIO LIDA
SEPROL COMPUTADORES E SISTEMAS LIDA
SERVIÇO DE JARDINAGEM ZIROAERMAIN
SILVIO FRANCISCO FERNANDES ME
SLC CONSTRUCAO E SERVICOS LIDA
SM TURISMO LIDA
SMAC TECNOLOGIA LIDA
SOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LIDA
SOUZA CRUZ WA
SULFORMS INDUSTRIA E COMERCIO LIDA
SUPERGASBRAS DISTRIBUIDORA DE GAS SIA
SUPERMERCADOS IMPERATRIZ LIDA
TAP DISTRIBUIDORA mark
TAFFAREL E PEDRINIL-IDA
TAUBER COMERCIO IMP.DIPORTACAO LTD&
TELMO LUIZ ALVES DE ANDRADE - ME
TERMOLAR EIA
TERSUL PRESTADORA DE SERVIÇOS LIDA
TICKET SERVICOS S/A
TOZZO 8 CIA LIDA
TREVO NEWS COMERCIO DE PAPEL LIDA
BARRIGA VERDE LIDA
VALID( COMERCIO E INDOSTRIA LIDA
VANDERLEI CESAR COSTA - ME
VERA LUCIA ESPINDOLA MOREIRA
VICENTE FRANCISCO DO CARMO FILHO - ME
VICTORIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LIDA
VILMAR JOSE SCANTIZ - ME
VILSON GUANO AAAFMNS - EPP
VIN1COLA MIOLO LIDA
VIP IND DE SANEANTES LIDA
VITTAAUSSIS ND. E COM. LIDA - ME
VIVER E VIAJAR VIAGENS ETURISMO LIDA
VOMPAR REFRESCOS S/A
WADAMIC ND_ E COM DE DOCES LIDA - EPP
WILL ALIMENTOS LIDA
WILLEMAAN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR. LIDA
WJC COM E REPRESEAGACAO LIDA
VVR HIDROCLIMCA LIDA
KANDOCO ARTIGOS PARA FESTA LIDA
SALARIOS A PAGAR
13. SALARIO A PAGAR
FERIAS A PAGAR
PRO-LABORE A PAGAR
RESCISOES A PAGAR
SALARIOS A PAGAR

514 2.1.1.211
1229 2.1.1211.001
2788 2.1.1.211.001
1235 2,1.1211.002
2401 2.1.1211.003

ENCARGOS SOCIAIS A RECOUiER
INSS A RECOLHER
INSS PRESTADOR SERVIÇO
POISA RECOLHER
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR

521 2.1.1.212
1814 21.1.212.001

CREDORES DIVERSOS
RECEBIMENTO DE RESERVAS

537 2.1.1213
58279 2,1.1213.001
38847 2.1.1.213101

4111 2.1.1,213.001
37575 2.11,213001
2921 2.1.2
2938 21.2.100

EMPRESTIMOS BANCARIOS
BANCO BRASIL - CONT 342.500.235
BANCO BRASIL. CONTRATO 342 500153
BANCO DO BRASIL
BANCO RAU
OUTRAS OBRIGAÇÕES
OBRIGAÇÕES DIVERSAS

651,45

O
0
se
878,17
0

o
0

o
400
13

o
0
0
250
0

• 7.951,45
1 208 00
110
50
18.559,93
739.99
22.75
188
0
400
472
800
201.7
4.103,30

o

738,37
378,4
9.143,00
11289,32
17.648,89
1.233,32
42
50
595,3
35
9.730,00
28,133
368,7
13.757,54
47,9
1.083.05
1.080,00
123,21
1.575,00
28708
200
8.333,43
3.200,10
102
4.101,84
1_800,00
3.125,88
11.713,08
o
400

358.86

7.710,25

o

2.737,24
1.295.75
82.213,84
17,95
94.4
598
113304
308.43
373.07
17.333,95
38.450,84
3505
558
7.000,00
2.287,50
120
2268,48
55
2.230.30
890.5
4.758,71
673.83
33.33
325.15
125
8.996,87
204.5
469,84
es
788,7
920
65,51

o
t08e.oe
2.667.130

o
0
0
O

o
120

o
0

O
0

o
0
0

o
a

o
264,07

o
0
0

O
o
o

1.295,75
4.178,58

33,3

44

7.315.00
1.208,00
110
0
15.911,76
739.99
22,75
1813
101.02
0
472
600
261,7
4.1 52.3e
887
488.37
378,4
9.143.00
10.510.68
14.981,90
1.233,32
42
50
595,3
35
9.810,00
28.83
368,7
14070,54
47,9
1.683,51
1.080,00
123,21
1.575,00
287,85
200
5.321.82
3.304.50
102
4.19104
1.800,00
3.125,88
11.713,08
918
400
7.347,39
2.737,24
0
78.035,26
17,95
84.4
sea
163,64
338,43
373,07
20.497,88
40.872.32
358,5
558
50.000.00
2287,50
120
2268.48
55
2. 2343,30
890,5
4.75571
1373.88
0
325,15
125
8.09607
204.5

101.

86

311,

1213.00
sco.ea
o

252.
104,

0,1

3113,91
2.421,75

o
O
43 000,00

48884

o
985.29
480
' 95,51

178,59

O
0

11.245,31
0
0
855
0
10.391,31

209.418.74
15_388,82
15.429,64
2.424,00
38.885,64
139.494,64

214.159,83
15.388, 53
' 15.425,64
8.201 10
38185,84
138.398,73

15 987,40
0
0
6.802.00
0

7.789,84
5.025,85
813,95
1.733,38
228,48

108.827,03
82.841.65
8_039,52
17.393,86
2.352,20

107.342,88
82.33500
5,741.07
17.141,19
2.125,72

6.515,59
4.519,20
515,5
148009
0

193.358,44
193.358,44

51.420,26
51.420,28

28.9112.46
28.082.48

170.920,64
170.020,64

55.285,24
0
0
52.985,20
2.300,04

146.554, 94
5.555,51
29.201,04
91.7138,39
20.000,00

230.793.09
100.000,00
50.000 10
60.79309
20.000,90

139.523,39

4.719,34

173.557,21

100_137,12

21298.25

4.718,34

173.557,21

190.13712

21_208.75

8.285,40

04.444,40

20,708.96
22.069,00
2300.04

4341 212.100.001
4099 2.1.2.100.001

44482.1,2.100.001
3944 2.1.2100.001
54036 2.1.2.100.001
12274 2,12104.0M
58041 2.12.100001
55219 2.1.2103.001
543 2.t3

MO 2.1.3.220
1982 2122201301
20445 2.1.3230.001
1933 2.1.3. 230.001
20439 2.1.3.220.001
1966 2.1.3.220.001
1940 2.1.3.220.001

BANCOS-SALDOS DEVEDORES
CELESC
CHEQuE PENDENTE B BRASIL
CHEQUES PENDENDES. B. ITAu

DUMAS EMPREENDIMENTOS LIDA
DUMAS PARTiCipACOES LIDA
KFIRONOS IND. COM. E SERV. EM ELETRONICA LIDA
Sw MOVE'S LIDA - ME
IMPOSTOS E Taxis A RECOLHER
impOsros sMOMAs A REcoLHER
c0F1NS
Co4TR. SOCIAL
ICpAs
1RPJ
iss

PIS

568 2.1.3221
40844 212221.001
7772 21.3221.001
2223 2.1.3221.031
30083 2.1 3221.001
40838 2.1.3_221.001
40650 2.1.3.221.001

IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER

2855 2.1.3.228
42888 2.1 3.228.001

PARCELAMENTOS
CSLL 91613400067802

572 2.1.4

5892.1.4230
59511.4.230.001
603 2.1.4.230.001
610 2.2
629 22.2

CELL RETIDO
IRRF Si SERVIÇOS
IRRF SALARMS
ISS RENDO

P15951100
piSiCoFINS/CONT SOCIAL REDD:.

pROVISA0 13 SAUÍSIO E FERIAS COM ENCARGOS
13° SALARIO

FERIAS
EIOGIVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO EFJOIIVEL A LONGO pFt420
EmPRESTA40

649 2.2.2101
28324 2.22.101.001

IMPOSTOS PARCELADOS

655 2.4

878 2.4.1.1:01
884 2.4.1.001.001
21670 2.4.2
4140 2.4.2.001

DUMAS ARNOLD() DA SILVA
DSOS COMERCIO DE AUTOmovEis LIDA
DIMAS PART1CipACÕES LIDA

INSS REFts
PATRIMONio LIQUIDO

7 00
715 3.1
721 3.1.1
738 3.1.1.310
48113 3.1.1 310.1301
744 3.1.1.310.001
795 3.1.1.310.002
773 3.1.1.311
750 3.1.1.311.001
1189 3.1.4
1151 3,1.4.200
4334 3.1.4.209001
2891 3.1.4.200.001

138.634,41

1 9 171,72

192, 000,98
108.114,711
315.118
22532,15
525,47
30.540,25
•29.971,46

179.23154
55972.65
315.62
25.0131,133
526,47
31.128. 72
1420218

18.053,39
3.84941
D
2.900,12

0
0

5.872,88
88,56
758.95
1.815,12
518,54
47,94
2.312,47

6.010,45
88.55
783,00
1.581.90
7.129.24
5723

1315.14
0
47990
117,5
304,4
9,50
0 ,66

O
o

489,23
4119,23

1.802.42

o
7.881,35
19599.30
577,57

o
50355
373.72

o

2.310,13

o
8.469.113
"834,03

1.692.42

1.302,19
1.203.19

42.959,30

91317,443

17.355,10

0

4 2. 95930
19.428,32
28.530.99

60.317,40
1 9 42E1,32
43959,08

17.358, 10
0
17.358.10

41286505

45.259,58

127 745,00

501151,07

418.685,95

45.25998

127.745,00

501.151.07

11.300,00
11.300,00
0
0

12.135.00
0
12.135.00
1:1

127.745.00
111310,00
32.135130
84.000.00

120.910,03
21 910,00
20.000, 0 0
54,030.00

407.385,95
407,365,95

33.12458
33.12458

o
0

374.241,07
374.24107

121.349,50

a
O

65 777.01

.0

600.000,00

600.000,00
600.00000

0
0

0
0

600.000,00
800.0013130

72.725.62

o

o

7232693

72.72953
55.118,18
17_608.45

0
0

0
0
0

72.726.63
55.118,18
17.608.45

-551.377.03

1 23 1.478,62

1.195.906,29

-859 94 5. 56

-551.377,03
.23232,67
-151.20959
3498545
55.193,11
28.041,35
7943159
98.202.70
-45.020,71
-345.420130
-189.342,30
-50,000,00

1 23 1.478,52
876570. 62
82.053,87
34985 ,45
59 193,11
28.041,38
75.431,39
98.202.70
0

1.195.906,29
76 2.854,03
263.260,25
0

-605.949.58
-606.949,55

0
0

0
0
0
45.029.71
345.42000
189.342,30
60.000.00

3 RESULTADO DO EXERCÍCIO

o

1.589479.38

1.484.658,22

-104.821,1

RECEITAS °PER...MOMS

o

2072,07

1.447.484.68

1.445.412,0

0

0

1.432.533,41

1.432.533,41

0
0
0
0

o
0
0

o

1.1172454,01
43.48975
75.500,45
1.073.484,78

1.152.454.01
43.458,78
75.50045
1.073.484,78

0

0

240.379,40
240.375. 40

240.379,40
240.370.40

CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SOCIAL REALIZADO
RESERVAS
RESERVA DE CAPITAL

LUCRO Ou pREJuLzo
LUCROS FREI ACusita.ADOS
LUCROS E PREJ. ACUMJLAD05
AJUSTE EXERCm10 ANTERIORES
LUCROS PREJ. ACUM 1993
LUCROS PREJ. ACL5.I 1997
LUCROS PREJ. ACLA1 1998
LUCROS P 11EJ. AcuM 1899
LUCROS PREJ. AWN 2000
LUCROS pREJ. ACLSA 2001
LUCROS pREJ. Aci9A 2002
LUCROS PREJ. ASUWAJ 2003
(-)RETIRADA DE LUCROS

VENDA DE SERVICOs
VENDAS DE SERVICOS
ALUGUEL AUDITORIA - EVENTOS
5AuNA

MARIA
VENOM DE MERCADORIAS
VENDA MERCADORIAS
OUTRAS RECEITAS
JUROS EDESCONTOS RECEBIDOS
DESCONTO RECEBIDO
JUROS RECEBIDos

1755 3.1.4.405
1781 3.14400.001
49383 3.1.4.400.001

RECEITAS DIVERSAS

48455 3.1_4.600
48449 3.1.4.600.001

JUROS sELM
JUROS SELic

533 3.3

199.383.03

79.82293
54.991,54
0
35094

1.195.905,29

RESERVA DE LUCROS

4216 2.42.001.003
4222 2.4.3.001.004
4239 2.42,001.005
4246 24.3.001.006
4251 2_4.3.001.007
20400 24.3001.007
45481 2.4.3,001.007
4151 2.4.2001008

110.7013,413

o

o

RESERVA CORREÇA0 DECAPITAI.

42002.4.3,001.002

0
0
20.00W00

0
0
1.273.25
25

1251.47892

41592,4.2,001.001

891 2.4.3

MO

11 9 5490e
9.00972
19506,62
12 807,52
5.355,10
4.000,00
13
20.900,00

600.000.00 -

CAPITAL SOCIAL

4162 2.4.2.001.002

4179 2.4.3.001
4185 2.4.3.001.001
4214 2.4.3.001.002

11 9575.40
9005.72
19897,37
12509.62
5.355,10
8.003,00
13

PROV)50E5

632 2.2.2.100
4133 2.2.2.100.001
5010 2_2.2.100.001
52327 222.100.031

681 24.1

20 ,34
0
655
27
0
4.000 .00
0
0

ALUGUEL
RECEBIMENTO DE pATROCiNio

DEDUÇÕES

0

o

o

o

2. 072,07

14.551,77

12579.20

0
0
0

2
2

169.73
147,51
71,92

167,73
145.51
21,02

0

o

0
o

0
0

11.000,00
1.1)(0,00
10.000,00

11.00900
1.000.00

0

O

2.070,07
2.070.07

3.481..54
3.481,54

1.411.47

0

127.637.21

0

.127.637.21

0

10551,00
1.411,47

840 3.3.1
856 33.1.410
882 3.3.1.410.001
885 33.1_410.001
879 3.3.1.410.001
900 3.3.1.411
2/321 3.3.1.411.001
939 3.5
945 3.5.1
951 3.5.1.001
958 3.5.1.001.001
974 3.5,1801.002
981 3.5.1.0011303
4877 3.5.1.001.034
1076 3.5,1.001800
4972 3.5.1301.007
2737 3.91.001.009
41141 3.5.1.001.100
3330 3.5.1.001.100
41134 3.5.1.001.100
1088 3.0
1092 3.8.1
1101 3111.800
2996 3.6.11300.001
3033 3.6.1.800.001
3011 3.8.1.000.001
3040 3 (1.1 .8003131
1589 3.6.1.000.001
4788 3.0.1.806001
3004 3.6.1 800.001
10270 3.13.181313.001
3027 31E11300.001
4794 3.6.1.600.001
2141 3.6.1.6091301
10370 3.8.1.000.001
2987 3111 810.001
3317 3.8.1.804001
2134 3.8.1.800.001
2750 3,5.11300.001
1927 3.6.1830.001
1117 3.0.3
2329 3.8.3.801
2980 3.8.3.601.001
2973 3.0.3.6131.001
1123 313.3.803
1258 3.8.3.603.001
1287 3.6.3.803.001
1378 3.6.3.003.001
1872 3.6.3.603.001
1703 399603.001
40880 3_8.3.803.001
1771 3113.1303.001
2431 38.3.803.001
14593.83803.001
1442 3.8.31303.001
1353 3.5.3803.001
1284 3.8.3103,031
42837 3.8.3803.001
3270 3.8.3,603.001
3292 3.8.3.803.001
1407 3.8.3.803301
1413 3.8.3403.001
1331 3.8.3.803.001
1293 3.82.809001
1420 3.6.3.603.001
1324 3.8.3.803601
1621 38.3303801
1241 3.6.3.803.001
1399 3.8.3.803.001
1318 313.3409001
1301 3.6.3.603.001
1438 3,8.3.003.001
1130 38.3.850
2849 38.3.850831
2894 38.3.650.001
2832 3.6.3950.001
2009 3.5.3850501
3301 3 8.9850.001
2915 3.6.3.550.001
1145 3.6.3889
42843 38.3.860.001
46947 10,3.850.001
1710 3.8.3.893.001
26318 38.3.860,001
4854 3.6.3.870
4801 3.6.3.870.001

VENDAS E SERVIÇOS DE MERCADORIAS
VENDA E SERVIÇOS
COFINS
139
PIS
VENDAS DE MERCADORIAS
ICMS
CUSTOS
CUSTO DAS MERCADORULS E SERVIÇOS
CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS
RESTAURANTE
SAUNA
BAR
GAS
LAVANDERIA
CIGARRO
c051.6neArAo -TELEFONE
(-) CORNS S/ COMPRAS
(-) !CMS& COMPRAS
(-1 PIS SI COMPRAS
DESPESAS

DESPESAS VARIAVEIS
DESPESAS COM VENDAS E SERVIÇOS
13 SALARIO
ADICIONAL INSALUBRIDADE
ADICIONAL NOTURNO
AVISO PREVIO
COMISSOES
ESTAGIARIOS
FERIAS
FUNCIONAL CARD
MORA EXTRA
worstarugiss
MEDICOSCUNICAS/FARMACIAS
PRO-LABORS
SALAMIS
SEGURO FUNCIONARIOS
UNIMED
VALE AumerracAo
VALE-TRANSPORTE
DESPESAS FIXAS

127.837.21

0

-127.037.21

101.883.12
59898,72
31.12973
19055,67

o
o
o

-101.883,12
-56.69872
.31.128,73
.141355,87

25.754,09
25.754,09

o
0

.25.754,09
-25.754,00

289.760,31

17.819,50

-273.140,71

289.160,21

1761950

-212.14071

289.780,21
128.119,52
.247,04
211968,71
78035,26
51.214,12
4_21574
939.82
0
0

1761950

o

8.130162
9.110,28
1,90550

-271140,71
-128.119,52
-247,04
-28.968.71
-781335,28
-51.214,12
-4.215.74
-93962
8.603.82
9.110.20
1.005,132

1.170.008,89

19554,04

-1.150.455,85

368.731,30

19.22974

-347410.58

389.731.30
18.870,42
4638,05
2.916,22
4.088.82
24.445,88
20.185.15
16.430,00
2573,86
11.177,84
15.954,64
4.701,53
9.280.00
149.391,31
1.310,40
6964
43.570,19
38.800,40

19.220.74
192.9
0
0
0
0
0
150,29
2.573,59
0
0
1.155,20
0
1012,19
994,5
1.090,03
5.8513.50
5 601,57

447.510,58
-10.877.52
-4.53985
-291922
-4.086,82
-24.445,88
-20185,15
-16.280,81
-0.27
-11.177,84
-15.954,64
.3.548.33
-9.280.00
-147.779.12
-315,9
303,5
-37.719.99
-32.998 83

0

o
, a

o
a
a

o

o

803278,59

3213.3

-13112.045.20

DESPESAS COM ENCARGOS PESSOAL
POTS
MSS

84.355134
29.707,08
.8464868

126,05
126,05
- 0

-04.229,59
-56.581,00
44.61858

DESPESAS ADMINISTRATIVAS
AGUA
ALIMENT/108
ALUGUEL
BENS DE PEOUENO VALOR
CARTORIOS
COMISSOES
COMUNICACOES
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL
CORREIOS E COPIAS
DESPESAS DIVERSAS
DESPESAS GERAIS COM VEICULOS
ENERGIA ELETRICA
EVE4TOS/C1JRSOS
FRETES
HONORARIOS CONTABEIS
JORNAIS REVISTAS E PERIODICOS
LAVANDERIA
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS
MATERIAL DE ESCRITÓRIO
MATERIAL DE IJMPEZA
MATERIAL E SERVIÇOS DE INFORMATICA
MENSALIDADES
PROPAGANDA E PROMOCOES
SEGUROS
SERVIÇO DE TERCEIROS- PP
SERVIÇO DE TERECEIRDS - PJ
UNIFORMES

927.849,10
36118,213
15
7.794,00
2.83799
4.2
080,07
55.485,28
5.081.90
1.811,33
707,72
so
53.081 ,70
1.825,80
183,5
19.070,15
SO
8.982,37
06.561,07
10475,03
59.093,24
980,93
9.333.33
78881,59
2.388,03

83.39

-627.585.71
-39218,26
-15
-7.794.00
.2.837,99
-43
-980.07
-80.485,29
-5.017,53
-11111,33
-707,72
-00
-82.051.70
-1,525,80
-183,8
-19.070.15
-50
8983,37
-96.554,60
-10.870,02
-59.093,24
45080
-9.333.33
-79.691.59
-2-388,03
1-350
-113829,52
4.375,85

64,3

9,4

115.842,07
6.375.65

12,55
0

DESPESAS FINANCEIRAS
CPMF
DESCONTOS CONCEDIDOS
DESPESAS BANCARIAS
10F
JUROS
TARIFA CARTA() CREDITO

59.509,02
8.817,30

GSA
12,07
3,02
77,12

DESPESAS TRIBUTARIAS
CELL
IONS so COMPRPS- DIFERENcuu. DE ALIQUOTA
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS
JURCIS/ASILTAS S IMPOSTOS
DESPESAS INDEDUTNEIS
DIVERSOS

Reconhademos a exaddão do pet/serge 13018408 le. eldos lanomertos WW1 elehados de acordo cow de

359

-58.493,22
41305,23
3,02
-4-598,55
-300,19
-32.379,13
-12308,74

181305,37
742.49
650.22
8.810,13
8.40353

4,06
0
0
4,05
0

-18.801.31
-743,49
45022
-8.60847
-8903.53

4.079,46
4.079.48

24
4

-4.055,4e
-4 605.40

o
4 673,67
30959
32.379,13
12812,33

0

o

o
o

Anexo2. Pesquisa anual deconjufltuya econômica do bittern°
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PESQUISA ANUAL DE CONJUNTU
ECONÔMICA DO TURISMO
Margo de 2005, ano I, número 1

Turismo - Economia Brasileira
2004/2003

Turismo - Economia Brasileira
2006/2004
Piorará

3,6%

Perrronererá
lg ual

S6.6%

M ei horare

Turismo • Mercado de Turismo
2004/2003
Diminulu

Turismo • Mercado de Turismo
2006/2004

DirrinuirS

Permanscou
Ig ual

Permanecerti
Ig ual

Cresceu

Crescerá

Turismo

Turismo - Faturamento Bruto
2004/2003

rrinuiu

Diminuirá

Permaneceu
estável

Permanecerá

A ument ou'

Aumentara'

Faturamento Bruto
2006/2004

estável

* Aumento verificado: 24,1%

* Estimativa de aumento de 16,4%

Turismo - Postos de Trabalho

Turismo Postos de Trabalho
2004/2003

2C/2.)O4

Permanecer
estaves
Aumentar

*Aurrento verificado: 12,9%

* Estirrotiva de

(

1!) 7.,
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Turismo - Pregos Cob rados
2006/200 ,',

Turismo - Pregos Cobrados
2004/2003

DImintaran
Dininuiram
Pa-maneosram
estavas

"--73
--)

Perrrenecerao
estáveis

.2

A want wan*

A urrentaram*

Estimativa de aumento de 5,4%

*Aumento verificado: 7,4%

Turismo - Custos Ope racionais
2006/2004

Turismo - Custos Operacionais
2004/2003
Dirrinuiram

D Ina nuirao

Pemanettran
estáveis

Permerecerla
estáveis
6 ,t1
A went arao

Aumentsrae

*Estimative de aumento de 7,0%

*Aurrento verificado: 5,4%

Intenção da realizar Investimentos
4%

E Sim
Não

96%

Percentual de investimento em relação ao
faturarnento de 2004 = 16%

A Pesquisa Anual de Conjuntura Econômica do Turismo é realizado pelo Núcleo de Estudos Avançados em Turismo e Hotelaria NEATH/EBAPE-FGV composto pelos seguintes técnicos: Bianor Sceiza Cavalcantl (Diretor EBAPE), Lutz Gustavo M. Barbosa e Deborah M.
Zoualn (Coordenadores NEATH), Sauk° Barroso Rocha, Marcela Cohen, Paulo C. Stilpen, Cristiane Rezende, Adonal Teles, Cristina Matins e
Erick Lacerda. Equipe EMBRATUR: José Francisco de Saltes Lopes (Diretor de Estudos e Pesquisas); Neiva Duarte (Coordenadora de
Estudos e Pesquisas). Dlagramagao: Boisoni &Préxis.
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rm..,

www.fgv.br

EMBRATUR Ministério
do Turismo
www.embratur.gov.br

UM 'PAIS Of SOOOS
GOVERNO FEDERAL
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Anexo 1
Tipos de meios de hospedagem de turismo
e as características predominantes que os distinguem
TIPO
HOTEL

LOCALIZAÇÃO

NATUREZA DA

CLIENTELA

INFRA-

EDIFICAÇÃO

PREFERENCIAL

ESTRUTURA

Preferencial- normalmente
mente urbana em edificação

H

com vários
pavimentos
(partido
arquitetônico

mista, com
executivos e
turistas,
predominando
ora uns,
ora outros

hospedagem e.

HH

históricos
(no meio
urbano

prédio tombado
pelo IPHAN
ou de significado
histórico ou
valor regional
reconhecido

1

ITENS GERAIS

1.1

POSTURAS LEGAIS

1.1.1

Posturas municipais, estaduais e federais aplicáveis,
comprovadas pelos registros, pelas inscrições e pela
documentação exigida, especialmente com referência a "Habite-se", "Alvará de Localização e Funcionamento", e prova de regularidade perante as autoridades ambientais, sanitárias e concessionárias de

dependendo da
categoria,
alguma infra-

estrutura para
lazer e negócios

vertical)
HOTEL
em prédios,
HIST Ó RIC O locais ou
cidades

Anexo TI-A
Matriz de classificação de hotel de lazer

1.1.2.

mista, com
executivos e
turistas, e com

normalmente
restrita a

hospedagem

predominância
variável, de uns
ou outros

1.1.3

ou rural)
HOTEL DE
LAZER

HL
POUSADA
P

areas rurais
ou local
turístico fora
do centro
urbano

normalmente
partido

locais

predominan-

arquitetônico

turistas em
viagens de
recreação e lazer

horizontal

Areas, instalações.
equipamentos e
serviços próprios

para lazer do
hóspede

turísticos.
temente
normalmente construido em
fora do centro partido
urbano
arquitetônico
horizontal

672 / Administração Hotoloira / Gemido Castolli

turistas ern
viagens de
recreação e lazer

restrita a
hospedagem

1.1.4

1.1.5

serviços públicos
Legislação quanto A proteção contra incêndio, dispondo de equipamentos e instalações exigidos pelas
autoridades competentes e prevendo rotas de fuga,
iluminação de emergência e providências em situavies de pânico
Elevadores para passageiros e para carga/serviço
em prédio de quatro ou mais pavimentos, inclusive
o térreo, ou conforme as posturas municipais
Exigências da legi.slaçáo trabalhista, especialmente no que
refere a vestiários, sanitários, local de refeições de funcionarios e Comissões ePreven9ão de Acidentes — CIPA
Exigências do Instituto Brasileiro de Turismo (EMBRATUR),
constantes da legislação de turismo, referentes a:
a) registro do hóspede, por intermédio de Ficha
Nacional de Registro de Hóspedes — FNRH
b) fornecimento mensal do Boletim de Ocupação
Hoteleira — BOH, preenchido
c) fornecimento de Cartão do Estabelecimento coin
nome do hóspede e período da hospedagem ,
d) placa de classificação fixada no local determinado pelo EMBRATUR
e) divulgação e explicitação dos compromissos
recíprocos para com o hóspede através de:
e.1)regulamento interno, com direitos e deveres
do hóspede
e.2) serviços e preços oferecidos, incluldos ou não
na diária, divulgados na forma da legislação
f) meios para pesquisar opiniões e reclamações dos
hospedes e solucioná-las

1"

2*

1

3*

e

5"

./

,/

./

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

•/.

1

1

1

1

1

1

I

I

,.,

1

1

1

I

I

1

1

1

I

1

I

1

1

1

1

I

1

1

1

,,/

1

1

1

1

1

1

1

1

V

V

Anoxos

/tow

116

Facilidades construtivas, de instalações e de uso,
para portadores de deficiência, de acordo com a NBR
9050-1994, em prédio corn projeto de arquitetura
aprovado pela Prefeitura Municipal, como meio de
hospedagem, epos 12 de agosto de 1987
Nota: No caso de projetos anteriores, o Meio de
Hospedagem deverá dispor de sistema especial de
atendimento

SEGURANÇA
Meios para controle do uso dos cofres
Circuito interno de TV ou equipamento de segurança similar
1.2.3 Gerador de emergência
a) corn partida automática
b) sem a obrigatoriedade da partida automática
1.2.4 Rotas de fuga sinalizadas nas Areas sociais e nos
. restaurantes
1.2.5 Aspectos construtivos de segurança (piso antiderrapante, parapeitos e outros)
1.2.6 Meios de controle de entrada e saída:
a) de veículos e pessoas no estabelecimento
b) das pessoas nas UH e de acesso ao setor habitacional '
1.2.7 Serviço de segurança no estabelecimento, por pessoal com formação adequada:
a) durante 24 horas
b) durante 16 horas
1.2.8 Preparo para lidar com situações de incêndio e
pãnico (assalto, explosão, inundação e outros)
a) com equipes predeterminadas, com treinamento
especifico (Brigadas)
b) com treinamento geral do pessoal
1.2.9 Cobertura contra roubos, furtos e responsabilidade
civil

/

../

v

SAÚDE / HIGIENE

1,3.1
1.3.2
1.3.3

Equipamentos de Primeiros Socorros
Serviço de atendimento médico de urgência
Tratamento de resíduos

674 / Administraça-o Hoteleira / Gerafrio Castetti

1.3.4

1.3.8

Proteção permanente contra insetos e roedores
(imunização, telas. etc.)
Higiene do ambiente, das pessoas e dos serviços
Higienização no recebimento, armazenamento,
manuseio, preparo e serviço dos alimentos
Esterilização de equipamentos (roupas de carnal
mesa (banho; louças e talheres; sanitários)
Tratamento/filtragem de água

1.4

CONSERVAÇÃO / MANUTENÇÃO

1.4.1

/
/
/
Programas de prevenção e controle para conservacão/manutenção
../
/
/
Oficina de manutenção para pequenos reparos e
guarda de peças de manutenção
/
/
/
/
Todas as areas em condições adequadas de conser- SI
va gdo /martutenção
Todos os equipamentos e as instalações em estado V
/
/
v
v
de manutenção adequado e dentro do prazo de
vistoria
Todos os revestimentos em estado de conservação e/
v
/
v
v
manutenção adequados
Zelar pela conservação ambiental das areas internas v/VVV
do hotel e daquelas em que realize suas programagões de en tretenimen to e lazer

1,3.5
1.3.6
1.3.7

1.2
1.2.1
1.2.2

1.3

i

V

.../
v.

/
1

1.4.2
1.4.3

,./
V

./
I

/
/

,/
V

v

s/

V

V

.1

/

1.4.4

1.4.5
./

/

,/
i

,/
/./.././

1.4.6

1.5

ATENDIMENTO AO HOSPEDE

1.5.1

Divulgação dos compromissos e serviços oferecidos
ao hóspede (ver item 1.1.5. "e")
Divulgação da política promocional e de funcionamento do hotel durante o ano
Monitoramento das expectativas e impressões do
hóspede, incluindo meios para pesquisar opiniões,
reclamações e solucioná-las
Meios para satisfazer e cativar o cliente
Meios para fazer dos empregados parceiros do
estabelecimento
Facilidades de atendimento para minorias especiais
(fumantes. idosos, portadores de deficiência, alim en tação especial, etc.)
Detalhes especiais de cordialidade no atendimento

1.5.2
/

SI

1.5.3
,./

..,

/
/
/
../
././

V
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/

/

/

,./
i
../

/
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1.5.4
1.5.5
1.5.6

1,5.7

V

I
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v

SI
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v

/

.7

‘"

/

/

/

./

/

v

/

,./
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../

../

V

/

V

/

v

/

/

1

/

V

,/

v

1

SI
V

/
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/
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v./
V
V
/

i
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Critérios específicos do hotel para qualificação dos
funcionários bilingões
1.5.9 Critérios específicos do hotel para qualificação dos
funcionários que interagem com o público
1,5.10 Treinamento e orientação do pessoal
1,5.11 Serviço de despertador
1.5.12 Identificação adequada para os fornecedores de
serviços
1.5.13 Apresentação, vestimenta e identificação adequadas
para os empregados
1.5.14 Presteza e cortesia
1.5.15 Serviços de reserva:
a) no período de 16 horas por dia
b) no período de 12 horas por dia
1,5.16 Serviços de recepção:
a) no período de 16 horas por dia
b) no período de 12 horas por dia
1.5.17 . Serviços de mensageiro:
a) no período de 16 horas por dia
b) no período de 12 horas por dia
1.5.18 Serviços de limpeza:
a) no período de 16 horas por dia
b) no período de 12 horas por dia
1.5.19 Serviços de arrumação:
a) no período de 16 horas por dia
b) no período de 12 horas por dia
1.5.20 Serviços de manutenção
a) no período de 16 horas por dia
b) no período de 12 horas por dia
1.5.21 Serviços de telefonia:
a) no período de 16 horas
com uma telefonista bilingüe durante o dia
b)
,
c) com uma telefonista bilingiie por turno
1.5.22 Serviços de, governança no período de 16 horas
1.5.23 Serviço de refeições leves e bebidas nas Unidades
Habitacionais ("room service") no período de 16
horas
L5.24 Serviço de manobra e estacionamento de veículos
por funcionário habilitado no período de 16 horas
1.5.25 Roupa lavada e passada no mesmo dia
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./
v

V
../
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2

ITENS ESPECIPICOS

2.1

PORTARIA / RECEPÇÃO

2.1.1

Area ou local especifico para o serviço de portaria/recepção/lobby"
Local ou espaço para guarda de bagagem
a) fechado
b) não necessariamente fechado
Sistema adequado de envio/recebimento de mensagens
Serviço de guarda de bagagem
Política própria, definida para "Check in/check out",
que estabeleça orientação especifica para impedir:
a) qualquer forma de discriminação (racial, religiosa e outras)
b) uso do estabelecimento para exploração sexual,
de menores, e outras atividades ilegais
Equipamentos informatizados de controle, permitindo eficácia no "check in/check out"
Pessoal apto a prestar informações e serviços de
interesse do hóspede. coin presteza. ef(ciijncia e
cordiali (lade:
a) sob supervisão permanente de gerente ou supervisor capacitado
b) em duas línguas estrangeiras
c) capaz de se comunicar na lingua falada pelos haspedes estrangeiros que predominaram no hotel
Informações e folhetos turísticos
Ambientação/conforto/decoração compattveis com
a categoria

V

v

v

v

V

V
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V

V
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V

V
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../

,/

../
V

V

../

,/

V

V

V

V

2.1.2

2.1.3
2.1.4
2.1.5

,/

../

,./

2.1.6

,/
2,1.7
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../
v

V

../

v
v

v

v
V
./
v
,/

v
../
,/
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2.1.9

2.2
./
../

.,/

./

1.5.26 Instalações e equipamentos com nível de informatização
capazes de assegurar maior comodidade aos hospedes
L5.27 Plantão noturno para atendimento, ern caráter
eventual e de emergência, dos serviços relacionados
no item 1.5.15 a 1.5.24

,./

, 1.5.8

2.2.1

2.2.2

ACESSOS E CIRCULAÇÕES
Areas adequadas e especificas para acesso e circulação
fáceis e desimpedidos nas dependências do estabelecimento, inclusive para portadores de deficiência
Entrada de serviço independente

V

V

VV.(

'

V

I

,/

v
,/
,/
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v

../
../

./
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./
v

v
V

../
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V
V
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v
v
v
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22.3

2.2.4

2.3
2.3.1
2.3.2

2.3.3

2.3.6

2.3.7
2.3.8
2.3.9

1

(

v

V

1

1

V

1

1

V

V

v

1
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./
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1
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,./ .

1
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1

1

V

../

,/

,/

v

V

1

V

disponibilizados ao hóspede

cores:
a) ern 100% das UH
b) em sala especifica
2.3.12 Minirefrigerador em 100% das UH, corn sistema
de abastecimento regular disponibilizado ao
2311

1
1

.
V

2.3.13
2.3.14
2.3.15

1
./

,/
1

TV a

hospede
Agua Mineral disponibilizada em 100% das UH

Café da mantra no quarto
Armário, "closet" ou local especifico para guarda de
roupa em 100% das uH
2.3.16 Mesa de cabeceira simples para cada leito ou dupla
entre dois leitos, ou equipamento similar em 100%

Quartos de dormir com banheiros nos 20%
restantes das UH, respectivamente, corn, no
mínimo:
a) 12,00m' e 3,00m'
b) 10,00m2 e 2,30m2

a) duplas
b) simples com trancas internas em ambos os lados
Tranca interne nas UH
Rouparias auxiliares para o setor habitaciona I
Local especifico para material de limpeza

Cli ma ti zação em 100% das uri

b) por ar condicionado (calefação/refrigeração), nos
locais onde ocorrer temperatura média mensal superior a 24°C e inferior a 18°C, e por outros equipamentos (portateis, de teto, etc.) devidamente divulgados e, sempre que solicitados, disponibilizados ao hóspede, quando as temperaturas médias
mensais situarem-se entre 18°C e 26°C
c) por ar condicionado (calefação/refrigeração), nos
locais onde ocorrer temperatura media mensal superior a 26°C e inferior a 16°C, e por outros equipamentos (portáteis, de teto, etc.) devidamente divulgados e, sempre que solicitados, disponibilizados ao hospede, quando as temperaturas medias
mensais situarem-se entre 16°C e 26°C
d) por equipamentos (portáteis, de teto, etc.) devidamente divulgados e, sempre que solicitados

../

Banheiro com area igual ou superior a (em no
mínimo 80% das U1-1):

c) 9,00r& e 1,8Orre
Portas de comunicação entre u1-1 conjugáveis:

2.3.10

vvvvv

16,00m'
14,00m'
12,00m'
10,00m'
9,00m'

a) 4,00m2
b) 3,30rn
c) 3,00m'
d) 2,30ml
e) 1,80m'
2.3.5

1

a) por ar condicionado (calefação/refrigeração)

SETOR HABITACIONAL
Todos os quartos das UH com iluminação e ventilação natural
Todas as UH deverão ter banheiros privativos
com ventilação direta para o exterior ou forçada
através de duto
Quarto de dormir com menor dimensão igual ou
superior a 2,50m e Area igual ou superior a (em no
mínimo 80% das Um):
a)
b)
c)
d)
e)

2.3.4

1

Sistema de sinalização interno que permita
fácil acesso e circulação por todo o estabelecim en to
Ambientação/conforto/decoração compatíveis com
a categoria

1

2.3.17

1

U1-I
1

1

1

1

V

.1

..1

das UH
Lâmpada de leitura junto As cabeceiras em 100% das

V

2.3.18

I
..1

i
.1

./
.."

Sonorização controlada pelo hóspede
a) em 100% das UH

.1

b) em 80% das UR
2.3.19

Ramais telefônicos em 100% das

2.3.20

Interfones
a) em 100% das UH

.1
UH

V

b) nos diversos setores/áreas do estabelecimento
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2.3.21

b) 50% das,UH
Cortina ou equipamento similar em 100% das UH
Vedação opaca nas janelas em 100% das UH
Mesa, ou bancada, e cadeira em 100% das UH
Espelho de corpo inteiro em 100% das UH
Cama, colchão, travesseiros, roupas de cama e banho e ducha no chuveiro em condições adequadas
de conforto e compatíveis com a categoria do estabelecimento
a) camas e colchões em dimensões superiores As
normais
b) com travesseiros e cobertores anti-alérgicos:
b.1) em 100% das UH
b.2) disponibilizados para uso do hóspede
2.3.27 Acessórios básicos em 100% das UH (sabonete, dois .
2.3.22
2.3.23
2.3.24
2.3.25
2.3.26

2.3.32

copos, cinzeiro, cesta de papéis do banheiro)
Agua quente em 100% das uti:
a) cm todas as instalações
b) no chuveiro e. quando o clima o exigir, no
lavatório
c) no chuveiro
Lavatório em 100% das UH:
a) corn bancada e espelho
b) com prateleira e espelho, em 1000/0 das UH
Bidê ou ducha manual em 100% das UH
Índice de iluminação suficiente para uso do espelho
do banheiro em 100% das UH
Tomada a meia altura para barbeador ern 100% as

2.3.33

UI-1
Indicação de voltagem das tomadas em 100% das

2.3.28

2.3,29

2.3.30
2.3,31

I

I

./

./

„/

../

J
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,./

I

./
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../

,/

V

V
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1

1
2.3.40
J
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v

v

v

2,3.41
2.3.42
2.3.43
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1
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UH
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UH

2.3.35
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2.3.39

./

2.3.34 Ex tensão telefônica em 100% dos banheiros das

Box de chuveiro com área igual ou superior a 0,80m
em 100% das UH
2.3.36 Vedação para o box em 100% das UH
2.3.37 Suporte ou apoio para produtos de banho, no box,
em 100% das UH

complementares (material para
escrever , saco de roupa para lavanderia, fósforos e cesta de papéis do quarto da UH)
a) em 100% das UH
b) disponibilizados para uso do hospede
Outros acessórios em 100% das IA i (touca de banho,
escova, pasta de denies, xampu, creme condicionador, creme hidratante, lixa, cotonete, espuma de
banho, sais de banho, etc.)
a) mínimo de seis
b) mínimo de quatro
c) mínimo de três
Secador de cabelos e espelho corn lente de
aumento
a) em 100% das UH
b) disponibilizados para uso do hóspede
Revestimentos, pisos, forrações, mobiliários e
decoração com equipamentos de 1 0 linha
Limpeza diária
Freqüência de troca de roupas de cama:
a) a cada mudança de hospede
b) durante a permanência do hóspede
6.1) para atender necessidade eventual. inclusive comunicada pelo ocupante da uti
b.2) duas vezes por semana
b.3) uma vez por semana
Freqüência de troca de roupas de banhe:
a) a cada mudança de hóspede
b) durante a permanência do hóspede:
b.1) para atender necessidade eventual, inclusive comunicada pelo ocupante da Ui-i

2.3.38 Acessórios

Porta malas em:
a) 100% das UH

,/

../

../

i

,/

./
1

././
i
1

2.3.44
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,./
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VVVVV
1
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1

V

1

1

vVvV

1

1

1

1

1

b.2) diariamente
b.3) em dias alternados

b.4) duas vezes por semana
2.3.45 Serviço "Mo. perturbe", "Arrumar o quarto imedia lamente"
2.3.46 Detalhes especiais de cordialidade
2.3.47 Ambientação/confortadecoração com pa tiveis com
a categoria

J
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V

1
1

../

I

1

1
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AREAS SOCIAIS
2,4.1

2,4.2

2.4.3

2.4.4

2.4.5

Area minima não edificada do terreno em relação
ao total de UH:

a) 100,00m'
b) 80,00m'
c) 60,00m'
d) 40,00m2
e) 20,00m'
Relação de areas sociais/estar por UH (não incluída
a circulação) de:
a) 2,50m'
b) 2,00m'
c) 1,50m'
d) 1,00rn' ,
e) 0,50m'
Banheiros sociais, masculino e feminino, separados
en tre si, com ventilação natural ou forçada:

a) com compartimento especial, adaptado para
portadores de deficiência, respeitando as normas
e leis em vigor
b) com facilidades para uso de portadores de
deficiência
Elevador social em prédio de dois ou mais pavimentos, sem UH no pavimento térreo para alojamento das pessoas com dificuldades de locomoção
Local próprio para embarque/desembarque de
portadores de deficiência e estacionamento, para os
hospedes em geral com:
a) 100% do número de UH
b) 80% do número de UH
C) com manobreiro:
c.1)independente da disposição das vagas do
estacionamento.
c.2) quando a disposição do estacionamento não permi tir vagas indi viduais com livre acesso/saída

2.4.6

./
./
/
/
v•

/
V
./

b) por ventilação natural e/ou por outros equipamentos (portáteis, de teto, etc.) de acordo com o
clima e as características construtivas do estabelecimento
2.4.7 Revestimentos, pisos, forrações, mobiliários e decoração com materiais de r linha
2.4.8 Música ambiente nas Areas sociais
2.4.9 Tratamento paisagístico
2.4.10 Ambientação/conforto/decoração compatíveis com
a categoria
2.5
2.5.1
2.5.2

COMUNICAÇÕES
Equipamento telefônico nas Areas sociais
Local apropriado para ligações telefônicas nas areas

2.5.3
2.5.4

sociais, com privacidade
Central telefônica, corn ramais em todos os setores
Serviço telefônico eficaz, com equipamento apro-

1

.1

1

•

I

/
/
/ 1
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./'
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V
.1

/ '

./

V
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,./
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V
1

1

I
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i

/

priado
../

/

V

2.5.5
2.5.6

Equipamento para fax
Qualificação dos operadores de telefonia

2.6

ALIMENTO E BEBIDAS
Area de restaurante compatível com a quantidade de
UH, de no mínimo 1.00m2 por lugar, com ambientes
distintos e acessíveis para pessoas em cadeiras de
rodas, e com as seguintes relações de Areas por UH:

2.6.1
V

1

■,'

a) 1,00M2

--i

./

../

2.6.2

../
/

b) 0,80m2
c) 0,60m1
Serviços de alimentação em:

a) ambientes separados e independentes entre si
para restaurante, bares e outros:
a.1)mínimo de quatro ambientes
a.2)mínimo de três ambientes
a.3)mínimo de dois ambientes
a) ambiente único para todos os serviços de ali-

,/

./

1

I
,./

../

/
V
/

I

s'

v

v

,/

/

mentação

Áreas sociais devidamente climatizadas

a) com ar condicionado (refrigeração/calefação)
nos ambientes fechados

.1

2 6.3
2.6.4

Area da cozinha compatível com a area do restaurante
Copa central para o preparo de lanches e cifé da

1

,/

../

./

1

manhã
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2.6.5
2.6.6

2.6.7
2.6.8

Despensa para abastecimento diário da cozinha
Climatização nos ambientes de alimentação fechados (sem sistema de ventilação natural) ou naqueles
onde exista a possibilidade e acesso de insetos voadores/poeira, etc.
a) por ar condicionado (calefação/refrigeração)
b) por ar condicionado (calefação/refrigeração), nos
locais onde acorrer temperatura média mensal
superior a 24°C e inferior a 18°C, e por outros
equipamentos (portáteis, de teto, etc.) devidamente divulgados e disponibilizados ao hóspede,
quando as temperaturas medias mensais situarem-se entre 18°C e 24°C
c) por ar condicionado (calefação/refrigeração), nos
locais onde ocorrer temperatura média mensal
superior a 26°C e inferior a 16°C, e por outros
equipamentos (portáteis, de teto. etc.) devidamente divulgados e disponibilizados ao hospede,
. quando as temperaturas medias mensais situarem-se entre 16°C e 26°C
d) por equipamentos (portateis, de teto, etc. ) devidamente divulgados e disponibilizados ao hóspede
Câmaras frigoríficas ou equipamento similar
Moveis, equipamentos e utensílios necessários ao
funcionamento do setor de alimentos e bebidas
aparador, baixelas e talheres, pratos e copos, toalhas
e guardanapos, etc.) compativeis com as caraci eristicas arquitetônicas e com a categoria do estabele-

cimento
2.6.9 Sistema de exaustão mecânica no ambiente da cozinha
2.6.10 Equipamento para preparo de alimentos
2.6.11 Telas nas Areas de serviço com aberturas para o

/ 1 /

/

/1V
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LAZER

2.7.1

Atrativos naturais no terreno ou seu entorno que
possibilitem a pratica de atividades de lazer
Areas, ambientes, instalações, equipamentos e serviços apropriados e indispensáveis h disponibilização e pratica dos seguintes tipos, e quantidades
mínimas, de atividades de entretenimento e lazer:
a) jogos de salão (xadrez, dama, sinuca, bilhar,
pingue-pongue, totó, jogos de cartas, jogo de
dardos, bingo. jogos eletrônicos e outros) disponibilização de, no mínimo:
a.1) oito opções
a.2) seis opções
a.3) quatro opções
a.4) duas opções
b) jogos e praticas esportivas (ginastica, musculação, futebol, voleibol, basquetebol, tênis, natação,
polo aquático, golfe ou minigol, tiro ao alvo, arco
e flecha, patinação, surf, vela, caiaque. equitação,
"jet-ski", esqui, ciclismo, natação. etc.) disponibilização de, no minima:
b.1 ) oi to opções
b.2) seis opções
13.3) quatro opções
b.4) duas opções
c) atividades recreativas organizadas e orientadas
para maior convívio e aproveitamento da natureza (caminhadas/"treking", cavalgadas passeios
ciclisticos, escaladas/alpinismo. passeios marítimos. lacustres ou fluviais, mergulhCi/"snorke.1",
teleférico, canoagem /"rafting". observação de
areas de grande atividade natural, com paisagens, flora ou fauna de grande singularidade, reconhecida em guias e roteiros especializados)
disponibilização de, no minima:
c.1) seis opções
_
c.2) quatro opções

2.7.2
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exterior
2.6.12 Critérios específicos de qualificação do cozinheiro
2.6.13 Critérios específicos de qualificação do "bar man"
2.6.14 Serviço de alimentação com qualidade e em níveis compatíveis com a categoria do estabelecimento
2.6.15 Ambientação /conforto/decoração compatíveis com
a categoria

2.7

vvVI
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c.3) três opções
c.4) duas opções
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2.7.3

2.7.4
2-7.5
2.7.6
2.7.7

2.8
2.8.1
2.8.2
2.8,3
2.8.4

d) atividades culturais e de convívio social
("shows"/espetáculos artísticos, música ao vivo,
dança/discoteca, exibição de filmes, exibição de
peças teatrais, exibição de atletas e equipes esportivas de destaque, livros/revistas/jornais,
atividades para recreação infantil, brinquedos in(antis) disponibilização de, no mínimo:
d.1) quatro opções
d2) três opções
d.3) duas opções
Programação diária das práticas de entretenimento
e lazer selecionadas, dentre as disponíveis, em
função das condições climáticas e dos indices de
ocupação do hotel, de modo a preencher o tempo
livre e assegurar o lazer dos hóspedes:
a) organizada e elaborada por coordenador especializado e devidamente qualificado
b) orientada e acompanhada por animador:
b.1) devidamente qualificado e treinado
b2) treinado entre os funcionários do hotel
c) disponibilizando instrutor(es) para ensinar a
prática de determinadas atividades
Piscina corn guarda-vidas
Sauna seca ou a vapor, com duchas e sala de
repouso
Ambiente reservado para leitura, visitas e outros
Ambientação/conforto/decoração compatíveis corn
a categoria
REUNIÕES/SALÃO DE EVENTOS
Ambiente adequado para reuniões/salão de
eventos
Equipamentos para reuniões/saldo de eventos
Qualidade dos serviços prestados ("coffee break" e
outros)
.
Ambientação/conforto/decoração compatíveis corn ,
a categoria
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2.9
2.9.1
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2.9.2
2.9.3

SERVIÇOS ADICIONAIS
Ambientes, instalações e/ou equipamentos adequados, destinado a salão de beleza, h venda de
jornais e revistas, drogaria, loja de conveniência,
locação de automóveis, reserva em espetáculos,
agência de turismo, a câmbio, transporte especial e
a outros
a) mínimo de quatro
b) mínimo de dois
Critérios específicos de qualificação dos concessionirios
Divulgação dos serviços disponibilizados
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PLANO DE CONTAS
0 Balanço Patrimonial é o demonstrativo contábil obrigatório apurado
no final do exerdcio e se constitui em um agrupamento sintético dos saldos
monetários de todos os elementos do patrimônio de uma empresa ou entidade em determinada data-base.
O agrupamento de contas dos demonstrativos de balanço obedece
basicamente as disposições da lei n. 6.404, de 15/02/76, que fixou normas
e padrões a serem adotados para a elaboração do Balanço Patrimonial e
Demonstrativos de Resultados das empresas.
A estrutura geral desses demonstrativos, de acordo com a referida lei,
é descrita a seguir, atenta as condições de natureza das operações da área
de hotelaria.
2.1 ATIVO
2.1.1 ATIVO CIRCULANTE
2.1.1.1 DISPONÍVEL
— CAIXA
• CAIXA MATRIZ
• CAIXA FILIAL
• FUNDO FIXO DE C.AD<A OU CAIXA AUXILIAR
SETOR DE COMPRAS
SETOR DE RECEPÇÃO
• DISPONIBILIDADES EM MOEDA ESTRANGEIRA
- DEPÓSITOS BANCÁRIOS
• BANCOS C/ MOVIMENTO
BANCO "An
BANCO "B"
• BANCOS C/E5PECIAL
BANCO "A"
BANCO "B"
• BANCOS C/ VINCULADA
BANCO "A"
BANCO "B"
- APLICAÇÕES FINANCEIRAS IDE LIQUIDEZ IMEDIATA
• BANCO "A"
• BANCO "B" ou
• CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CI)I»
para
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• DEBENTURES
• JUROS A RECEBER
- (-) PROVISÃO PARA AJUSTE AO VALOR DE MERCADO
2.1.1.2 CRÉDITOS
- CLIENTES
• DUPLICATAS A RECEBER
HÓSPEDES E CLIENTES
AGÊNCIAS DE VIAGEM E TURISMO
DIRETORES, SÓCIOS, COLIGADAS E CONTROLADAS
CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA
• HOSPEDAGEM EM CURSO
• DUPLICATAS A EMITIR
• (-) DUPLICATAS DESCONTADAS
• (-) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO
DUVIDOSA
- CONTAS A RECEBER
• CARTÕES DE CRÉDITO
OPERADORA "A"
OPERADORA "B"
• CHEQUES EM COBRANÇA
• COBRANÇA JUDICIAL
DUPLICATA A RECEBER
CHEQUES A RECEBER
• LOCATÁRIOS DE IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS
• DEVEDORES DIVERSOS
COMISSÕES A RECEBER
- APLICAÇÕES FINANCEIRAS
• FUNDOS DE INVESTIMENTOS
• CERTIFICADOS DE APLICAÇÕES
• AÇÕES
• DEBENTURES
• (-) PROVISÃO PARA AJUSTE AO VALOR DE MERCADO
- IMPOSTOS A RECUPERAR
• ICMS A RECUPERAR
• IRRF A COMPENSAR
• DEPÓSITOS RESTITUI VEIS
FGTS S/ RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS
• INSS A RECUPERAR
• DEPÓSITOS E CAUÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS
• DEPÓSITOS COMPULSÓMOS
- OUTROS CRÉDITOS
• CLIENTES C/PERMUTA
CLIENTE "A"
CL1ENTE "B"
14 /
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• ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES
FORNECEDOR "A"
FORNECEDOR "B"
• ADIANTAMENTO A I ERCEIROS
• ADIANTAMENTO A EMPREGADOS
ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS
ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO
ADIANTAMENTO DE VIAGENS
EMPRÉSTIMOS A EMPREGADOS
OUTROS DÉBITOS DE EMPREGADOS
• DEPÓSITOS E CAUÇÕES
• SEGUROS A RESSARCIR
• DIVIDENDOS A RECEBER
• OUTROS VALORES
21.1.3 ESTOQUES
- COMPRAS
• COMPRAS A. VISTA
• COMPRAS A PRAZO, ou discriminadamente
- ESTOQUES
• GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS
• PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECÍVEIS
• BEBIDAS
BEBIDAS NACIONAIS COM ÁLCOOL
BEBIDAS NACIONAIS SEM ÁLCOOL
• BEBIDAS IMPORTADAS
• MATERIAL DE REPOSIÇÃO
• MATERIAL DE EXPEDIENTE
• MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E I NSTA I.AÇOES
• MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS
E EQUIPAMENTOS
• MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS
• MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
• MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO
• MATERIAL DE APOIO AO HÓSPEDE
• MATERIAL DE VESTUÁRIO
• MATERIAL DE REVENDA
• MATERIAL DE LAVANDERIÁ
• MATERIAL DE BELEZA
• MATERIAL DE LAZER E DIVERSÕES
• COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
• GAS E LENHA
• MATERIAIS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE
• UNIFORMES E FARDAMENTOS
• MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
• MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
COnlabilidade para hotéis e restaurantes / 15

• DESPESAS DIVERSAS, ou
- ALMOXARIFADO
• ALMOXARIFADO CENTRAL E ESTOQUES SETORIAIS
COZINHA
COPA
CONFEITARIA
BAR
GOVERNANÇA
LAVANDERIA
LOJA
MINIBAR
OUTROS
• MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO OU EMBALAGEM
• (-) PROVISÃO PARA AJUSTE AO VALOR DE MERCADO
• (-) PROVISÃO PARA PERDAS E DEPRECIAÇÃO
DE ESTOQUES
• DESPESAS COM COMPRAS
FRETES
SEGUROS
2.1.1.4 DESPESAS ANTECIPADAS
- PRÊMIOS DE SEGUROS A APROVAR
- ASSINATURAS E ANUIDADES A APROVAR
- ENCARGOS FINANCEIROS A APROVAR
- CONTRATOS DE SERVIÇOS
- ARRENDAMENTO MERCANTIL
- ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS
- COMISSÕES
- ADIANTAMENTO PARA RECURSOS JUDICIAIS
- ADIANTAMENTO PARA CONSÓRCIOS
- CRÉDITO P/ DIRETORES E COLIGADAS
- IMPOSTOS SOBRE VEÍCULOS
- PROPAGANDA E PUBLICIDADE
2.1.2 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
2.1.2.1 DEPÓSITOS E CAUÇÕES
- DEPÓSITOS P/INCENTIVOS FISCAIS
• DIVERSOS
• (-) PROVISÃO PARA PERDAS
- DEPÓSITOS JUDICIAIS
- EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS
• DIVERSOS
• (-) PROVISÃO PARA PERDAS
2.1.2.2 CRÉDITOS COM SOCIEDADES LIGADAS
- SOCIEDADE "A"
- SOCIEDADE "B"
1(1 / I,raz Car tom Zatiella

2.1.2.3 CRÉDITO COM DIRETORES, SÓCIOS, ACIONISTAS,
ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADAS

2.1.2.4 DESPESAS ANTECIPADAS
2.1.2.5 APLICAÇÕES FINANCEIRAS (TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS)
2.1.2.6 CRÉDITOS DIVERSOS
2.1.3 ATIVO PERMANENTE
2.1.3,1 INVESTIMENTOS
- PARTICIPAÇÃO EM INCENTIVOS FISCAIS
• DIVERSOS "A"
• DIVERSOS "B"
• (-) PROVISÃO PARA PERDAS
- PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS E CONTROLADAS
• EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL
• CUSTO CORRIGIDO
• (-) PROVISÃO PARA AJUSTE DE
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRTAS
- PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS
- AÇÕES E DIREITOS DE TELEFONES
- CAUÇÕES PERMANENTES
- IMÓVEIS NÃO-DESTINADOS AO USO E PARA RENDA
- (-) DEPRECIAÇÃO DE IMÓVEIS NÃO-DESTINADOS AO USO
- OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES
• OBRAS DE ARTE
• TERRENOS E IMÓVEIS (PARA FUTURA UTILIZAÇÃO)
2.1.3.2 IMOBILIZADO
- IMÓVEIS DE USO
• TERRENOS
• PRÉDIOS
HOTEL
SALÃO DE FESTAS
RESTAURANTE
ADMINISTRAÇÃO
Raw ÓRIO DE EMPREGADOS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
- INSTALAÇÕES
• HOTEL
MANUTENÇÃO
ÁGUA QUENTE CENTRAL
AR-CONDICIONADO
Col .dabilithidr
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SONORIZAÇÃO
ELEVADORES
GRUPO GERADOR
SUBESTAÇÃO DE ELETRICIDADE
ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS
CÂMARA FRIGORÍFICA
LAZER
EQUIPAMENTOS
SAUNA
EVENTOS
• ADMINISTRAÇÃO
CENTRAL TELEFÔNICA
CPD - COMPUTADORES
BEBEDOUROS D'ÁGUA
FOTOCOPIADORAS
— MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS
• HOTEL
• ADMINISTRAÇÃO
— MÓVEIS E UTENSILIOS
• HOTEL
HOSPEDAGEM
APARTAMENTOS
HALL DE ENTRADA
JARDIM DE INVERNO
ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS
RESTAURANTE
BAR
COPA/CAMBUZA
COZINHA
LAZER
SALÃO DE FESTAS
BICICLETAS
INSTRUMENTOS MUSICAIS
SALÃO DE JOGOS
SALÃO DE TV E LEITURA
CENTRAL TELEFÔNICA
SALÃO DE BELEZA
LOJA
SEGURANÇA
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO DO HOTEL
• ADMINISTRAÇÃO GERAL
— FERRAMENTAS
— OBRAS DE ARTE E ARTIGOS DE LUXO
• HOTEL

• ADMINISTRAÇÃO
— MATERIAIS DE REPOSIÇÃO
• ROUPARIA E LENÇARIA
• TAPEÇARIA
• COLCHOARIA
• LOUÇAS, PORCELANAS, CRISTAIS
• METALS, PRATARIAS,
• OBJETOS DE DECORAÇÃO
• OUTROS MATERIAIS
— VEÍCULOS
• HOTEL
• ADMINISTRAÇÃO
— EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
— IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO
• REFORMA DE INSTALAÇÕES
• DIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO
DE IMOBILIZADO
— OUTRAS IMOBILIZAÇÕES
• IMOBILIZAÇÕES INTANGÍVEIS
• MARCAS, DIREITOS E PATENTES
— (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS
• IMÓVEIS DE USO
PRÉDIOS
INSTALAÇÕES
• MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS
HOTEL
ADMINISTRAÇÃO
• MOVEIS E UTENSÍLIOS
HOTEL
ADMINISTRAÇÃO
VENDAS
• ARTIGOS DE LUXO
HOTEL
ADMINISTRAÇÃO
• FERRAMENTAS
• EQUIPAMENTOS DE INFORIviÁTICA
• MATERMIS DE REPOSIÇÃO
ROUPARIA E LENÇARIA
TAPEÇARIA
COLCHOA RI A
LOUÇAS, PORCELANAS, CRISTAIS
METALS, PRATARIAS, TALHERES
OBJETOS DE DECORAÇÃO
OUTROS MATE RIAIS
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2.2.2 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
2.2.2.1 FORNECEDORES
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
2.2.2.3 DÉBITOS COM EMPRESAS LIGADAS
- "B"
2.2.2.4 DÉBITOS COM DIRETORES, SÓCIOS, ACIONISTAS,
ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADAS
- "A"
2.2.2.5 PROVISOES
- PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO
- PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS E OUTROS
PASSIVOS CONTINGENTES
- PROVISOES DIVERSAS
2.3 RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS
2.3.1 RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS
2.3.2 (-) CUSTOS SI RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS
21 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2.4.1 CAPITAL SOCIAL
- CAPITAL SUBSCRITO
• AÇÕES ORDINÁRIAS
• AÇÕES PREFERENCIAIS
• QUOTAS
- (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR, ou
• CAPITAL SUBSCRITO
• CAPITAL AUTORIZADO
• CAPITAL A SUBSCREVER
• CAPITAL A INTEGRALIZAR
2.4.2 RESERVA DE CAPITAL
- CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL I NTEGRALIZADO
- ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES
- RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL
2.4.3 RESERVA DE REAVALIAÇÃO
• REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS
- REAVALIAÇÃO DE ATIVOS DE EMPRESAS
CONTROLADAS E COLICADAS
2.4.4 RESERVA DE LUCROS
- RESERVA LEGAL
22 /
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- RESERVA ESTATUTÁRIA
• RESERVAS PARA INVESTIMENTOS
- RESERVA PARA CONTINGÊNCIA
- RESERVA DE LUCROS A REALIZAR
• SALDO CREDOR DA CORREÇÃO MONETÁRIA
• ORIGINADA DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL
• ORIGINADA DE LUCROS A LONGO PRAZO
2.4.5 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
- LUCROS ACUMULADOS
- (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS
2.5 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
2.5.1 RESULTADO OPERACIONAL
- RECEITA OPERACIONAL BRUTA
• RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
HOSPEDAGEM
REGULARES
GRUPOS
PERMANENTES
LAZER E DIVERSÕES
EVENTOS E PROMOÇÕES
SALÃO DE BELEZA
LAVANDERIA
COMUNICAÇÕES: TELEFONE, FAX, INTERNET
GARAGEM, ESTACIONAMENTO
COPIAS E REPRODUÇÕES
LOCAÇÃO DE SALAS, DEPENDÊNCIAS E VITRINES
TRANSLADOS E EXCURSÕES
LOCAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS
LOCAÇÃO DE COFRES
OUTRAS RECEITAS
• RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS
RESTAURANTE
BAR
ROOM SERVICE
CAFÉ DA MANHÃ
FESTAS E BANQUETES
COFFEE BREAK
LOJA
MINIBAR (FRIGOBAR)
VENDAS PARA EMPRESAS COLIGADAS
OUTRAS RECEITAS
• RECUPERAÇÃO DE DESPESAS
ASSISTÊNCIA MÉDICA
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TRANSPORTE DE EMPREGADOS
REFEITÓRIO DE EMPREGADOS
DIVERSAS
• COMISSÕES
• RECEITAS ESPECIAIS
RESÍDUOS E SOBRAS
VENDA DE SUCATAS
• (-) DEDUÇÕES DE VENDAS E SERVIÇOS
ABATIMENTOS E DESCONTOS CONCEDI DOS
IMpOSTOS DEDUTÍV EIS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS
ICMS S/ VENDAS
PIS Si RECEITA OPERACIONAL
CORNS
ISSQN
VENDAS CANCELADAS
- CUSTO DOS SERVIÇOS
• HOSPEDAGEM
PESSOAL
ORDENADOS E SALÁRIOS
ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL
BENEFÍCIOS DE PESSOAL
MATERIAIS
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECI VEIS
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECI VEIS
BEBIDAS NACIONAIS
BEBIDAS IMPORTADAS
MATERIAIS DE REPOSIÇÃO
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE LIMPEZA
MATERIAL DE APOIO AO 1-10SPEDE
VESTUÁRIO
PRODUTOS DE REVENDA
GAS E LENHA
DIVERSOS
GASTOS GERAIS
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
SERV iços DE TERCEIRO
FRETES E CARRETOS
PREJUÍZOS EVENTUAIS
DIVERSOS
• LAZER
PESSOAL
ORDENADOS E SALÁRIOS
ENCARGOS SOCIAIS
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OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL
BENEFÍCIOS DE PESSOAL
MATERIAIS
MATERIAL DE REPOSIÇÃO
MATERIAL DE LIMPEZA
MATERIAL DE APOIO AO HÓSPEDE
MATERIAL DE REVENDA
MATERIAL DE LAZER
MATERIAL DE PROPAGANDA E PUBLICI DA 1)1
D1v ERSOS
GASTOS GERA IS
MAO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
SERVIÇOS DE TERCEIROS
FRETES E CARRETOS
PREJUÍZOS EVENTUAIS
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E
UTENSÍLIOS
DIVERSOS •
• EVENTOS
PESSOAL
ORDENADOS E SALÁRIOS
ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL
BENEFÍCIOS DE PESSOAL
MATERIAIS
MATERIAL DE REPOSIÇÃO
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE LIMPEZA
MATERIAL DE REVENDA
MATERIAL DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE
DIVERSOS
GASTOS GERAIS
SERVIÇOS DE TERCEIROS
FRETES E CARRETOS
ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS
PREJUÍZOS EVENTUAIS
TELEFONE, FAX, INTERNET
DIVERSOS
• SALÃO DE BELEZA
PESSOAL
ORDENADOS E SALÁRIOS
ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL
BENEFÍCIOS DE PESSOAL
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MATERIAIS
MATERIAL DE REPOSIÇÃO
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE LIMPEZA
MATERIAL DE REVENDA
VESTUÁRIO
DIVERSOS
GASTOS GERAIS
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
SERVIÇOS DE TERCEIROS
FRETES E CARRETOS
LANCHES E REFEIÇÕES
DIVERSOS
• LAVANDERIA
PESSOAL
ORDENADOS E SALÁRIOS
ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL
BENEFÍCIOS DE PESSOAL
MATERIAIS
MATERIAL DE REPOSIÇÃO
MATERIAL DE LIMPEZA
VESTUÁRIO
MATERIAL DE LAVANDERIA
DIVERSOS
GASTOS GERAIS
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
SERVIÇOS DE TERCEIROS
FRETES E CARRETOS
LAVANDERIA EXTERNA
PREJUÍZOS EVENTUAIS
DIVERSOS
• MANUTENÇÃO
PESSOAL
ORDENADOS E SALÁRIOS
ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL
BENEFÍCIOS DE PESSOAL
MATERIALS
MATERIAL DE REPOSIÇÃO
MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE
PRÉDIOS E INSTALAÇÕES
MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
MATERIAL DE LIMPEZA
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VESTUÁRIO
DIVERSOS
GASTOS GERAIS
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
SERVIÇOS DE TERCEIROS
FRETES E CARRETOS
DI VERSOS
- CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS
• RESTAURANTE
PESSOAL
ORDENADOS E SALÁRIOS
EN CARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL
BENEFÍCIOS DE PESSOAL
MATERIAIS
GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECI VETS
BEBIDAS NACIONAIS
BEBIDAS IMPORTADAS
MATERIAIS DE REPOSIÇÃO
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE LIMPEZA
VESTUÁRIO
GAS E LENHA
MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
DIVERSOS
GASTOS GERAIS
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
SERVIÇOS DE TERCEIROS
FRETES E CARRETOS
DIVERSOS
- ADMINISTRAÇÃO DO HOTEL
• ADMINISTRAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS
PESSOAL
ORDENADOS E SALÁRIOS
ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL
BENEFÍCIOS DE PESSOAL
MATERIAIS
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE LIMPEZA
DIVERSOS
GASTOS GERAIS
MAO-DE-OBRA TEMPOkÁRIA
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SERVIÇOS DE TERCEIROS
FRETES E CARRETOS
DIVERSOS
• ADMINISTRAÇÃO HOSPEDAGEM
PESSOAL
ORDENADOS E SALÁRIOS
ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL
BENEFÍCIOS DE PESSOAL
MATERIAIS
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE LIMPEZA
VESTUÁRIO
DIVERSOS
GASTOS GERAIS
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
SERVIÇOS DE TERCEIROS
FRETES E CARRETOS
LAVANDERIA EXTERNA
JORNAIS, REVISTAS E LIVROS
PROCESSAMENTO DE DADOS
DIVERSOS
• GERÊNCIA-GERAL DO HOTEL
PESSOAL
ORDENADOS E SALÁRIOS
ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAI,
BENEFÍCIOS DE PESSOAL
MATERIAIS
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE LIMPEZA
DIVERSOS
GASTOS GERAIS
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
SERVIÇOS DE TERCEIROS
FRETES E CARRETOS
COPIAS E REPRODUÇÕES
JORNAIS, REVISTAS E LIVROS
LOCAÇÃO DE FITAS E FILMES
SEGUROS
CURSOS E TREINAMENTOS
DESPESAS COM VEÍCULOS
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
DECORAÇÃO E JARDINAGEM
TELEFONE
DIVERSOS
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- ADMINISTRAÇÃO-GERAL
• DIRETORIA E/OU CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
HONORÁRIOS/PRÓ-LABORE
DIRETORIA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
CONSELHO FISCAL
• ENCARGOS SOCIAIS
PESSOAL
ORDENADOS E SALÁRIOS
ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL
BENEFÍCIOS DE PESSOAL
MATERIAIS
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE LIMPEZA
DIVERSOS
DESPESAS GERAIS
DESPESAS COM VEÍCULOS
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
VIAGENS E ESTADIAS
JORNAIS, REVISTAS E LIVROS
DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES
REPRESENTAÇÃO E RELAÇÕES Pl../BLICAS
CÓPIAS E REPRODUÇÕES
TELEFONES, FAX, INTERNET
SERVIÇOS DE TERCEIROS
LANCI IFS E REFEIÇÕES
DI VERSOS
• GERÊNCIA ADMINISTRATIVA
PESSOAL
ORDENADOS E SALÁRIOS
ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL
BENEFÍCIOS DE PESSOAL
MATERIAIS
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE LIMPEZA
DIVERSOS
DESPESAS GERAIS
CONDUÇÃO E TRANSPORTES
LANCHES E REFEIÇÕES
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
SEGUROS
MATERIAL DE ESCRITÓRIO
PORTE, CORREIO E MALOTES
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
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DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS
ENERGIA ELÉTRICA
TELEFONE/FAX /INTERNET
DESPESAS DE COBRANÇA
IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS
ÁGUA
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE LIMPEZA
MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES
MANUTENÇÃO DE MOVEIS, MÁQUINAS
E UTENSÍLIOS
VIAGENS E ESTADAS
SERVIÇOS DE TERCEIROS
EVENTOS E PROMOÇÕES
DESPESAS COM VEÍCULOS
COPA E COZINHA
ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS
ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES
ARRENDAMENTO MERCANTIL
ASSESSORIA EXTERNA
ASSOCIAÇÕES DE CLASSE
COMISSÕES DIVERSAS
CURSOS E TREINAMENTOS
DECORAÇÃO E JARDINAGEM
DEPRECIAÇÃO/ AMORTIZAÇÃO
DESINSETIZAÇÃO
FRETES E CARRETOS
LAVANDERIA EXTERNA
UNIFORMES
GARAGEM E ESTACIONAMENTO
MULTAS
LOCAÇÃO DE FILMES E FITAS DE
TREINAMENTO E DIVULGAÇÃO
MANUTENÇÃO DA PISCINA
DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS
PROCESSAMENTO DE DADOS
COPIAS E REPRODUÇÕES
• VENDAS
PESSOAL
ORDENADOS E SALÁRIOS
ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL
BENEFÍCIOS DE PESSOAL
MATERIAIS
MATERIAL DE APOIO AO HOSPEDE
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MATERIAL DE LIMPEZA
MATERIAL DE EXPEDIENTE
DIVERSOS
DESPESAS GERAIS
COMISSÕES S/ VENDA
PUBLICIDADE E PROPAGANDA .
VIAGENS E ESTADAS
REPRESENTAÇÃO E RELAÇÕES PUBLICAS
FEIRAS E CONVENÇÕES
FOTOGRAFIAS
COPIAS E REPRODUÇÕES
TELEFONE / FAX / INTERNET
JORNAIS, REVISTAS E LIVROS
LANCHES E REFEIÇÕES
DESPESAS COM VEÍCULOS
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
COMEMORAÇÕES E CONFRATERNIZAÇÕES
PORTE CORREIO, MALOTES
DIVERSOS
— DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES
• DEPRECIAÇÕES
S/ PRÉDIOS
S/ MOVEIS E UTENSÍLIOS
S/ MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
S/ MATERIAIS DE SERVIÇO
S/ VEÍCULOS
• AMORTIZAÇÕES
DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS
13ENIIEITORI AS EM [MÓVEIS DE TERCEIROS
— ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS
• DESPESAS FINANCEIRAS
JUROS A SOCIEDADES LIGADAS
JUROS A TERCEIROS
JUROS E DESPESAS COM EMPRÉSTIMOS E
FINANCIAMENTOS
JUROS E DESPESAS COM FORNECEDORES
DESPESAS COM DESCONTO DE DUPLICATAS
DESCONTOS CONCEDIDOS
COMISSÕES E TAXAS BANCARIAS
VARIAÇÃO CAMBIAL
DIVERSOS
• (-) RECEITAS FINANCEIRAS
JUROS DE SOCIEDADES LIGADAS
JUROS DE TERCEIROS
RECEITAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS
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JUROS DE MORA
DESCONTOS OBTIDOS
VARIAÇÃO CAMBIAL
DIVERSAS
- VARIAÇÕES MONETÁRIAS
• ATIVAS
• PASSIVAS
25.2 RESULTADOS NÃO-OPERACIONAIS
- RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS
• GANHOS DE CAPITAL
LUCRO DA ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS
LUCRO DA ALIENAÇÃO DE BENS IMOBILIÁRIOS
LUCROS EM OUTRAS OPERAÇÕES
RECEITAS DE PARTICIPAÇÕES
• OUTRAS RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS
SOBRAS DE CAIXA
VENDA DE SUCATAS DO ATIVO PERMANENTE
DESPESAS NÃO-OPERACIONAIS
• PERDAS DE cArrrAL
PREJUÍZOS NA ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS
PREJUÍZOS NA ALIENAÇÃO DE BENS PERMANENTES
253 RESULTADO DE CORREÇÃO MONETÁRIA
- CORREÇÃO MONETÁRIA DO ATIVO PERMANENTE
- CORREÇÃO MONETÁRIA DO PATRIMÓNIO LÍQUIDO
25.4 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
23.5 RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO Imrosm DE RENDA
2.5.6 PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA
2.5.7 RESULTADO LIQUIDO APÓS IMPOSTO DE RENDA
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