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RESUMO

No Paraná, no segmento hoteleiro, pretende-se investir R$ 1,3 bilhão até 2018, juntas, as operadoras locais devem abrir 50 novos meios de 
hospedagens nos próximos três anos, em empreendimentos já contratados. O departamento de alimentos e bebidas é um dos maiores e mais 
importante setor dentro de um meio de hospedagem, em alguns empreendimentos hoteleiros este pode alcançar receitas de até 40% do total das 
receitas do empreendimento, além de ser responsável por toda a alimentação dos hóspedes e clientes do restaurante e dos eventos realizados no 
local. Neste trabalho é abordada a importância do departamento de Alimentos e Bebidas - A&B como fator de receitas em meios de hospedagem, 
especificamente foi realizada uma pesquisa em um meio de hospedagem 4 estrelas da cidade de Foz do Iguaçu que oferece 151 unidades 
habitacionais e infraestrutura para congressos e eventos para até 600 pessoas, situado na avenida das Cataratas conhecido como corredor 
turístico da cidade. Com a demanda de empresários que buscam terceirizar seus produtos e serviços na área de A&B em seus meios de 
hospedagem, buscou-se pesquisar se realmente este departamento gera receitas em seus pontos de venda de forma suficiente para tornar-se 
rentável. Portanto, a problemática utilizada nesta pesquisa parte da ação de analisar a importância do departamento de A&B como fator de 
geração de receitas nos meios de hospedagem. A pesquisa caracteriza-se como estudo de caso, de natureza descritiva de cunho qualitativo e teve 
como ferramenta utilizada para este fim a análise de dados, utilizando de relatório de receitas e custos pertencentes a um meio de hospedagem 
da cidade de Foz do Iguaçu – Paraná. Tendo em vista este princípio foram criadas planilhas para compilação de dados retirados do sistema da 
empresa, como relatório diário de situação para compilação de receitas dos pontos de venda, relatório de custos e despesas para compilar e 
analisar os dados, os dados foram analisados de Janeiro a Junho do ano de 2016 o que permitiu a conclusão destes resultados. Dentre os dados 
analisados, percebeu-se que o CMV (custo direto de venda) ficou com 43% de custo, número este que está longe de ser adequado, outro fator 
que desestabiliza nos custos e vale ressaltar é a despesa com mão de obra que chegou a 36% de custo. A partir das análises foi possível ter uma 
noção da falta de gestão adequada e da inviabilidade que hoje o departamento pesquisado representa para o meio de hospedagem. No que se 
tange o custo-benefício, devido aos fatos apresentados percebe-se que não é rentável para a empresa, focando então apenas nas considerações 
embasadas sobre as receitas subtraídas pelos custos e despesas e o resultado foi abaixo do esperado. Pôde-se observar que o departamento de 
alimentos e bebidas carece de uma boa administração, pois este cargo exige alto nível de responsabilidade, como o foco em resultados, o 
desenvolvimento de equipe, o gerenciamento de mudanças para fazer as coisas acontecerem, o planejamento, a gestão de riscos, a tomada de 
decisão, a comunicação e o foco no atendimento ao cliente. Após a realização desta pesquisa, acredita-se ainda que é possível mediante a uma 
boa administração do setor de alimentação pelo gestor responsável.
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