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- ,FORMAÇAO DE PREÇOS EM HOTEIS E POUSADAS DE PENEDO,

DISTRITO DE ITATIAIA - RJ

RENATA TAMlREZ RAMALHO

RESUMO

A formação de preços tem sido um assunto bastante abordado em pesquisas, devido à
alta concorrência do mercado atual, onde as empresas buscam a diferenciação uma das outras,
de forma a atrair mais clientes. Sendo assim, presente trabalho tem por objetivo analisar o
processo de formação de preços do setor hoteleiro em Penedo, distrito de Itatiaia/RJ. A
metodologia utilizada neste estudo foi bibliográfica através de livros, artigos, revistas e sites
da internet e também por meio de pesquisa de campo, com a coleta de dados através de
aplicação de questionários com proprietários, gerentes e recepcionistas de hotéis/pousadas.
Com a coleta de dados, foi possível analisar os fatores que influenciam a formação de preços,
sendo os principais: preços da concorrência, nível de demanda, sazonalidade e custos. A
maioria dos estabelecimentos hoteleiros em Penedo pratica uma margem de lucro em média
de 50% a 60% do preço de venda, evidenciando, portanto, uma boa lucratividade do setor
hoteleiro em Penedo.

Palavras-chave: Setor hoteleiro; Formação de preço; Penedo-Itatiaia/RJ.

-1. INTRODUÇAO

A empresa, por meio da determinação do preço, passa a explorar alternativas

competitivas para o mercado, o qual tem por objetivo seu desenvolvimento e lucratividade.

Para tanto, direciona as decisões estratégicas à otimização dos resultados (CASTRO, 2005).

Para Rezende (2011), o preço influi sobre as empresas, de maneira a identificar

estratégias, visando a uma maior participação no mercado, a maximização os lucros, a

concorrer com empresas do mesmo segmento e a liderar o mercado.

° processo de formação de preço envolve a coleta, ordenação e análise de diferentes

atributos e características do produto e de mercado e, principalmente, o valor percebido pelos

clientes. Segundo Resende e Scarpel (2007) a demanda de um produto ou serviço não
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depende do mesmo, mas das características inerentes a ele. O valor percebido pelo cliente é

a combinação das utilidades de cada atributo nos diferentes segmentos do mercado.

Com vistas a tomar decisões em relação ao preço, aos custos e à satisfação dos

clientes, as empresas adotam estratégias competitivas, de forma a definir um preço de venda

adequado, sendo que, o preço ideal de venda é aquele que cobre os custos e ainda proporciona

o retomo desejado para a empresa. De acordo com Moura Junior e Orssato (1997, p.8) um

preço competitivo é fruto de uma atividade sistemática da análise e planejamento, dentro de
. ,..,uma organlzaçao.

Para Bandeira e Oliveira (2004) a lucratividade da organização e, até mesmo sua

continuidade, são consequências da fixação de preços adotada. Para a formação do preço é

importante analisar o ambiente no qual a empresa está inserida, seus riscos e possíveis

inadimplentes; isto no ponto de vista financeiro.

Já no ponto de vista comercial, Machado et. aI. (2006), afirmam que as empresas

enfrentam dificuldades para determinar o preço de seus produtos ou serviços, visto que o

preço sofre influência do mercado, considera o poder aquisitivo da população, a qualidade, a

oferta do produto, e alternativas de escolha em função de preferências do consumidor.

Para atrair clientes, as empresas, geralmente, tem a intenção de gerar diferenciação.

Para isto, elas precisam atentar-se à fatores como qualidade, preço e custos que farão com que

seus produtos ou serviços sejam atrativos e, ao mesmo tempo, apresentem lucratividade.

Oliveira et. ai. (2008), afirmam que para o setor hoteleiro, preços e qualidade

apresentam decisiva importância para a conquista de clientes. Atualmente o mercado

hoteleiro passa por inumeras mudanças e evoluções; com isto, há um consequente aumento

na concorrência. Sendo o setor cada dia mais competitivo, os hotéis procuram formas viáveis

para reduzir seus gastos e aumentar seu faturamento. No entanto, precisam sempre fazer

investimentos em suas intalações, visando a comodidade e satisfação dos clientes.

Para o setor hoteleiro, esta relação de preço e qualidade faz a diferença na escolha do

cliente, seja para o turismo ou para viagens de negócio e, por isto, deve-se cuidadosamente

determinar o preço das diárias e procurar conquistar cada vez mais clientes.

Diante do exposto, este trabalho tem como objetivo analisar o processo de formação

de preços do setor hoteleiro em Penedo, distrito de Itatiaia/RJ. Busca-se-á compreender a

forma com que cada hotel/pousada estudado realiza sua formação do preço.

A metodologia utilizada neste estudo será bibliográfica, através de livros, artigos,

revistas e sites da internet. Nas palavras de Vergara (2000, p.46) pesquisa bibliográfica é o
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estudo sistematizado desenvolvido com base em material publicado em livros, revistas,

jornais, redes eletrônicas, isto é, material acessível ao público em geral.

O estudo conta também com a pesquisa de campo, que se dará através da coleta de

dados por meio de questionários que serão aplicados em hotéis do município citado,

permitindo analisar o problema de pesquisa com maior profundidade. Pesquisa de campo é

investigação empírica realizada no local onde ocorre ou ocorreu umfenômeno ou que dispõe

de elementos para explicá-la (VERGARA, 2000, p.45).

A pesquisa de campo foi estruturada de forma a aplicar de questionários em hotéis e

pousadas de Penedo/Itatiaia - RJ. Estes questionários foram baseados em outros questionários

sobre formação de preço e buscou-se coletar informações acerca das empresas e do mercado

que estão inseridas. A aplicação ocorreu nos dias 26 e 28 de novembro de 2013, e o percurso

foi escolhido aleatóriamente, preferindo áreas onde houvesse uma maior concentração de

estabelecimentos hoteleiros, como as áreas centrais do distrito. Foram entregues 30

questionários a proprietários, gerentes e recepcionistas de hotéis e pousadas, e todos foram

respondidos corretamente de forma a serem utilizados nesta pesquisa. Além da aplicação dos

questionários, foram coletadas outras informações relevântes, através de conversas com os

colaboradores dos hotéis e pousadas, as quais serão utilizadas para a análise dos resultados.

Para melhor entendimento este estudo está dividido em 4 seções: Introdução,

Fundamentação Teórica, Apresentação e Análise dos Resultados e Considerações Finais.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Esta seção versa a respeito do setor de hotelaria, sobre formação de preço de venda,

modelos e metódos, formação de preço de venda no setor de hotelaria.

2.1. O SETOR DE HOTELARIA

O hotel é um estabelecimento comercial de hospedagem, que oferece aposentos

mobiliados, com banheiro privativo, para ocupação iminente ou temporária, oferecendo

serviço completo de alimentação, além dos demais serviços inerentes à atividade hoteleira

(CASTELLI, 2000, p.18). No entanto, atualmente existem também hotéis e pousadas com

banheiros coletivos, e alguns deles não oferecem serviço de alimentação ou optam por servir

apenas o café da manhã.

De acordo com a Associação Brasileira de Indústria de Hotéis - ABIH (2013, p.5), a

indústria hoteleira brasileira possui aproximadamente 18 mil meios de hospedagens, é

responsável pela geração de cerca de um milhão de empregos, diretos e indiretos, gera uma
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receita bruta em torno de U$ 2 bilhões e possui um patrimônio imobilizado em torno de U$

10 bilhões, além de ser fonte arrecadadora de mais de U$ 400 milhões em impostos e taxas.
,

A atividade hoteleira está intimamente relacionada à prestação de serviços. E um

local destinado a abrigar pessoas de origens heterogêneas, com temperamentos, propósitos e
,

interesses muito diversos. E um estabelecimento comercial peculiar, que nunca se pode

permitir fechar-se ou de estar alerta para os clientes (ANDRADE; BRITO; JORGE, 2000).

Para o Sebrae (2013), 90% das empresas de hospedagem brasileiras são micros e

pequenos estabelecimentos, sendo considerada micro empresas aquelas com faturamento

igualou inferior à R$ 240 mil e pequenas empresas aquelas com faturamento de até R$ 2,4

milhões.

No mercado hoteleiro, não existem dois hotéis exatamente iguais instalados no mesmo

lugar. No entanto, há hotéis semelhantes. O consumidor pode até estar disposto a pagar mais

pelo serviço que melhor lhe agrada, entretanto, se o preço estiver muito alto, o mesmo

deixará de lado suas preferências e se instalará no hotel concorrente (WANDERLEY,2004).

Segundo Wanderley (2004), além do fator qualidade para a formação do preço da

diária de hotéis, é levado em consideração a localização do estabelecimento, as instalações,

serviços e imagem da empresa e a satisfação dos usuários do hotel. Geralmente, o preço da

hospedagem/diária corresponde à utilização do espaço e dos serviços por um período de 24

horas, obsevando os horários fixados para entrada e saída do hóspede.

Para Vieira e Souza (2005), os hotéis necessitam de adequados sistemas de gestão e

sistematização de informações de custos, que auxiliem na tomada de decisões, em vista aos

investimentos realizados para sua criação. O sistema de apuração dos custos é fundamental

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

do ponto de equilíbrio e, também, para a compor a lucratividade do empreendimento

hoteleiro.

Para Vieira (2013), o turismo no Brasil vem ganhando expressividade dentre os

diversos setores da economia. O turismo é um setor de profundas tranformações e por isso, é

foco de inúmeros estudos e requer frenquentes invetimentos para se desenvolver.

A atividade turística é de fundamental importância na economia. Segundo Theobald

(2001), o turismo é um dos principais segmentos do setor de serviços.

O Ministério do Turismo, adota o conceito de turismo estabelecido pela Organização

Mundial de Turismo - OMT: as atividades que as pessoas realizam durante viagens e estadas

em lugares diferentes do seu entorno habitual, por um período inferior a um ano, com

finalidade de lazer, negócios ou outras (OMT, 2001).
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2.2. PENEDO- DISTRITO DE ITATIAINRJ

Penedo está localizado no Estado do Rio de Janeiro, na cidade de Itatiaia, às

margens da Rodovia Presidente Dutra (BR-116) que liga o Rio de Janeiro a São Paulo. Além

de ser uma das mais belas paisagens do país (VISITE PENEDO, 2013).

O setor hoteleiro de Penedo, tem um tempo sólido de atuação no mercado, e atraem

os turistas de lazer devido sua à beleza natural. O distrito oferece uma vasta e variada rede

hoteleira, restaurantes de alta qualidade, lo}·as de artesanato e um comércio local

diversificado, bem ao gosto de quem procura a região para fugir da agitação dos grandes

centros urbanos (VISITE PENEDO, 2013).

Penedo atualmente, está se beneficiando com a vinda de grandes montadoras e

empresas para a região Sul Fluminsense, a qual ficou conhecida como RIP, Pólo Industrial

que abrange as cidades de Resende, Itatiaia e Porto Real, fazendo alusão ao ABC paulista

(INDA, 2013). Este Pólo favorece as cidades próximas, como Penedo, gerando impactos

positivos na renda e economia local, além de fomentar o turismo de lazer e de négocios na
.'"reglao.

'"2.3. FORMAÇAO DE PREÇO DE VENDA

A definição de preço está relacionada à troca, onde um indivíduo desembolsa uma

quantidade de moeda para adquirir um produto ou serviço que lhe agregue valor; já o

vendedor, recebe uma compensação por oferecê-lo. A empresa procura, através do preço,

recuperar custos e compensar a manutenção da atividade que exerce (MOURA JUNIOR E

ORSSATO, 1997).

Por outro lado, de forma mais complexa, Dubois et aI (2009) explica que a

determinação do preço vem a partir das Leis da Oferta e da Procura.
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Preços

Oferta

Procura

Quantidade Comercializada Quantidades

Figura 1: Comportamento Oferta e Procura.
Fonte: Dubois et. ai., (2009).

No gráfico o ponto de interseção entre a oferta e a demanda reflete o preço e a

quantidade de equilíbrio.

Ainda para Dubois et. aI., (2009), preços são recursos contábeis que indicam e

ajudam a controlar a eficiência dos bens ou serviços e irão refletir o resultado da eficiência

das empresas.

De acordo com Kotler e Keller (2006), o preço informa ao mercado o posicionamento

pretendido. Os mesmos ressaltam ainda, que o preço é flexível e pode ser alterado com

rapidez, adaptando-se ao mercado.

A correta formação do preço é essencial para a sobrevivência da empresa no mercado.

Devido à mudança dos tempos e dos consumidores, o contexto econômico, segundo Oliveira

(2004, p.2), se caracteriza pela alta competitividade, pela sofisticação dos consumidores e

pela velocidade em que ocorrem as mudanças.

Uma política de preços eficiente significa estar de acordo com o mercado, pois este

influi diretamente no preço devido à Lei da Oferta e da Procura. Em períodos em que a

oferta excede à procura, o preço tende a cair, em períodos nos quais a demanda supera a

oferta, a tendência do preço é aumentar (DUBOIS et. aI., 2009). Com a competitividade

entre as empresas, também se pode haver alterações no preço de um produto

2.3.1. Métodos de custeio

Este tópico apresenta os métodos de custeios mais utilizados em empresas, para

determinar o custo de produção de um produto ou serviço.
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,
E importante destacar que, independentemente do método de custeio utilizado, o custo

total é o mesmo. As empresas apenas utilizam o método que melhor se encaixam ao seu

estabelecimento, de acordo com seus fins gerenciais.

Para com Giuntini (2009), observam-se os seguintes tipos de custeio (os mais

utilizados) :

Custeio por Absorção: o método de custeio por absorção consiste na apropriação

de todos os custos da produção ou serviço, sendo que os gastos relativos ao esforço da

atividade são distribuídos para todos os produtos elaborados ou serviços prestados (custos

fixos, variáveis, diretos e indiretos) (GIUNTINI, 2009).

O custeio por absorção deriva da aplicação dos princípios de contabilidade
,

geralmente aceitos. E o sistema de custo que aloca, através de rateios, os custos fixos e os

gastos gerais de fabricação, aos produtos ou serviços fornecidos pela empresa. Este custeio é

o sistema de custeio legalmente aceito no Brasil (GIUNTINI, 2009).

Este método não é um princípio contábil propriamente dito, mas uma metodologia

decorrente dele, nascida com a Contabilidade de Custos, sendo ainda adotado pela

Contabilidade Financeira e válido tanto para fins de Balanço Patrimonial, Demonstração de

Resultados e também para fins fiscais (GIUNTINI, 2009).

Segundo Vieira e Souza (2005), o método é inflexível para efeitos gerenciais de

estratégia e preços e em situações competitivas ou de recessão da demanda. Há também,

pontos fracos do custeio por absorção que o torna dispensável às decisões gerenciais:

- Não apropria todos os custos dos produtos, ficando de fora do cálculo às despesas

de administração e de vendas;

- Não leva em conta a variabilidade dos custos em função dos volumes de

venda/produção.

Custeio Baseado em Atividades - ABC: o Sistema Baseado em Atividades descreve a

forma como uma empresa emprega tempo e recursos para atingir determinados objetivos. O

ABC é um método para rastrear os custos de um negócio ou departamento, para as

atividades realizadas e para verificar como estão relacionadas à geração de receitas e

consumo dos recursos. O método avalia o valor que cada atividade agrega, para o

desempenho do negócio (VIEIRA E SOUZA, 2005).

O ABC é uma metodologia desenvolvida para facilitar a análise estratégica de custos

relacionados com as atividades que mais impactam o consumo de recursos de uma empresa.

A quantidade, a relação de causa e efeito e a eficiência e eficácia com que os recursos são
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consumidos nas atividades mais relevantes de uma empresa, constituem o objetivo da análise

estratégica de custos ABC (VIEIRA E SOUZA, 2005).

Este não é um sistema aceito pela Receita Federal do Brasil na avaliação de estoque,

no entanto é um instrumento bastante flexível, o qual facilita estratégias de preços em termos

de competitividade para a empresa (VIEIRA E SOUZA, 2005).

Custeio Variável: em vez de se tomar como base o custo por absorção, os valores

básicos de referência desse critério, são os custos mais as despesas variáveis do produto que

possam ser identificadas. Esse critério é coerente com a análise custo/volume/lucro ao

determinar, na formação do preço de venda, a margem de contribuição de cada produto,

(GIUNTINI, 2009)

Nesse critério, só são alocados aos produtos os custos variáveis, ficando os custos

fixos separados e considerados como despesas do período. Segundo Vieira e Souza (2005),

este custeio detalha os custos por atividade, apurando as que agregam maior valor e as que

não agregam valor aos produtos e serviços.

Nesse método, reforça-se o conceito da margem de contribuição, que é receita efetiva

que a empresa recebe. Para Costa (2005, p.l) qualquer preço que sugere margem de

contribuição positiva significa umpreço aceitável economicamente.

Custeio Meta: segundo Oikawa et. ai., (2009, p.5) o custeio meta é um método pelo

qual os custos de produção são determinados a partir do preço de produto constante no

mercado.

Oikawa et. al., (2009), ainda afirma que este custeio conceitua-se como a diferença

entre o preço de venda projetado e a parcela de lucro desejado pela empre a. A partir daí,

tem-se o custo permitido, ou custo meta a ser alcançado pela empresa. A seguir fórmula do

custo meta:

Custo meta == preço de venda (-) lucro desejado

De acordo com Vieira e Souza (2005), observa-se que as principais características

dos sistemas de custeio referem-se às questões voltadas para a tomada de decisões

gerenciais, além da aceitação ou não pela legislação brasileira em vigor.

Ainda para Vieira e Souza (2005), comparando os modelos, pode-se perceber que o

sistema de custeio por absorção, o único sistema de custeio aceito pela legislação em vigor

no Brasil, cuja função são os custos e não o mercado; este custo não é utilizado em decisões

gerenciais, uma vez que os custos fixos são apropriados por meio de rateios, podendo os
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resultados ser enganosos, considerando as variações nas bases de rateio. Já o sistema

baseado em atividades tem por objetivo a competitividade por meio do valor de seus produtos

ou serviços. O sistema de custeio variável preocupa-se com o mercado em si, tal como a

formação da margem de contribuição; este é de uso gerencial e voltado para o enfoque

mercadológico externo. Por sua vez o custeio meta define o máximo custo que uma empresa

pode ter, tendo em vista uma margem de lucro satisfatória, é de uso gerencial da empresa.

De acordo com Giuntini (2009), a empresa deve primordialmente conhecer o mercado

em que atua, o ambiente em que está inserida, a concorrência e acerca dos pontos fortes e

fracos existentes em sua estrutura. O conhecimento da empresa a levará a definir obJ'etivose
,

estratégias que a ajudarão a se impor em um determinado mercado. E importante, também,

verificar quais as características e atributos do produto ou serviços que são apreciados pelos

clientes atuais e potenciais, e quanto estariam dispostos a pagar pelo produto. Após essas

criteriosas avaliações, as empresas estão aptas a realizar a decisão de qual preço deverá

praticar.

Para Horngren, et. al., (2000), o preço deve ser estabelecido de acordo com a venda

do produto e com os custos de produção. Estes custos devem receber um aumento referente

ao retorno que a empresa deseja obter. No entanto, mediante as forças do mercado, o preço

pode ser alterado em função da reação do cliente a níveis alternativos de preço e dos preços

oferecidos pelos concorrentes.

A seguir, métodos para formação do preço de um produto ou serviço mais comumente

usado:

Mark-up: trata-se de um método comum usado para a formação de preços. Este

acrescenta uma taxa padrão ao custo do produto. Embora não seja adequado ao ponto de

vista gerencial, ele é simples e prático. O mesmo proporciona, apenas, uma visão da

diferença entre o preço de compra e o preço de venda o qual se conhece também por

margem bruta (GIUNTINI, 2009).

O cálculo consiste na multiplicação do preço de compra por um percentual de

acréscimo, o qual é a margem de lucro que a empresa deseja. O lucro propriamente dito é o

montante que resta do valor de venda depois de descontados os custos, as despesas e os

impostos (GIUNTINI, 2009).

Ainda segundo Giuntini (2009), Para a definição do mark-up não são levados em

consideração os impostos, as despesas incorridas e o valor do lucro desejado, e sim a

interação entre mark-up e os custos incorridos na compra. Quando a empresa não sabe quais
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são esses valores, não poderá afirmar com certeza se o produto está sendo vendido com lucro

ou prejuízo. Segue a fórmula para o cálculo mark-up:

Mark - up =% Desejado x Custo Unitário

Método Baseado no Investimento: já para se calcular o preço de venda por meio do

método baseado no investimento, deve-se ter uma base em percentual previamente definida

de acordo com o planejamento, este percentual é o retorno que a empresa deseja obter do

capital investido. Para se calcular o preço de venda através deste método, é necessário

determinar o custo e as despesas totais para o período e identificar o investimento total do

período (GIUNTINI, 2009).

Preço de Venda = Despesas + (% Retomo x Capital Investido) Custo Total

Método Baseado no Custo: para o método baseado no custo, o conhecimento da

estrutura do processo produtivo poderá constituir uma vantagem competitiva. Colocado em

processos rotineiros, qualquer alteração no preço se tornará fácil e estruturada. Para o

cálculo é necessário a definição do mark-up, que é uma taxa de marcação, ou seja, o

percentual que é aplicado aos custos e despesas (GIUNTINI, 2009). Portanto:

Preço de Venda = Custos + Despesas Variáveis + Despesas Fixas +Mark -up

o mercado consumidor pode ou não aceitar a pretensão de lucro estabelecido pela

empresa. Portanto, o lucro dever ser estimado e calculado com a máxima cautela

(GIUNTINI, 2009).

"'"

2.4. FORMAÇAO DE PREÇO DE VENDA NO SETOR DE HOTELARIA

A respeito da formação de preço de venda no setor de hotelaria, o preço de um serviço

abrange o custo total. Para aformação de preço em um hotel pode ser feita através do u o da

intuição, observação do mercado, tomando como guia a empresa dominante no mercado, por

tentativa, baseada nos clientes, e cálculo, em que a receita e custo do serviço e a margem de

contribuição são analisados (NISHIKA WA et. aI., 2000, p.65 apud CALDAS 2005, p. 56).
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No entanto, a formação do preço de venda no setor de hotelaria, se toma assim, complexa,

pois, devem ser avaliados vários fatores, conforme expostos na citação do autor.

Sendo levados em conta diversos fatores que influencia na formação do preço de

venda, sua fixação é ditada pela concorrência. Ora, administrativamente deve-se o gestor do

hotel perceber o preço cobrado pelo seu concorrente, para assim, se manter competitivo,

quando um preço da diária de hospedagem está maior que a do mercado, certamente poderá

ocorrer uma descontinuidade da entidade.

A determinação de preço se toma no setor hoteleiro uma das mais importantes e

complexas decisões a ser tomada.

O hoteleiro, para estabelecer o preço da hospedagem, pode basear-se nos seguintes

pontos: - qual o preço que poderá vender? - Qual o preço que o cliente está disposto a

pagar? - O lucro gerado pelo preço que poderá vender e o preço que o cliente está disposto a
"pagar (CAON e CORREA, 2002).

Além desses pontos, deve-se o gestor do hotel se atentar em saber se o mercado aceita

pagar o valor da diária imposta pelo hotel.

A determinação do preço da hospedagem parte da análise do padrão das reservas

passadas, das tarifas, dos cancelamentos para maximizar os lucros das taxas de ocupação e

da determinação de tarifas mais competitivas, portanto levando em consideração preço de

mercado (CHON e SPARRIWE, 2003, p. 157).

Conforme acima, uma análise comportamental e financeira deve ser feita com

hospedagens anteriores, assim, é possível detectar o que pode ser mudado e o que deve ser

mantido, sempre levando em conta o preço do mercado.

Dessa forma, entende-se que o mercado é o grande mensurador nas decisões de preço

de venda e sua formação nos hotéis, a concorrência desse modo se toma importante, pois o

setor deve estar atento aos preços que os demais praticam no mercado.

O preço máximo que a empresa hoteleira pode praticar deve ser baseado no custo,

concorrência e valor. A formação de preços é um procedimento pelo qual determina-se o

valor monetário a ser colocado à disposição de um segmento de mercado, que poderá, ou

não, efetuar a compra (LEITE, 1996, p. 32).

Enfim, certo é que o gestor do hotel deve na formação do preço se basear no mercado,

como já exposto anteriormente, mas, é através do custo total dos serviços que será

evidenciado o grau de competitividade deste com mercado. A empresa hoteleira deve saber

como, o que e, quanto está gastando para assim ter vantagens competitivas no mercado. O
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custo do serviço deve-se estar de acordo com os anseios do cliente e da receita necessária no

serviço prestado.

3. RESULTADOS E ANÁLISES DA PESQillSA

As seções anteriores deste trabalho definiram um percurso metodológico e teórico

necessário para analisar o processo de formação de preços do setor hoteleiro em Penedo,

propondo-se compreender a forma com que cada hotel/pousada estudado realiza sua formação

do preço, e cuja apresentação e análise dos resultados é o objetivo desta seção.

Antes de adentrar nos resultados, salienta-se que esta pesquisa foi realizada em

Penedo, distrito do município de Itatiaia, na região Sul Fluminense no Estado do Rio de

Janeiro, por meio de coleta de dados, através de questionários com 30 (trinta) proprietários

gerentes e recepcionistas de hotéis/pousadas. Os questionários foram respondidos de forma

adequada, portanto, todos foram considerados para este trabalho. Algumas opniões relevantes

dos respondentes, também serão consideradas para a análise dos resultados.

Os resultados da pesquisa se iniciam com informações acerca das empresas, para um

melhor conhecimento sobre os estabelecimentos e ambiente no qual o mercado hoteleiro de

Penedo está inserido.

O primeiro Gráfico apresenta os anos de atuação dos hotéis e pousadas no mercado:
~--------

Tempo de atuação no mercado

17>/0 [l1li A Irenos de 3anos
~ Entre 3 e 5 anos

EJ Entre 6 e 10anos

O Entre 11e 15anos

O Entre 16e20anos

I O l\1ais de 20 anos17>/0
L--_ _ __ __ __

Gráfico 1: Tempo de atuação no mercado
Fonte: Elaborado pela autora, 2013.

Conforme o Gráfico 1, 46% dos hotéis e pousadas estão no mercado a mais de 20

anos, configurando a tradição, estabilidade e credibilidade que empresas apresentam no



15

mercado. Mesmo com o grande número de estabelecimentos em Penedo, muitas empresas

vêm surgindo devido à grande demanda do local, afirma um novo proprietário de hotel.

O Gráfico 2 apresenta os resultados sobre aos turnos praticados por hotéis/pousadas,

do distrito estudado:

47% 50%

[J] 4 TlITlos (manhã,
tarde, noite e
madrug;lda)

O 3 TlITlos (manhã,
tarde e noite)

Turnos que os hotéis/pousadas

-''/0

111 o.tros

Gráfico 2: Turnos que os hotéis/pousadas praticam
Fonte: Elaborado pela autora, 2013.

O Gráfico anterior apresenta que 50% dos estabelecimentos praticam 4 turnos, isto se

deve pela necessidade de bom atendimento ao consumidor, por se tratar de um setor que

requer um funcionamento de 24 horas.

A seguir o Gráfico 3 apresenta o número de funcionários (incluindo recepcionista,

gerente, arrumadeiras, cozinheiras, demais funções e o proprietário).
-------

------ 1

Número de funcionários lor cp..e 3

I ~ Entre 3 e 5

O Entre 6 elO

[] Entre 11 e 15

fi Entre 16 e 20

~ Entre 21 e 25

[] Entre 26 e 30
I

O ~s cp..e 30 fincionários
~---- --- j

Gráfico 3:Número de funcionários
Fonte: Elaborado pela autora, 2013.

Os resultados apontaram, conforme Gráfico 3, uma prevalência entre 6 a 1O e 11 a 15

funcionários, em média, de 9 hotéis/pousadas questionadas. Acredita-se que essa questão

varia de acordo com o tamanho, necessidade e porte do negócio.
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o Gráfico 4, expressa o grau de escolaridade dos participantes desta pesquisa.

---- -- -- ----------,

30% I OJ Ensino Fmdamental
IQEnsino rvtXtio

(] Ensino &{>erior

111PÓs-CtadBção

Grau de escolaridade dos participantes

3% 70/0

Gráfico 4: Grau de escolaridade dos participantes
Fonte: Elaborado pela autora, 2013.

Os resultados do Gráfico 4 apontaram que 60% dos participantes possuem Ensino

Superior, o que configura um importante requisito para uma boa administração de um

estabelecimento. No entanto, salienta-se que existem bons administradores que não possuem

níveis avançados de escolaridade.

Quanto ao tempo de trabalho no mercado hoteleiro, o Gráfico 5 apresenta o resultado.

13% 13% o Entre 3 e 5 anos

C Entre 6 e 10 anos

o Entre 11 e 15 anos

11 Entre 16 e 20 anos

Tempo de atuação no mercado hoteleiro
~ l\.1aisqte 20 anos re traOOlhono

mercacb hoteleiro

Gráfico 5: Tempo de atuação no mercado hoteleiro
Fonte: Elaborado pela autora, 2013.

Os resultados apontaram que 34% dos funcionários trabalham no mercado hoteleiro

entre 3 e 5 anos.

No gráfico a seguir, apresenta-se a estimativa do número de acomodações para

hóspedes em Penedo.
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Quantidade de acomodações do hotel/pousada

30/0 30/07% 7%3%

Ll l\1enor q..e 5

a Entre 6 elO

[J Entre 11 e 15

m Entre 16 e 20

ElEntre 21 e 30

11 Entre 31 e 40

(;3 Entre 41 e 50

rn rvlais q..e 50
apartamentoslcp:n1os

Gráfico 6: Quantidade de acomodações do hotel/pousada
Fonte: Elaborado pela autora, 2013.

o Gráfico 6 apresenta que 40% dos hotéis e pousadas pesquisados contém entre 21 a

30 acomodações.

O Gráfico 7, dispõe sobre o número de clientes (hospedagem) por dia.

Número de clientes (hospedagem) por dia

3% 70/0 00/0 13%

27%

I o l\1enor q..e 5

@ Entre 6 elO

t9 Entre 11 e 15

O Entre 16 e 20

O Entre 21 e 30

E!I Entre 31 e 40

I SJEntre 41 e 50
I

I [) l\1ais <pe 50 clientes por di~

Gráfico 7: Número de clientes (hospedagem) por dia
Fonte: Elaborado pela autora, 2013.

Dos hotéis/pousadas participantes desta pesquisa, 8 afirmaram que em média tem

hospedado entre 16 e 20 clientes, num total de 27%. Os participantes informaram ainda, que a
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ocupação maior ou total das acomodações dos hotéis e pousadas acontece em finais de

semana ou feriados e em altas temporadas.

Quanto as modalidades de diárias que o hotel/pousada trabalha, o Gráfico 8 apresenta

os resultados.

25 ,----------------

Modalidades de diárias

20 -+----- ....

115 ---: -: -:-:

5

...---

10 .,-- -

O ....~-- --~ 11111111

Smples rv1xtiano ~riOf 9.Jper Luxo rufO prurão

Gráfico 8: Modalidades de diárias
Fonte: Elaborado pela autora, 2013.

A maioria dos participantes desta pesquisa, afirmou que apresentam a modalidade

simples, seguida por mediano, superior e super luxo, respectivamente. Alguns participantes

declararam possuir também as modalidades máster e chalé.

O Gráfico 9, buscou mensurar a taxa média de ocupação do hotel, por semana.

Taxa média de ocupação por semana

13% 100/0

~ l\1eno de :xJ>/odo quarto /apartarrentos
ficamcornhó ped

m Entre Y/oe 3(J>/Od quarto /apartarrentos

l
ficamcornhópedes

Q Entre 3(J>/oe4<J>/odo quarto /apartarrentos
ficamcornhóspedes

6J Entre Yoe5CP/odosquartos/apartarrentos
ficamcornhóspedes

r:J Entre 5CP/oeffJ>/odos quartos/apartarrentos
100/0 ficamcornhóspedes

83 Entre ffJ>/oeíU>/odos quartos/apartarrentos
ficamcornhóspedes

Q Entre íU>/oeW/odos quartos/apartarrento
ficamcomhóspedes

~ l\t1ais de W/odo quartos/apartarrento
ficamcornhóspedes

7>/0

Gráfico 9: Taxa média de ocupação por semana
Fonte: Elaborado pela autora, 2013.
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o Gráfico 9 mostra um percentual de mais de 800/0 dos quartos/apartamentos com

hóspedes, por semana.

Fazendo uma adendo aos resultados dos Gráficos 6 e 7, os mesmos mostram que há

uma média de ocupação de 70,59% por dia. E também de acordo com o que foi dito pelos

participantes que responderam ao questionário, os hotéis e pousadas de Penedo apresentam

ocupação total ou ocupação da maioria das acomodações nos finais de semana, feriados e em

altas temporadas. Sendo assim, o Gráfico 9 se torna relevante à pesquisa de forma a expressar

a taxa média de ocupação por semana para a maioria dos respondentes.

Neste momento, inicia-se a segunda parte da pesquisa, com informações a respeito da

gestão de preços praticados pelos hotéis/pousadas em Penedo, informações estas de maior

relevância para o trabalho.

A começar pelos fatores mais importantes para formação do preço, como mostram os

gráficos 10 a 15 a seguir, os quais têm por objetivo expor o resultado quanto ao grau de

importância ao estabelecer o preço da diária de uma acomodação/apartamento.

Preço da concorrência

9
8

7

6
5
4
3

2

1
I O

Vital Pooco Quasecp:! m IrrelevanteMuito
Importante

Importante
importante importância

Gráfico 10: Preço da concorrência
Fonte: Elaborado pela autora, 2013.

No gráfico 10, 16 participantes da pesquisa expressam como pouco importante, quase

sem importancia e irrele ante o item preço da concorrência, no entanto, 14 participantes

expressam como vital, muito importante e importante o preços da concorrência para

influênciar o preço da diária. Isto nos mostra que para alguns estabelecimentos há uma

notável consideração pelo preço da concorrência, de forma que os preços das diárias de hotéis

e pousadas em Penedo sejam similares.

Nível de Demanda (nível da procura de hospedagem pelos clientes)
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importante importância
Muito

Importante

Gráfico 11: Nível de Demanda (nível da procura de hospedagem pelos clientes)
Fonte: Elaborado pela autora, 2013.

o Gráfico 11 mostra que 16 participantes da pesquisa expressam o Nível de Demanda

como relevante para a formação do preços da diária, ou seja, a demanda é vital, muito

importante e importante. Já para 14 respondentes, a demanda é pouco importante, quase sem

importancia e irrelevante para a determinação do preço. Neste caso, a maioria revela que

demanda influencia no nível de preços, de forma que para comprovar, em finais de semana,

feriados e altas temporadas, onde a demanda é maior, o preço de hotéis e pousadas em Penedo

aumentam, de acordo com os respontes desta pesquisa.

Datas (se feriado ou férias ou final de semana, o preço é maior; se dia útil e/ou período de aulas, o
preço é menor) _

12 f···..·················•··•••··•···•···················..............••....... ..•................... . ................• .. •y. y ••••••••••••••••••••••••••_._ ••••••••••••···························,····.·,· •••••••••••••••..w··,.,.: , ~

10r-~--~------------------------------------~--------------~

4 ~----I·.·.·.·-..---

2 1----1 .... .......--...--

Vital Irrele anteMuito
Impoltante

POlrO

importante

Q.ase q..e m
importância

Importante
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Gráfico 12: Datas (se feriado ou férias ou final de semana, o preço é maior; se dia útil e/ou
período de aulas, o preço é menor)

Fonte: Elaborado pela autora, 2013.

Conforme resultado do Gráfico 12, para 19 participantes as datas, são vitais, muito

importante e importante para o estabelecimento do preço da diária. Já para a minoria, 11

participantes, as datas são quase sem importancia e irrelevantes para a formação do preço. A

explicação para este caso se faz como a do gráfico 11 expressa anteriormente; em períodos

como finais de semana, feriados e altas temporadas, onde a demanda se eleva, o preço de

hotéis e pousadas em Penedo aumentam, evidenciando assim, a relevância das datas para a

formação do preço da diária.

Custos de hospedagem (funcionários, água, energia elétrica, internet, alimentação oferecida aos

hóspedes, etc.)

Vital Muito
lrr1Jortante

lrr1Jortante Pouco ~e que sem Irrelevante
irq>ortante irq>ortância

lO~«'<:~~~~~"r~=~~-~~~'«~~<~'~~"«"«~~~~~"~~~~~~~~~=~

9~~~~~77~~~~~~~~~nrr~~~~~~~~~~
8~~~~~~~~~~~~~*
7 -t+TI~~~~~:~IIIII
4~~~~~~
3~:.......t

2~.:.;.:.:...J

1
O ~-.L.:......!..-:-~.....;...:;p........;:;..;...

Gráfico 13: Custos de hospedagem (funcionários, água, energia elétrica, internet, alimentação
oferecida aos hóspedes, etc.)

Fonte: Elaborado pela autora,2013.

Como pode ser visualizado no Gráfico 13, 18 questionários apresentam como

respostas que os custo são vitais, muito importantes e importantes para a formação do preço

da diária, por outro lado 12 formulários expressam que o custo é pouco importante, quase sem

importancia e irrelevante para compor o preço da diária de uma acomodação. Sendo assim, os

custos influenciam significativamente no preço das diárias, de forma a cobrir os gastos

realizados na atividade.
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Segundo 21 participantes, os impostos são pouco importantes, quase sem importancia

e irrelevantes para a foramação do preço da diária. Para apenas 9 participantes da pesquisa, os

impostos são classificados como vital, muito importantes e importantes para a formação do

preço.

Vital Q.Jase que Irrelevante
sem

irrportância

Muito
Irrportante

Irrportante Pouco
irrportante

A recuperação do investimento realizado pelo proprietário do hotel, como visto no

Gráfico 15, foi classificado como pouco importante, quase sem importância e irrelevante para

21 participantes, e apenas 9 responderam como vital, muito importante e importante a

recuperação do investimento para formação do preço da diária; de modo a evidenciar que

devido à maioria das empresas estarem no mercado a mais de 20 anos, como afirmou-se no

Gráfico 14: Impostos
Fonte: Elaborado pela autora, 2013.

A recuperação do investimento realizado pelo proprietário do hotel
~. -

9 --k++~;;gQ@
8 --k#4;;4@#444M

7+4.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:
6~==~~~~~~~~~~~~='=~2S~~~~~
5~~1m;1i1i1i~~~~~~~~~~~

o~~~~~~~~
Vital Muito

Irrportante
Irrportante Pouco Q..taseque sem Irrelevante

irrportante irrportância

Gráfico 15: A recuperação do investimento realizado pelo proprietário do hotel
Fonte: Elaborado pela autora, 2013.



23

Gráfico 1, a recuperação do investimento não é mais uma preocupação para os proprietários.

Esta é uma preocupação de novos entrantes e daqueles com poucos anos de mercado.

O Gráfico 16, expressa a existência ou não de algum outro fator importante na hora da

determinação do preço da diária.

Outros fatores importantes na formação de preço da diária

400/0

Gráfico 16: Outros fatores importantes na formação de preço da diária
Fonte: Elaborado pela autora, 2013.

o Gráfico 16 aponta um resultado de 60% das respostas como não existe outro fator

importante na determinação do preço da diária. Os outros 40%, que representam 12

participantes da análise, citaram fatores como: nível do hotel, qualidade dos serviços e das

acomodações, o conforto dos hóspedes, o custo de manutenção, o local turístico e fidelização

da clientela.

Quanto à margem de lucro média de cada diária, o Gráfico 17 apresenta o resultado

encontrado na pesquisa:

Margem de lucro média de cada diária I ~ Menos de 200/0 do preço de vend a

130/0
.)/,o

17%

lI!!!!Entre 20 a 3(J'!o do preço de
I venda
§Fntre 30 a 4(J>/O do preço de
venda

mIFntre 40 a sa>/o do pre ço de
enda

O Fntre 50 a ({f/o do preço de
venda

lI) Fntre (JJ a 7fY/o do preço de
venda
Mais de 700/0 do preço de venda

TI%

170/0

230/0

Gráfico 17: Margem de lucro média de cada diária
Fonte: Elaborado pela autora, 2013.
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Conforme o Gráfico 17, a margem de lucro em média fica entre 50% a 60% do preço

de venda, entre oito dos estabelecimentos, ou seja, 27% dos participantes da pesquisa;

indicando, portanto, uma boa lucratividade do setor hoteleiro em Penedo.

O Gráfico 18 informa se o estabelecimento utiliza algum sistema informatizado para

controlar os custos e as receitas.

Utilização de sistema nformatizado no controle de custos e de
receitas

11 Sim

QNão

Gráfico 18: Utilização de sistema nformatizado no controle de custos e de receitas
Fonte: Elaborado pela autora, 2013.

O resultado do Gráfico anterior aponta que 67% dos estabelecimentos utiliza algum

sistema informatizado para o controle dos custos, evidenciando a modernização dos

equipamentos para melhor atender aos clientes e como visto no Gráfico 13, onde mostra que

os custos influenciam de forma relevante na formação do preços da diária.

~~~~~~ ~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

fatores pré-determinados na influência para a formação do preço da diária, sendo classificados

em: não influencia, influencia pouco e influencia muito.

Fatores influenciam na formação do preço da diária

(;]~ influencia

I li fufluencia pouco
Influencia rruito
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Gráfico 19: Fatores influenciam na formação do preço da diária
Fonte: Elaborado pela autora, 2013.

Os resultados do gráfico 19 apontam a sazonalidade como o fator que mais influencia

na formação do preço da diária, confirmando assim o Gráfico 12, a respeito da relevância das

datas para a formação do preço. Os itens de maior influencia para o preço seguem com o

tempo de permanencia dos hóspedes, fidelidade dos clientes e número que pessoas que irão se

hospedar nos hotéis e pousadas. Sobre os fatores que pouco influenciam no preço de uma

diária, pode-se afirmar que os impostos foi o mais respondido pelos participantes, e, por fim,

a idade dos clientes é um fator que não influencia no preço de uma diária, seguida pela forma

de pagamento.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo deste trabalho foi analisar o processo de formação de preços do setor

hoteleiro, sendo possível realisá-Io através estudos dos conceitos e teorias anteriormente

descristos e através de uma pesquisa de campo em hotéis de Penedo, distrito de Itatiaia-RJ,

situado na região Sul Fluminense do Estado do Rio de Janeiro.

Com o discorrer desta pesquisa pôde-se, por meio dos dados coletados, verificar que

para a formação de preços em hotéis/pousadas, é necessário análisar e conhecer as condições

do mercado no qual o setor hoteleiro de Penedo está inserido. As caracteristicas que são

analisadas pelas empresas no mercado são: preços da concorrência, nível de demanda e

sazonalidade. Além das condições de mercado, se faz indispensável o controle e

conhecimento dos custos do estabelecimento, de forma a evitar que se tenha prejuízo no

exercício da atividade.

Com as visitas realizadas aos estabelecimentos pode-se notar que cada

estabelecimento hoteleiro procura um diferencial no seu produto e serviço, de modo a

oferecer ao cliente maior valor agregado e satisfação. Para atender as estas necessidades,

alguns hotéis se diferenciam pelo conforto e comodidade, pela sofisticação nas acomodações,

outros por atrativos como piscina e sauna, por uma área de lazer para crianças e alguns hotéis

trazem atrações noturnas como shows ao vivo e luais. Assim os clientes podem aproveitar

melhor a estadia, e pode-se cobrar um preço maior pela hospedagem devido aos atrativos que

safisfazem as necessidades dos clientes, afirma um gerente de hotél.

Mesmo com a diferenciação dos hotéis e pousadas, há também clientes com diferentes

necessidades. O turismo no distrito de Penedo, por se localizar próximo ao novo Pólo
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Industrial, está se desenvolvendo e diverificando bastante. Recentemente com a vinda de

novas empresas, o setor está sofrendo modificações para atrair um novo cliente, o turista de

negócio, o qual vem a trabalho, mas que procura um lugar calmo e bonito para se hospedar.

No entanto, este hospede não tem a mesma necessidade de um turista de lazer e, portanto,

procura por preços mais acessíveis. Esta mudança ainda é recente e as empresas tentam se

adptar a este novo momento. Alguns estabelecimentos, portanto, estão se preparando para

atender a um tipo de hospéde durante a semana, com preço diferenciado, e outro tipo de

hópesde ao fim de semana, como é o caso de duas pousadas visitadas para o estudo. Por outro

lado, outras empresas ainda mantém seu foco apenas no turismo de lazer.

Os hotéis e pousadas estudados praticam, em sua maioria, uma margem de lucro de

em média de 50% a 60% do preço de venda, evidenciando assim, uma boa lucratividade do

setor hoteleiro em Penedo, comparado ao Resultado Operacional Bruto da média nacional que

é de 35,6%, de acordo com a pesquisa Hotelaria em Números - Brasil 2013, realizada

anualmente pela Jones Lang LaSalle Hotels1•

A dificuldade deste trabalho foi encontrar a maioria dos proprietários e gerentes dos

hotéis e pousadas para aplicação dos questionários. Este poderiam ser de grande valia, pois

poderiam disponibilizar novas informações e dados não expressos neste trabalho, que seriam

relevantes à pesquisa.

Para outros estudos, sugere-se pesquisar os custos de hotéis e pousadas, pois como

demostrado nesta pesquisa, os custos são fatores importantes para a determinação do preço.

Para este novo trabalho deve-se estudar os custos dos estabelecimentos hoteleiros, através de

uma pesquisa de campo, de forma a verificar se as empresas estão efetivamente apresentando

lucro ou prejuízo de acordo com os custos e preços por elas praticados.
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"APENDICE

-PARTE 1: INFORMAÇOES SOBRE A EMPRESA

1.A quantos anos o Hotel/Pousada se encontra no mercado?

( ) A menos de 3 anos

( ) Entre 6 e 10 anos

( ) Entre 16 e 20 anos

( ) Entre 3 e 5 anos

( ) Entre 11 e 15 anos

( ) Mais de 20 anos

2. O Hotel/Pousada trabalha em quantos turnos?

http://www.sebrae.com.br.
http://www.veilleinfotourisme.fr.
http://www.visitepenedo.com/penedo04.htm.
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( ) 4 Turnos (manhã, tarde, noite e madrugada)

( ) 3 Turnos (manhã, tarde e noite)

Outros:

3. Qual é o número de funcionários do hotel, incluindo recepcionista, gerente, arrumadeiras,

cozinheiras, demais funções e o proprietário (se for ocaso)?

( ) Menor que 3 ( ) Entre 3 e 5

( ) Entre 6 e 10 ( ) Entre 11 e 15

( ) Entre 16 e 20 ( ) Entre 21 e 25

( ) Entre 26 e 30 ( ) Mais que 30 funcionários

4. Qual é o grau de escolaridade do respondente deste questionário?

( ) ensino fundamental

( ) ensino superior

( ) ensino médio

( ) pós-graduação

5. Há quantos anos trabalha no mercado hoteleiro?

( ) Menos de 3 anos

( ) Entre 3 e 5 anos

( ) Entre 6 e 10 anos

( ) Entre 11 e 15 anos

( ) Entre 16 e 20 anos

( ) Mais de 20 anos de trabalho no mercado hoteleiro

6. O hotel possui quantos apartamentos/quartos?

( ) Menor que 5 ( ) Entre 6 e 10

( ) Entre 11 e 15 ( ) Entre 16 e 20

( ) Entre 21 e 30 ( ) Entre 3 1 e 40

( ) Entre 41 e 50 ( ) Mais que 50 apartamentos/quartos

7. Em média, quantos clientes o hotel hospeda por dia?

( ) Menor que 5 ( ) Entre 6 e 10

( ) Entre 11 e 15 ( ) Entre 16 e 20

( ) Entre 21 e 30 ( ) Entre 3 1 e 40

( ) Entre 41 e 50 ( ) Mais que 50 clientes por dia
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8. Quais são as modalidades de diárias que o hotel/pousada trabalha? (Marque todas as opções

utilizadas pelo seu hotel. Não se prenda ao nome e sim ao que a modalidade proporciona):

( ) Simples - também conhecida como básica ou standard

( ) Mediano - possui um diferencial (plus) em relação ao padrão Simples

( ) Superior - possui um diferencial (plus) em relação ao padrão Mediano

( ) Super Luxo - possui um diferencial (plus) em relação ao padrão Superior

( ) Outro padrão (favor especificar ao lado: -/

9. Qual é a taxa média de ocupação do hotel, por semana:

( ) Menos de 20% dos quartos/apartamentos ficam com hóspedes

( ) Entre 20% e 30% dos quartos/apartamentos ficam com hóspedes

( ) Entre 30% e 40% dos quartos/apartamentos ficam com·hóspedes

( ) Entre 40% e 50% dos quartos/apartamentos ficam com hóspedes

( ) Entre 50% e 60% dos quartos/apartamentos ficam com hóspedes

( ) Entre 60% e 70% dos quartos/apartamentos ficam com hóspedes

( ) Entre 70% e 80% dos quartos/apartamentos ficam com hóspedes

( ) Mais de 80% dos quartos/apartamentos ficam com hóspedes

- -PARTE 2: INFORMAÇOES SOBRE GESTAO DE PREÇO

10. Qual fator é mais importante na hora de ESTABELECER o preço da diária de um

apartamento? Classifique em ordem de importância, onde a classificação 1 significa MUITO

importante e a classificação 6 significa POUCO importante.

( ) Preço da concorrência

( ) Nível de Demanda (nível da procura de hospedagem pelos clientes)

( ) Datas (se feriado ou férias ou final de semana, o preço é maior; se dia útil e/ou período de

aulas, o preço é menor)

( ) Custos de hospedagem (funcionários, água, energia elétrica, internet, alimentação

oferecida aos hóspedes, etc.)

( ) Impostos

( ) A recuperação do investimento realizado pelo proprietário do hotel
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( ) SIM - Se sua resposta foi sim, a especifique aqui _

11. Além dos cinco fatores descritos na questão anterior, existe algum outro fator que você

julga importante na hora de estabelecer o preço da diária?
,..,

( ) NAO

12. Qual é a margem de lucro média de cada diária de seu hotel/pousada?

( ) Menos de 20% do preço de venda

( ) Entre 20 e 30% do preço de venda

( ) Entre 30 e 40% do preço de venda

( ) Entre 40 e 50% do preço de venda

( ) Entre 50 e 60% do preço de venda

( ) Entre 60 e 70% do preço de venda

( ) Mais de 70% do preço de venda

13. Seu hotel/pousada utiliza algum sistema informatizado para controlar os custos e as

receitas?

( ) Sim

( ) Não

14. Quanto os seguintes fatores influenciam na formação do preço da diária?

Não influência Influência pouco Influência
muito

Sazonalidade (época do
ano)
Fidelidade dos clientes
Forma de pagamento

. Idade dos clientes
Número de pessoas
Tempo de permanência
Impostos


