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ADMINISTRAÇÃO DE HOTÉIS
Conteúdo específico: Mundo do trabalho

ADMINISTRAR

• Administrar é termo genérico definindo qualquer posição de
mando em determinada área de atividade.

• A definição mais simples de Administrar é: obter a execução
de serviços por intermédio de outras pessoas.

• Existem diferenças marcantes entre uma indústria de bens e
uma indústria de serviços.

• A administração é a mesma, mas suas nuanças tomam
formas e direções bem diversas.

NA INDÚSTRIA DE BENS

• Um bem adquirido é material, palpável, podendo ser analisado, testado e
aceito fisicamente pelo cliente no ato da compra ou logo após sua utilização.

• O cliente não convive no ambiente de trabalho, nem conhece os artífices que
produziram o bem adquirido.

• Qualquer modificação ou alteração em sua linha de produtos pode ser
testada e posta em prática, independente da opinião do cliente, não
interferindo em sua utilização.

• Os erros de planejamento em uma produção podem ser corrigidos, e os bens
adquiridos pelo cliente reparados e devolvidos.

NA INDÚSTRIA DE SERVIÇOS

• O consumidor participa em tempo integral da produção dos serviços,
acompanhando cada passo de sua execução.

• O contato do administrador com o cliente é direto, sem intermediários.

• O bem de serviço adquirido pelo cliente é abstrato; tem de ser testado a cada
momento, a cada serviço, para orientá-lo sobre a aceitação ou não do
produto.

• Os erros de planejamento em uma hospedagem podem ser corrigidos para o
futuro, mas não há como "reparar" uma hospedagem já ocorrida, a não ser
com o pedido de desculpas.

• Dentro desse quadro comparativo, podemos observar que a
dedicação e atenções dirigidas, direta e individualmente, ao
consumidor de um bem de serviço, devem ser muito mais apuradas
que para o consumidor de um bem material.

Em hotelaria, a qualidade, em alguns casos, significa questão de 
sobrevivência empresarial.
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ÁREA ADMINISTRATIVA NA HOTELARIA

• Contabilidade e finanças
• Controladoria
• Recursos Humanos
• Compras
• Vendas e marketing
• Serviços técnicos 

Finanças
• O departamento financeiro é aquele que administra os recursos de uma empresa. Ele faz 

o controle da tesouraria, dos investimentos e dos riscos, além do planejamento financeiro 
da companhia e da divulgação de seus resultados.

• A função do departamento financeiro é garantir recursos para que a empresa possa 
cumprir seus objetivos, mantendo-se ativa e competitiva e garantindo não apenas lucros 
imediatos, mas também no longo prazo.

A gestão financeira é um dos pontos mais importantes de uma gestão 
hoteleira de sucesso.

Contabilidades

• Contabilidade Gerencial, em síntese, é a utilização dos registros e controles
contábeis com o objetivo de gerir uma entidade.

• Contabilidade Gerencial é uma parte da ciência contábil que agrupa o
conjunto de informações necessárias à administração que complementam as
informações já existentes na Contabilidade Financeira.

• Dentre as principais áreas da contabilidade gerencial, pode-se destacar a
contabilidade de custos, planejamento e controle (orçamento, avaliação de
desempenho, controle), e instrumentos ou técnicas como benchmarking,
Teoria das Restrições, Just in Time, TQM – Gerenciamento da Qualidade
Total, entre outros.

Controladoria
• Controladoria é um órgão ou departamento que tem função de controle.

Atua nas áreas administrativa, contabilidade, recursos humanos e gestão de
riscos.

• A controladoria é responsável pela organização, avaliação e armazenamento
das informações da empresa. A função principal é dar assessoria e
consultoria aos gestores nos processos de tomada de decisões.

• A controladoria de um hotel é o setor responsável por todas as suas funções
administrativo-financeiras. É ela que coordena as atividades contábeis e de
almoxarifado, contas a pagar e receber, além do departamento de pessoal.
Também é de sua responsabilidade a organização do fluxo de caixa
controlando as entradas e saídas de dinheiro.

Recursos Humanos
• O departamento de Recursos Humanos é responsável pela seleção e

contratação de pessoas para uma empresa, treinamento e
desenvolvimento, alocações dos funcionários, gestão de conhecimento,
retenção de talentos, além de cuidar de todos os benefícios, cargos e
salários dos funcionários.

• Esse departamento tem papel fundamental no constante aperfeiçoamento
de todas as operações do hotel e na promoção do crescimento dos
colaboradores.

• É um departamento que dá apoio aos outros departamentos, e trata as
relações trabalhistas, segurança, saúde, questões jurídicas, entre outros
aspectos da relação com os funcionários do hotel.

Compras
• O departamento de compras cumpre a função de suprir a necessidade de

materiais ou serviços de uma empresa, de modo a mantê-la em
funcionamento .

• O Departamento de Compras negocia preços, prazos e quantidades a serem
compradas.
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Marketing
• O departamento de Marketing tem a função de cuidar da imagem e

divulgação do hotel, planejar ações para aumentar o conhecimento da
marca, atrair e fidelizar clientes.

• É responsável por traçar e descobrir o perfil ideal de público-alvo – quem
é, como se comporta, quais são suas preferências, suas necessidades e
suas dores.

• Também desenvolve ações promocionais de acordo com as épocas
sazonais e datas interessantes para o meio.

• Cuida ainda da mídia offline – outdoors, anúncios e materiais impressos -,
assessoria de imprensa e comunicação online através do gerenciamento de
redes sociais, postagens em blog e campanhas via e-mail.

Serviços técnicos
• Setor de manutenção de um hotel é responsável em manter em plenas

condições de funcionamento e em perfeito estado de conservação suas
instalações, mobiliário e equipamentos.

• Recepção é o departamento que funciona como cartão de visitas dos hotéis. É
através dele que o hóspede faz o primeiro contato presencial.

• Reservas a função deste departamento é receber as solicitações de reservas,
consultar disponibilidade de apartamentos, registrar no sistema o hotel,
enviar a confirmação e procedimentos de pagamento aos clientes e repassar
as informações para a recepção.


