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1. RESUMO 

 
Este artigo foi desenvolvido em forma de estudo de caso, por meio do método 

indutivo (LAKATOS; MARCONI, 1990), com o intuito de observar e analisar se 

através do mix de marketing é possível constatar se existe mercado para um motel 

no município de Ilhabela. Esta ferramenta permite que a empresa obtenha visão dos 

desejos/necessidades do mercado atual, mediante a pesquisas de campo. O 

marketing se tornou essencial para as empresas modernas que pretendem alcançar 

diferencial competitivo no mercado, pois proporciona oportunidades de conhecer os 

desejos dos clientes e assim investir na abertura de um negócio que atenda a essas 

necessidades, ou mesmo inovar o mercado existente e atrair ainda mais clientes. 

 

Palavras-chave: Motel. Mix de marketing. Inovação. 
 

2. INTRODUÇÃO 

 

Propõe-se a implementação do mix de marketing de serviços: os 8P‟s: Preço, 

Praça, Produto, Promoção, Perfil, Processo, Procedimento e Pessoas, no mercado 

moteleiro contemporâneo brasileiro, tendo em vista inovações mediante as 

necessidades de um público-alvo cada vez mais exigente. Estas ferramentas 

possibilitam alcançar a previsão do serviço/produto que o público necessita, 

promovido mediante a analise do público-alvo; da localização do futuro 

empreendimento; dos produtos e serviços oferecidos; e das mídias mais adequadas 

para captar, manter e fidelizar os clientes. 

 Logo, por intermédio das revisões bibliográficas realizadas e analisando a 

expansão deste nicho de mercado com visão holística, foi levantado o seguinte 

problema: Por meio do mix de marketing é possível constatar se há mercado para 

um motel em Ilhabela? Quanto ao objeto em pauta houve a preocupação de 

pesquisar as características específicas dos motéis e as influências dos outros 

meios de hospedagem. 

 

2 OBJETIVOS 

 



 O presente artigo tem como objetivo geral constatar se há mercado de motel 

em Ilhabela por meio da análise do mix de marketing e por objetivo específico 

responder as seguintes perguntas: Por meio do marketing é possível buscar 

novidades para obter diferenciais na prestação do serviço em questão? O mix de 

marketing torna evidente a necessidade da análise de mercado para assegurar 

desempenho financeiro positivo? 

 

3. METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa realizou um levantamento bibliográfico e de outras fontes afim 

de captar informações relacionadas ao tema e ao objeto, analisando propostas de 

soluções para o problema, posteriormente houve a sistematização da leitura por 

meio de fichamentos das obras, por conseguinte executou-se a releitura das 

bibliografias e fontes e, com isso, foram elaboradas as redações.  

Foram pesquisados também artigos, monografias e sites sobre o marketing e as 

características do turismo ilhabelense, fazendo uso do método de estudo de caso 

aliado ao argumento indutivo com o intuito de captar informações sobre o composto 

de marketing e interpretar informações obtidas em meio às pesquisas, 

desenvolvendo a resposta ao problema exposto para alcançar as considerações 

finais. 

Para tanto realizou-se o cálculo de amostragem, pelo site (COMENTTO, 

2014), com margem de erro de 5%, nível de confiabilidade de 99% e a distribuição 

da população mais homogênea 80/20 com base na população de turista de Ilhabela 

no carnaval de 2015, com o propósito da aplicação de um questionário quantitativo 

com dez perguntas fechadas, no arquipélago de Ilhabela. 

 Conforme o site oficial da prefeitura municipal do arquipélago (2015), 

estiveram no município 100.000 turistas, resultando em uma amostra de 423 turistas, 

porém ao emitir os questionários foram impressos 486 visando a possibilidade de 

inutilizar algumas pesquisas por falta de respostas, por não se encaixar no perfil 

quanto a idade e etc. Após as entrevistas, no ato da conferência dos questionários 

foram inutilizados 36 questionários, resultando em um total de 450 entrevistados, 

quantidade considerada durante todo o levantamento de dados. 



Este estudo de caso possibilita a investigação do mercado na busca de 

compreender a falta desse tipo de empreendimento no local e ainda descobrir se 

este investimento é viável. 

 

4. DESENVOLVIMENTO 

4.1 Marketing e mix 

 

O marketing é definido como sendo um conjunto de processos que envolvem 

a escolha, a captação, a manutenção e a fidelização do público-alvo por meio da 

criação, entrega e comunicação de produtos ou serviços com valores agregados, 

isto é, que transmita uma ideia e não apenas a exposição de um produto ou serviço, 

gerando relacionamento lucrativo tanto para empresa como para o cliente (KOTLER; 

KELLER, 2006). 

Então para obter o máximo de eficiência e eficácia no marketing, seja ele: 

marketing de causas; de responsabilidade social; político; de vendas; interno e 

externo, de serviço ou qualquer vertente do marketing, é utilizado um conjunto de 

atividades “(...) para criar, comunicar e entregar valor aos consumidores” (KOTLER; 

KELLER, 2006, p.17). 

No início da era do marketing “O professor Neil Borden, da Harvard Business 

School (...) sugeriu que todas essas atividades constituíssem um „mix de marketing‟” 

(KOTLER, 1999, p.123), por volta dos anos 60 o professor Jerome McCarthy facilitou 

a interpretação desse mix criando amplos grupos denominados 4P‟s: Preço, Praça, 

Produto e Promoção. Com os 4P‟s será possível obter a visão de qual marketing 

disponível é o mais adequado para influenciar o público-alvo ao consumo (KOTLER; 

KELLER, 2006). 

Tendo em vista a alta competitividade neste segmento e por se tratar do setor 

de serviços, torna-se fundamental abordar o marketing de serviços, que enfatiza a 

importância da qualidade, a eficiência na prestação de serviços e expõe como 

alcançar estes resultados (LAS CASAS, 2012). Para isso, será necessário analisar o 

mix de marketing dos serviços ou os 4P‟s do serviço: Perfil, Processos, 

Procedimentos e Pessoas, evidente que em conjunto com o mix de marketing de 

bens, já citado neste artigo (LAS CASAS, 2006). 

Logo, é percebido que o marketing é aplicável em qualquer mercado, para 

análise do público-alvo, e atualmente este setor vem sendo ainda mais explorado, 



uma vez que, seu retorno é sempre positivo para as empresas que nele investem. 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

O fluxo constante de turistas com picos altos de sazonalidade no réveillon e 

carnaval, chegam a dobrar a população local (ILHABELA, 2016), o que aguçou a 

curiosidade de saber se esta cidade aceitaria e utilizaria um motel, como uma 

hospedagem alternativa para a cidade. 

Com o intuito de conhecer o perfil dos turistas que frequentam o arquipélago e 

a aceitação ou não de um motel na cidade, foi aplicado um questionário com dez 

questões, nos dias de carnaval, uma vez que neste feriado as pessoas estariam 

mais receptivas quanto ao assunto sexualidade, o que aumentaria a probabilidade 

de um resultado mais próximo da realidade.  

As primeiras três questões foram aplicadas com o intuito de conhecer o 

gênero, faixa etária e estado civil dos pesquisados:  

Tabela  1: Sexo 

Feminino Masculino 

57% 43% 

Tabela 2: Qual sua idade? (Faixa etária) 

Jovens (18 a 29 anos) Adultos (29 a 59 anos) Idosos (acima de 60 anos) 

42,67% 54,89% 2,44% 

Tabela 3: Qual seu estado civil? 

Solteiro Casado Separado Divorciado Viuvo N.D.A 

49,56% 42,89% 1,11% 5,33% 0,89% 0,22% 

A quarta questão tem como finalidade conhecer o tipo de turista que frequenta 

Ilhabela, sendo considerado três tipos: 1) o veranista que trata-se do turista que 

possui residência em Ilhabela e costuma vir frequentemente ao arquipélago; 2) o 

temporário que é o turista instável, sem residência ou frequência na cidade e sua 

presença pode variar entre dias ou semanas; 3) o excursionista que é o turista de 

um dia, que costuma vir de excursão ou cruzeiro (PMI,2015).  

Neste ponto descobrimos que há duas grandes influências a do veranista e a 

do temporário, chegando ao resultado de um fluxo mais intenso de turismo 

temporário, turismo esse que possui maior relação com a contratação de  meios de 

hospedagem, incentivando o prosseguimento da pesquisa. 

Tabela 4: Que tipo de turista você é? 

Veranista Temporario Excursionista N.D.A 

46,67% 50,22% 2,44% 0,67% 



As questões mensionadas acima correlacionam-se com o tópico Pessoas 

(LOVELOCK; WRIGHT,2001) do mix de marketing de serviço visando reconhecer o 

público em potêncial, uma vez que,  leva em consideração o reconhecimento de 

caracteristicas dos clientes como: gênero, faixa etária, estado civil e o tipo de turista.  

A quinta questão possui a finalidade de entender a percepção dos turistas em 

relação a proposta do mercado, tendo em vista que o meio de hospedagem proposto 

na pesquisa relaciona-se com entretenimento:  

Tabela 5: Você diria que a cidade de Ilhabela é destinada ao lazer? 

Sim Não N.D.A 

98,67% 1,11% 0,22% 

O ponto questionado acima relaciona-se com a Praça do mix de marketing 

(KOTLER; KELLER, 2006), pois visa entender se o local pesquisado é adequado 

para a venda desse serviço segundo os clientes em potencial.  O resultado 

apresenta que o turismo local do arquipélago de Ilhabela, é destinada ao lazer, o 

que significa que há propensão a abertura de um empreendimento de hospedagem 

já que este integra a modalidade: lazer, porém para confirmar se há público para o 

estilo de hospedagem proposto é preciso pesquisar outros pormenores. 

 A questão seis possui o intuito de entender se há expectativa quanto as 

novidades nos serviços de hospedagens da Ilhabela e descobrir se há aceitação de 

uma releitura neste mercado vinculando hospedagens a entretenimento adulto: 

Tabela 6: Você é adepto a novidades quando o assunto são serviços de 
hospedagem? 

 

 

  

Durante a pesquisa a questão sete possibilitou ao pesquisado assinalar 

quantas alternativas lhe fossem desejadas, portanto para fins de avaliação do grau 

de importância  de cada itém, calculou-se cada alternativa considerando 100% dos 

entrevistados conforme apresentado na tabela 7. 

Essa questão possui a finalidade de entender o que estimularia o turista a 

retornar ou recomendar um meio de hospedagem. A analise demonstra que quase 

75% dos entrevistados consideram de extrema importância o bom atendimento em 

um meio de hospedagem, acompanhado de 71,56% que importam-se com o 

conforto, conforme é possivel visualizar na tabela, características perfeitamente 

alcançaveis por um motel. 

 

Sim Não N.D.A 

88% 11,78% 0,22 



Tabela 7: O que fidelizaria você em um meio de hospedagem? 

Bom Atendimento Conforto Localização Higiene Discrição Segurança Preço Promoção 

74,89% 71,56% 49,78% 54,00% 16,67% 54,22% 45,78% 20,89% 

Tendo em vista que bom atendimento e conforto estão diretamente 

relacionados quando o assunto é serviço de motel, pode-se considerar que o  

resultado dessa questão é satisfátorio para a pesquisa, uma vez que, bom 

atendimento e conforto em motel são mensurados pela higiene, segurança e 

discrição não tão votados pelos entrevistados, porém pontuais para oferecer a 

excelência no atendimento nesse tipo de negócio. 

A questão nove possui a finalidade de descobrir o que desencadea a procura 

por um motel, afim de saber se a proposta de motel como entretenimento adulto é 

plausível para o turismo da Ilhabela. Considerando que essa questão, assim como a 

sete também possuia muitas alternativas aplicou-se o mesmo método de avaliação 

da questão 7, conforme apresentado no gráfico 2. 

Gráfico 1: O que te faria procurar um motel? 

 

As três questões mensionadas acima refletem o P de Perfil do composto de 

marketing de serviço (COSTA; VERAS, [2011]), uma vez que, ao realizar pesquisas 

para analisar o perfil, a organização tem como finalidade captar as expectativas do 

público alvo e adequar a empresa a elas, afim de alcançar excelência na prestação 

de serviço e avaliar se a proposta da pesquisa é coerente e aplicável ao mercado 

ilhabelense. 

  A questão oito especula se há carência de um motel em Ilhabela na opinião 

dos turistas e segundo os resultados: 

Tabela 8: Você sente falta de um motel em Ilhabela? 
Sim Não N.D.A 

33,56% 65,78% 0,67% 

Esta situação desestimularia a pesquisa se analisada isoladamente, porém, a 

questão dez apresenta resultado contraditório e existem outros fatores a serem 



analisados ao longo da pesquisa, que trarão maior confiabilidade na resposta a 

problemática. 

 A questão dez trata-se da questão mais direta do questionário, pois tem o 

intuito de descobrir se há um percentual razoável de turistas adeptos a este tipo de 

hospedagem na Ilhabela.  

Tabela 9: Se existisse um motel em Ilhabela você utilizaria? 

Sim Não N.D.A 

56,22% 42,89% 0,89% 

Por meio dos resultados captados nas questões oito e dez é possivel obter 

informações sobre a aceitação do serviço proposto, dados relevantes para a analise 

do P de Produto do composto de marketing (KOTLER; KELLER, 2006). Analisando 

as duas questões concomitantemente observa-se uma contradição nas respostas, 

uma vez que, a maior parte dos entrevistados não sente falta de um motel em 

Ilhabela e mais da metade dos entrevistados utilizariam um motel se existisse. Essa 

incoerência levanta a dúvida: será que existem outros meios de hospedagem 

ofertando serviços de motel? 

Tal dúvida proporciona a oportunidade de uma revisão do questionário 

comparando os resultados por outra perspectiva, primeiro analisando as respostas 

dos tipos de turistas e depois as respostas pela faixa etária, com a finalidade de 

verificar  se há conflito de resposta e se existe um público mais interessado do que o 

outro. 

Após revisão do questionário e avaliação dos resultados, levando em 

consideração, separadamente, os gêneros, as faixas etárias, estado civil e tipos de 

turistas percebe-se que os conflitos entre as respostas oito e dez continuam, o que 

demonstra que a contradição não advém da oposição de características, todavia foi 

levantado entre os entrevistados a hipótese de que alguns meios de hospedagens 

da Ilhabela adaptam seus processos para atender determinados clientes por horas, 

o que possivelmente atenderia estes clientes que não sentem falta de motel e que 

usariam se tivesse. 

Quantos aos P‟s: Preço, Promoção, Processo e Procedimento tratam-se de 

uma pesquisa da característica do mercado moteleiro conforme segue: 

Em análise ao preço do composto de marketing nota-se uma diferença em 

relação aos outros meios de hospedagem, uma vez que, motéis cobram sua estadia 

por hora (CARVALHO, 2003) enquanto as demais hospedagens cobram seus 

serviços em diárias, esta mudança de precificação é histórica, os motéis foram 



criados para atender viajantes que necessitavam de poucas horas de descanso e 

invadiram o mercado brasileiro com este pretexto, porém com a finalidade de 

acobertar os amantes. 

Considerando P de promoção do mix de marketing observa-se que o mercado 

moteleiro planeja suas estratégias de divulgação com um método um pouco mais 

apelativo, sempre acompanhados de frases com duplo sentido, anunciando em 

outdoor, revista, radio ou site promoções de descontos em datas comemorativas, 

preços mais baixos em determinados dias da semana e exploração de quartos 

temáticos (BARROS FILHO, 2015), enquanto os demais meios de hospedagem 

utilizam as mesmas mídias, porém, realizam promoções mais populares como 

ofertas de pacotes incluindo café da manhã, almoço, estacionamento, wifi, etc.  Em 

Ilhabela o marketing mais usado para divulgação é a propaganda “boca a boca, no 

mundo inteiro essa é uma eficiente forma de comunicação de um destino turístico e 

que está ganhando força com o advento das redes sociais”. (PMI,2015 p. 19) 

Tratando-se do P de processo do mix de marketing a prestação de serviço 

moteleiro apresenta algumas características especificas, como por exemplo: a 

isenção do hall de entrada e da ficha cadastral, com o intuito de manter a rapidez e a 

discrição no atendimento e o estacionamento privativo como único acesso dos 

clientes as suítes (CARVALHO, 2003). 

Analisando o P de procedimento do mix de marketing aplicado ao serviço de 

motelaria nota-se o compromisso com a privacidade e a discrição conforme 

percebidos pelo uso de “(...) corredor de serviço isolado, boquetas passa pratos e/ou 

outros cômodos que proporcionam a pratica de serviços sem nenhum contato direto 

entre funcionários e clientes (...)” (CARVALHO, 2003 p. 19).    

 

 6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O mix de marketing faz parte da área tática do plano de marketing, para se ter 

segurança na abertura de um empreendimento é necessário aplicar o plano na 

íntegra, incluindo a área estratégica e a operacional, portanto este artigo alcança o 

resultado apenas sobre aceitação deste empreendimento (essencial para o 

despertar da criatividade e a aplicação de um plano de marketing), porém não 

assegura o sucesso.  



 Com os resultados atuais é possível observar que existe público para abertura 

de um empreendimento com as características de motel, porém, sugere-se que 

antes de impactar o mercado com a abertura de um empreendimento totalmente 

voltado para entretenimento adulto, implemente algumas características de motel em 

um meio de hospedagem já existente, tais como cobrança por hora, quartos 

temáticos e promoção para casais em datas comemorativas, possibilitando o 

atendimento dos dois nichos. 

 O conjunto da obra se torna ferramenta de estudo não só teórico, mas 

também, prático em relação à questão aplicada, contribuindo para o acadêmico se 

aprofundar mais em um tema tão importante não só para a abertura de um negócio, 

como também para a sua construção como profissional possibilitando que ele 

perceba que é necessário o estudo do mercado, antes de se lançar nele, e assim 

alcançar o tão almejado sucesso em sua carreira. 
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