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RESUMO 

A literatura sugere que os fatores contingenciais ambiente, tecnologia, estratégia, estrutura e 

porte organizacional, seja com maior ou menor peso da informação, influenciam os atributos 

do sistema de contabilidade gerencial (SCG), mais especificamente na decisão de sua 

modificação. No entanto, há poucas evidências entre tais relacionamentos especificamente no 

setor hoteleiro. Este artigo tem por objetivo evidenciar a influência destes fatores no uso dos 

artefatos tradicionais e modernos de custos na rede hoteleira do Estado do Paraná. Trata-se de 

um estudo descritivo, com procedimentos de interrogação, elaborado mediante a aplicação de 

pesquisa de campo realizada entre novembro e dezembro de 2015 com 40 hotéis. A análise 

dos dados utilizou análise descritiva, do teste de Kruskal-Wallis e da Análise de 

Correspondências Múltiplas. Os achados indicam que a maioria dos hotéis pesquisados 

adotam de forma plena os artefatos tradicionais de custos. Quanto aos artefatos modernos de 

custos, boa parte dos investigados não tem planos para sua adoção, o que reforça a 

predominância de uso de artefatos tradicionais em detrimento de modernos nas organizações. 

Mesmo em hotéis de grande porte, em que se espera que os SCG apresentem estruturas mais 

sofisticadas, a presença de artefatos tradicionais como instrumento de suporte a tomada de 

decisão ainda tem sido utilizada. Em situações em que o gestor possui formação profissional 

em ciências contábeis ou administração, a não adoção de artefatos modernos também foi 

constatada. Conclui-se que os fatores contingenciais “ambiente, tecnologia, estrutura, porte 

organizacional e estratégia” influenciam o uso de artefatos tradicionais e modernos de custos 

na rede hoteleira do Estado do Paraná. 
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1 INTRODUÇÃO 
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 Os avanços tecnológicos, a globalização, as mudanças no contexto social, como 

também o mercado competitivo, provocam incertezas no processo decisório das organizações, 

o que pode influenciar a sua permanência no mercado junto aos concorrentes, inclusive as 

entidades que compreendem as redes hoteleiras (Beuren & Fiorentin, 2014). O cenário 

organizacional é composto e influenciado por vários fatores, os quais precisam ser 

controlados e ajustados pelos gestores. Nesse contexto, Otley (1980) destaca que os gestores 

ao estarem cientes dos fatores que influenciam as organizações e considerando que estes 

possam ser controláveis, buscam adotar artefatos de controle gerencial e configurações 

organizacionais que possibilitem um maior resultado. 

Tais relacionamentos são investigados na literatura contábil a partir da abordagem 

teórica da Teoria Contingencial. Por meio da Teoria da Contingência e do ambiente em que as 

organizações estão inseridas, procura-se compreender e gerar uma explicação de como 

determinados fatores impactam no seu crescimento e sua permanência no mercado (Beuren & 

Fiorentin, 2014), bem como tais circunstâncias afetam a estrutura do sistema de controle das 

empresas (Chenhall, 2007). Beuren e Fiorentin (2014) destacam que pelo fato das 

organizações funcionarem em diferentes condições, que varia em função do ambiente em que 

fazem parte, essas condições, ou fatores contingenciais, podem ser caracterizadas como 

ameaças e oportunidades, que afetam diretamente a estrutura e os processos internos das 

entidades. 

A este respeito, Byrne (2009) argumenta que os fatores contingenciais, tais como 

ambiente, tecnologia, estrutura, porte organizacional e estratégia, fazem parte do objeto de 

investigação a respeito da sua influência no sistema de controle da organização, inclusive nos 

aspectos relacionados a estruturação dos sistemas de custeio. Portanto, a importância da 

adoção de um sistema de informação de custos, que forneça informações pertinentes para o 

processo decisório, é influenciada por um conjunto de diferentes fatores, como o aumento da 

concorrência, a necessidade de alcançar vantagens competitivas, o aumento do nível e dos 

serviços ofertados, a inserção de novas práticas de prestação de serviços e de gestão, como 

também na alteração da estrutura de custos da organização (Cooper & Kaplan, 1998; Neely, 

1999; Rodniski & Souza, 2014). 

Evidências encontradas na literatura tem apontado no sentido de que em um ambiente 

cada vez mais competitivo, que tem influenciado as mudanças na estrutura organizacional, em 

tecnologia de serviços e nas práticas de custeio, necessita-se de um maior foco nas estratégias 

de diferenciação (Baines & Langfield-Smith, 2003). Também tem sugerido que a teoria da 

contingência pode contribuir para compreender o Sistema de Controle de Gerencial dentro do 

seu contexto organizacional (Chenhall, 2007). Da mesma forma, auxilia no entendimento de 

como os fatores contingenciais ambiente, tecnologia, estratégia, estrutura e porte 

organizacional, seja com maior ou menor peso da informação, influenciam os atributos do 

Sistema de Contabilidade Gerencial (Beuren & Fiorentin, 2014), bem como a decisão de 

modificação do sistema de custeio (Silva et al, 2014). 

Apesar de tais evidências, especificamente no setor hoteleiro do País, há poucos 

resultados que permitam concluir sobre tais relacionamentos. O setor hoteleiro em particular 

tem sido apontado como uma das atividades destacadas pelo seu crescimento econômico nos 

últimos anos (Marquesan, Guzzo, Zawislak, e Tello-Gamarra, 2015), constituindo-se como 

uma importante área de pesquisa no Brasil. Este segmento é caracterizado pelo elevado grau 

de competição entre as organizações hoteleiras concorrentes, o que exige dos gestores o 

estabelecimento de ações que oportunizem uma melhor tomada de decisão, com o propósito 

de promover o desenvolvimento de suas empresas (Tsai, Song & Wong, 2009; Wilke & 

Rodrigues, 2013; Zonatto, Schuh & Zonatto, 2014). Tais condições são adequadas para a 

realização desta investigação. 



 
 

 

 Nesse contexto, levando-se em consideração as variáveis contingenciais citadas e 

tendo em vista a importância dos sistemas de custeio no processo gerencial das organizações 

hoteleiras, para a realização deste estudo estabeleceu-se a seguinte questão de pesquisa: Qual 

a influência de fatores contingenciais no uso de artefatos tradicionais e modernos de 

custos na rede hoteleira do Estado do Paraná? Assim, o objetivo desta pesquisa consiste 

em evidenciar a influência de fatores contingenciais no uso dos artefatos tradicionais e 

modernos de custos na rede hoteleira do Estado do Paraná. 

Em situações que envolvem contingências a organização pode ter uma instabilidade, 

gerando desequilíbrio na sua gestão, o que pode acarretar em alterações nos sistemas de 

custeio, com o propósito de ajustar a situação da organização ao ambiente inserido (Silva, 

2014). Guerreiro, Frezatti, Lopes e Pereira (2005) apontam que pesquisas em torno das 

mudanças do sistema de contabilidade gerencial relacionadas à teoria da contingência têm 

sido pouco estudadas na área contábil, fato este que abre novas oportunidades de 

investigações, inclusive no Estado do Paraná. 

De acordo com Píccolo e Gândara (2012), a expansão das redes hoteleiras no Estado 

do Paraná tem sido contínua. De maneira geral, tem ocorrido devido ao crescimento 

econômico das cidades e ao desenvolvimento do turismo de negócios, como também pelo 

turismo de lazer em várias cidades, pois esse fator acaba criando uma demanda permanente de 

homens de negócios para esses destinos. Dessa forma, o fato de identificar e entender a 

influência de fatores contingenciais nos artefatos de custos na rede hoteleira do Estado Paraná 

possibilita que melhorias e avanços possam ser implantados na gestão dessas organizações. 

Ainda em função da não identificação de estudos anteriores sobre a temática na área, 

desenvolvidos sob a configuração proposta neste estudo, a pesquisa pode contribuir para 

revelar novos achados que podem ser analisados com outras regiões, indicando padrões de 

gestão de custos adotados em organizações hoteleiras, bem como a influência de fatores 

contingenciais sobre o uso de artefatos tradicionais e modernos utilizados para esta gestão. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

2.1 Gestão Hoteleira e Artefatos de Custos 

Os hotéis fazem parte de um subsistema, inserido no sistema turístico, denominado 

subsistema empresarial, em que suas atividades são diretamente relacionadas ao turismo e 

essenciais para a atividade. Independente do porte do hotel, as redes hoteleiras pertencem a 

um setor extremamente competitivo, sendo que há uma vantagem das redes com relação aos 

estabelecimentos locais quando se trata de tecnologia avançada (Píccolo & Gândara, 2012). 

Considerando os turistas oriundos de estados brasileiros, Píccolo e Gândara (2012) 

evidenciam que por ser um centro urbano industrializado, o segmento de negócios é a 

principal motivação das viagens para a capital paranaense e para ocupação dos hotéis. No 

entanto, Curitiba também atrai turistas que buscam o lazer e eventos. Os autores apontam 

também que no interior do Estado do Paraná a economia hoteleira é bastante movimentada, 

pois o segmento de negócios também é expressivo nesta região. Destacam ainda que o litoral 

paranaense nas temporadas recebe muitos turistas que procuram esse destino para o lazer, o 

que mostra a relevância e a procura por hotéis nesta área geográfica do País. 

Nas duas últimas décadas, as organizações, inclusive as de atividade hoteleira, tem 

sofrido mudanças significativas na estrutura organizacional, envolvendo principalmente os 

aspectos de competitividade e tecnologias de informação (Burns & Vaivio, 2001). A atividade 

hoteleira exige atenção dos gestores na condução dos negócios, principalmente em função da 

complexidade dos processos em torno da prestação de serviços, o que torna necessário 

identificar as particularidades do setor, para assim prover de artefatos gerenciais adequados e 

em tempo hábil, e assim conduzir para uma boa gestão da atividade, já que a ausência de 



 
 

 

informações gerenciais ou transmitidas de forma inadequada podem comprometer o processo 

decisório do gestor e, por consequência, o sucesso da organização (Sharma, 2002). 

Para possibilitar aos gestores de hotéis informação adequada e relevante para 

competirem num ambiente de plena mudança, a contabilidade gerencial, incluindo os sistemas 

de custos, precisa mudar, no sentido de analisar a real necessidade e o melhor artefato contábil 

gerencial para cada organização (Faria, Trigueiros & Ferreira, 2012). Sharma (2002) já 

chamava a atenção para a necessidade dos pesquisados e gestores para conhecerem melhor a 

estrutura organizacional dos hotéis e indicarem o melhor uso dos sistemas de controle de 

gestão, dada a relevância econômica da indústria hoteleira em muitas economias mundiais. 

Os artefatos tradicionais e modernos de contabilidade gerencial têm estimulado o 

desenvolvimento de novas pesquisas na área contábil. Em especial, buscando-se avaliar se os 

instrumentos de controle gerencial utilizados pelas organizações têm evoluído e se são 

adequados as necessidades dos gestores. Neste contexto, considerando-se os diferentes 

artefatos identificados na literatura (Frezatti, 2005; Soutes, 2006; Guerreiro, Cornachione Jr & 

Soutes, 2011), para a realização deste estudo aborda-se mais especificamente os relacionados 

aos sistemas de custeio. 

Assim, foram considerados como artefatos tradicionais para a gestão de custos o 

Custeio Padrão, Custeio por Absorção e Custeio Variável. Já como artefatos modernos, foram 

considerados o Custeio Baseado em Atividades (ABC), Custeio Baseado em Atividade e 

Tempo (TDABC) e o Custeio Meta (Maher, 2001; Souza, Lisboa & Rocha, 2003; Lima, Egito 

& Silva, 2004; Frezatti, 2005; Soutes & Zen, 2005; Soutes, 2006; Leitão & Da Silva, 2009; 

Guerreiro, Cornachione Jr & Soutes, 2011).  

Evidências encontradas em estudos anteriores revelam que apesar dos benefícios das 

técnicas modernas e recentes, a adoção não tem sido generalizada, prevalecendo o uso dos 

artefatos tradicionais, que já são de grande aceitação e popularidade no contexto 

organizacional (Chenhall & Langfield-Smith, 1998; Faria, Trigueiros & Ferreira, 2012). 

Autores como Kaplan (1983) e Sulaiman, Nazli Nik Ahmad e Alwi (2004) têm argumentado 

que as técnicas tradicionais, como por exemplo, o Custo Padrão, não é mais adequado para ser 

usado como ferramenta de planejamento e controle, sendo que, Sulaiman, Nazli Nik Ahmad e 

Alwi (2004) evidenciam que artefatos como o Custeio Baseado em Atividades (ABC) e o 

Custeio Meta podem melhor contribuir para aumentar consideravelmente a capacidade das 

entidades para cumprirem os seus objetivos.  

Desta forma, uma lacuna de pesquisa para fins de um melhor entendimento da adoção 

ou mudança das práticas gerenciais organizacionais, o que inclui os sistemas de custeio, versa 

sobre a necessidade de análise da influência exercida por fatores contingenciais sobre o uso de 

tais instrumentos de controle (Byrne, 2009). 

2.2 Fatores Contingenciais 

 A Teoria da Contingência tem como propósito compreender como a organização se 

relaciona com o ambiente. Dessa forma, para isso, baseia-se na proposição de que não há uma 

estrutura única e melhor que possa suprir as necessidades informacionais de todas as 

empresas, já que cada uma possui uma estrutura organizacional própria, que é elaborada tendo 

como base vários fatores do contexto específico em que está inserida (Otley, 1980).   

Ao considerar os pressupostos da abordagem sistêmica, a Teoria da Contingência 

demonstra que a organização é caracterizada como um sistema aberto, de tal forma que a 

variável externa ambiente, de maneira independente, exerce influência nas variáveis internas, 

tais como tecnologia, estrutura, porte organizacional e estratégia (Espejo, 2008). É observado 

que os fatores contingenciais, tais como o ambiente, os aspectos comportamentais, que 

compreende a resistência às mudanças e os estilos de liderança, assim como tecnologia, 



 
 

 

estrutura, porte organizacional e estratégia, podem ser determinantes para as atividades 

econômicas (Baines & Langfield, 2003; Espejo, 2008). 

O ambiente é considerado o fator contingencial externo à organização, que segundo 

Chenhall (2003, p. 136), pode ser caracterizado como sendo “atributos particulares como 

intensa competição de preço de competidores potenciais ou existentes, ou a probabilidade de 

uma mudança na disponibilidade ou diferenciação de serviços”. Para a variável ambiente, foi 

utilizada a taxonomia de Khandwalla (1972), que foi explorada nas pesquisas de autores como 

Gordon e Narayanan (1984), Sharma (2002), Hansen e Van der Stede (2004) e Espejo (2008). 

Com base na adaptação dos instrumentos dos estudos acima, para esta pesquisa, a variável 

contempla as seguintes características de estabilidade e dinamismo de mudança: Atitudes da 

concorrência, Competição por mão-de-obra, Tecnologia aplicada a prestação de serviço; 

Restrições legais, políticas e econômicas do setor, e, por fim, Gostos e preferências dos 

clientes do setor.    

Já quanto a contingencia tecnologia, compreende o modo como são realizados os 

processos da organização, o que inclui o conhecimento das atividades do negócio, as pessoas 

envolvidas, hardware e software (Chenhall, 2003). Hyvönen (2007, p. 353) define como 

sendo “o uso de inovações de tecnologia da informação em geral, cujo constructo contempla a 

troca de informações eletrônica, gerenciamento da cadeia de suprimentos, armazenamento de 

dados, o gerenciamento da relação com o cliente e o comércio eletrônico”. Por meio de 

adaptação dos estudos de Hyvönen (2007), Dekker, Groot e Schoute (2007) e Espejo (2008), 

são considerados os seguintes indicadores da variável tecnologia para o presente instrumento 

de pesquisa: Comércio eletrônico (página na internet que viabiliza comércio eletrônico dos 

seus serviços); Gerenciamento da relação com o cliente (CRM); Armazenamento de dados; e 

Troca de dados de forma eletrônica. 

O fator contingencial estrutura, tratado como sendo interno e controlável, é 

considerado como sendo a maneira com que as organizações evidenciam sua autoridade e as 

responsabilidades dos colaborados. Essa variável mostra como a divisão das atividades e as 

atribuições de autoridades são divididas visando os objetivos organizacionais (Sharma, 2002; 

Maximiano, 2004). Espejo (2008) argumenta que a existência de um maior grau de 

descentralização na estrutura da empresa representa que esta tende a ser mais orgânica. Em 

contrapartida, quando sua estrutura contempla a centralização de atividades, esta tende a ser 

configurada como uma estrutura mais mecanicista. Tendo como adaptação dos instrumentos 

de Gordon e Narayanan (1984), Sharma (2002) e Espejo (2008), a variável estrutura no 

presente estudo aborda as seguintes características de delegação de autoridade: Ampliação ou 

oferta de novos serviços; Contratação e demissão de pessoal; Seleção de investimentos 

relevantes; Alocação orçamentária; e Decisões de preços. 

O porte organizacional é o fator que impacta na estrutura e nas formas de controles das 

organizações, sendo que as maiores empresas detêm mais recursos do que as menores para 

implantação de práticas de gestão mais modernas (Abdel-Kader & Luther, 2008). Chenhall 

(2003) argumenta que a maioria dos estudos desenvolvidos na área contábil investigam 

apenas as grandes organizações, justificando que as mesmas incorporam práticas vinculadas a 

um sistema de controle gerencial considerado como mais formal. Dessa forma, são 

observados poucos estudos que consideram a variável contingencial porte organizacional, o 

que torna oportuno e relevante a avaliação dos seus efeitos quando da realização de novos 

estudos. Neste contexto, adaptado de Silva (2000) e Espejo (2008), neste estudo, a variável 

porte organizacional é mensurada por meio da quantidade de unidades habitacionais (UH’s) 

dos hotéis pesquisados, sendo considerados de pequeno porte aqueles com até 50 UH’s, de 

médio porte aqueles contendo de 51 a 100 UH’s e de grande porte os que possuem acima de 

100 UH’s. 



 
 

 

 Por fim, o fator estratégia é definido como sendo “um conjunto de regras de tomada de 

decisão para orientação do comportamento de uma organização” (Ansoff & Mcdonnell, 1993, 

p. 70). Chenhall (2007) caracteriza a estratégia como sendo o fator pelo qual os gestores 

tornam-se influenciados pela natureza do ambiente externo, como também pela cultura, 

controle para tomar decisão e os mecanismos estruturais. Como base nos estudos de Chenhall 

e Langfield-Smith (1998), Hansen e Van der Stede (2004) e Espejo (2008), foram adotados 

como variáveis contingenciais de estratégia para esta pesquisa: Ênfase na busca pela alta 

qualidade do serviço, muito maior do que o da concorrência; Desenvolver características 

diferenciadas do serviço; A imagem do nome do hotel ser muito melhor do que o da 

concorrência; e Ter um preço de serviço muito menor do que o da concorrência. 

Evidências encontradas na literatura tem sugerido que a contabilidade tem recuperado 

sua relevância e respondido as necessidades informacionais das organizações, por meio de 

novos artefatos contábeis e alterações nos sistemas de gestão utilizados pelas empresas, os 

quais são capazes de produzir informações que oportunizam uma melhor tomada de decisão 

ao gestor, adequando a instabilidade organizacional as demandas de mercado. Por 

consequência, oportunizam ao gestor uma atuação mais coerente ao processo decisório 

(Johnson & Kaplan, 1993). Contudo, também há resultados de estudos desenvolvidos sob esta 

temática que sugerem que, apesar dos benefícios que podem ser alcançados a partir do uso de 

tais técnicas modernas de gestão, sua efetiva adoção não tem sido generalizada (Chenhall & 

Langfield-Smith, 1998; Faria, Trigueiros & Ferreira, 2012). Tal gap tem estimulado a 

realização de novos estudos na área contábil. 

Em um ambiente cada vez mais competitivo, torna-se necessário o desenvolvimento 

de ações que oportunizem a adoção de estratégias de diferenciação, que por sua vez possam 

ser capazes de influenciar as mudanças na estrutura organizacional, tecnologias e as práticas 

de gestão adotadas na contabilidade sob a perspectiva gerencial, neste caso as técnicas 

avançadas de gestão (Baines & Langfield-Smith, 2003). A adoção de tais instrumentos de 

controle gerencial pode contribuir para a agregação de valor as organizações.  

A este respeito, a teoria da contingência pode abranger percepções de uma variedade 

de teorias para ajudar a compreender o delineamento do Sistema de Controle Gerencial dentro 

do seu contexto organizacional (Chenhall, 2007), bem como o ajuste dos atributos do Sistema 

de Contabilidade Gerencial a cada contexto ambiental e organizacional. Tais aspectos 

contribuem para a utilização mais eficiente dos recursos aplicados no sistema de gestão 

utilizado pelas empresas (Guerra, 2007). Do mesmo modo, permite melhor compreender 

circunstâncias em que determinados artefatos de controle gerencial são utilizados nas 

empresas, como o observado nesta pesquisa.   

Neste contexto, considerando-se tais apontamentos, espera-se que os fatores 

contingenciais ambiente, tecnologia, estratégia, estrutura e porte organizacional, seja com 

maior ou menor peso da informação, influenciem de alguma forma os atributos do sistema de 

contabilidade gerencial adotados por empresas hoteleiras no Estado do Paraná, mais 

especificamente no que se refere a decisão de modificação do sistema de custeio (Beuren & 

Fiorentin, 2014; Silva et al, 2014). Assim sendo, para a realização desta pesquisa, 

estabeleceu-se a seguinte hipótese de estudo: 

H1: Os fatores contingenciais “ambiente, tecnologia, estrutura, porte organizacional e 

estratégia” influenciam o uso de artefatos tradicionais e modernos de custos na rede hoteleira 

do Estado do Paraná. 
 

3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

Neste tópico são apresentados os procedimentos metodológicos da pesquisa. Na 

realização do estudo, torna-se necessário selecionar um planejamento específico. A literatura 

apresenta vários modelos diferentes, mas nenhum sistema define todas as variações que 



 
 

 

devem ser consideradas. Com base em Cooper e Schindler (2003), pode-se afirmar que a 

presente pesquisa aborda procedimentos de interrogação por meio de questionário, como 

também, trata-se de um estudo formal, ex post facto, descritivo, transversal, estatístico e 

também em ambiente de campo. 
A pesquisa caracteriza-se como “estudo formal”, pois é iniciado com uma questão de 

pesquisa e envolve procedimentos precisos e especificação de fontes de dados. Quanto ao 

método da coleta de dados, trata-se de uma “interrogação” direta das pessoas cujo 

comportamento se deseja conhecer. O estudo “ex post facto” se aplica aos investigadores que 

não tem controle sobre as variáveis no sentido de poderem manipulá-las, sendo relatado 

apenas o que aconteceu ou o que está acontecendo. Como “descritiva”, a pesquisa tem como 

objetivo principal evidenciar as características de determinadas populações ou fenômenos. 

Também pode ser caracterizada como “transversal”, pois os resultados são agrupados uma vez 

e representam um instantâneo de um determinado momento. Sobre os “estudos estatísticos”, 

justifica-se sua aplicação, pois estes são voltados para a amplitude e não para a profundidade, 

em que se busca captar as características de uma população ao fazer inferências das 

características de uma amostra, em um “ambiente de campo” (Cooper & Schindler, 2003). 

Para este trabalho, têm-se como população 104 hotéis do Estado do Paraná, vinculados 

à Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado do Paraná (ABIH-PR). A amostra foi 

composta por 40 hotéis que voluntariamente responderam à pesquisa, ou seja, trata-se de uma 

amostra não aleatória, gerada por acessibilidade a qual abrangeu 38,46% da população objeto 

de estudo. A amostra classifica-se como não probabilística, alcançada por acessibilidade, pelo 

fato de os questionários terem sido enviados a todos os hotéis que compõem a população 

efetiva, e de não ter como definir de forma prévia quais participarão (Fonseca & Martins, 

1996). 

Como instrumento de pesquisa, conforme constructo apresentado na Tabela 1, foi 

utilizado o questionário com questões fechadas, que foi dividido em três blocos: em perfil 

institucional, contendo a caracterização do respondente (da questão 1 a 7) e a caracterização 

da organização (da questão 8 a 12), em fatores contingenciais (da questão 13 a 31), e em 

artefatos de custos (questão 32 a 44). Optou-se por encaminhar via e-mail com contato 

telefônico prévio os questionários aos membros que ocupavam os seguintes cargos das 

entidades objeto de investigação: Administrador, Contador, Controller, Diretor Financeiro, e 

outros, desde que fossem gerentes. Os dados foram coletados no período de 02/11/2015 à 

31/12/2015.



 
 

 

Tabela 1 - Constructo da Pesquisa 

Categ. Subcategoria Questão Proxy Autores 

I-
P

er
fi

l 

In
st

it
u

-

ci
o

n
al

 Caracterização do 

respondente 
01 a 07 

Alternativas Elaborado pelos 

autores. 

Caracterização do 

hotel 
08 a 12 

Alternativas 

II
-F

at
o

re
s 

C
o

n
ti

n
g

en
ci

ai
s 

 

Variável Ambiente 13 a 17 

Escala de 1 a 5: muito estável (1), estável (2), 

intermediário (3), dinâmico (4), muito dinâmico 

(5).  

Gordon e Narayanan 

(1984), Chenhall e 

Langfield-Smith 

(1998), Sharma 

(2002), Hansen e Van 

der Stede (2004), 

Hyvönen (2007), 

Dekker, Groot e 

Schoute (2007) e 

Espejo (2008). 

Variável Tecnologia 18 a 21 

Escala de 1 a 5: não há uso (1), está estudando a 

viabilidade de uso (2), uso em baixa intensidade 

(3), uso em moderada intensidade (4), uso em 

grande intensidade (5). 

Variável Estrutura 22 a 26 

Escala de 1 a 5:  nunca delega (1), já delegou (2), 

mas não delega mais, delega pouco (3), delega 

frequentemente (4), delegação total (5). 

Variável Porte 27 

Escala de 1 a 3: até 50 Unidades Habitacionais 

(UH) (1), de 51 a 100 UH’s (2), acima de 100 

UH’s (3) 

Silva (2000) e Espejo 

(2008). 

Variável Estratégia 28 a 31 

Escala de 1 a 5: não importante (1); pouco 

importante (2); importante (3); muito importante 

(4); extremamente importante (5). 

Chenhall e Langfield-

Smith (1998), Hansen 

e Van der Stede 

(2004) e Espejo 

(2008). 

II
I-

A
rt

ef
at

o
s 

d
e 

C
u

st
o

s 

Artefatos Tradicionais 32 a 34 
Escala de 5 pontos: não há planos para adotar (1), 

avaliou e descartou a adoção (2), em processo de 

avaliação (3), adoção inicial (4) e adoção plena 

(5). 

Maher (2001), Souza, 

Lisboa e Rocha 

(2003), Soutes (2006). 
Artefatos Modernos 35 a 38 

Uso e Finalidade dos 

Artefatos 
39 a 44 

Escala de 5 pontos:  discordo totalmente (1), 

discordo (2), nem discordo e nem concordo (3), 

concordo (4), concordo totalmente (5); e 

alternativas. 

Faria, Trigueiros e 

Ferreira (2012). 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Os dados coletados foram tabulados em planilhas eletrônicas para posteriormente 

serem analisados com o auxílio de técnicas de análise estatística. Na análise dos dados, 

primeiramente foi realizada a análise descritiva. Na sequência, foi utilizada a técnica 

estatística de KrusKal Wallis e Anacor. O teste de Kruskal-Wallis é um método usado para 

testar se duas ou mais amostras provêm de uma mesma população ou de populações 

diferentes (Maroco, 2007). Para análise descritiva e do teste Kruskal-Wallis, empregou-se o 

software Statistical Package for Social Science (SPSS) versão 22.0. Foi aplicada também a 

Análise de Correspondências Múltiplas (ANACOR), com a utilização do software LHStat® 

versão 4.5, cuja técnica se concentra na relação entre variáveis qualitativas, e que possibilita 

ao pesquisador a visualização de associações, por meio de mapas perceptuais que oferecem a 

noção de proximidade (Fávero et al., 2009). Os resultados encontrados no estudo realizado 

são apresentados a seguir. 

 
 

4 ANÁLISE DOS DADOS 

4.1 Análise Descritiva  

No bloco I, perfil institucional, observou-se nas características dos respondentes que 

do total de 40 gestores que participaram da pesquisa, 62,5% (25) são do gênero masculino, a 

maioria tem entre 26 a 35 anos de idade (35%) e acima de 45 anos (32,5%). Foi constatado 

que 45% (18) ocupam a função de gerente e 40% (16) a função de contador/controller, sendo 

que a maioria dos pesquisados atuam na empresa em um período acima de 10 anos (35%). 

Porém, quanto ao tempo de ocupação do cargo atual, o destaque fica para os que ocupam o 

cargo em até 3 anos, com 40% (16). Os resultados revelam que apesar de um tempo longo de 

atuação na empresa, a maioria ocupa o cargo atual de gestor há pouco tempo. 



 
 

 

Quanto a maior titulação dos respondentes, 47,5% (19) tem especialização, 42,5% (17) 

a graduação e 5% (2) possuem o curso técnico e o mestrado, respectivamente. Na 

identificação da graduação cursada, foi constatado que 45% (18) destes fizeram ciências 

contábeis, 25% (10) administração e 15% (6) cursaram economia e outros cursos, 

respectivamente. Apesar da baixa representatividade, 2 respondentes possuem o mestrado. Em 

relação as características dos hotéis pesquisados, observou-se que a maioria possui de 11 a 20 

ou de 21 a 40 colaboradores, com 30% (12) dos casos, respectivamente. Apenas 15% (6) dos 

hotéis possuem acima de 100 funcionários. Foi constatado também que as taxas 

predominantes de ocupação anual dos leitos são de 31% a 50% para 32,5% (13) dos hotéis, e 

de acima de 70% para 37,5% (15). Observa-se que a maioria das organizações ocupam mais 

da metade da capacidade de prestação de serviço instalada nos hotéis. 

 De posse destas informações, na sequência foi verificado se os hotéis pertencem a 

alguma rede hoteleira. Os resultados encontrados apontaram que 32,5%(13) fazem parte, com 

destaque para as redes Accor hotel, BHG, Bourbon, Iguassu hotéis e Rede Deville. Os 

resultados revelaram ainda que a maioria dos hotéis tem entre 11 a 20 anos (25%) de 

existência ou acima de 30 anos (40%), sendo que 52,5% (21) não possuem um setor de 

contabilidade interna. Após a caracterização inicial dos respondentes da pesquisa, bem como 

estabelecido o perfil dos hotéis que compõe a amostra analisada neste estudo, a seguir, 

procedeu-se a estatística descritiva relacionada aos fatores contingenciais. A Tabela 2 

apresenta os resultados da análise descritiva da variável porte.  
  



 
 

 

Tabela 2 - Análise descritiva das variáveis porte organizacional 

Variáveis Porte Organizacional Fi fi fi acumulado 

Até 50 Unidades Habitacionais (UH’s) - pequeno porte 6 15,00% 15,00% 

De 51 à 100 Unidades Habitacionais (UH’s) – médio porte 11 27,50% 42,50% 

Acima de 100 Unidades Habitacionais (UH’s) – grande porte 23 57,50% 100,00% 

Fonte: Dados da pesquisa 

Com relação ao porte da empresa (Tabela 2), constata-se que a maioria dos hotéis 

(57,5%) possuem mais de 100 unidades habitacionais, sendo considerados como de grande 

porte no grupo de organizações analisadas. Na sequência, a Tabela 3 evidencia os resultados 

encontrados para as variáveis de ambiente, tecnologia, estrutura e estratégia. 
Tabela 3 - Análise descritiva das variáveis ambiente 

Variáveis Média 
Media

na 

Míni

mo 

Máxi

mo 

Desvio 

Padrão 

A
m

b
ie

n
te

 Atitudes da concorrência 3,68 4 1 5 1,095 

Competição por mão-de-obra 3,38 4 1 5 1,213 

Tecnologia aplicada a prestação de serviço 3,13 3 1 5 1,305 

Restrições legais, políticas e econômicas do setor 3,55 4 1 5 1,037 

Gostos e preferências dos clientes do setor 3,43 4 1 5 1,217 

Legenda: 1=muito estável, 2=estável, 3=intermediário, 4=dinâmico, 5=muito dinâmico. 

T
ec

n
o

lo

g
ia

 

Comércio Eletrônico 3,90 5 1 5 1,464 

CRM (gerenciamento da relação com o cliente) 3,43 4 1 5 1,631 

Armazenamento de dados 4,10 5 2 5 1,057 

Troca de dados de forma eletrônica 3,98 4 1 5 1,209 

Legenda: 1=não há uso, 2=está estudando a viabilidade de uso, 3=uso em baixa intensidade, 4=uso em moderada 

intensidade, 5=uso em grande intensidade. 

E
st

ru
tu

ra
 Ampliação ou oferta de novos serviços 2,98 3,5 1 5 1,368 

Contratação e demissão de pessoal 3,70 4 1 5 1,324 

Seleção de investimentos relevantes 2,80 3 1 5 1,344 

Alocação orçamentária 2,85 3 1 5 1,406 

Decisões de preços 2,65 3 1 5 1,424 

Legenda: 1=nunca delega, 2=já delegou, mas não delega mais, 3=delega pouco, 4=delega frequentemente, 

5=delegação total. 

E
st

ra
té

 

g
ia

 

Buscar alta qualidade do serviço maior que a concorrência 4,03 5 2 5 1,143 

Desenvolver características diferenciadas do serviço 3,63 4 1 5 1,353 

A imagem do hotel ser melhor do que o da concorrência 4,03 5 2 5 1,166 

Ter um preço de serviço menor do que o da concorrência 2,93 3 1 5 1,639 

Legenda: 1=discordo totalmente, 2=discordo, 3=nem discordo e nem concordo, 4=concordo, 5=concordo 

totalmente. 

Fonte: Dados da pesquisa, Software SPSS® 22.0. 

De acordo com a média evidenciada na Tabela 3, os resultados das variáveis de 

ambiente estão equilibrados, porém, nas “atitudes da concorrência” e nas “restrições legais, 

políticas e econômicas do setor”, o dinamismo está mais presente do que a estabilidade. Em 

uma escala de 1, para uma percepção de ambiente estável, com mudanças lentas e previsíveis, 

e 5, para ambiente muito dinâmico, com mudanças rápidas e imprevisíveis, as demais 

variáveis pertencentes a este constructo foram classificadas como sendo mais intermediárias. 

Estes resultados revelam que hotéis participantes da pesquisa percebem de maneira diferente 

o ambiente em que estão inseridos, razão pela qual espera-se que haja uma distinção entre as 

configurações do sistema de controle gerencial utilizados por estas organizações, conforme 

preconizado por Otley (1980) e Chenhall (2007). 

 Com base na média e no baixo desvio padrão das variáveis de tecnologia, percebe-se 

que o “armazenamento de dados”, a “troca de dados de forma eletrônica” e o “comércio 

eletrônico” (página na internet que viabiliza comércio eletrônico dos seus serviços) 

predominam na escala de uso em moderada intensidade desses mecanismos na atividade 



 
 

 

hoteleira. A este respeito, Espejo (2008) já destaca que há uma tendência crescente de 

utilização do e-commerce como instrumento tecnológico, como um meio de destaque para o 

canal de comunicação com o mercado. 

Nas variáveis do constructo estrutura, tendo como foco a especificação da delegação 

de autoridade, os resultados apresentados revelam por meio da média e do baixo desvio 

padrão que o nível de delegação de autoridade é maior ao “contratar e demitir funcionários”, 

em que a delegação ocorre de forma frequente. Nas demais variáveis, percebe-se que os hotéis 

delegam pouco. Portanto, as decisões de “ampliação ou oferta de novos serviços”, “seleção de 

investimentos relevantes”, “alocação orçamentária” e “decisões de preços” ainda são mais 

centralizadas nos hotéis em questão. Estes resultados também corroboram para a identificação 

de diferenças observadas entre os hotéis pesquisados, o que pode resultar na adoção de 

diferentes estruturas de controle gerencial nestas organizações. 

 Na análise das variáveis do constructo estratégia, de acordo com os achados da Tabela 

3, o que mais os hotéis parecem enfatizar em suas estratégias são a busca pela alta qualidade 

dos serviços, uma imagem do nome do hotel superior à da concorrência e o desenvolvimento 

de características diferenciadas do serviço.  Além do evidenciado, ter um preço de serviço 

muito menor do que o da concorrência também é fator priorizado pelas organizações em 

questão. Esses resultados corroboram com os achados e/ou argumentos de Chenhall e 

Langfield-Smith (1998), Hansen e Van der Stede (2004) e Espejo (2008). Nesse contexto, 

conclui-se que os hotéis pesquisados apresentam ênfase na estratégia direcionada para a 

diferenciação e qualidade, ao invés de preços menores do que os da concorrência.  

No bloco III da análise dos dados, a Tabela 4 evidencia o grau de adoção dos artefatos 

tradicionais e modernos de custos.  
Tabela 4 – Grau de adoção dos artefatos tradicionais e modernos de custos 

 

Artefatos de 

Custos 

Não há 

planos 

Avaliou e 

descartou 

Em processo 

de avaliação 

Adoção 

inicial 

Adoção 

plena 

Total 

Méd DP 

Fi fi Fi fi Fi fi Fi fi Fi fi Fi fi 

Tradicionais  

CP 7 17,50% 2 5,00% 9 22,50% 7 17,50% 15 37,50% 40 100% 3,53 1,485 

CA 4 10,00% 2 5,00% 6 15,00% 5 12,50% 23 57,5% 40 100% 4,03 1,368 

CV 5 12,50% 6 15,00% 5 12,50% 12 30,00% 12 30,00% 40 100% 3,50 1,396 

Modernos  

ABC 15 37,50% 1 2,50% 2 5,00% 8 20,00% 14 35,00% 40 100% 3,13 1,786 

TDABC 21 52,50% 7 17,50% 9 22,50% 2 5,00% 1 2,50% 40 100% 1,88 1,091 

CM 15 37,50% 1 2,50% 6 15,00% 7 17,50% 11 27,50% 40 100% 2,95 1,694 

Legenda: CP=Custeio Padrão; CA=Custeio por Absorção; CV=Custeio Variável; ABC=Custeio Baseado em 

Atividades; TDABC=Custeio Baseado em Atividade e Tempo; CM=Custeio Meta; 1=Não há planos para 

adoção; 2=Avaliou e descartou; 3=Em processo de avaliação; 4=Adoção inicial; 5=Adoção plena; Méd=Média; 

DP=Desvio Padrão. 

Fonte: Dados da pesquisa, Software SPSS® 22.0. 

De acordo com a Tabela 4, a adoção plena de artefatos tradicionais nos hotéis tem 

predominância no Custeio por Absorção com 57,5% (23), no Custeio Padrão com 37,5% (15) 

e no Custeio Variável com 30% (12). Com base na média, o Custeio por Absorção apresenta o 

maior resultado, com ênfase para a adoção inicial. Na análise dos artefatos modernos, há a 

predominância para a não existência de planos para adoção, sendo com 52,5% (21) para o 

TDABC e 37,5% (15) para o ABC e Custeio Meta, respectivamente. Vale ressaltar que a 

maior média é a do ABC, com tendência para o processo de avaliação para fins de adoção.  

Com base nos resultados acima, observa-se uma elevada taxa de adoção de artefatos 

tradicionais e uma reduzida taxa quanto aos artefatos modernos, o que corrobora com os 

achados de Lima, Egito e Silva (2004), Leitão e Da Silva (2009) e de Faria, Trigueiro e 



 
 

 

Ferreira (2012), sendo que este último estudo foi realizado na rede hoteleira da região do 

Algarve em Portugal. Porém, no estudo de Faria, Trigueiro e Ferreira (2012), o artefato mais 

adotado identificado foi o Custeio Variável. Após a identificação do grau de adoção dos 

artefatos tradicionais e modernos de custos, os respondentes identificaram o grau de 

concordância quanto ao uso das informações de custos na gestão dos hotéis, conforme 

evidenciado na Tabela 5. 
Tabela 5 - Grau de concordância quanto ao uso das informações de custos 

Concordância no uso das informações de custos Média Mediana Mínimo Máximo 
Desvio 

Padrão 

Para determinação do custo e controle financeiro 4,10 4 2 5 0,810 

Como informação para controle e planejamento gerencial  4,05 5 1 5 1,300 

Para redução de perdas no processo operacional  4,08 4 2 5 0,829 

Como criação de valor pelo uso efetivo dos recursos 3,53 4 1 5 1,432 

Legenda: 1=discordo totalmente, 2=discordo, 3=nem discordo e nem concordo, 4=concordo, 5=concordo 

totalmente. 

Fonte: Dados da pesquisa, Software SPSS® 22.0. 

Os resultados apresentados na Tabela 5 revelam que os hotéis concordam com o uso 

das informações de custos nas finalidades mencionadas, com destaque para a determinação do 

custo e controle financeiro, e para redução de perdas de recursos no processo operacional, 

conforme as maiores médias. Na identificação do principal propósito que descreve o uso 

efetivo das informações de custos na organização hoteleira, os achados mostram que em 50% 

(20) dos casos esta informação é usada para controle e planejamento gerencial, 22,5% (9) para 

determinação do custo e controle financeiro, 22,5% (9) para redução de perdas de recursos no 

processo operacional e 5% (2) para criação de valor pelo uso efetivo dos recursos. 

Na sequência, os respondentes identificaram as três principais finalidades das 

informações de custos na gestão dos hotéis. Em destaque, os achados apontaram que a 

principal finalidade das informações de custos em 60% (24) dos hotéis é para o orçamento, 

em 55% (22) para redução de custos e em 45% (18) para fixação de preços de serviços. Nos 

achados de Faria, Trigueiro e Ferreira (2012), as três principais finalidades identificadas 

foram a redução de custos, orçamentação e avaliação de desempenho. 

Os resultados acima permitem afirmar que o ambiente dos hotéis são dinâmicos ou 

muito dinâmicos, há um uso moderado de tecnologias, delega-se autoridade com frequência 

para contratação e demissão de pessoal, a maioria dos hotéis são de grande porte, estão 

focados na alta qualidade, diferenciação dos serviços e na imagem do hotel. Constatou-se 

também que há uma preferência por artefatos de custos tradicionais, porém, quanto aos 

artefatos modernos ABC e Custeio Meta, há uma tendência futura de maior adoção, tendo 

como principal propósito do uso efetivo das informações de custos o controle e planejamento 

gerencial. 

Estes resultados revelam que a amostra investigada nesta pesquisa também tem 

resistido a adoção de artefatos modernos de contabilidade gerencial, o que é convergente aos 

achados encontrados em estudos anteriores desenvolvidos sob a temática. Neste caso, apesar 

dos potenciais benefícios que podem ser alcançados a partir do uso de tais instrumentos de 

controle, efetivamente sua adoção não tem sido implementada nos hotéis pesquisados.  

Considerando-se que 17 dos 40 gestores participantes da pesquisa possuem formação 

em ciências contábeis, acredita-se que tais indivíduos possuam uma compreensão adequada 

das diferenças existentes entre tais artefatos, bem como suas limitações para o uso gerencial. 

Da mesma forma, considerando-se que se tratam de organizações, em sua maioria, de grande 

porte, o uso instrumentos tradicionais pode se constituir inadequado para as finalidades de uso 

identificadas nesta pesquisa.  



 
 

 

Desta forma, uma oportunidade para a realização de novos estudos, procurando-se 

encontrar explicações para tais resultados, pode estar relacionada a identificação do nível de 

conhecimento destes gestores em custos, bem como sua compreensão sobre as diferenças 

existentes entre os artefatos tradicionais e modernos utilizados na contabilidade gerencial, em 

especial, sobre suas finalidades de uso e adequação a análise gerencial nas organizações. 

4.2 Análise dos Dados com o Teste de Kruskal-Wallis e Anacor 

A existência de influência de fatores contingenciais nos artefatos tradicionais e 

modernos de custos na rede hoteleira do Estado do Paraná foi verificada com o teste não-

paramétrico Kruskal-Wallis e com a Análise de Correspondências Múltiplas (ANACOR), mas 

de forma preliminar, foi aplicado o Alfa de Cronbach para verificar a consistência das 

variáveis do constructo. Segundo Hair et al. (2009), o teste Alfa de Cronbach é um tipo de 

confiabilidade que é utilizado para avaliar uma escala somada em que várias afirmações são 

somadas para formar um escore total para um constructo. Hair et al. (2009, p. 100) destacam 

que o Alfa de Cronbach é uma “medida de confiabilidade que varia de 0 a 1, sendo os valores 

de 0,60 a 0,70 considerados o limite inferior de aceitabilidade”. Portanto, o Alfa de Cronbach 

de 0,950 calculado das variáveis, revela uma excelente confiabilidade e consistência do 

constructo utilizado neste estudo. Na Tabela 6 são apresentados os resultados do teste de 

Kruskal-Wallis aplicado ao constructo da pesquisa. 
  



 
 

 

Tabela 6 - Teste Kruskal-Wallis para a relação entre as variáveis ambiente e a utilização de artefatos 

tradicionais e modernos de custos  

Variáveis  

Kruskal

-Wallis 

Artefatos Tradicionais Artefatos Modernos 

Custeio 

Padrão 

Custeio por 

Absorção 

Custeio 

Variável 
ABC TDABC 

Custeio 

Meta 

 

A
m

b
ie

n
te

  

   

AC 
X² 8,651 3,114 10,419 12,709 2,684 6,939 

Sig. 0,070 0,539 0,034 0,013 0,612 0,139 

CMO 
X² 12,494 9,440 11,955 6,531 0,532 12,227 

Sig. 0,014 0,051 0,018 0,163 0,970 0,016 

TAPP 
X² 7,947 6,724 14,385 13,774 5,078 13,552 

Sig. 0,094 0,151 0,006 0,008 0,279 0,009 

RLPE 
X² 6,104 7,913 3,499 2,458 1,246 3,968 

Sig. 0,192 0,095 0,478 0,652 0,871 0,410 

GPCS 
X² 11,025 4,033 21,334 17,705 6,032 17,563 

Sig. 0,026 0,401 0,000 0,001 0,197 0,002 

Legenda: AC= Atitudes da concorrência; CMO= Competição por mão-de-obra; TAPP= Tecnologia aplicada a 

prestação de serviço; RLPE= Restrições legais, políticas e econômicas do setor; GPCS= Gostos e preferências 

dos clientes do setor; ABC= Custeio Baseado em Atividades; TDABC= Custeio Baseado em Atividade e 

Tempo. 

 

T
ec

n
o

lo
g

ia
 

   

CE 
X² 14,986 9,366 29,837 22,657 9,220 20,175 

Sig. 0,005 0,053 0,000 0,000 0,056 0,000 

CRM 
X² 16,378 12,015 24,983 26,228 11,158 24,985 

Sig. 0,003 0,017 0,000 0,000 0,025 0,000 

AR 
X² 14,590 9,187 24,178 25,789 8,371 19,653 

Sig. 0,006 0,57 0,000 0,000 0,079 0,001 

TD 
X² 14,122 8,261 20,265 18,527 5,477 12,537 

Sig. 0,007 0,082 0,000 0,001 0,242 0,014 

Legenda: CE= Comércio eletrônico (página na internet que viabiliza comércio eletrônico dos seus serviços); 

CRM= Gerenciamento da relação com o cliente; AD= Armazenamento de dados; TD= Troca de dados de forma 

eletrônica. 

 

E
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tu

ra
  

   

AOS 
X² 17,717 12,133 20,163 28,736 11,403 22,876 

Sig. 0,001 0,016 0,000 0,000 0,022 0,000 

CDP 
X² 16,271 14,943 25,166 27,105 10,994 30,176 

Sig. 0,003 0,005 0,000 0,000 0,027 0,000 

SIR 
X² 14,788 13,350 27,196 28,885 15,007 26,001 

Sig. 0,005 0,010 0,000 0,000 0,005 0,000 

ALO 
X² 15,102 15,359 23,212 27,874 14,923 23,770 

Sig. 0,004 0,004 0,000 0,000 0,005 0,000 

DDP 
X² 15,747 13,083 24,917 25,462 8,903 23,454 

Sig. 0,003 0,011 0,000 0,000 0,064 0,000 

Legenda: AOS= Ampliação ou oferta de novos serviços; CDP= Contratação e demissão de pessoal; SIR= 

Seleção de investimentos relevantes; ALO= Alocação orçamentária; DDP= Decisões de preços. 

 

P
o

r
-

te
  UH’s 

X² 16,874 16,291 25,328 18,751 4,034 23,916 

Sig. 0,002 0,003 0,000 0,001 0,401 0,000 

Legenda: UH’s= Unidades Habitacionais. 
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BAQ 
X² 16,451 10,397 19,258 27,809 12,778 26,212 

Sig. 0,002 0,027 0,001 0,000 0,012 0,000 

DCPU 
X² 16,207 8,358 18,702 28,075 19,549 24,874 

Sig. 0,003 0,079 0,001 0,000 0,001 0,000 

IMM

C 

X² 12,680 5,658 22,148 23,113 9,675 18,660 

Sig. 0,013 0,226 0,000 0,000 0,046 0,001 

PSMC 
X² 17,208 9,252 20,565 22,003 13,316 19,053 

Sig. 0,002 0,055 0,000 0,000 0,010 0,001 

Legenda: BAQ= Buscar alta qualidade do serviço, muito maior do que o da concorrência; DCUP= Desenvolver 

características diferenciadas do serviço; IMMC= A imagem do nome do hotel ser muito melhor do que o da 

concorrência; PSMC= Ter um preço de serviço muito menor do que o da concorrência. 



 
 

 

Fonte: Dados da pesquisa, Software SPSS® 22.0. 

Com base nos resultados apresentados na Tabela 6, na análise do teste de Kruskal-

Wallis, comparado nas questões das variáveis “ambiente”, “tecnologia”, “estrutura”, “porte 

organizacional” e “estratégia”, os níveis de significâncias (p é ≤ 0,05) evidenciam que as 

variáveis contingenciais exercem influência na utilização da maioria dos artefatos tradicionais 

e modernos de custos. 

Nas variáveis ambiente, “Gostos e preferências dos clientes do setor” é a variável que 

mais exerce influência no uso dos artefatos de custos, já o Custeio Variável é o artefato que 

mais sofre influência. Vale destacar que nenhuma variável ambiente exerce influência no uso 

dos artefatos Custeio por Absorção e TDABC.  Já na análise das variáveis tecnologia, 

constata-se que a variável “gerenciamento da relação com o cliente” é a única que influencia 

todos os artefatos. Com exceção do Custeio por Absorção e TDABC, os demais artefatos são 

influenciados por todas as variáveis de tecnologia. 

No que se refere a comparação da questão “variáveis estrutura”, os resultados revelam 

que as variáveis de estrutura exercem influência na utilização dos artefatos tradicionais e 

modernos, exceto a variável “decisões de preços” no TDABC. Na sequência, a variável porte 

organizacional foi mensurada pelas unidades habitacionais (Silva, 2000).  Os resultados 

revelam que a variável porte organizacional exerce influência no uso dos artefatos tradicionais 

e modernos de custos, exceto no TDABC. 

 Por fim, foi constatado que as variáveis estratégia exercem influência na utilização dos 

artefatos tradicionais e modernos, exceto as variáveis “desenvolver características 

diferenciadas do serviço”, “a imagem do nome do hotel ser muito melhor do que o da 

concorrência” e “ter um preço de serviço muito menor do que o da concorrência” que não 

exercem influência na utilização do Custeio por Absorção. 

Tendo em vista que as variáveis contingenciais utilizadas nesta pesquisa para avaliar 

os fatores contingenciais revelaram efeitos diferentes sobre o uso de artefatos tradicionais e 

modernos de custos, para dar mais consistência a análise dos resultados, foi realizada a 

Análise de Correspondências Múltiplas (ANACOR) sobre as variáveis categóricas, das 

questões em conjunto de variáveis contingenciais e utilização dos artefatos, para realização de 

correlação, conforme mapa perceptual que segue na Figura 1, após a identificação dos fatores 

para análise.  
Figura 1 - Mapa perceptual da associação entre fatores contingenciais e adoção de artefatos de custos 

 



 
 

 

Legenda: (MOD=Adota) = Adota artefato moderno; (MOD=Não Adota) = Não adota artefato moderno; 

(TRAD=Adota) = Adota artefato tradicional; (TRAD=Não adota) = Não adota artefato tradicional; 

(VA_TAPP=Dinâmico) = (Variável ambiente-tecnologia aplicada a prestação de serviço=dinâmico); 

(VA_TAPP=Intermediário) = (Variável ambiente-tecnologia aplicada a prestação de serviço=estável); 

(VA_GPCS=Dinâmico) = (Variável ambiente-gostos e preferências dos clientes do setor=dinâmico); 

(VA_AC=Intermediário) = (Variável ambiente-atitudes da concorrência=intermediário); (VT_CRM=Usa) = 

(Variável tecnologia-gerenciamento da relação com o cliente=usa); (VE_AOS=Delega) = (Variável estrutura-

ampliação ou oferta de novos serviços=delega autoridade); (VE_SIR=Delega) = (Variável estrutura-seleção de 

investimentos relevantes=delega autoridade); (VE_ALO=Delega) = (Variável estrutura-alocação 

orçamentária=delega autoridade); (VE_DDP=Delega) = (Variável estrutura-decisões de preços=delega 

autoridade); (VPO=De 51UH a 100UH) = (Variável porte organizacional-de 51 a 100 unidades habitacionais);  

(VPO=Acima de 100UH) = (Variável porte organizacional-acima de 100 unidades habitacionais); 

(VES_DCUP=Importante) = (Variável estratégia-desenvolver características diferenciadas do 

serviço=importante); (VES_PSMC=Importante) = (Variável estratégia-ter um preço de serviço muito menor do 

que o da concorrência=É importante); (VES_PSMC=Não importante) = (Variável estratégia-ter um preço de 

serviço muito menor do que o da concorrência=Não é importante). 

Fonte: Dados da Pesquisa, Software LHStat® 4.5. 

De acordo com a Figura 1, o mapa perceptual está subdividido em quatro quadrantes, 

sendo que a distribuição dos pontos possibilita a análise graficamente da associação entre os 

fatores contingenciais e os artefatos tradicionais e modernos de custos investigados nesta 

pesquisa. Os 40 hotéis estão representados no mapa perceptual por meio das variáveis, sendo 

que quanto mais afastados do centroide e mais próximos estiverem às variáveis, maior é o 

poder associativo. 

Portanto, de acordo com a Figura 1, constata-se a formação de dois grupos distintos. 

No lado esquerdo, observa-se o grupo de hotéis que adotam artefatos tradicionais e modernos 

de custos e que estão mais associados aos seguintes fatores contingenciais: Dinamismo da 

“tecnologia aplicada a prestação de serviço” e dos “gostos e preferências dos clientes do 

setor” (Variáveis ambiente); Do uso do “CRM-gerenciamento da relação com o cliente” 

(Variável tecnologia); Da delegação de autoridade para “ampliação ou oferta de novos 

serviços”, “seleção de investimentos relevantes”, “alocação orçamentária” e para “decisões de 

preços” (Variáveis estrutura); “Acima de 100 unidades habitacionais” (Variável porte 

organizacional); Da importância de “desenvolver características diferenciadas do serviço” e 

da não importância “ter um preço de serviço muito menor do que o da concorrência” 

(Variável estratégia). 

Em contrapartida, no mapa perceptual do lado direito encontram-se os hotéis do grupo 

que tendem a não adotar artefatos tradicionais e modernos de forma conjunta, os quais 

apresentam maior associação aos fatores contingenciais: “Atitudes da concorrência” 

(Variáveis ambiente) considerada como intermediária, ou seja, nem estável e nem dinâmica; 

“Tecnologia aplicada a prestação de serviço” (Variáveis ambiente) considerada como estável 

e Da importância de “ter um preço de serviço muito menor do que o da concorrência 

(Variável estratégia).  

Estes resultados evidenciam uma maior associação das variáveis contingenciais junto 

aos hotéis que adotam artefatos tradicionais e modernos de custos, comparativamente aqueles 

que não adotam, o que sugere que a percepção dos gestores em relação a presença de tais 

fatores impulsiona o uso de artefatos de custos nos processos de gestão. Portanto, estes 

achados sugerem que os fatores contingenciais pesquisados influenciam os artefatos 

tradicionais e modernos de custos utilizados na rede hoteleira do Estado do Paraná, o que 

corrobora com as evidências encontradas em outros estudos desenvolvidos sob a perspectiva 

contingencial na área contábil, desenvolvidos em outros contextos organizacionais (Baines & 

Langfield-Smith, 2003; Chenhall, 2007; Guerra, 2007; Beuren & Fiorentin, 2014; Silva et al, 

2014).  



 
 

 

Dessa forma, não é possível se rejeitar a hipótese H1 elaborada para esta pesquisa, ou 

seja, os fatores contingenciais “ambiente, tecnologia, estrutura, porte organizacional e 

estratégia” influenciam o uso de artefatos tradicionais e modernos de custos na rede hoteleira 

do Estado do Paraná. Apesar de se identificar a influência de tais fatores sobre o uso de 

artefatos de custos nestas organizações, especificamente no que se refere aos artefatos 

modernos de controle gerencial, os resultados encontrados na Anacor não permitem 

identificar fatores contingenciais que podem ser considerados discriminantes para a sua 

adoção, em detrimento de artefatos considerados tradicionais.  

Em síntese, considerando-se a amostra investigada nesta pesquisa, observa-se a partir 

dos resultados encontrados para este estudo, que as variáveis contingenciais ambiente, 

tecnologia, estrutura, porte organizacional e estratégia podem auxiliar na compreensão de 

fatores que favorecem a adoção de artefatos tradicionais e modernos de custos na gestão de 

empresas hoteleiras do Estado do Paraná, evidências que estimulam a realização de novos 

estudos sobre esta temática.  

 
 

5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Esta pesquisa teve como objetivo evidenciar a influência de fatores contingenciais no 

uso dos artefatos tradicionais e modernos de custos na rede hoteleira do Estado do Paraná. A 

abordagem contingencial aplicada para avaliar os sistemas de custeio adotados por hotéis 

desta região do País possibilita uma nova visão das organizações hoteleiras, de modo a 

entender o seu funcionamento e os fatores que influenciam o uso de artefatos tradicionais e 

modernos de custos. 

Os resultam encontrados indicaram que a maioria dos hotéis do Estado do Paraná 

adotam de forma plena os artefatos tradicionais de custos, com destaque para o Custeio por 

Absorção. Já quanto aos artefatos modernos de custos, boa parte dos hotéis investigados nesta 

pesquisa relataram não possuir planos para sua adoção. Estes resultados são convergentes aos 

achados encontrados em estudos anteriores, que sugerem a predominância de uso de artefatos 

tradicionais, em detrimento de artefatos modernos, mesmo que estes possam não ser 

considerados os mais adequados para a tomada de decisões gerenciais. 

Dentre as respostas obtidas, constatou-se que alguns gestores relataram que o Custeio 

Baseado em Atividades e o Custeio Meta apresentam-se em um estágio inicial de adoção em 

suas organizações. Estes resultados sugerem que, nesta área, futuramente, é possível que tais 

artefatos venham a ser utilizados por um número maior de organizações hoteleiras, o que pode 

revelar uma mudança nos padrões de controle de custos a ser utilizado por estas organizações. 

Tais evidências estimulam a realização de novos estudos. 

Na aplicação do teste de Kruskal-Wallis para a comparação das questões de variáveis 

contingenciais com as questões que contemplam a utilização dos artefatos tradicionais e 

modernos de custos, os achados revelam que todas as variáveis contingenciais pesquisadas 

(ambiente, tecnologia, estrutura, porte organizacional e estratégia) influenciam em maior ou 

menor intensidade os artefatos tradicionais e modernos de custos utilizados pelas 

organizações hoteleiras pesquisadas.  

Dentre as variáveis investigadas, a estrutura e o porte organizacional foram as que 

apresentaram mais fatores influenciando um conjunto maior de artefatos de custos, inclusive 

no que se refere a sua intensidade de uso. Apesar de todos os artefatos de custos terem sofrido 

influência das variáveis contingenciais, o TDABC e o Custeio por Absorção foram os que 

tiveram uma menor influência. Estes resultados revelam que mesmo em organizações 

hoteleiras de grande porte, em que se espera que os sistemas de controle gerencial apresentem 

estruturas mais sofisticadas, a presença de artefatos tradicionais de controle de custos como 



 
 

 

instrumento de suporte a tomada de decisão ainda tem sido utilizada, o que vai de encontro a 

literatura gerencial da contabilidade, que discute sua adequação para tal finalidade. 

Neste caso, procurando-se avaliar fatores que possam influenciar tal comportamento 

nos hotéis pesquisados, identificou-se que mesmo em organizações em que o gestor possui 

formação profissional em ciências contábeis ou administração, suas organizações resistem a 

adoção de artefatos modernos de custos. Entende-se que este gestor pode possuir uma melhor 

distinção entre os artefatos tradicionais e modernos de controle de custos, bem como suas 

finalidades e aplicações. Logo, poderia melhor compreender as limitações do uso de artefatos 

tradicionais para a tomada de decisões gerenciais, bem como as potenciais vantagens em 

relação a adoção de artefatos modernos.  

Estes achados também fornecem evidências que estimulam a realização de novos 

estudos. Nestes casos, a identificação de conhecimentos em gestão de custos e das finalidades 

de uso dos diferentes artefatos de controle gerencial podem auxiliar na compreensão de 

fatores que favorecem ou dificultam a sua adoção por parte do gestor. Da mesma forma, 

novos estudos podem ser desenvolvidos com a finalidade de se investigar porque 

determinadas organizações não adotam artefatos modernos de contabilidade gerencial.  

Dentre as diferentes variáveis contingenciais utilizadas para se investigar a associação 

entre os fatores contingenciais (ambiente, tecnologia, estrutura, porte organizacional e 

estratégia) e a adoção dos artefatos tradicionais e modernos de custos investigados nesta 

pesquisa, os resultados encontrados a partir da Análise de Correspondências Múltiplas, 

sugerem que os fatores que apresentaram maior associação na adoção dos artefatos 

tradicionais e modernos foram: a instabilidade da tecnologia aplicada a prestação de serviço e 

dos gostos e preferências dos clientes do setor; o uso do gerenciamento da relação com o 

cliente (CRM); a delegação de autoridade para ampliação ou oferta de novos serviços, seleção 

de investimentos relevantes, alocação orçamentária e para decisões de preços; hotéis de 

grande porte (acima de 100 UH’s); da importância de desenvolver características 

diferenciadas do serviço e da não importância ter um preço de serviço muito menor do que o 

da concorrência. No entanto, na Anacor não foi possível identificar variáveis específicas que 

discriminam a adoção de artefatos modernos de controle de custos, em detrimento do uso de 

artefatos tradicionais. 

 Ao se considerar os achados da pesquisa com a aplicação do teste de Kruskal-Wallis e 

a Análise de Correspondências Múltiplas, torna-se possível confirmar que os fatores 

contingenciais “ambiente, tecnologia, estrutura, porte organizacional e estratégia” influenciam 

o uso de artefatos tradicionais e modernos de custos na rede hoteleira do Estado do Paraná, o 

que sustenta a não rejeição da Hipótese H1 elaborada para esta pesquisa. Desta forma, pode-se 

concluir que tais variáveis auxiliam na compreensão de fatores que favorecem a adoção de 

artefatos tradicionais e modernos de custos na gestão de empresas hoteleiras do Estado do 

Paraná. 

Apesar das potenciais limitações, esta pesquisa fornece evidências que contribuem 

para a literatura da área, tendo em vista a não identificação de estudos semelhantes 

desenvolvidos sob a configuração proposta nesta pesquisa, no contexto observado. Contribui 

em função da evidenciação da influência de fatores contingenciais sobre o uso de artefatos 

tradicionais e modernos de custos em organizações hoteleiras. Também pode gerar 

informações que podem estimular a reflexão sobre oportunidades de melhorias e avanços nas 

práticas de gestão adotadas por estas organizações. Adicionalmente, como o estudo limitou-se 

a análise de uma amostra estabelecida no Estado do Paraná, para a realização de futuras 

pesquisas, sugere-se a inclusão de organizações hoteleiras de outros Estados e regiões do País, 

a fim de se verificar similaridades e diferenças, bem como comparações que oportunizem a 



 
 

 

compreensão de fatores que favorecem a adoção de artefatos modernos de contabilidade 

gerencial. 
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