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Resumo: No turismo, a hospitalidade é o bem receber o visitante, oferecendo-lhe o melhor serviço, o que envolve 

o perfil hospitaleiro dos profissionais da área e aspectos técnicos/operacionais próprios deste setor. Neste sentido, 

o trade turístico e a comunidade local precisam compreender as noções de hospitalidade para realizar um melhor 

atendimento. Para que o turismo aconteça existem equipamentos e serviços, como motéis (segmento de 

hospedagem). Esse trabalho teve como objetivo demonstrar a realização de uma ação extensionista de análise de 

cenário em turismo e hospitalidade, realizada junto aos  empreendimentos moteleiros  de Ponta Grossa uma análise 

das suítes temáticas como diferencial. A metodologia de estudo foi analítico descritiva utilizando-se como base a 

análise bibliográfica e o referencial teórico das áreas de turismo e hospitalidade. A análise realizada está vinculada 

ao projeto de extensão NETUR e apresenta que essa inovação pode ser um modo desse segmento ter qualificação  

para o mercado. Considerando a abrangência do setor hoteleiro, um motel se configura como um equipamento 

hoteleiro formal e, portanto, requer pessoal capacitado para atuar no campo da hospitalidade. Como resultados 

destaca-se que estes equipamentos atuam como um meio de hospedagem formal e devem operacionalizar a 

hospitalidade, no que tange a qualificação de serviços. 
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PROJETOS VINCULADOS 

O projeto de extensão NETUR - A qualificação do turismo para o desenvolvimento 

turístico dos Campos Gerais do Paraná desenvolve atividades desde o ano de 2008 contando 

com a participação de diversos professores do Departamento de Turismo da UEPG, o projeto 

desenvolve ações em Ponta Grossa e outros municípios da região dos Campos Gerais no Paraná, 

com atores vinculados ao trade turístico, acadêmicos e profissionais da área. 

PÚBLICO-ALVO  

O relato de experiência apresentado teve como público-alvo o trade turístico da 

segmentação da hotelaria, enfocando os equipamentos moteleiros em Ponta Grossa - PR. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Município de Ponta Grossa – PR. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

A atividade extensionista do projeto NETUR ocorrem no espaço de mesmo nome no 

Edifício Imperador, a pesquisa de análise de cenário que embasa os dados aqui apresentados 

foi realizada em meio online nos empreendimentos moteleiros da cidade de Ponta Grossa. 

JUSTIFICATIVA 

O presente trabalho apresenta relato de ação extensionista que buscou realizar o 

levantamento e identificar os empreendimentos moteleiros do município de Ponta Grossa. Com 

relação à questão temporal a ação foi executada no segundo semestre de 2018 para coleta de 

dados e no primeiro semestre de 2019 para análise e tabulação visando a compreensão de 

cenário. Consiste em uma pesquisa sobre o segmento hoteleiro na cidade de Ponta Grossa-PR, 

sendo analisado os empreendimentos moteleiros e suas inovações.  

De acordo com Petrocchi (2003) o produto turístico é dividido em três serviços 

básicos sendo eles o transporte, hospedagem e o atrativo. Neste trabalho será abordado o serviço 

da hospedagem, em que existem diferentes ramos, como os exemplos descritos por Beni (2008) 

em que existe o hotel (padrão) um tipo de hospedagem onde o hóspede tem os aposentos 
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mobiliados, banheiro privativo, dependendo do serviço adquirido o hotel também oferece 

serviços completos de alimentação e outros; hotel residência ou suíte service que oferece os 

mesmos meio de hospedagem que o hotel padrão, a alimentação é parcial, sendo cobrado o 

aluguel básico por semana completa; lodge sendo um alojamento individual isolado  e a 

hospedagem é em forma de chalés, cabanas e similares, onde o público que mais procura esse 

meio de hospedagem são os públicos de caça, pesca e de aventura, entre outros. 

No presente trabalho a tipologia hospedagem que será abordada é o setor moteleiro 

que é mais um setor no segmento hoteleiro. Segundo Beni (2008) o motel é um meio de 

hospedagem que aluga apartamentos mobiliados, oferece serviços de alimentação completos, 

também disponibiliza vagas em estacionamento coletivo. O número de vagas é igual ao de UH’s 

(Unidades Habitacionais), os motéis são localizados geralmente nas margens das rodovias, 

afastados das zonas urbanas e suburbanas. Já Costa (2013) define o nome Motel surgiu nos 

Estados Unidos em 1925 e sua função era de abrigar famílias que viajavam por rodovias, então 

foram criados pequenos hotéis próximos a rodovias com esse intuito de hospedar este público.  

Como Scheuer (2018) aponta a hospitalidade como um meio do desenvolvimento do 

turismo, pois ela está envolvida nos meios de hospedagem e nos serviços de alimentação. Para 

que ocorra esse desenvolvimento do turismo por meio da hospitalidade é preciso de uma 

qualificação em todos os setores do estabelecimento. 

No Brasil Costa (2013) diz que o motel surgiu em 1960 com o objetivo de ser um 

lugar amoroso, pois era um segmento hoteleiro o qual trabalhavam com curta estadia. Como 

consequência deste fato os motéis hoje em dia são conhecidos como locais em que os casais se 

encontram, pois não tem como definir o que realmente acontece durante a estadia e a 

hospedagem fica sendo algo barato e rápido. Dentro destas UH’s, os serviços disponibilizados 

podem ser variados, dependendo do quão luxuoso o motel é. Como por exemplo, um 

empreendimento moteleiro localizado em Ponta Grossa-PR possui TV Tela Plana com três 

canais eróticos, cadeira erótica, banheira de hidromassagem, sexshop, etc. 

Todo empreendimento que atua no mercado sempre necessitou inovar para 

satisfazer as exigências de seus clientes e para obter novos clientes. Então como inovação no 

setor moteleiro adotou-se as suítes temáticas. Podemos observar que ao longo dos anos os 

motéis em geral começaram a se inovar, Costa (2013) cita que a inovação também pode 

melhorar produtos e serviços que já existem, e dentro da inovação existe a inovação 
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incremental, Costa cita que essa inovação consiste em tornar o produto ou serviço que já existe 

mais desejado e almejado pelos clientes. Beni (2004) também cita que a inovação necessita ser 

uma atração que estimule os clientes a pagar pelo serviço e produto. 

De acordo com Costa (2013) as suítes temáticas são um modo do setor moteleiro 

inovar, pois estas consistem nos produtos e serviços que já existem nas suítes convencionais do 

motel. Porém o seu diferencial está na decoração do ambiente e com brinquedos eróticos de 

acordo com o tema da suíte. Como os motéis já existiam antes das suítes temáticas os produtos 

e serviços oferecidos pelo setor moteleiro nos dias de hoje, tem o objetivo de se inovar e assim 

proporcionar experiências desejadas pelos clientes. 

Na atual economia de serviços, muitas empresas simplesmente 

concentram as experiências em torno de suas ofertas tradicionais para 

vender melhor. Contudo, para obter o benefício completo das 

experiências, as empresas terão que deliberadamente planejar 
experiências atrativas que exijam um pagamento (BENI, 2004, p. 303).  

Pode-se entender que a experiência que as suítes temáticas proporcionam para os 

clientes é algo que precisa ser planejado como um atrativo que desperte o interesse em seus 

clientes buscarem por essa experiência e pelo serviço que as suítes temáticas proporcionam, 

refletindo assim no crescimento econômico dos empreendimentos. 

Gorni (2009) cita para que o empreendimento fique no mercado é preciso que se 

inove, pois, os clientes procuram cada vez mais serviços e produtos que supram com suas 

exigências. Porém o gestor precisa ter a visão de que a suíte temática é uma inovação, além de 

uma qualificação profissional na área.  

OBJETIVOS 

Objetivo Geral 

Analisar os empreendimentos moteleiros do município de Ponta Grossa – PR. 

Objetivos Específicos  

Para atingir o objetivo da pesquisa delineou-se os objetivos específicos: a) entender 

o contexto dos motéis e dos meios de hospedagem; b) diferenciar o setor moteleiro de outros 

tipos de hospedagem; c) descrever a oferta moteleira em Ponta Grossa-PR e d) verificar as 

suítes temáticas como diferencial e questões de inovação do setor moteleiro de Ponta Grossa – 

PR.  
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METODOLOGIA 

Este trabalho possui metodologia baseada em pesquisa analítico descritiva e 

bibliográfica no segmento moteleiro. Entendendo o segmento hoteleiro e o motel como um dos 

meios de hospedagem. Descrevendo o por que e como o segmento surgiu no setor hoteleiro, 

diferenciar o setor dos demais tipos de hospedagem que existe. Fazer também uma análise das 

suítes temáticas como uma possível ferramenta de inovação para que o segmento consiga trazer 

novos clientes e manter os já existentes. A pesquisa foi realizada através de pesquisas 

bibliográficas. 

Após pesquisa bibliográfica, uma pesquisa no segmento moteleiro de Ponta Grossa 

foi realizado com o intuito de obter os dados sobre as suítes temáticas. Os dados obtidos 

serviram para apontar as suítes temáticas como uma inovação para o empreendimento além da 

análise da oferta na cidade. Com a base teórica definida foi possível analisar e obter os seguintes 

resultados. 

RESULTADOS 

Com o objetivo geral de analisar os empreendimentos moteleiros do município de 

Ponta Grossa – PR, o seguinte trabalho analisou o cenário para o segmento dos 

empreendimentos moteleiros. Após cruzamento do referencial teórico com os dados obtidos 

verificou-se que a hospitalidade é uma característica que abrange todos os setores do turismo. 

Sendo a hotelaria um destes setores e os motéis um meio de hospedagem. 

Com base na pesquisa online realizada, obtém-se resultado de quantos e quais motéis 

tem como opção a suíte temática, sendo dez motéis e que somente dois desses possui a suíte 

temática. Conclui-se assim que em Ponta Grossa os gestores dos motéis não optam pela 

inovação da suíte temática como algo que acrescenta no seu negócio, podendo ser relacionada 

a falta de recursos ou não percepção do diferencial. 

A inovação também está ligada no setor econômico, visto que essa inovação está 

diretamente ligada aos produtos e serviços que o motel oferece, e assim agregando um valor 

economicamente nos negócios. Entende-se então que maior parte dos empreendimentos do 

município não visualizam a inovação como um meio de qualificar os seus produtos e serviços, 

e que seja encarado como um diferencial.  



17º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG 

2º EAEX -  Encontro Anual de Extensão Universitária 

Resumo Expandido Modalidade A: “Apresentação de programas, projetos, ações, atividades e pesquisas 

advindas da extensão universitária” 

6 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando que a pesquisa analisou os empreendimentos moteleiros do município de 

Ponta Grossa – PR. Analisou a inovação como um diferencial para os empreendimentos, o 

trabalho apresentou que a suíte temática é uma inovação do setor moteleiro, porém maior parte 

dos gestores não optam por não inovar seus produtos/serviços. 

Ao todo foram estudados dez empreendimentos, sendo estes localizados em áreas 

urbanas, porém afastadas do centro do município. Apenas 20% dos locais estudados (02 

empreendimentos) adquiriram essa inovação em tematizar suas suítes, posicionando a empresa 

no mercado e posteriormente refletindo nos seus lucros. 

APOIO 

Agradecimento a Fundação Araucária pelo fomento da pesquisa e ao Departamento de 

Turismo. 
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