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Resumo 

A atividade turística está ligado ao consumo de 
experiências, certos destinos possuem características 
que são mundialmente conhecidas, Para Yükusel (2007) 
um Habitat de Compras Turísticas(HCT) possuem 
aspectos que expressam a identidade local 
possibilitando expressivo consumo mesmo de forma 
intangível, segundo o autor certos locais de um destino 
que possuem elementos arquitetônicos, comércios de 
rua, espaços para interações entre comerciantes e 
turistas são algumas das características que são 
consideradas imprescindíveis para o conceito HCT. O 
conceito de HCT foi utilizado para a pesquisa com a 
necessidade em identificar quais ruas da região centro 
possuem todos os aspectos para serem considerados 
um Habitat de Compras Turísticas. Como resultado foi 
possível identificar quatro ruas com um recorte espacial, 
tais resultados trazem contribuições teóricas na área 
acadêmica e potencializam implicações práticas no 
turismo da região. 

Introdução  

A atividade turística está diretamente ligado ao consumo 
de experiências a compreensão dos cenários frente aos 
hábitos de compra e as ofertas de mercado possibilitam 
desenvolver o crescimento turístico. Com a pesquisa o 
entendimento acerca do que os turistas percebem no 
destino Ponta Grossa-PR a respeito das ofertas de 
interesses comerciais na da cidade auxiliarão na 
percepção referente as carências do mercado. A 
problemática em compreender melhor sobre o consumo 
que é existente no destino, iniciou com a aplicação do 
conceito de habitat de compras turísticas(HCT) do autor 
Atila Yükusel que se dedicou em compreender tais 
características, com um novo olhar uma nova 
abordagem frente a investimentos no turismo do destino 
é possibilitado, além do desenvolvimento acadêmico 
que a nova pesquisa possibilita. 

Material e Métodos 

Para a elaboração do presente artigo utilizou-se de 

pesquisas já elaboradas como a análise da feira do largo 

da ordem em Curitiba-PR COUTINHO e 

HORODYSKI(2020), avaliação da experiência de 

compra em Kusadasi na Turquia Yükusel(2007), tese de 

doutorado, o consumo na experiência turística: o caso 

dos souvenirs no destino Curitiba-PR 

HORODYSKI(2014) e artigos de outros pesquisadores 

que auxiliaram no desenvolvimento do trabalho. Foi 

determinado a área central do destino Ponta Grossa-PR 

para aplicação da pesquisa, baseado em aplicativos 

como google maps, tripAdvisor e com o Cadastro de 

pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor do 

turismo (Cadastur), lincando quais os hotéis que estão 

cadastrados para então fazer um recorte das vias de 

maior fluxo ao entorno dos os hotéis, foi possível 

elaborar uma pesquisa de campo para determinar quais 

ruas expressam maiores características de um Habitat 

de Compras Turísticas(HCT). 

Resultados e Discussão 

Com a análise de dados foi possível observar que as 
características do Habitat de  Compras Turísticas(HCT) 
estão presentes em todas as ruas em que a pesquisa de 
campo foi feita, no entanto é percebido que tais 
aspectos são bem divididos evidenciando que a área 
central do destino possui um habitat inconsistente de 
compras turísticas, elementos como ‘‘produtos locais’’ 
como aborda Yükusel(2007), que são semelhantes ao 
artesanato, são pouco explorados, porém foi possível  
identificar quatro ruas em que todos os aspectos do 
Habitat de Compras Turísticos estão presentes, nessas 
ruas foram determinados recortes espaciais, tendo em 
vista que algumas dessas ruas possuem longas 
extensões estendendo-se até outro bairro. Todos os 
elementos que configuram o habitat de compras 
turísticas estão presentes na região central, porém as 
ruas que possuem todas as características de um HCT 
são as ruas Vicente Machado, Coronel Cláudio, 
Fernandes Pinheiro e Av. Bispo Dom Geraldo Pellanda. 

Conclusão  

O destino Ponta Grossa-PR possui na região centro as 
características de um Habitat de Compras 
Turísticas(HCT), esses elementos expressam 
significativa importância para investimentos futuros no 
Turismo da região. 
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