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RESUMO 

BISCARO, Vinícius Rocha. A escolha do turista: um modelo de recomendação 

baseado no histórico de viagens internacionais. 2022. 70 p. Dissertação (Mestrado 

em Ciências) – Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, 

São Paulo, 2022. 

 

O presente trabalho propõe a aplicação da modelagem de sistema de recomendação 

por abordagem colaborativa, por meio do algoritmo kNN. Trata-se de uma alternativa 

para estimar quais destinos seriam preferidos pelos turistas em função de seus 

históricos de viagem. Para tanto, foi desenvolvido um sistema de coleta de dados dos 

mapas de viagem de usuários da plataforma TripAdvisor. Com base neles, foi possível 

comparar as recomendações do sistema, feitas a partir de um histórico mínimo de três 

países visitados, e os dois destinos internacionais efetivamente visitados na 

sequência pelos usuários. Observou-se que o grau de acerto não cresce conforme 

aumenta o tamanho “k” da comunidade relacionada ao algoritmo quando verificados 

os valores de 10, 50 e 100 membros. Porém, o percentual de acerto é maior entre os 

turistas com menor quantidade de países visitados. Tais resultados podem colaborar 

para a gestão de turismo no contexto do eTourism, uma vez que a quantidade de 

dados e informações disponíveis no ambiente Big Data é expressiva e permite traçar 

estratégias de relacionamento entre os destinos, agências de turismo e turistas. 

Ademais, os resultados do sistema de recomendação são personalizados, dinâmicos 

e não são difíceis de serem implementados. Com isso, pretende-se contribuir para a  

aproximação entre as áreas relacionadas às ciências de dados, computação e o 

turismo, apontando novas ferramentas que subsidiem a tomada de decisão na gestão 

estratégica do turismo. 

 

Palavras-chave: Turismo; Sistema de recomendação; Big Data; Inteligência Artificial; 

TripAdvisor. 



ABSTRACT 

BISCARO, Vinicius Rocha. Tourist choice: a recommendation model based on 

international travel history. 2022. 70 p. Dissertation (Master of Science) – School of 

Arts, Sciences and Humanities, University of São Paulo, São Paulo, 2022. 

 

This work proposes the application of the recommendation system modeling by 

collaborative approach, through the kNN algorithm, an alternative to estimate which 

destinations would be preferred by tourists according to their travel records. A system 

was developed to scrape data from travel maps of users of the TripAdvisor platform. 

The data allowed to compare the recommendations of the system estimated from a 

record of at least three previously visited destinations with two international 

destinations actually visited afterwards. It was observed that the accuracy does not 

increase as the size “k” of the related community increases when the values of 10, 50 

and 100 members are adopted. However, the accuracy is higher among tourists with 

smaller travel records. Such results can collaborate with tourism management in the 

context of eTourism, since the amount of data and information available in the Big Data 

environment is expressive and allows us to outline relationship strategies between 

destinations, tourism agencies and tourists, since the recommender system results are 

personalized, dynamic and not difficult to implement. This research contributes to the 

approximation between the areas related to Data Sciences and Tourism, enabling new 

tool alternatives that subsidize decision-making in the strategic management of 

tourism. 

 

Keyword: Tourism; Recommendation system; Big data; Artificial intelligence; 

TripAdvisor.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O turismo é um fenômeno essencialmente relacionado à mobilidade e à 

visitação de viajantes a diferentes destinos. Até dezembro de 2019, o trânsito de 

viajantes aconteceu de forma crescente ao redor do mundo, atingindo a expressiva 

marca de 1,5 bilhões de chegadas de turistas internacionais, segundo a Organização 

Mundial de Turismo (UNWTO, 2020a). Em outras palavras, esse número expressa 

que, em média, mais de quatro milhões e cem mil pessoas viajaram entre países todos 

os dias naquele ano. 

Esse cenário foi interrompido diante da pandemia de covid-19, em virtude do 

novo coronavírus , conforme declarou a Organização Mundial de Saúde (OMS) em 11 

de março de 2020. Após o surgimento da doença e seus impactos na China, ela atingiu 

proporções globais em poucos meses e freou as atividades de diferentes setores da 

economia mundial. Notadamente, o turismo foi uma das áreas impactadas com mais 

intensidade por estar diretamente relacionado a viagens, deslocamento, transportes, 

eventos e hotelaria. De acordo com a Organização Mundial de Turismo (UNWTO, 

2020a), o setor pode demorar de 5 a 7 anos para recuperar as perdas referentes ao 

ano de 2020. 

Ainda assim, o turismo é uma das principais atividades realizadas pela 

humanidade na sociedade atual e pode ser compreendido por diferentes olhares. Seja 

pelo viés social, econômico ou ambiental, a atividade produz diversos impactos, tanto 

positivos como negativos. Para melhor gerenciá-los, é necessário o seu 

acompanhamento periódico. A utilização de dados e indicadores – que auxiliam a 

tomada de decisão –,  bem como o planejamento de ações futuras são ferramentas 

básicas para o monitoramento do turismo. Neste sentido, o desenvolvimento de 

produção científica no setor depende também de dados consistentes e estruturados, 

valiosos insumos principalmente para as pesquisas de abordagem quantitativa. 

No entanto, os dados disponíveis para o cálculo de indicadores e métricas do 

turismo no contexto nacional são limitados – eventualmente frágeis – e apresentam 

problemas como a descontinuidade de séries históricas, a dificuldade de estabelecer 

comparações, além das limitações de tempo ou de recursos financeiros para se 

produzir e fornecer dados oficiais (CAUMO, 2021). Um exemplo disso pode ser 

observado nos dados relacionados ao fluxo turístico, em que as informações estão 
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disponíveis apenas em nível federal, com pouca possibilidade de segmentação para 

análises mais precisas, seja por região, por perfil de viajante ou por período. 

Em contrapartida, ao redor do mundo, observa-se uma grande popularização  

de redes sociais em diferentes áreas, inclusive no universo do turismo. Esse ambiente 

virtual, conhecido pelo termo Big Data (BD), promoveu um grande volume de 

informações, com variedade e diversidade de análises, cuja velocidade é quase 

instantânea (LI et al., 2018; SHAFIEE et al., 2019). 

Essa alternativa de coleta e análise de dados com maior profundidade e escala 

pode ser considerada sem precedentes na pesquisa científica em turismo de âmbito 

nacional e possibilita novas alternativas para resolver os problemas da vida real do 

turista. Ademais, promove a melhoria da qualidade de dados utilizados no contexto da 

gestão em turismo. 

A principal plataforma digital da área de turismo é o TripAdvisor, dado o seu  

alcance global, com centenas de milhões de usuários diferentes que o acessam 

mensalmente. Além disso, ele conta com mais de 859 milhões de avaliações e 8,8 

milhões de opiniões sobre empresas e serviços turísticos como acomodações, 

restaurantes, companhias aéreas e cruzeiros (TRIPADVISOR, 2021). 

No TripAdvisor, estão registradas percepções de viajantes do mundo todo, 

relacionadas a diferentes experiências. Assim sendo, essa rede social torna-se uma 

fonte de dados com grande potencial de informação no contexto dos Big Data. Entre 

as diversas informações compartilhadas publicamente, a plataforma disponibiliza uma 

ferramenta chamada “Mapa de viagem”, referente aos destinos turísticos já visitados 

pelo turista. O Mapa de viagem é construído a partir dos comentários e avaliações 

registrados nas localidades visitadas, e o rastreamento das viagens encontra-se 

indexado no mapa-múndi de cada usuário. A ferramenta fornece ainda algumas 

estatísticas, por exemplo, a quantidade de cidades, países e continentes visitados, as 

avaliações realizadas, as fotos tiradas durante as viagens, bem como a 

quilometragem viajada no total e o percentual do mundo que o usuário conheceu. 

Dados dessa natureza são extensamente explorados na pesquisa científica 

internacional de diferentes áreas do conhecimento por meio da Ciência de Dados e 

Inteligência Artificial (IA). Uma das principais técnicas da IA aplicada e que se 

relaciona com o contexto de dados disponíveis na internet, como em redes sociais, é 

a modelagem de sistema de recomendação. A finalidade principal dos sistemas de 

recomendação é prever matematicamente a preferência de cada usuário diante de um 
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conjunto de itens (ADOMAVICIUS; TUZHILIN, 2005; SCHRAGE, 2020). Desse modo, 

empresas como Amazon, Netflix, Spotify e outras plataformas digitais utilizam-se do 

ambiente Big Data para aprimorar a comunicação e o relacionamento com seus 

clientes.  

O turismo pode seguir o mesmo raciocínio no que se refere à gestão de 

destinos turísticos. Um caso que serve de exemplo é a Espanha, que já identificou o 

valor do conteúdo de informação digital e apresenta diretrizes incentivando a utilização 

estratégia da informação e das plataformas de comunicação entre o destino e os 

usuários, a fim de agregar valor à experiência de turistas e personalizar as 

informações transmitidas aos usuários que acessarem os portais de turismo local 

(SEGITTUR, 2015, p. 127). 

Também vale ressaltar a existência de extensa revisão sistemática de trabalhos 

científicos que aplicaram diferentes abordagens de sistemas de recomendação no 

contexto da gestão de destinos turísticos inteligentes. Para os autores desses 

trabalhos, diferentes abordagens de sistema de recomendação são indicadas para 

diferentes ações relacionadas ao conceito de gestão de turismo de destinos 

inteligentes (HAMID et al., 2021). 

Partindo dessa premissa, a presente investigação pretende contribuir para os 

estudos nacionais em turismo, propondo uma pesquisa aplicada a fim de verificar, de 

forma exploratória, se, a partir dos dados do TripAdvisor, é possível apresentar um 

modelo ou algoritmo que faça a previsão de destinos turísticos de acordo com as 

preferências dos usuários. Mais especificamente, esta dissertação versa sobre um 

projeto cujo objetivo é identificar oportunidades nas quais o contexto dos Big Data 

pode contribuir para o aumento de informação, no que tange ao suporte de tomada 

de decisão na área de gestão e marketing turístico.  

Diante do cenário de pandemia já citado, o presente estudo pode, em alguma 

medida, ter seus resultados impactados, visto que a coleta de dados contemplou 

informações de viagens até dezembro de 2021. Ainda assim, o trabalho mostra-se 

relevante, pois a aplicação da técnica de sistemas de recomendação para o turismo é 

pouco usual e mostra-se potencialmente estratégica na gestão do turismo baseada 

em dados. 

Além desta breve introdução, o texto conta com mais 4 capítulos que abordam, 

pela ordem, o referencial teórico, o problema de pesquisa e as hipóteses de estudo, 

os caminhos metodológicos adotados e os resultados obtidos. Posteriormente, nas 
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considerações finais, apresenta-se uma sucinta conclusão, na qual também são 

apontadas as limitações da pesquisa, bem como as possibilidades de melhoria e a 

continuidade da investigação aqui proposta, no que concerne a eventuais temas não 

abordados.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 GESTÃO EM TURISMO BASEADA EM DADOS 

 

O turismo é um fenômeno complexo que provoca impactos positivos e 

negativos de diferentes naturezas, por exemplo, econômica, social, cultural e 

ambiental (HADINEJAD et al., 2019; KOENS; POSTMA; PAPP, 2018; WOO; UYSAL; 

SIRGY, 2018). Por ocorrer transversalmente em diferentes áreas, ele também é 

impactado pelas mudanças e tendências de outras questões, que atuam em paralelo 

(ARABADZHYAN et al., 2021; GHARTEY, 2013; LITHGOW et al., 2019; YANG et al., 

2021). De acordo com Lohmann e Panosso Netto (2008, p. 115), 

 
O turismo, por ser uma atividade que envolve um grande número de agentes, 
necessita de uma complexa integração entre os responsáveis por seu 
desenvolvimento. Neste sentido, é de fundamental importância a existência 
de organismos que reúnam os representantes dos vários setores e que 
também estabeleçam as diretrizes para o desenvolvimento do turismo em sua 
área de abrangência. Assim, por exemplo, uma secretaria municipal de 
turismo irá buscar o desenvolvimento do turismo no âmbito do município, mas 
sempre fundamentando-se nas diretrizes estaduais, que, por sua vez, são 
baseadas no Plano Nacional de Turismo. Este, por fim, é elaborado, levando-
se em consideração as características culturais, ambientais, sociais e 
econômicas do país com a preocupação de não fugir das orientações e 
diretrizes básicas da OMT. 
 
 

A Organização Mundial de Turismo (OMT) é uma agência da Organização das 

Nações Unidas (ONU), cuja função é promover e desenvolver o turismo de forma 

sustentável. Logo, a OMT incentiva ações para maximizar a contribuição 

socioeconômica do turismo e minimizar seus possíveis impactos negativos. Como 

principal organização internacional no campo do turismo, a OMT produz 

conhecimento, propõe políticas e ferramentas em prol da atividade de turismo de 

forma competitiva, por meio de projetos de assistência técnica em mais de 100 países 

ao redor do mundo (UNWTO, 2021a). 

Um exemplo recente de atuação da OMT ainda em vigência decorre da crise 

gerada no setor devido ao novo coronavírus. Em face do problema, a entidade 

divulgou, logo nos primeiros meses da pandemia, um documento com alternativas de 

gerenciamento de crise e mitigação dos seus efeitos no setor, estratégias de estímulo, 

aceleração e recuperação das atividades, além de indicativos sobre modos de se 

preparar para o momento pós-pandemia (UNWTO, 2020b). Entre as recomendações 
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para o futuro, a OMT destacou que os planejamentos e decisões devem estar 

embasados em evidências, com utilização de dados e análises que permitam o 

monitoramento do desenvolvimento do turismo, a curto e médio prazos. 

A utilização de métricas e monitoramento para adoção de estratégias no 

turismo é importante em diferentes contextos, tanto nas situações mais críticas – em 

que a atividade é comprometida, em localidades onde ocorrem desastres naturais ou 

pandemias (ALTINAY; KOZAK, 2021; KHAZAI; MAHDAVIAN; PLATT, 2018) –, quanto 

no acompanhamento de indicadores para dar suporte à gestão de destinos turísticos 

(ALTAMIRANO BENÍTEZ; MARÍN-GUTIÉRREZ; ORDÓÑEZ GONZÁLEZ, 2018; 

FERNÁNDEZ-CAVIA et al., 2014; RASOOLIMANESH et al., 2020). 

Neste contexto, a OMT compartilha dados sistematizados em diversas 

publicações periódicas e ferramentas disponíveis em seu portal para consulta. No 

portal da agência, está disponível um conjunto de materiais chamado “Elibrary”, uma 

biblioteca digital de dados diversos sobre o turismo mundial. O serviço inclui 

informações sobre ecoturismo e desenvolvimento sustentável, estatísticas do turismo, 

pesquisa de mercado, novas tecnologias e políticas de turismo, além de livros, revistas 

e relatórios estatísticos organizados por país e por indicador de interesse (UNWTO, 

2022a).  

Uma das publicações compartilhadas é o “Barômetro do Turismo”, um relatório 

publicado até quatro vezes por ano com análises atualizadas sobre o turismo 

internacional. Além disso, está disponível o “Painel de Dados de Turismo”, que 

apresenta indicadores nos níveis global, regional e nacional, entre eles o total de 

chegadas de turistas, o percentual da participação do turismo nas exportações e sua 

contribuição para o PIB dos países, os mercados de origem, a sazonalidade e os 

dados relacionados à acomodação (número de quartos, hóspedes e pernoites). As 

consultas são on-line e dinâmicas, de acordo com os interesses do usuário que acessa 

a plataforma (UNWTO, 2021b). 

No entanto, as informações disponibilizadas merecem atenção. Isso porque os 

dados são processados e estruturados de acordo com os objetivos e critérios definidos 

pela OMT. Assim, as principais possibilidades são de macroanálise, e o cruzamento 

entre diferentes indicadores e localidades é limitado. Ainda que haja diretrizes e 

critérios de padronização da informação fornecida pelos diferentes países e 

consolidada pela OMT (UNWTO, 2021b), esses dados devem ser utilizados com 

cautela.  
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Libreros et al. (2006) apontam a dificuldade de adoção dos mesmos critérios 

propostos pela OMT pelos diversos países. Os autores avaliaram os metadados 

fornecidos pelos países para consolidação das informações disponibilizadas pela 

organização e destacaram diferenças na interpretação e no tratamento de conceitos-

chave, como viagens de negócios, além de variações nas formas de mensurar o 

consumo de visitantes e a oferta turística. 

Corroborando essa questão, Antolini e Grassini (2020) destacam as principais 

diferenças nos processos de produção de dados de diferentes países da União 

Europeia (EU), sobretudo no caso da Itália. Os pesquisadores notaram problemas nos 

dados ao examinar o fluxo turístico por meio das informações disponíveis, 

relacionadas à oferta e à demanda turística. Mais especificamente, elas nem sempre 

convergem para os mesmos resultados. Ademais, os autores verificaram que os 

critérios de coleta e sistematização de dados diferem entre os países, o que 

compromete a fidedignidade de uma eventual comparação entre diferentes 

localidades. 

Além dessas ferramentas, a OMT propôs, também em 2004, a criação do 

Observatório Global de Turismo Sustentável (GOST), uma iniciativa anterior à 

instituição da Rede Internacional de Observatórios de Turismo Sustentável (INSTO). 

A princípio, o GOST tinha como finalidade auxiliar a gestão e o monitoramento de 

informação de apoio à decisão e à formulação de políticas para o turismo (UNWTO, 

2013). Em continuidade a esse propósito, a INSTO fornece apoio com informações 

utilizadas “na implementação de políticas de turismo baseadas em evidências, 

monitorando sistematicamente os impactos ambientais, sociais e econômicos do 

turismo” (UNWTO, 2016, p. 44, tradução nossa). 

Assim, os observatórios de turismo têm a intenção de formar uma rede de 

conhecimento robusta e acessível para o setor (THEORGA, 2016, p. 25): 

 
Idealmente, os observatórios do turismo, devem possibilitar: a busca por 
informações de qualidade, consubstanciadas pelas expertises 
multidisciplinares características da área, aplicadas a gestão de destinos 
turísticos e compartilhadas em sistemas de informações baseados em 
conjuntos de benefícios e impactos, cidades/territórios e estruturas, 
tecnologias e serviços, economias e investimentos, políticas e normas, 
sustentabilidade de ecossistemas e culturas, onde se implementem 
processos de cooperação, integração e diversificação do turismo. 
 
 

A INSTO dispõe de 31 observatórios que constituem sua rede, sendo oito na 

China, um na Grécia, um no México, um no Brasil, cinco na Indonésia, um na Croácia, 
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um nos Estados Unidos, um na Itália, um no Panamá, um na Guatemala, um na 

Argentina, um na Austrália, um no Canadá, três em Portugal e quatro na Espanha 

(UNWTO, 2022b). Todos eles geram e compartilham um relatório anual, no qual são 

destacadas as atividades de monitoramento e os resultados obtidos de acordo com 

onze áreas temáticas relacionadas à sustentabilidade: sazonalidade do turismo; 

empregabilidade; benefícios econômicos para o destino; governança; satisfação local; 

gestão de energia; gestão do uso da água; gestão e tratamento de água residuais 

(esgoto); gestão de resíduos sólidos; acessibilidade e ação climática. Contudo, cada 

destino encontra-se em um nível diferente com relação aos controles e ações de 

sustentabilidade, além de suas especificidades. Desse modo, as informações 

disponibilizadas apresentam flexibilidade de acordo com os temas mais relevantes de 

cada localidade. 

Figura 1 – Observatórios de turismo associados a INSTO 

 

Fonte: UNWTO, 2022b. 

 

Além dos 31 observatórios que fazem parte da INSTO, outras iniciativas foram 

propostas em diferentes localidades do globo. Em muitas delas, observaram-se 

evidências de que a gestão de políticas públicas aplicadas ao turismo promoveu 

desenvolvimento sustentável ou econômico nos destinos turísticos (CARRERA 

BURNEO; LÓPEZ, 2013; TOMAZZONI; TOMAZIN; OLIVEIRA, 2021). Os benefícios 

se estendem aos turistas, uma vez que o aumento de dados e indicadores disponíveis 

para a tomada de decisão resulta na melhoria da qualidade da oferta de serviços 

turísticos, por meio de uma gestão baseada em informação (ALVARES; SANTOS; 

PERINOTTO, 2020; PIERDICCA; PAOLANTI; FRONTONI, 2019).  

Nesse sentido, os observatórios de turismo figuram como uma ferramenta 

eficaz para identificar padrões e tendências em análises focadas diretamente nos 
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destinos turísticos. Trata-se de uma alternativa para aumentar o entendimento geral 

em termos quantitativos do destino, ampliando o entendimento dos detalhes que os 

dados macros não trazem. Em contrapartida, a comparabilidade com outros destinos 

fica comprometida nesse caso. 

Diversos autores ainda apontam que a governança turística baseada na 

construção e no acompanhamento de indicadores é essencial para o desenvolvimento 

de destinos inteligentes (BUHALIS, 2020; BUHALIS; AMARANGGANA, 2015; IVARS-

BAIDAL et al., 2021; SANTOS; INÁCIO, 2018; SANTOS JÚNIOR et al., 2017). 

Segundo Buhalis e Amaranggana (2015), destinos turísticos inteligentes são 

localidades com capacidade de interconectar diversos stakeholders por meio da 

utilização de tecnologias de informação e comunicação (TIC), o que possibilita a 

difusão rápida de informações sobre as atividades turísticas. Os dados podem ser 

provenientes de dispositivos móveis, sensores ou redes sociais e, por intermédio do 

tratamento dos dados e de algoritmos de aprendizado de máquina (machine learning), 

podem colaborar no processo de tomada de decisão da gestão de destinos turísticos. 

Koo et al. (2016) associam a grande utilização de TIC pelos destinos turísticos 

inteligentes ao nível de competitividade turística. De acordo com os autores, as TIC 

são tratadas como um fator-chave que representa o núcleo da competitividade do 

destino inteligente, colaborando também com a gestão do destino. Por essa razão, o 

Fórum Econômico Mundial divulgou, em 2019, o Índice de Competitividade de 

Destinos Turísticos Internacionais, que expressa o grau de competitividade de cada 

país e é composto por quatro subíndices. Um deles relaciona-se à estrutura geral dos 

países com relação a segurança, saúde, negócios, empregabilidade e disponibilidade 

de TIC em prol do turismo. A variável considera tanto a cobertura de rede móvel 

disponível nas localidades quanto a qualidade do fornecimento de eletricidade, além 

da capacidade de empresas e indivíduos consumirem e fornecerem serviços on-line. 

Ou seja, quanto maior for o uso de TIC pelos destinos turísticos em suas atividades 

relacionadas ao turismo, mais competitivo ele é (WORLD ECONOMIC FORUM, 

2019). 

Dessa forma, a disponibilização e a utilização de dados, bem como de sistemas 

e dispositivos que apoiam a gestão do turismo nos destinos, tem grande relevância; 

além disso, existe um movimento a favor do aumento de informação disponível para 

entender a atividade turística. O universo do Big Data mostra-se, portanto, como 

potencial candidato a protagonista no contexto de ferramentas de suporte para 
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tomada de decisão no turismo. Embora este seja o tema abordado no próximo tópico, 

antes, o termo é de fato introduzido e problematizado sob o viés de gestão do turismo 

baseado em dados. 

 

2.2 BIG DATA E TURISMO: UMA NOVA FONTE DE DADOS PARA PESQUISAS 

 

A pesquisa quantitativa apresenta características que possibilitam a realização 

de diagnósticos e comparações objetivas entre diferentes objetos de estudo. Ela 

baseia-se no conceito de ciência fundamentado no empirismo lógico. De acordo com 

Mazzotti e Gewandsznajder (1998), 

 
O empirismo lógico prescrevia que todos os enunciados e conceitos 
referentes a um dado fenômeno deveriam ser traduzidos em termos 
observáveis (objetivos) e testados empiricamente para verificar se eram 
falsos ou verdadeiros. A observação estava, ao mesmo tempo, na origem e 
na verificação da veracidade do conhecimento, utilizando-se a lógica e a 
matemática como um instrumental a priori que estabelecia as regras da 
linguagem. Assim, a atividade científica ia construindo indutivamente as 
teorias, isto é, transformando progressivamente as hipóteses, depois de 
exaustivamente verificadas e confirmadas pela observação, em leis gerais e 
as organizando em teorias, as quais se propunham a explicar, prever e 
controlar um conjunto ainda mais amplo de fenômenos. 
 
 

Logo, por meio dessa abordagem, é possível tratar cientificamente de  

diferentes objetos de pesquisa. O turismo é entendido como um fenômeno que se 

realiza transversalmente em diferentes áreas do conhecimento, entre elas a 

sociologia, a economia, a psicologia, a geografia, a ecologia e a administração. A 

depender do problema focalizado, mobilizam-se teorias dessas áreas a fim de 

embasar as discussões e resultados que constroem o conhecimento em turismo. 

Todavia, não existe discussão, reflexão ou mesmo revisão de teorias sem a 

disponibilidade de dados a serem analisados, visto que “a ciência é sempre o enlace 

de uma malha teórica com empíricos” (SEVERINO, 2017). 

Na área do turismo, a disponibilização de dados estruturados e tabulados que 

permitem a abordagem quantitativa em pesquisas científicas representa um desafio 

no cotidiano dos pesquisadores. Por conseguinte, a publicação científica em turismo 

no Brasil, entre os anos de 2012 e 2018, apresentou predomínio de abordagem 

qualitativa uma vez que a utilização de métodos estatísticos nos trabalhos publicados 

está na faixa entre 15% e 20% do total. No contexto internacional, ocorreu o inverso: 
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a abordagem quantitativa com utilização de métodos estatísticos está presente entre 

70% e 80% dos artigos de periódicos internacionais (SANTOS et al., 2021). 

No entanto, essa realidade pode ser diferente nos próximos anos. A partir de 

2010, um novo termo, referente a uma ferramenta nova e poderosa no universo de 

dados e informações, foi ganhando popularidade. Trata-se do termo Big Data (BD), 

que concerne ao ambiente das redes sociais virtuais, dos blogs e webfóruns, de 

rastros da atividade humana e não humana capturada por dispositivos móveis ou 

sensores, scanners e em diversas páginas da internet, bem como dos mecanismos 

de buscas (BIZ; SOUZA; CAUMO, 2020). 

Em uma sociedade conectada e on-line em tempo real, o que era inimaginável 

em outros tempos agora pode se tornar realidade. Por exemplo, em determinada rede 

social, na qual os usuários podem visualizar imagens sobre destinos turísticos, 

atrativos ou mesmo estabelecimentos e serviços de uma localidade disponíveis, é 

possível também manifestar preferências ou percepções clicando nos ícones 

associados a avaliações positivas ou negativas acerca dos materiais apresentados. 

De acordo com as especificações e finalidades de determinada rede social, o usuário 

ainda pode registrar, com suas próprias palavras, suas impressões a respeito de 

qualquer tema, assunto, experiência ou percepção.  

Segundo Li et al. (2018), os dados provenientes das mídias sociais mais 

utilizados em pesquisa científica na área do turismo podem ser agrupados em três 

grupos de informações: o primeiro com dados provenientes de usuários, como 

características pessoais ou conteúdo gerado pelos próprios usuários; o segundo com 

registros de dispositivos, como dados de georreferenciamento, de ondas 

eletromagnéticas ou meteorológicos; o último com informações sobre as operações, 

transações e atividades realizadas pelos usuários, como dados de pesquisa na web, 

reserva e compra on-line.  

Assim, o volume de informações disponíveis é paradoxalmente uma 

oportunidade e um desafio para pesquisadores interessados em utilizá-las para 

construção de bases de dados que permitam testar hipóteses e verificar conjecturas 

sobre os diferentes problemas abordados na pesquisa científica, não só do turismo 

como em outras áreas também (BAGGIO, 2019).  

Isso posto, existem plataformas com milhares de usuários do mundo todo, que 

produzem conteúdo instantaneamente. Por conseguinte, coletar esse conteúdo  pode 

se tornar uma tarefa extremamente trabalhosa. Devido à diversidade social, 
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econômica, política e cultural entre os povos, não se pode afirmar que haja igualdade 

de acesso à internet e às plataformas digitais entre todas as pessoas. Em outras 

palavras, o público que se manifesta e interage em redes sociais não representa a 

totalidade. Ademais, embora uma considerável parcela da sociedade esteja 

atualmente conectada, nem todos os que têm acesso interagem ativamente, 

registrando suas percepções e alimentando conteúdo nas plataformas. Portanto, 

apesar de os dados disponíveis na internet serem volumosos, nem sempre 

representam fidedignamente a população. 

Para obter resultados ou fazer inferências considerando dados de fontes 

digitais, o processo de amostragem por conveniência seria o mais simples. Esta forma 

é similar a pesquisas de opinião, nas quais entrevistadores definem locais de grande 

fluxo de pessoas para aplicar questionários a uma determinada quantidade amostral 

definida previamente. Adaptando o procedimento para o ambiente virtual, seria 

equivalente a coletar e analisar os dados de uma rede social dos últimos “x” dias. 

Entretanto, o processo não corresponde a uma amostragem probabilística. 

Caso se deseje expandir as análises e resultados obtidos para a população, 

isso pode não ser possível, dependendo de como a coleta de dados é estruturada. 

Contudo, os dados disponíveis nas plataformas digitais têm uma vantagem com 

relação às pesquisas presenciais: por meio deles, é possível coletar uma grande 

quantidade de dados e, dessa maneira, garantir relevância estatística do tamanho 

amostral, conforme apontam Li et al. ( 2018).  

De acordo com a lei dos grandes números, quanto maior for o tamanho da 

amostra,  mais próxima da esperança (ou valor esperado) da variável em questão 

estará a média aritmética dos valores desses dados (BUSSAB; MORETTIN, 2002). 

Dito de outro modo, o grande volume de informações teoricamente colabora para o 

entendimento de medidas de centralidade da variável de estudo com relação ao grupo 

de interesse.  

Para exemplificar, se está sendo estudada a idade dos usuários de 

determinada rede social que visitam um atrativo, levando-se em conta apenas os que 

interagiram no último mês, quanto mais usuários com informação de idade disponível 

forem considerados, mais próxima será a média aritmética da idade desses usuários, 

em relação ao valor da idade média de todos os que interagiram naquela plataforma 

digital e com aquele atrativo especificamente. Além disso, de acordo com o teorema 

central do limite, à medida que se aumenta o tamanho da amostra, 
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independentemente da forma de distribuição da população, a distribuição amostral da 

média converge para uma distribuição normal, e assim é possível calcular métricas e 

testar hipóteses estatísticas com alto grau de confiabilidade (BUSSAB; MORETTIN, 

2002). Em suma, quanto mais dados forem considerados, maior é a probabilidade de 

que os resultados a serem testados nos estudos sejam fidedignos. 

O conceito de Big Data está relacionado a grandes conjuntos de dados 

complexos, que precisam de uma plataforma para serem analisados, gerenciados e 

visualizados de forma rápida e simultânea (CHEN; CHIANG; STOREY, 2012). Ele é 

visto como amplo e apresenta três características, chamadas de “Os Três V”: volume, 

velocidade e variedade. De acordo com Heller et al. (2015), a empresa Oracle traz um 

“Quarto V”, que seria o valor.  

O setor de viagens apresenta alto grau de complexidade, uma vez que 

contempla diversas relações em um formato sistêmico. Akerkar (2012) sugere 

algumas das possibilidades de utilização de Big Data nesse setor, como a previsão 

de demanda de turistas e a gestão de inventário por destino turístico. 

Temas relacionados à sustentabilidade e à gestão do turismo evidenciam a 

importância do Big Data nas pesquisas dessa área. Santos e Inácio (2018) ressaltam 

a relevância dos dados e da aplicação de Big Data para a avaliação de destinos 

turísticos inteligentes e sustentáveis; as autoras defendem a utilização de dados e 

informações constantemente atualizados por parte dos municípios, gerados mediante 

o uso das tecnologias de informação e comunicação (TIC). No tópico a seguir, 

focaliza-se outra possibilidade relacionada ao contexto em questão. 

 

2.3 SISTEMAS DE RECOMENDAÇÃO 

 

De acordo com Gorakala et al. (2015), os sistemas de recomendação são 

ferramentas e técnicas de software que recomendam, sugerem ou indicam produtos, 

itens ou objetos, de modo que a lista de itens sugeridos seja a mais útil ou represente 

as melhores alternativas entre todas as possíveis para auxiliar o usuário na escolha e 

tomada de decisão. A finalidade principal dos sistemas de recomendação é prever 

matematicamente a preferência de cada usuário diante de um conjunto de itens 

(GORAKALA; USUELLI, 2015; SCHRAGE, 2020). 

Os sistemas de recomendação são comumente aplicados em diversas 

plataformas. No Facebook e no Linkedin, recomendam-se novos amigos na rede 
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social; na Amazon, indicam-se livros a seus clientes; na  Last.fm, sugerem-se  músicas 

e artistas para os usuários cadastrados, cujo gosto musical seja similar e que 

pertençam a uma mesma comunidade musical. Mais recentemente, observa-se o 

exemplo da Netflix, que também faz o uso de sistema de recomendação para indicar 

séries e filmes aos seus assinantes. No entanto, existe uma grande quantidade de 

portais de conteúdo diverso que elencam determinadas notícias para cada usuário por 

meio dessa ferramenta. 

Como se vê, o sistema de recomendações faz sugestões personalizadas para 

cada usuário, refinadas à medida que mais informações dos usuários vão se tornando 

disponíveis. Elas incluem dados demográficos, informações de interação com itens ou 

produtos, características desses itens e avaliações ou feedbacks registrados pelos 

usuários. Com isso, estruturam-se algoritmos que criam os diversos sistemas de 

recomendação. 

De acordo com Shah et al. (2016), os sistemas de recomendação apresentam 

duas abordagens: a personalizada e a não personalizada. Esta última é mais simples, 

pois independe do usuário , ou seja, a recomendação é a mesma para todos, pois a 

sugestão está associada à popularidade ou às preferências entre os itens apenas 

dentro de um conjunto de usuários. Em contrapartida, a abordagem personalizada 

considera características ou hábitos dos usuários para realizar a recomendação de 

acordo com um conjunto utilizado como referência. Esse conjunto de usuários, 

também chamado de comunidade, fornece as informações necessárias que formarão 

a lista de itens recomendados. Tal abordagem, por sua vez, pode ser realizada de 

quatro formas (GORAKALA; USUELLI, 2015), apresentadas graficamente na Figura 

2 e descritas na sequência.  
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Figura 2 - Resumo de abordagens de sistemas de recomendação 

 

Fonte: Adaptado de Goraka e Usuelli (2015).  

 

a) Filtragem por conteúdo: baseada no conteúdo dos usuários e dos itens; 

b) Filtragem colaborativa: baseada no histórico de consumo ou memória de 

uso e interação com itens. Baseia-se na similaridade de preferências e 

escolhas de itens entre os usuários ao longo do tempo; 

c) Filtragem baseada em contexto: realizada quando o histórico de ações ou 

compras dos usuários é baixo. O algoritmo leva em consideração o 

conhecimento sobre os itens, suas características específicas e as 

preferências do usuário sobre esses itens, solicitadas explicitamente antes 

de o sistema fornecer as recomendações; 

d) Híbrido: chamado assim por considerar a combinação entre as abordagens 

anteriores. 

Diferentes empresas utilizam-se de sistemas de recomendação, em diferentes 

áreas. Como exemplo, é possível citar a Amazon, a Netflix, o Spotify e outras 

plataformas digitais. Seja para aprimorar a comunicação e o relacionamento entre a 

plataforma e seus usuários, seja para gerenciar a operação de atividades, esses 

dados podem ser um forte aliado do turismo, que pode seguir o mesmo raciocínio no 

que se refere à gestão de destinos turísticos. Um caso exemplar é o da Espanha, que 

já identificou o valor do conteúdo de informação digital e lançou diretrizes incentivando 
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a utilização estratégica da informação e das plataformas de comunicação entre o 

destino e os usuários. Com isso, busca-se agregar valor à experiência de turistas e 

personalizar a informação a ser comunicada aos usuários que acessarem os portais 

de turismo local (SEGITTUR, 2015, p. 127).  

Ainda nesse contexto, observaram-se, por meio de extensa revisão sistemática, 

trabalhos científicos que aplicaram diferentes abordagens de sistemas de 

recomendação no contexto da gestão de destinos turísticos inteligentes. De acordo 

com os autores dessas pesquisas, essas diferentes abordagens são indicadas para 

diferentes ações relacionadas ao conceito de gestão de turismo de destinos 

inteligentes (HAMID et al., 2021). Um dos resultados desses estudos está ilustrado na 

Figura 3, que contextualiza a abordagem de sistemas de recomendação aplicados em 

dados da área do turismo. 

Figura 3 - Resumo de abordagens de sistemas de recomendação aplicados no contexto do turismo 

 

Fonte: Adaptado de Hamid et al. (2021) 

 

No contexto brasileiro, a pesquisa científica em turismo ainda não tem 

demonstrado grande interesse em abordar essa técnica associada, até porque as 

discussões sobre destinos turísticos inteligentes ainda são escassas no país. 

Entretanto, foi identificado um estudo relacionado à área de computação, cujo objetivo 

era comparar eficiência de algoritmos para sistema de recomendação. Vale ressaltar 

que a base de dados utilizada pelos pesquisadores foi justamente a do TripAdvisor 

(BIDART et al., 2014). Diferentemente desta dissertação, o trabalho buscava 
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recomendar cidades a partir das contribuições realizadas pelos usuários em atrativos 

e serviços turísticos. Embora a presente pesquisa também tenha utilizado as técnicas 

de Web Crawling e Web Scraping, os critérios adotados para construção da base de 

dados, bem como os caminhos metodológicos de análise são distintos. Isso porque o 

escopo dos autores era avaliar a performance de diferentes abordagens de sistema 

de recomendação de cidades, baseado nos dados do TripAdvisor. Esse cenário 

reforça o caráter inovador e proativo da presente investigação.  

No cenário internacional, notou-se que sistemas de recomendação são 

aplicados em diferentes exemplos. Setten et al. (2004) apresentaram um modelo 

chamado COMPASS que considerava atributos dos usuários, como sua localização, 

provendo sugestões relacionadas a serviços como restaurantes, de atrativos turísticos 

como museus, parques, entre outros. Os autores defenderam o modelo no sentido de 

sua utilidade para turistas que desconhecem os serviços e locais turísticos disponíveis 

nas imediações. Outro estudo apresentou um sistema de recomendação de passeios 

que foi produzido a partir de fotos de mídia social (MAJID et al., 2013), corroborando 

com a utilidade e suporte da técnica na experiência de viagem para o turista.  

As avaliações e revisões de serviços e atrativos produzidas por usuários e 

disponíveis em redes sociais também são fontes de dados para produção de sistemas 

de recomendação de atividades turísticas. (KULKARNI; RODD, 2020). Neste caso, os 

autores defendem a ideia de que o sistema de recomendação também é útil para 

identificar perfis de turistas e assim apoiar a gestão da atividade turística de acordo 

com as características identificadas dos visitantes.  

Huda et al. (2021) realizaram uma revisão sistemática da literatura sobre 

turismo digital, turismo inteligente e sistema de recomendação aplicados na área de 

turismo. Neste trabalho, os autores enfatizaram que a aplicação de técnicas de IA 

como sistemas de recomendação auxiliam os tomadores de decisão na indústria do 

turismo a melhorar seus serviços para as partes interessadas, destacando a aplicação 

da abordagem colaborativa para a grande maioria de casos de aplicação do modelo, 

como na área de hotelaria, planejamento de viagem e escolhas de serviço durante a 

viagem . Ressaltaram neste sentido que é importante a adoção de políticas públicas 

que favoreçam a experiência turística, sendo que a recomendações disponíveis nos 

destinos turísticos ajudaria o turista a tomar uma boa decisão na viagem. 
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3 OBJETIVO E HIPÓTESES DE PESQUISA 

 

Diante do exposto, este trabalho se propõe a construir um modelo de 

recomendação baseado na abordagem colaborativa de usuários – no caso, de turistas 

internacionais – com o intento de estimar o próximo destino a ser visitado. De acordo 

com a revisão da literatura de sistemas de recomendação, sobretudo no contexto do 

turismo, espera-se que a utilização de informações do e-commerce sejam importantes 

insumos relacionados às boas práticas da gestão do turismo inteligente.  

Com relação aos objetivos específicos, o trabalho apresenta duas verificações. 

A primeira pretende avaliar se a aplicação do algoritmo de sistema de recomendação 

para um conjunto de dados de histórico de viagens de turistas permite prever quais 

são os próximos destinos a serem visitados.  A segunda busca identificar relações 

entre os destinos turísticos visitados por meio da teoria de sistemas de recomendação 

adotada.  

Assim sendo, a hipótese principal é a de que, a partir da informação do histórico 

de viagens de turistas internacionais, é possível estimar o próximo destino visitado. 

Dado o caráter pouco usual desta pesquisa, no que se refere a publicações científicas 

do Brasil na área em questão, o trabalho está centrado em verificar essa hipótese e, 

adicionalmente, apresentar alguns resultados, de caráter exploratório, que podem 

contribuir para o entendimento da aplicabilidade de modelos de sistemas de 

recomendação no universo do turismo, relacionados aos objetivos específicos.   
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este estudo levantou informações sobre o histórico de viagens de turistas 

internacionais, verificando em que medida ele contribui para a previsão dos próximos 

destinos a serem visitados. A abordagem aqui adotada é a quantitativa exploratória 

descritiva. De acordo Veal (2011), esse tipo de abordagem destina-se a identificar 

padrões e características de um problema sobre o qual ainda não há muito 

entendimento. Por essa razão, é preciso fazer uma avaliação exploratória antes de 

realizar inferências causais sobre o tema.  

A pesquisa se baseia em dados coletados da plataforma TripAdvisor, uma das 

principais plataformas de alcance mundial, acessada mensalmente por centenas de 

milhões de usuários diferentes. Ela conta com mais de 859 milhões de avaliações e 

8,8 milhões de opiniões sobre empresas e serviços turísticos como acomodações, 

restaurantes, companhias aéreas e cruzeiros (TRIPADVISOR, 2021).  

Nesse site são registradas as percepções de viajantes do mundo todo acerca 

de suas experiências. Assim sendo, essa rede social torna-se uma fonte de dados 

com grande potencial de informação no contexto de Big Data. Entre as diversas 

informações compartilhadas publicamente, o TripAdvisor disponibiliza uma ferramenta 

chamada “Mapa de viagem”, que permite a cada usuário registrar as localidades 

visitadas no mapa-múndi, fornecendo algumas estatísticas, entre elas: a quantidade 

de cidades, países e continentes visitados, avaliações realizadas, fotos tiradas 

durante as viagens, bem como a quilometragem viajada no total e o percentual do 

mundo conhecido pelo usuário. Pela data da postagem, pela quantidade de avaliações 

realizadas ou simplesmente pela ordem alfabética das localidades, é possível fazer o 

ordenamento das localidades visitadas. 

Isso posto, foi estruturado um planejamento de coleta de dados a fim de extrair 

justamente esse histórico disponibilizado no Mapa de viagem. O intuito era gerar uma 

base de dados suficientemente grande para aplicar um modelo de recomendação de 

destinos para cada usuário, a partir da similaridade existente entre os usuários da 

base considerada. Para tanto, foi utilizada a técnica conhecida como web scraping. 

Trata-se de uma prática útil, pois transforma dados não estruturados da web em bases 

de dados organizadas, aptas a serem analisadas e estudadas cientificamente. 

Ainda que a base de dados final gerada mostrasse a sequência de países 

visitados pelos usuários, para chegar à estrutura final a ser analisada, foram 



33 
 

realizados diferentes processos em etapas,  a fim de garantir consistência na 

informação e nos resultados. Dada a complexidade de aplicação das ferramentas, 

bem como de coleta e estruturação das informações, nas próximas subseções, são 

apresentados os caminhos metodológicos adotados na elaboração do trabalho. Nelas, 

mostram-se em detalhes os critérios empregados para seleção de usuários da base 

de dados, assim como as premissas consideradas em cada etapa da construção da 

base. 

Por fim, no capítulo seguinte, serão apresentadas as análises dos destinos 

recomendados por meio do sistema adotado e o percentual de acertos de acordo com 

parâmetros do modelo. Além disso verifica-se como a experiência em termos de 

países já visitados pelos usuários aumenta ou não a precisão do modelo de 

recomendação proposto. 

 

 

 

4.1 A FONTE DE DADOS: O MAPA DE VIAGEM DO TRIPADVISOR 

 

Fundado em fevereiro do ano 2000, o TripAdvisor é um site dedicado a 

compartilhar conteúdos relacionados ao turismo. Por essa razão, é considerado uma 

fonte de dados relevante, além de ser uma das plataformas digitais mais populares na 

pesquisa científica do turismo. Em janeiro de 2022, na base de dados Web of Science, 

ao buscar trabalhos científicos que contivessem o termo “Tripadvisor” em algum dos 

campos indexadores (título, nome, resumo e palavra-chave), foram identificados 1.002 

registros; desse total, 646 continham também ou o termo “tourism” ou “travel”. 

Realizando o mesmo procedimento em outras plataformas digitais e redes sociais 

como Twitter, Airbnb, Instagram, Google Maps e Booking.com, foram indexados 

respectivamente 795, 744, 290, 236 e 137 artigos científicos. 

O TripAdvisor também fornece informações atualizadas pelos próprios 

usuários, que, por meio de avaliações e relatos, classificam espontaneamente 

atrativos e serviços turísticos com os quais tiveram algum tipo de experiência. Para 

acessar o conteúdo,  não é necessário se cadastrar, porém, para adicionar 

informações e interagir com as diferentes funcionalidades do site e com outros 

usuários, é necessário registro. 
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Essa flexibilidade de acessar e compartilhar informações com qualquer usuário 

beneficia  a elaboração de diferentes estudos, uma vez que diversas plataformas não 

compartilham dados, o que tem se tornado um dos desafios da pesquisa científica em 

turismo (LI et al., 2018). Contudo, o TripAdvisor não foi escolhido como fonte de dados 

desta pesquisa apenas por ser uma importante referência de informações. Além disso, 

a estrutura da informação disponível na plataforma permite a análise dos dados 

necessários para a consecução do objetivo aqui proposto.  

A plataforma em questão também oferece aos usuários uma ferramenta que 

gera um conteúdo personalizado de acordo com as informações reportadas. A partir 

das avaliações realizadas sobre os serviços e atrativos turísticos visitados, são 

identificados a cidade e o país onde se situam esses locais, criando-se um painel com 

um resumo dessas visitas e contribuições. Este painel é o já mencionado Mapa de 

viagem, e as informações podem ser disponibilizadas de duas formas: por meio de 

cartões contendo uma imagem da localidade, o nome da cidade e do país, e a 

quantidade de avaliações ali efetuadas; ou por meio de uma tabela na qual todas 

essas informações são disponibilizadas por linhas, com exceção da foto que, nesse 

formato, não aparece.  

Em ambos os formatos, é possível ordenar as localidades por 3 critérios: ordem 

alfabética dos nomes das cidades, quantidade decrescente de contribuições 

(avaliações) realizadas por cidade, ou data da postagem. Esta última opção sugere a 

ordem de visitação realizada pelo usuário em suas viagens. Nesse caso, deve-se 

partir da premissa de que as contribuições, as avaliações e os comentários registrados 

na plataforma são efetuados conforme os usuários vivenciam suas experiências. Não 

se pode afirmar que todos os usuários sigam tal procedimento, visto que a plataforma 

não tem como checar se todos os registros são fidedignos. Todavia, este é um 

problema que existe em todas as redes sociais, além de ser uma das desvantagens 

sinalizadas por diversos pesquisadores que adotaram como fonte de dados as 

informações de mídias sociais diversas (LI et al., 2018; WEAVER, 2021; XIANG et al., 

2017). Apesar disso, essa fonte de informação é mais viável de ser acessada do que 

realizar, por exemplo, uma pesquisa de campo. Nesta modalidade, um relevante 

entrave seria o acesso rápido e com grande alcance de respondentes. Como 

consequência, a quantidade de respondentes influencia diretamente no tamanho 

amostral, bem como a diversidade de país de origem dos participantes da pesquisa, 

além da elaboração de um eventual questionário que seria aplicado para coletar os 
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dados de histórico de viagens dos respondentes, o que não é algo trivial de ser 

produzido. 

Diante disso, optou-se por adotar o Mapa de viagem do TripAdvisor e, para 

facilitar o entendimento, a Figura 4 mostra  o exemplo de uma página de usuário 

registrado na rede social, sem a sua identificação, porém com as informações que a 

plataforma disponibiliza para o público em geral. 

 

Figura 4 - Exemplo da página de usuário do TripAdvisor 

 

Fonte: Adaptado de TripAdvisor (2021). 

 

Por meio da figura, nota-se a existência de diferentes informações disponíveis. 

Inicialmente, é importante entender a estrutura da plataforma: há uma área reservada 

para identificação do usuário, como nome e foto; logo abaixo, aparecem as 

“Contribuições”. No exemplo dado, dessa área consta o número 3, indicando a 

quantidade de avaliações realizadas pelo usuário. Com relação ao nome, existem 2 

denominações: a primeira é o nome completo, e a segunda, o nome do usuário. À 

esquerda, é possível observar um menu intitulado “Introdução”, no qual se vê a 

procedência do usuário. No caso em tela, ele está em São Paulo (capital), no Brasil. 

Abaixo da apresentação do usuário, há outro menu, posicionado 

horizontalmente no canto direito da figura, que aparece destacado em vermelho. Ao 
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clicar neste item, o site abre o Mapa de viagem do usuário, conforme se verifica na 

Figura 5. 

Ao acessar o Mapa de viagem, outro conjunto de informações é disponibilizado. 

No início, também é apresentado o nome do usuário e a quantidade de contribuições. 

Como se pode observar, a Figura 5 está associada a outro exemplo, diferente da 

Figura 4. Na sequência, aparece uma imagem com o mapa-múndi, sobre o qual são 

feitas marcações indicando as localidades já visitadas. 

Ademais, são fornecidas outras duas informações relacionadas às viagens 

registradas, em dois cartões logo abaixo do mapa-múndi. O primeiro apresenta a 

quilometragem percorrida pelo usuário, considerando os países visitados; o segundo 

mostra o percentual de países visitados entre todos do mundo. Por fim, na parte 

inferior, é apresentado cada destino visitado dentro de um cartão que contém o nome 

da localidade, uma foto e a quantidade de avaliações. 

 

Figura 5 - Exemplo de Mapa de viagem de um usuário do TripAdvisor 

 

Fonte: Adaptado de TripAdvisor (2021). 
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Como já dito anteriormente, o TripAdvisor fornece uma forma alternativa de 

visualizar a parte inferior do Mapa de viagem, substituindo os cartões de destinos por 

uma tabela, em que cada linha contém um destino visitado pelo usuário. Isso pode ser 

visto na Figura 6: 

Figura 6 - Exemplo de Mapa de viagem de um usuário do TripAdvisor com exibição da tabela de 

destinos visitados 

 

Fonte: Adaptado de TripAdvisor (2021). 

 

Observa-se, portanto, a existência de dados relevantes, que subsidiam a 

proposta de análise do presente trabalho. Entretanto, faz-se necessário não apenas 

coletar informações de uma quantidade expressiva de usuários, mas também 

armazená-las de forma estruturada, com vistas à análise subsequente. Para atender 

a esse propósito, foi aplicada a técnica de web scraping ou raspagem de dados, 

apresentada na próxima subseção.   
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4.2 A TÉCNICA DE WEB CRAWLING E WEB SCRAPING 

 

Traduzida como “raspagem de dados”, a técnica de web scraping se caracteriza 

pelo processo sequencial de ações para realizar a coleta de dados específicos de uma 

página disponível digitalmente. Essa coleta é feita de forma automatizada, 

transformando informações e dados não estruturados em estruturados. Dito de outro 

modo, informações que, em um primeiro momento, estão disponíveis para diferentes 

finalidades podem ser convertidas em informações estruturadas, que podem gerar 

métricas, índices e, por consequência, resultados. 

Por meio do web scraping, as informações extraídas são compiladas e 

dispostas de forma mais prática. No entanto, como as informações necessárias não 

estão disponíveis somente em uma única página de internet, seria necessário aplicar 

a técnica em cada uma delas. Partindo dessa premissa, a técnica do web crawling se 

caracteriza pela utilização de robôs construídos por meio de algoritmos a fim de 

analisar e extrair informações de sites, de forma rápida e automatizada (OMARI; 

SHOHAM; YAHAV, 2016). Com essa extração, sites são separados para serem 

acessados de forma estratégica e, posteriormente, para ser efetuada a etapa de web 

scraping. 

Com um fluxo cada vez maior de dados circulantes por toda a internet, pode-

se dizer que todo o processo de web crawling e web scraping se torna cada vez mais 

útil. Por ser um processo que atua de forma automática, personalizada e rápida, vem 

sendo utilizado de modo mais constante em projetos de qualquer natureza que 

necessitem analisar um grande volume de informações em pouco tempo. Adhinugroho 

et al. (2020) empreenderam um estudo para estimar a taxa de ocupação em hotéis da 

Indonésia utilizando a técnica de web scraping e, como resultado, obtiveram o valor 

do indicador de taxa ocupação. Usualmente isso requer tempo e custo significativos 

para ser mensurado em tempo real. 

Atualmente, há diversos softwares que realizam o web crawling e o web 

scraping. Ademais, existem opções que já dispõem de módulos, bem como de 

funções pré-definidas e mais intuitivas para pesquisadores que não estão 



39 
 

acostumados à linguagem de programação. Entre elas, podem-se citar: Octoparse, 

Import.io, Dexi.io, ParseHub etc. É possível também fazer a raspagem de dados por 

meio de plataformas nas quais o pesquisador constrói o algoritmo de extração de 

dados, como o Python e R. Nesses casos, é necessário ter ao menos conhecimento 

intermediário de lógica e linguagem de programação.  

Para o desenvolvimento do presente trabalho, foi escolhida a ferramenta 

Octoparse, que disponibiliza uma versão gratuita que permite a coleta de até 10.000 

linhas de até 100 páginas de internet por vez. Tal como as demais ferramentas de 

Web Scraping e Web Crawling, o Octoparse cria robôs que simulam a ação humana, 

seguindo os caminhos que o pesquisador definiu para consultar e extrair determinada 

informação de uma página. Esses robôs implementam uma sequência ordenada de 

regras que acessam, coletam e organizam os dados de diferentes páginas em um 

arquivo CSV. Isso permite acessar esses dados pelo Excel ou outra ferramenta, a fim 

de realizar análises estatísticas da nova base de dados criada pelo robô.  

Dessa forma, foi elaborada uma estratégia de coleta de dados para extrair os 

mapas de viagem dos usuários do TripAdvisor a partir do suporte das ferramentas de 

web scraping e web crawling, detalhadas a seguir.  

 

4.3 PLANEJAMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

O planejamento da coleta de dados é uma importante etapa na pesquisa 

científica, pois, a partir do delineamento proposto, é possível investigar de fato o 

problema de pesquisa. Isso posto, a fim de fazer as análises dos dados, testar um 

modelo de sistema de recomendação e verificar seu grau de precisão, foi preciso 

estruturar uma base de dados com as seguintes características: 

a) Critério de seleção de usuários aleatório para que os resultados pudessem ser 

extrapolados para a população; 

b) Identificação de usuários para que pudessem ser contabilizados e analisados 

de forma correta; 

c) Dados sem duplicidade, com informações padronizadas, para que os 

resultados não apresentassem distorção ou viés;  

d) Lista de todos os destinos internacionais que cada usuário visitou em ordem 

sequencial. 
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Seguindo essas diretrizes, foi estruturado o planejamento de coleta em várias 

etapas. A primeira preocupou-se em definir uma regra que identificasse quais usuários 

seriam selecionados para fazer parte do estudo. Pelo fato de a plataforma ser 

internacional, os termos associados aos nomes de usuários devem considerar o 

alcance global do TripAdvisor. Por esse motivo, foi consultada a base de nomes 

próprios mais populares do mundo, disponível no portal Forebears.io. 

Segundo informações do próprio do site, ele abrange dados de 236 estados e 

territórios, contando com mais de 30 milhões de nomes próprios, estimados a partir 

de um banco de dados com mais de 4 bilhões de pessoas. Com relação à fonte de 

dados, além dos censos de diferentes países, normalmente realizados a cada dez 

anos, as mais utilizadas são as listas de eleitores, que cobrem grande parte – senão 

a maior – da população adulta de um país. No entanto, uma das potenciais 

desvantagens dessas referências é que a base de dados inclui pessoas falecidas, 

além de não haver atualização rápida de emigrantes. Todavia, ainda não houve 

possibilidade de solucionar tais limitações (FOREBEARS.IO, 2022).  

Ademais, a plataforma informa que os dados de distribuição de nomes foram 

referenciados em mais de 70 artigos acadêmicos publicados. Ao realizar uma 

pesquisa no Google Acadêmico utilizando os termos “Forebears.io” ou 

“Forebears.co.uk”, em janeiro de 2022, foram encontrados 138 trabalhos científicos, 

sendo que, em 15 deles,  também estava presente o termo “tourism”. No site em 

questão, encontra-se a lista dos 1.000 nomes próprios mais populares do mundo, e 

parte dela se encontra na Figura 7. A lista completa está disponível no Apêndice A . 
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Figura 7 - Nuvem de palavras com os 150 nomes próprios mais recorrentes no portal Forebears.io 

 

Fonte: Adaptado de Forebears.io (2022). 

 

A partir da referida lista, foram selecionados, por meio de amostra aleatória 

simples, 50 nomes dentro do conjunto dos 250 mais recorrentes. Eles foram utilizados  

como referência na coleta de dados no TripAdvisor. 

Vale ressaltar que a plataforma permite fazer a pesquisa de diversos conteúdos 

disponíveis, inclusive com relação ao usuário. Desse modo, ao selecionar 

determinado termo e buscar entre os perfis de usuários, o resultado mostra todos os 

usuários que apresentam esse termo específico em seu nome. A Figura 8 ilustra o 

resultado do termo “vinicius” como exemplo: 

 

 

 

 

 

 



42 
 

 

 

Figura 8 - Exemplo de resultado da busca de perfis de usuários do TripAdvisor 

 

Fonte: Adaptado de TripAdvisor (2021) 

 

A figura apresenta apenas uma parte do resultado obtido. Por tela, a plataforma 

exibe 30 usuários, ordenados de forma decrescente, de acordo com a quantidade de 

contribuições de cada um. No exemplo ilustrado, existem 34 telas de resultados, 

acessados ao clicar no botão “próximo”, que direciona os resultados da próxima tela, 

com outros 30 usuários e assim todos os usuários associados ao termo “vinicius” 

podem ser encontrados. 

Conforme explicado anteriormente, a informação do Mapa de viagem está 

disponível dentro da página dos usuários. Por isso, o processo necessário para coletar 

todos os dados contempla: 

a) Etapa 1: Obter o link ou URL de todos os usuários relacionados aos 200 

usuários; 

b) Etapa 2: Obter a URL dos Mapas de viagem de todos os usuários da etapa 

anterior; 

c) Etapa 3: Obter os dados de todos os destinos visitados pelos usuários, 

ordenados pela data da postagem. 

Na etapa 3, foi necessário que o robô gerado ordenasse as localidades listadas 

em seu mapa de viagem de acordo com a data de postagem, como pode ser 

observado na Figura 9. 
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Figura 9 - Exemplo de mapa de viagem disponibilizado no TripAdvisor 

 

Fonte: Adaptado de TripAdvisor (2021). 

 

 

Para realizar as 3 etapas, foram utilizadas as técnicas de web crawling e web 

scraping. A primeira relaciona-se à busca de todos os links, ao passo que a última 

dedica-se à extração automatizada de dados. Devido às especificidades do  

TripAdvisor, foram desenvolvidos 3 robôs que automatizaram essas tarefas. O 

desenvolvimento do robô foi feito por meio do software Octoparse, citado previamente. 

Ainda sobre essas etapas, elas foram realizadas entre 01 de julho de 2021 e 

03 de janeiro de 2022. Posteriormente, foi necessário realizar a validação de dados, 

bem como alguns ajustes, com vistas a obter a base de dados final a ser utilizada para 

criar um modelo de sistema de recomendação de destinos aos usuários. Mais 

detalhes sobre a estruturação são fornecidos na próxima subseção. Para facilitar a 
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compreensão do planejamento de coleta de dados, a Figura 10 foi elaborada 

considerando os processos de forma macro, conforme foram apresentados nesta 

subseção. 

 

Figura 10 - Modelo de planejamento de coleta de dados adotado na pesquisa 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

 

 



45 
 

4.4 PREMISSAS E CARACTERÍSTICAS DOS DADOS 

 

Se, por um lado, o contexto de fonte de dados relacionado aos big data se 

apresenta com uma enorme riqueza de possibilidades de estudos, por outro lado,  a 

manipulação e os ajustes necessários para limpar e validar a informação coletada 

mostra-se como uma das desvantagens dessa estratégia. 

Vale mencionar que os dados do TripAdvisor são alimentados pelos próprios 

usuários, de diferentes países, idades, grupos sociais e que utilizam a plataforma para 

distintas finalidades. Por isso, a organização do conteúdo extraído demandou 

cuidadosa análise nos campos a serem considerados para a pesquisa, de modo que 

os resultados não ficassem comprometidos. 

No entanto, algumas questões não são totalmente controladas. Com relação 

aos nomes próprios, por exemplo, embora muitos estejam mais concentrados em 

determinada região ou país, considerou-se a dispersão deles por todos os países. No 

Brasil, por exemplo, podem ser encontradas inúmeras pessoas chamadas Fátima ou 

Miguel. Porém, o primeiro é mais recorrente na Argélia, e o segundo, no México, 

segundo consta do portal Forebears.io.  

No estudo, assumiu-se também que, embora haja concentração de nomes em 

determinadas áreas, os usuários selecionados podem ter como país de origem 

qualquer localidade. Ainda no contexto da informação do país de origem, 

diagnosticaram-se diversos casos em que não foi possível identificar a procedência 

do usuário. Para que a base de dados não diminuísse consideravelmente seu volume, 

tais casos foram investigados e, se possível, corrigidos manualmente. Porém, para os 

demais casos, decidiu-se por rotulá-los como “origem não identificada” e, dessa forma, 

esses usuários não foram utilizados para a implementação do algoritmo de sistema 

de recomendação proposto. Neste sentido, quando os problemas com relação à 

procedência eram de natureza gráfica, como escrita em idioma diferente, ausência ou 

repetição de letras na grafia, os casos foram analisados e corrigidos. 

Outra observação relevante concerne à complexidade da criação de robôs, que 

influenciou a estratégia de decisão acerca das variáveis a serem coletadas. Na base 

final, não estão disponíveis todas as informações presentes na plataforma do 

TripAdvisor, porém fez-se grande esforço a fim de garantir o mínimo de informações 

possíveis para que se pudesse aplicar a modelagem de sistemas de recomendação. 
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Por fim, é importante pontuar que, na filtragem colaborativa de sistemas de 

recomendação, existe uma fragilidade relacionada a usuários com breve histórico de 

consumo de itens. De acordo com Adomavicius e Tuzhilin (2005), quando há muitos 

usuários nesse contexto, a previsão é comprometida. Sendo assim, optou-se por 

selecionar apenas usuários com que tivessem visitado ao menos cinco países 

distintos. Para a base de desenvolvimento do modelo, a quantidade mínima de países 

visitadas pelos usuários era de três, pois os dois últimos destinos internacionais 

visitados foram excluídos da base de desenvolvimento para serem conferidos após a 

recomendação proposta do modelo. 

 

4.5 MODELO DE SISTEMA DE RECOMENDAÇÃO: ABORDAGEM 

COLABORATIVA 

 

Uma vez obtida a base de dados, estruturada de acordo com o interesse desta 

pesquisa, a etapa seguinte foi a construção do modelo de sistema de recomendação 

de destinos turísticos internacionais para a base de usuários do TripAdvisor. Assim, 

serão brevemente apresentados aspectos técnicos e teóricos do algoritmo que gera 

um sistema de recomendação, bem como os critérios adotados. Cabe ressaltar que a 

plataforma do TripAdvisor não oferece, entre seus serviços, um sistema de 

recomendação personalizado por interesse, isto é, os dados estão dispostos da 

mesma forma para todos (BIDART et al., 2014). 

Diante disso, propôs-se um modelo de recomendação personalizado com 

abordagem de filtragem colaborativa. Nela, os itens a serem recomendados provêm 

de opções de usuários com preferências similares, ou seja, as recomendações  estão 

baseadas em itens em comum já escolhidos no previamente por eles 

(ADOMAVICIUS; TUZHILIN, 2005; BIDART et al., 2014). Para implementar a 

abordagem colaborativa, é necessário calcular uma medida de similaridade entre os 

usuários e aplicar um algoritmo que identifique, a partir da medida de similaridade, os 

usuários em grupos ou comunidades. Neste trabalho, adotou-se o algoritmo que 

identifica esses agrupamentos por grafos, mediante o algoritmo “K-ésimo vizinho mais 

próximo” (k-NearestNeighbor ou kNN). Assim, é preciso inferir como a rede dos 

usuários é estruturada, ou seja, identificar o grafo que expressa o relacionamento 

entre os n usuários do TripAdvisor. 
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Seja 𝑈 =  {𝑢1, 𝑢2, … , 𝑢𝑛} o conjunto de todos os usuários do TripAdvisor da base 

de desenvolvimento, 𝑃𝑢𝑖= {𝑝𝑢𝑖1
, 𝑝𝑢𝑖2

, … , 𝑝𝑢𝑖 𝑚−1
, 𝑝𝑢𝑖 𝑚

} o conjunto de países visitados pelo 

usuário 𝑢𝑖 onde 𝑝𝑢𝑖𝑗  expressa o j-ésimo país visitado pelo usuário 𝑢𝑖 que visitou ao 

todo m países e 𝑇 ∈  ℝ𝑛 𝑥 𝑛 uma matriz que representa a similaridade entre os n 

usuários da base. Cada elemento de 𝑇 expressa o grau de similaridade entre os 

usuários, ou seja, 𝑡12 expressa a similaridade entre os usuários 𝑢1 e 𝑢2. 

A matriz 𝑇 é então preenchida por meio do coeficiente de Jaccard (𝐽), índice 

que calcula o grau de similaridade entre os 2 usuários 𝑢𝑖′ e 𝑢𝑖′′, sendo: 

 

𝐽 (𝑢𝑖′  , 𝑢𝑖′′) =  
|𝑃𝑢

𝑖′  ∩ 𝑃𝑢
𝑖′′  |

|𝑃𝑢
𝑖′  ∪ 𝑃𝑢

𝑖′′  |
, sendo que 0 ≤  𝐽 (𝑢𝑖′  , 𝑢𝑖′′) ≤ 1. 

 

A matriz 𝑇 tem a diagonal principal formada exclusivamente por valores iguais 

a 1, pois representam o índice de Jaccard entre o um determinado usuário e ele 

mesmo, ou seja, a similaridade neste caso é máxima. O índice expressa a relação 

entre a quantidade de países em comum visitados pelos usuários 𝑢𝑖′ e 𝑢𝑖′′ e a 

quantidade total de países visitados pelos usuários 𝑢𝑖′ e 𝑢𝑖′′. Desse modo, usuários 

que visitaram os mesmos países também receberiam o valor máximo possível para o 

índice e, em contrapartida, usuários sem intersecção entre os países já visitados 

receberiam o menor valor possível para o índice, no caso, zero. 

A partir da matriz 𝑇, gerou-se o grafo que expressava o relacionamento da rede 

de usuários do TripAdvisor. No entanto, ainda foi preciso detectar comunidades de 

usuários dentro dessa rede para, então, identificar, a partir dos dados dos usuários da 

comunidade, que itens ou países serão sugeridos a cada um.  

Conforme citado anteriormente, adotou-se como estratégia o algoritmo kNN, 

sendo que o valor “k” se relaciona justamente à quantidade de usuários que forma a 

comunidade. Selecionaram-se os “k” usuários com maior similaridade entre si, ou seja, 

para cada usuário, a comunidade foi formada com os k usuários com maior valor do 

índice de Jaccard. Dado o caráter exploratório da aplicação da técnica de sistemas de 

recomendação para estimar os destinos de viagem de turistas internacionais, 

apresentaram-se resultados considerando as comunidades formadas por 10, 50 e 100 

usuários. 
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Para realizar esta etapa final do algoritmo, fez-se, para cada usuário, a 

ordenação decrescente dos itens a serem sugeridos, de acordo com o grau de 

similaridade. Logo, para um usuário 𝑢 ∈ 𝑈, considere que 𝐺𝑢 seja o conjunto de 

usuários associados ao usuário 𝑢 e seja 𝑃𝑢 o conjunto de países visitados pelo usuário 

𝑢, conforme explicado anteriormente. Assim, o conjunto 𝑅 tal que 𝑅 =  𝐺𝑢 −  𝑃𝑢 

representa o conjunto de todos os países visitados pelos membros da comunidade 

expressa em 𝐺𝑢, porém que não foram visitados pelo usuário 𝑢. Uma vez obtida a lista 

de países do conjunto 𝑅, ordenam-se os países de forma decrescente, pela 

quantidade de membros do conjunto que já visitaram cada país. Obtém-se, então, a 

lista ordenada de t países, que representam enfim a lista de recomendações para o 

usuário 𝑢 do TripAdvisor. A Figura 11 ilustra as etapas da abordagem colaborativa 

para criação do sistema de recomendação proposto: 

 

Figura 11 - Visão geral do sistema de recomendação com abordagem colaborativa baseada no 

algoritmo kNN. 

 

Fonte: Adaptado de Bidart et al. (2014) 

 

4.6 VALIDAÇÃO DA ESTIMATIVA 

 

Uma vez que o presente trabalho propõe o desenvolvimento de um modelo que 

indique o próximo destino de um turista internacional, procedeu-se a uma adaptação 

dos indicadores de validação da teoria relacionada a sistemas de recomendação, 

calculando o percentual de recomendações de fato realizadas pelos usuários, com 

base no posto da recomendação obtido pela aplicação do algoritmo. 

Assim, verificaram-se os percentuais de acertos para os seguintes resultados 

do sistema: 

a) A primeira recomendação; 

b) As duas primeiras recomendações; 

c) As cinco primeiras recomendações; 

d) As dez primeiras recomendações. 
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Devido à grande quantidade de usuários considerados para fazer o sistema de 

recomendação (7.625), a validação foi aplicada para uma amostra de 150 usuários 

selecionados aleatoriamente. Além disso, verificaram-se os percentuais de acertos 

para os 3 valores de tamanho da comunidade de rede propostos no tópico anterior 

(10, 50 e 100). Os resultados estão expressos no capítulo seguinte. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 TRATAMENTOS E PREPARAÇÃO DA BASE DE DADOS 

 

Ao efetuar os procedimentos metodológicos apontados na seção anterior, 

foram obtidas as bases de dados intermediárias, de desenvolvimento e validação de 

resultados. As bases de dados intermediárias, obtidas por meio das ferramentas web 

crawling e web scraping, coletaram dados de 15.495 usuários associados aos 50 

termos escolhidos e com 791.334 viagens realizadas. 

Conforme citado no tópico 4.4, não foi possível utilizar todos os dados 

extraídos; houve um processo de limpeza e ajuste para que pudessem ser analisados. 

Considerando que, após a mineração, também foram excluídos todos os usuários que 

visitaram menos de cinco países distintos, obteve-se a base final para 

desenvolvimento de 7.625 usuários e 93.751 países visitados. 

A base de validação foi obtida mediante uma amostra aleatória simples de 150 

registros da base de desenvolvimento contendo apenas os 2 últimos destinos 

visitados pelos usuários, como dito anteriormente. Para fins de verificação da 

aleatoriedade do processo amostral, realizou-se o teste estatístico de Mann-Whitney. 

Ele é indicado quando se deseja realizar a comparação de dois grupos não pareados 

para se verificar se ambos pertencem ou não à mesma população (FÁVERO; 

BELFIORE, 2017). A variável utilizada para aplicação do teste foi a quantidade de 

países visitados pelos usuários em cada uma das bases (o total, com 7.625 usuários, 

e a amostra, com 150 usuários). O p-valor encontrado foi de 0,348, revelando que não 

há evidências para rejeitar a hipótese de que ambos os conjuntos de dados pertençam 

à mesma população. 

Assim, foram verificados os percentuais de acerto do sistema de recomendação 

de abordagem colaborativa proposto, e os resultados estão disponíveis nos próximos 

tópicos. Antes, serão apresentados alguns resultados do sistema de recomendação 

para usuários da base para maior compreensão da técnica. 
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5.2 O SISTEMA DE RECOMENDAÇÃO PROPOSTO (EXEMPLO) 

 

Implementado o sistema de recomendação, obtém-se uma lista de 

recomendações para cada um dos usuários. Visando a ilustrar o que é obtido como 

resultado de cada usuário, apresentam-se com mais detalhes os resultados de alguns 

casos. 

Por exemplo, considerem-se o usuário 𝑢4473 – aqui chamado de “usuário de 

referência” a fim de facilitar a compreensão – e sua a comunidade, formada pelos 10 

outros usuários com índice de Jaccard mais alto dentre os 7.424 usuários restantes. 

Os valores do índice nesta condição variaram entre 0,6 e 0,667 e, a partir do conjunto 

do histórico de países visitados por essa comunidade, é possível identificar os 

destinos a serem recomendados. O usuário de referência, de acordo com a base de 

desenvolvimento, havia visitado 5 países: os Estados Unidos, o Reino Unido, a 

Espanha, a Grécia e o Chipre, conforme está disponível na Tabela 1. Nela, os países 

já visitados são identificados como “sim”. Em contrapartida, todos os países não 

visitados pelos usuários estão assinalados como “não”. 

 

Tabela 1 - Tabela do histórico de países visitados pelo usuário de referência e os 10 usuários com 

maior similaridade 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Logo, apenas os destinos não visitados desse conjunto de países poderiam ser 

recomendados ao usuário de referência. Eles seriam ordenados de acordo com a 

quantidade que aparece entre os usuários da comunidade vinculada ao usuário em 

questão. Neste exemplo, apareceram 3 usuários que visitaram países até então não 

Países Referência u1 u2 u3 u4 u5 u6 u7 u8 u9 u10
# 

sugestões

Estados Unidos Sim Sim Sim Sim Não Não Sim Sim Não Sim Sim

Reino Unido Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim

Espanha Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Grécia Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Não Não

Chipre Sim Não Não Sim Não Não Não Não Não Não Não

Itália Não Sim Não Não Não Não Não Não Não Não Não 1

México Não Não Sim Não Não Não Não Não Não Não Não 1

Holanda Não Não Não Sim Não Não Não Não Não Não Não 1

Bélgica Não Não Não Sim Não Não Não Não Não Não Não 1

França Não Não Não Sim Não Não Não Não Não Não Não 1

4 4 5 3 3 3 3 3 3 3

6 6 8 5 5 5 5 5 5 5

66,7% 66,7% 62,5% 60,0% 60,0% 60,0% 60,0% 60,0% 60,0% 60,0%

Intersecção entre Referência e usuário

União entre Referência e usuário

Índice de Jaccard
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visitados pelo usuário de referência, a saber: Itália, México, Holanda, Bélgica e 

França. Cada um deles apareceu apenas uma vez entre no histórico total desses 10 

usuários, como se verifica na última coluna da Tabela 1. 

De acordo com a base de validação, os próximos 2 destinos visitados pelo 

usuário deveriam ser Holanda e França. Portanto, o sistema de recomendação 

acertou o destino escolhido, partindo da premissa de consultar o histórico dos 10 

usuários com maior similaridade de experiências passadas em relação ao usuário de 

referência. 

Considerando-se outras quantidades de usuários mais próximos ao usuário de 

referência, como 50 ou 100, os países Holanda e França seguiram como as primeiras 

recomendações. Nas Tabelas 2, 3, 4, 5 e 6, apresentam-se  os resultados obtidos do 

sistema de recomendação para o mesmo usuário da Tabela 1, porém, nesse caso, 

consideraram-se os históricos dos 50 usuários com o índice de Jacard mais elevado 

entre eles e o usuário de referência. A divisão em 5 tabelas foi feita para facilitar a 

visualização e o entendimento do processo.  

Os usuários foram mostrados em ordem decrescente com relação ao índice de 

Jacard, ou seja, o usuário 1 (u1) é o que se mostrou mais próximo do usuário de 

referência, analisando-se o histórico de destinos internacionais visitados. A lógica 

adotada na Tabela 1 foi replicada nas demais, o que significa que as 5 primeiras linhas 

se referem aos países do histórico de viagens do usuário de referência. Os demais 

países constituem a lista de recomendações para o usuário de referência. 

Apresentaram-se  todos os países que apareceram em pelo menos 2 dos 50 usuários 

mais similares ao usuário de referência e, na última linha, referente aos países das 

Tabelas 2, 3, 4, 5 e 6, há a categoria “Outros”, que na verdade representa países que 

apareceram uma vez no conjunto de histórico de viagens desses usuários. São eles: 

Alemanha, Áustria, Brasil, Costa Rica, Índia, Ilhas Mauricio, Ilhas da Reunião, Malta, 

República Dominicana, Tailândia, Tunísia e Uruguai. 
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Tabela 2 - Tabela do histórico de países visitados pelo usuário de referência e os 50 usuários com 

maior similaridade (parte I) 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Tabela 3 - Tabela do histórico de países visitados pelo usuário de referência e os 50 usuários com 

maior similaridade (parte II) 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Países Referência u1 u2 u3 u4 u5 u6 u7 u8 u9 u10
# 

sugestões

Estados Unidos Sim Sim Sim Sim Não Não Sim Sim Não Sim Sim

Reino Unido Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim

Espanha Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Grécia Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Não Não

Chipre Sim Não Não Sim Não Não Não Não Não Não Não

Itália Não Sim Não Não Não Não Não Não Não Não Não 1

México Não Não Sim Não Não Não Não Não Não Não Não 1

Holanda Não Não Não Sim Não Não Não Não Não Não Não 1

Bélgica Não Não Não Sim Não Não Não Não Não Não Não 1

França Não Não Não Sim Não Não Não Não Não Não Não 1

Portugal Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 0

Canadá Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 0

Cuba Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 0

Colômbia Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 0

Irlanda Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 0

Marrocos Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 0

Turquia Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 0

Nova Zelândia Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 0

Outros* (12 países) Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 0

4 4 5 3 3 3 3 3 3 3

6 6 8 5 5 5 5 5 5 5

66,7% 66,7% 62,5% 60,0% 60,0% 60,0% 60,0% 60,0% 60,0% 60,0%

Intersecção entre Referência e usuário

União entre Referência e usuário

Índice de Jaccard

Países Referência u11 u12 u13 u14 u15 u16 u17 u18 u19 u20
# 

sugestões

Estados Unidos Sim Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Reino Unido Sim Não Sim Não Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim

Espanha Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Grécia Sim Sim Não Sim Não Não Não Sim Não Sim Sim

Chipre Sim Sim Não Não Não Não Não Não Não Não Não

Itália Não Não Não Não Não Não Não Não Não Sim Não 1

México Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 0

Holanda Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 0

Bélgica Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 0

França Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Sim 1

Portugal Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 0

Canadá Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 0

Cuba Não Não Não Não Não Não Não Não Não Sim Não 1

Colômbia Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 0

Irlanda Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Sim 1

Marrocos Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 0

Turquia Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 0

Nova Zelândia Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 0

Outros* (12 países) Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 0

3 3 3 3 3 3 3 3 4 4

5 5 5 5 5 5 5 5 7 7

60,0% 60,0% 60,0% 60,0% 60,0% 60,0% 60,0% 60,0% 57,1% 57,1%

Intersecção entre Referência e usuário

União entre Referência e usuário

Índice de Jaccard
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Tabela 4 - Tabela do histórico de países visitados pelo usuário de referência e os 50 usuários com 

maior similaridade (parte III) 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Tabela 5 - Tabela do histórico de países visitados pelo usuário de referência e os 50 usuários com 

maior similaridade (parte IV) 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

 

 

Países Referência u21 u22 u23 u24 u25 u26 u27 u28 u29 u30
# 

sugestões

Estados Unidos Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Não Sim Não

Reino Unido Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não

Espanha Sim Não Sim Sim Sim Não Sim Sim Não Sim Sim

Grécia Sim Sim Sim Sim Não Sim Não Sim Sim Sim Sim

Chipre Sim Sim Não Não Não Não Sim Não Sim Não Sim

Itália Não Não Não Não Não Não Sim Não Não Não Não 1

México Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 0

Holanda Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 0

Bélgica Não Não Não Não Não Não Não Sim Não Não Não 1

França Não Sim Não Sim Não Não Não Não Não Sim Não 3

Portugal Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 0

Canadá Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 0

Cuba Não Não Sim Não Não Não Não Não Não Não Não 1

Colômbia Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 0

Irlanda Não Não Não Não Não Não Sim Não Não Não Não 1

Marrocos Não Não Não Não Não Não Sim Não Não Não Não 1

Turquia Não Não Não Não Não Não Não Não Sim Não Não 1

Nova Zelândia Não Não Não Sim Não Não Não Não Não Não Não 1

Outros* (12 países) Não Sim Sim Não Sim Sim Não Não Não Sim Sim 7

4 4 4 3 3 4 3 3 4 3

7 7 7 6 6 8 6 6 8 6

57,1% 57,1% 57,1% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0%

Intersecção entre Referência e usuário

União entre Referência e usuário

Índice de Jaccard

Países Referência u31 u32 u33 u34 u35 u36 u37 u38 u39 u40
# 

sugestões

Estados Unidos Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não

Reino Unido Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Espanha Sim Não Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Grécia Sim Sim Sim Não Sim Não Sim Sim Não Não Sim

Chipre Sim Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não

Itália Não Sim Não Não Não Não Não Não Sim Não Sim 3

México Não Não Não Não Não Não Não Sim Não Não Não 1

Holanda Não Não Sim Não Não Não Não Não Não Sim Não 2

Bélgica Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 0

França Não Não Não Não Sim Não Não Não Não Não Não 1

Portugal Não Não Não Sim Não Não Sim Sim Não Não Não 3

Canadá Não Não Não Não Não Sim Não Não Não Não Não 1

Cuba Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 0

Colômbia Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 0

Irlanda Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 0

Marrocos Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 0

Turquia Não Não Não Não Não Não Sim Não Não Não Não 1

Nova Zelândia Não Não Não Não Não Não Não Sim Não Não Não 1

Outros* (12 países) Não Não Não Não Não Não Sim Não Não Não Não 1

3 3 3 3 3 4 4 3 3 3

6 6 6 6 6 8 8 6 6 6

50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0%

União entre Referência e usuário

Índice de Jaccard

Intersecção entre Referência e usuário
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Tabela 6 - Tabela do histórico de países visitados pelo usuário de referência e os 50 usuários com 

maior similaridade (parte V) 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Tendo em vista o conjunto de todos os países visitados pelo usuário de 

referência e os 50 usuários que, com ele, têm maior similaridade, observou-se a 

ocorrência de 25 países a serem recomendados. No primeiro exemplo, levando em 

conta apenas os 10 usuários mais similares, apenas 5 países apareceram no conjunto 

total. No entanto, neste segundo exemplo, identificou-se diferença entre as 

quantidades de países visitados nos históricos: a Itália foi o país com maior quantidade 

de visitas (12), seguida de França (7), Portugal (4), México e Holanda (ambos com 3 

usuários). Outros 20 países completam a lista, porém, conforme já dito, os 2 países 

visitados pelo usuário de referência estão entre as 5 primeiras recomendações no 

caso em tela (Holanda e França). Diferentemente do primeiro exemplo, a 

recomendação de destinos apresentou maior granularidade, com base em uma 

comunidade maior de usuários para a aplicação do algoritmo de recomendação. 

Todavia, a precisão não aumentou na mesma medida para este usuário de referência. 

A lista de recomendações com base nos 100 usuários vizinhos mais próximos 

não será apresentada em detalhes neste trabalho, devido à dificuldade de 

visualização. Entretanto, é válido mostrar os países recomendados neste caso. Ao 

todo, 49 países apareceram no conjunto total de destinos, no histórico de viagens dos 

100 usuários com maior similaridade em relação ao usuário de referência. Em ordem 

decrescente, os 5 países mais recorrentes foram: Itália (26), França (23), Holanda 

Países Referência u41 u42 u43 u44 u45 u46 u47 u48 u49 u50
# 

sugestões

Estados Unidos Sim Sim Sim Não Sim Não Sim Sim Não Sim Sim

Reino Unido Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Espanha Sim Sim Sim Não Sim Não Sim Sim Sim Sim Sim

Grécia Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim Não Sim Não Não

Chipre Sim Não Não Sim Não Sim Não Não Não Não Não

Itália Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Não Não Não 6

México Não Sim Não Não Não Não Não Não Não Não Não 1

Holanda Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 0

Bélgica Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 0

França Não Não Não Não Sim Não Não Não Não Não Não 1

Portugal Não Não Não Não Não Não Sim Não Não Não Não 1

Canadá Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Sim 1

Cuba Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 0

Colômbia Não Não Não Não Não Não Não Sim Não Sim Não 2

Irlanda Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 0

Marrocos Não Não Não Não Sim Não Não Não Não Não Não 1

Turquia Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 0

Nova Zelândia Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 0

Outros* (12 países) Não Sim Não Não Não Não Sim Não Sim Não Não 4

4 3 3 4 3 4 3 3 3 3

8 6 6 8 6 8 6 6 6 6

50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0%

Intersecção entre Referência e usuário

União entre Referência e usuário

Índice de Jaccard



56 
 

(12), Portugal (12) e México (9 usuários). Neste cenário, os 2 próximos países de fato  

visitados pelo usuário de referência estão nas 3 primeiras colocações de 

recomendações. 

Uma vez compreendidas a aplicação do algoritmo e a parametrização da 

quantidade de usuários a ser utilizada para gerar a lista de recomendações, na 

próxima subseção, detalha-se o percentual de acertos das recomendações ao 

compará-las com a realização de viagens dos usuários. 

 

5.3 A VALIDAÇÃO DO MODELO E DISCUSSÕES DO RESULTADO 

 

O algoritmo de recomendação foi aplicado em amostra aleatória de 150 

usuários dos 7.625 que constam da base. A Tabela 7 apresenta o percentual de 

acertos, partindo das seguintes premissas:  

a) Top 1: Verificação da primeira recomendação. Se a recomendação ranqueada 

em primeiro lugar for um dos dois destinos efetivamente visitados pelo usuário, 

considera-se que a recomendação foi certa. Caso contrário, a recomendação 

é considerada errada; 

b) Top 2: Verificação das duas primeiras recomendações. Se ao menos uma das 

duas recomendações mais bem ranqueadas corresponder a um dos dois 

destinos efetivamente visitados pelo usuário, considera-se que a 

recomendação foi certa. Caso contrário, a recomendação é considerada 

errada; 

c) Top 5: Verificação das cinco primeiras recomendações. Se ao menos uma das 

5 recomendações mais bem ranqueadas corresponder a um dos dois destinos 

efetivamente visitados pelo usuário, considera-se que a recomendação foi 

certa. Caso contrário, a recomendação é considerada errada; 

d) Top 10: Verificação das dez primeiras recomendações. Se ao menos uma das 

10 recomendações mais bem ranqueadas corresponder a um dos dois destinos 

efetivamente visitados pelo usuário, considera-se que a recomendação foi 

certa. Caso contrário, a recomendação é considerada errada. 
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Tabela 7 - Percentual de acerto das n primeiras sugestões fornecidas pelo sistema de recomendação 

por tamanho de comunidade indexada no algoritmo kNN. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

 Como se vê, não há diferença expressiva entre os resultados quando se 

aumenta a quantidade de usuários a serem considerados para a realização do 

algoritmo de recomendação. Partindo-se do princípio de que a finalidade principal de 

sistemas de recomendação seja antecipar interesses de indivíduos com relação ao 

consumo ou decisão sobre alguma ação (BUHALIS; AMARANGGANA, 2015; HAMID 

et al., 2021), o sistema de recomendação construído a partir dos dados disponíveis 

no TripAdvisor apresenta resultados satisfatórios. Ainda que seja em caráter 

exploratório, os resultados reforçam a hipótese de que a aplicação da técnica de 

sistema de recomendações no contexto do turismo pode ser útil também na previsão 

da escolha de destinos realizada por turistas em viagens internacionais –  uma 

informação que pode ser de valia em diferentes contextos. 

 Na tabela 8, mostra-se um resultado com mais detalhes. Ao analisar os 

mesmos dados da Tabela 7, acrescentando-se o tamanho do histórico de viagens 

realizadas pelos usuários, obteve-se um resultado inesperado. Para facilitar a análise, 

foi proposta a categorização da variável “quantidade de países já visitados pelos 

usuários” nas seguintes faixas: 

a) Entre 3 e 5 países, formada por 40 usuários com 3, 4 ou 5 países em seus 

históricos de viagens; 

b) Entre 6 e 10 países, composta pelos 38 usuários que viajaram para, no mínimo, 

6 e, no máximo, 10 países em seus históricos de viagens; 

c) Entre 11 e 20 países, formada pelos 47 usuários que viajaram para, no mínimo,  

11 e, no máximo, 20 países em seus históricos de viagens; 

d) Acima de 20 países, composta pelos 25 usuários que viajaram para, pelo 

menos, 21 países em seus históricos de viagens. 

Vale ressaltar que o estudo se baseou em usuários que tinham visitado ao 

menos 5 países diferentes, sendo que os 2 últimos foram excluídos para a aplicação 

Top1 Top 2 Top 3 Top 5 top 10

k = 10 16,0% 30,0% 42,7% 57,3% 72,0%

k = 50 16,0% 36,0% 44,7% 57,3% 78,7%

k = 100 18,0% 35,3% 43,3% 56,0% 76,0%

Total 16,7% 33,8% 43,6% 56,9% 75,6%
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do algoritmo e utilizados apenas para validar o grau de acertos da ferramenta. Assim, 

na base de dados, todos os usuários têm, ao menos, 3 destinos internacionais em seu 

histórico de viagens. 

 

Tabela 8 - Percentual de acerto das n primeiras sugestões fornecidas pelo sistema de recomendação 

por tamanho de comunidade indexada no algoritmo kNN. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

Examinando os resultados da Tabela 8, nota-se que existem comportamentos 

distintos para cada combinação de parâmetros e quantidade de países visitados no 

histórico de viagens de cada usuário. Primeiramente, o resultado obtido pelo algoritmo 

de recomendação considerando apenas os 10 usuários mais similares não sugere 

nenhum resultado expressivo. Todavia, ao aplicar a Análise de Variância (ANOVA), 

com o objetivo de identificar significância estatística entre os fatores com relação ao 

Tamanho da 

comunidade

Quantidade de 

países visitados
Top1 Top2 Top3 Top5 Top10

Entre 3 e 5 17,5% 32,5% 42,5% 50,0% 55,0%

Entre 6 e 10 15,8% 34,2% 47,4% 63,2% 78,9%

Entre 11 e 20 17,0% 29,8% 40,4% 61,7% 78,7%

21 ou mais 12,0% 20,0% 40,0% 52,0% 76,0%

Total 16,0% 30,0% 42,7% 57,3% 72,0%

Entre 3 e 5 12,5% 40,0% 47,5% 60,0% 90,0%

Entre 6 e 10 13,2% 36,8% 52,6% 57,9% 76,3%

Entre 11 e 20 19,1% 36,2% 40,4% 55,3% 72,3%

21 ou mais 20,0% 28,0% 36,0% 56,0% 76,0%

Total 16,0% 36,0% 44,7% 57,3% 78,7%

Entre 3 e 5 15,0% 42,5% 52,5% 67,5% 87,5%

Entre 6 e 10 18,4% 36,8% 47,4% 55,3% 73,7%

Entre 11 e 20 19,1% 34,0% 42,6% 55,3% 68,1%

21 ou mais 20,0% 24,0% 24,0% 40,0% 76,0%

Total 18,0% 35,3% 43,3% 56,0% 76,0%

K = 10

K = 50

K = 100



59 
 

percentual de acertos, observou-se que há diferença com significância estatística ao 

nível de 5% (p-valor = 0,048) entre as variáveis “percentual de acertos considerando 

as 10 primeiras sugestões do sistema de recomendação” e “quantidade de países 

visitados”. O Gráfico 1 destaca a diferença de patamar na porcentagem de acertos do 

sistema de recomendação para os usuários que visitaram no máximo 5 países, em 

relação aos demais usuários. Para as demais variáveis dependentes (percentual de 

acerto recomendações considerando apenas 1, 2, 3 ou 5 melhores países candidatos 

a futuro destino dos usuários), não foi identificada diferença com significância 

estatística ao nível de 5%, em relação à variação da quantidade de países já visitados 

pelos usuários. 

 

 

Gráfico 1 - Gráfico de médias do percentual de acertos do algoritmo de recomendação formado a 

partir de 10 usuários mais similares por quantidade de países visitados no histórico de viagens dos 

usuários 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Ainda com relação à Tabela 8, considerando apenas o percentual de acertos 

para lista de recomendação com 2 ou mais itens, observa-se que o grau de acertos é 

maior para usuários com menores históricos de destinos visitados quando se adotam, 

como parâmetro, 50 ou 100 usuários para implementação do algoritmo de 

recomendação. Em contrapartida, na coluna referente ao percentual de acertos com 

base apenas na primeira recomendação do algoritmo, quanto maior o histórico de 

viagens realizado pelos usuários, maior o nível de acerto. Tal como nos resultados do 

algoritmo de recomendação considerando apenas o histórico de 10 usuários, aplicou-

se a ANOVA nos resultados obtidos, levando em conta o histórico de 50 e 100 

usuários mais similares a fim de comparar a relação entre o percentual de acertos do 

algoritmo e a variável “quantidade de países já visitados”. Não foi encontrada 

diferença estatística ao nível de significância de 5% em nenhuma das comparações, 

embora, pela Tabela 8, seja possível identificar maior grau de acerto do sistema de 

recomendações para os usuários com histórico de viagens com menos países. 

Uma das possiblidades formuladas é a de que os primeiros destinos escolhidos 

pelos turistas são sempre os mesmos e, à medida que o turista internacional conhece  

novas localidades, a previsibilidade dos destinos a serem escolhidos por ele torna-se 

paulatinamente mais baixa, sobretudo observando os resultados para comunidade de 

usuários de tamanho 50 ou 100. Apesar de o presente estudo não ter o objetivo de 

entender tais resultados, seria possível verificá-los por meio da teoria de carreira de 

viagens (Travel Career). Segundo essa teoria, a motivação do turista não é a mesma 

no decorrer de sua vida: no início da carreira de viagens, os destinos são mais 

previsíveis e as motivações são similares, conforme aponta Pearce (1988). Entretanto, 

seria preciso considerar mais informações sobre o perfil do usuário, além de outras 

características que não foram coletadas e consideradas no atual trabalho. 

Por fim, verificou-se a possibilidade de os resultados obtidos pelo sistema de 

recomendação produzirem informações relevantes sobre os destinos. Nesse sentido, 

utilizou-se a mesma lógica de cálculo de similaridade entre os destinos visitados pelos 

usuários e considerou-se a similaridade entre os usuários até o presente momento. 

Aplicou-se o índice de Jaccard entre os destinos para verificar a sua similaridade e, 

então, observaram-se os resultados obtidos. 
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Tabela 9 - Lista dos 30 países com maior nível de similaridade com o Brasil como destino turístico 

internacional 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

A Tabela 9 ilustra a lista dos 30 países com maior similaridade em relação ao  

Brasil. Nesse contexto, o índice de Jaccard mostra o percentual de usuários que o 

visitaram, com base naqueles que, em seu histórico de viagens, informaram ter 

conhecido o Brasil e outro país. Pode-se observar que a Argentina apresenta o maior 

valor do índice de Jaccard entre os demais países, de 48,2%. Em outras palavras, 

considerando todos os usuários que visitaram um destes dois países – Brasil e 

Argentina -, quase 50% visitaram também o Brasil. 

Ademais, nota-se que, entre os 10 países com maior similaridade em relação 

ao Brasil como destino turístico, 6 estão na América do Sul, o que sugere uma 

influência da posição geográfica no que tange às escolhas de destinos quando 

analisado o caso do Brasil. Observou-se maior proximidade com a Argentina, uma vez 

que, entre todos os turistas internacionais que visitaram pelo menos um dos dois 

países, cerca de 50% já conhecem ambos. O Chile é o segundo país com maior 

Rank País Jaccard Rank País Jaccard

1 Argentina 48,2% 16 Alemanha 15,9%

2 Chile 34,0% 17 Canadá 15,7%

3 Uruguai 28,1% 18 Bélgica 15,5%

4 México 22,7% 19 República Dominicana 15,3%

5 Estados Unidos 22,2% 20 Áustria 15,1%

6 Peru 20,8% 21 República Tcheca 13,8%

7 Portugal 20,1% 22 Vaticano 13,8%

8 Colômbia 18,4% 23 Hungria 13,4%

9 Países Baixos 18,4% 24 Turquia 13,2%

10 França 17,2% 25 Grécia 13,1%

11 Espanha 16,7% 26 Marrocos 12,8%

12 Itália 16,3% 27 China 12,8%

13 Reino Unido 16,2% 28 Mônaco 12,6%

14 Suíça 16,1% 29 África do Sul 12,5%

15 Paraguai 15,9% 30 Panamá 11,9%
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similaridade em relação ao Brasil, e, na Figura 12, é possível ver que a similaridade 

entre o Chile e Argentina é maior do que entre o Chile e o Brasil. 

 

Figura 12 - Grafo da similaridade de turistas que viajaram entre o Brasil, a Argentina, o Chile e os 

Estados Unidos. 

 

   

Fonte: Autoria própria. 

 

Nessa figura, apresenta-se visualmente o grafo formado pelas relações entre 

os países Brasil, Argentina, Chile e Estados Unidos. A base de dados utilizada neste 

trabalho contempla 201 países e seria possível montar um grafo com as relações entre 

todos eles. Contudo, a opção de mostrar um grafo com apenas 4 países deu-se com 

vistas a tornar mais fácil o seu entendimento e a sua interpretação. Assim como os 

sistemas de recomendação, o grafo permite uma análise de similaridade entre 

destinos de acordo com os turistas que os visitam e, nesse sentido, eles podem ser 

instrumentos utilizados na gestão em turismo para eventuais estratégias e ações em 

prol dessa área.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

6.1 REFLEXÕES E CONTRIBUIÇÕES DO RESULTADO PARA O TURISMO 

 

Conforme se observou, o modelo de recomendação colaborativo mostrou-se 

assertivo para o conjunto de dados utilizado no estudo. O resultado incentiva a 

utilização dessa técnica de aprendizagem de máquina em atividades relacionadas ao 

turismo. Um exemplo de aplicação desse resultado seria utilizar os 10 países 

recomendados para cada usuário e enviar um e-mail marketing personalizado 

oferecendo pacotes, serviços ou passeios dessas localidades para os turistas de 

acordo com o seu histórico de viagens já realizado.  

Vale ressaltar que ações dessa natureza fazem parte da dimensão relacionada 

a ações de marketing digital, uma entre nove dimensões de um sistema de indicadores 

que avaliam o grau de uso e desenvolvimento de políticas voltadas à gestão do 

turismo inteligente em destinos turísticos como ocorre na região de Valência (IVARS-

BAIDAL et al., 2021).  

Desse modo, dados e informações disponíveis em redes sociais mostram-se 

promissores no sentido de prover conteúdo adicional de dados para a tomada de 

decisão no contexto de gestão do turismo. Neste trabalho, foram utilizados dados do 

TripAdvisor que, conforme já citado, foi a alternativa adotada para que se pudesse 

construir a base de dados com o histórico de países visitados por turistas 

internacionais. Esta informação não estava disponível de forma pronta para análise, 

porém por meio de tratamento e manipulação dos dados foi possível abordar a 

sequência de destinos visitados. 

O tema abordado e a proposta metodológica apresentada têm relevância e 

benefícios para a produção científica em turismo no país, visto que aproximam as 

áreas de ciência de dados e inteligência artificial das discussões relacionadas ao tema 

de viagens e turismo. Destaca-se também o caráter inovador do estudo, ao 

proporcionar a aplicação prática de uma ferramenta baseada em inteligência artificial 

e aprendizagem de máquina. Embora o turismo possa ser entendido como um 

fenômeno dinâmico, estudos dessa natureza ainda são escassos no panorama 

nacional. Partindo dessa premissa, pretende-se discutir o tema com pesquisadores 

nacionais e internacionais, com vistas a alinhar suas agendas de pesquisa.  
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6.2 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

Em primeiro lugar, é importante ressaltar que este trabalho se mostrou 

desafiador, diante da inexistência da fonte de informação bruta sobre o histórico de 

destinos internacionais visitados sequencialmente por turistas internacionais. Além 

disso, a solução oferecida – ou seja, a utilização de dados disponíveis em redes 

sociais – abre oportunidades de ampliar o entendimento acerca da escolha de 

destinos internacionais por parte dos turistas (FESENMAIER et al., 2003). Até o 

presente momento, os órgãos internacionais que regulam e gerenciam o turismo no 

mundo não conseguiram fazer o rastreamento de todas as viagens realizadas de cada 

indivíduo. Todavia, os avanços da tecnologia possibilitam a recuperação de parte 

deste histórico, pelos rastros de diversos usuários em redes sociais. Mesmo assim, 

não é possível saber em que medida esses rastros correspondem ao movimento total, 

tampouco se algum tipo de segmento não utiliza a ferramenta ou se a usa mais do 

que os outros.  Nem sempre o usuário registra um comentário sobre todas as 

localidades visitadas, porém, uma vez realizado o comentário, não é errado supor que 

aquela pessoa esteve no local. 

A decisão de escolher usuários relacionados aos nomes populares no mundo 

todo teve a intenção de não privilegiar determinado perfil de viajantes ou provocar 

nenhum tipo de viés neste sentido. Embora a plataforma do TripAdvisor seja popular 

mundialmente, não foi considerado o perfil de pessoas que se cadastram no site. Seria 

plausível conjecturar que o perfil dos usuários se ligue menos ao dos turistas 

psicocêntricos com relação aos alocêntricos, decorrentes de um efeito causado pela 

visibilidade de seus registros ou por outro motivo. Em outras palavras, é possível 

coletar mais usuários com perfil de turista de massa do que aqueles que buscam 

lugares desconhecidos ou pouco populares, tal como defende o sistema de Plog, no 

que tange às tipologias de turistas (LOHMANN; PANOSSO NETTO, 2008). 

Outra questão está relacionada à evolução da sociedade e da ferramenta 

TripAdvisor. Criada nos anos 2000, a rede social foi ganhando popularidade 

paulatinamente e, por essa razão, viagens mais antigas de inúmeros usuários não são 

consideradas. O contexto do Big Data é recente e figura como consequência das 

mudanças de hábitos de viajantes, que só foi possível devido ao advento tecnológico. 

Ainda assim, é preciso salientar que, antes disso, as pessoas também viajavam, 
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porém, para os fins desta pesquisa, não seria possível ir a campo e complementar ou 

estimar as viagens inevitavelmente omitidas. 

Acerca da cronologia das viagens realizadas, ela é construída a partir da data 

de postagem do comentário ou do registro de que o usuário esteve em determinada 

localidade. Entretanto, o turista pode fazer a postagem após a realização da viagem; 

assim, a ordem de registro pode diferir da que ocorreu na realidade. Isso posto, é lícito 

salientar a impossibilidade de auditar esse dado, tampouco de mensurar o percentual 

de vezes que essa situação ocorre. Por conseguinte, a sequência de localidades 

visitadas segue a data de publicação disponível na rede social. 

A pesquisa não contemplou a previsão de retorno a destinos já visitados. Esses 

casos podem ser estudados mais profundamente a fim de dar continuidade ao estudo, 

visto que a possibilidade do retorno para qualquer turista internacional não pode ser 

desconsiderada pelas estratégias de marketing e gestão de turismo. Prova disso são 

as políticas e estratégias de fidelização de um produto, medidas justamente por meio 

da reincidência da compra, da indicação ou recomendação do produto.  

Por fim, o contexto recente do turismo mundial que foi afetado pela covid-19 

em alguma medida influenciou a base de dados deste trabalho. Entre os anos de 2020 

e 2021 observou-se muitas localidades com fronteiras fechadas ou restrições de 

viajantes dependendo da origem destes, o que influencia tanto a decisão em viajar 

como também sobre qual destino turístico escolher. Estas questões não poderiam ser 

previstas no início da pesquisa, mas não pode ser ignorado. 

 

6.3 SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

 

Tal como mencionado na subseção anterior e nos procedimentos 

metodológicos, este trabalho apresentou várias restrições e limitações relacionadas à 

natureza dos dados. As barreiras aqui enfrentadas certamente são potenciais opções 

de investigação para próximas pesquisas, por exemplo, a utilização do “país de 

origem” de cada usuário para refinar o modelo de sistema de recomendação. Nesse 

caso, a abordagem híbrida poderia trazer um resultado ainda melhor em termos de 

previsão do destino. 

Outra possibilidade seria considerar as avaliações de cada serviço e atrativo 

turístico realizado pelo usuário, bem como analisar os seus textos de revisão e 

feedbacks. Nesse caso, as possibilidades de ferramentas de análise e coleta de dados 
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talvez não sejam atendidas apenas por meio de sistemas de recomendação, web 

scraping e web crawling. Diante disso, é possível testar outras ferramentas da ciência 

de dados e da inteligência artificial, com vistas a contribuir para a produção de 

conhecimento na pesquisa científica em turismo, aproximando-a dos mais variados 

problemas do mundo cotidiano. 

Não foi abordado neste trabalho também os dados de áudio, vídeo e imagens 

que são gerados por turistas em grande quantidade em atrativos turísticos. 

Informações desta natureza apresentam relevante potencial para o melhor 

entendimento do comportamento do turista, além de dar suporte à gestão do turismo 

e mercado turístico. Sistemas de recomendação podem ser aplicados como suporte 

estratégico tanto para turistas como para gestores do turismo, uma vez que possibilita 

a orientação de atividades, serviços e atrativos. Estas indicações podem ter grande 

utilidade para os turistas em termos de otimização de tempo, aumento de satisfação 

com a viagem, e podem ser pautas de futuras pesquisas para contribuição de 

expansão do conhecimento na área, aplicando técnicas de Ciências de Dados ao 

universo do turismo.  
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8 APÊNDICE A – LISTA DOS 1.000 NOMES PRÓPRIOS MAIS POPULARES DO 

MUNDO DE ACORDO COM O PORTAL FOREBEARS.IO 

 

Rank Nome Próprio Incidência Rank Nome Próprio Incidência

1 Maria 61.134.526            51 Wi l l iam 6.351.385               

2 Nushi 55.898.624            52 Rosa 6.334.723               

3 Mohammed 45.652.154            53 Thomas 6.330.952               

4 Jose 29.946.427            54 Jorge 6.249.173               

5 Muhammad 26.397.029            55 Yong 6.244.438               

6 Mohamed 24.517.684            56 El izabeth 6.028.529               

7 Wei 17.145.807            57 Sergey 5.790.403               

8 Mohammad 16.782.433            58 Ram 5.743.068               

9 Ahmed 14.916.476            59 Patricia 5.611.684               

10 Yan 14.793.356            60 Hassan 5.516.904               

11 Al i 14.763.733            61 Anita 5.478.714               

12 John 14.323.797            62 Manuel 5.433.774               

13 David 13.429.576            63 Victor 5.388.146               

14 Li 13.166.162            64 Sandra 5.314.745               

15 Abdul 12.163.978            65 Ming 5.215.709               

16 Ana 12.091.132            66 Si ti 5.116.165               

17 Ying 12.047.080            67 Miguel 5.070.739               

18 Michael 11.471.765            68 Emmanuel 5.066.942               

19 Juan 11.372.603            69 Samuel 5.008.096               

20 Anna 11.350.336            70 Ling 4.968.957               

21 Mary 11.303.767            71 Charles 4.948.767               

22 Jean 11.024.162            72 Sarah 4.826.386               

23 Robert 10.170.794            73 Mario 4.660.878               

24 Daniel 10.026.181            74 Joao 4.627.252               

25 Luis 9.757.245              75 Tatyana 4.599.865               

26 Carlos 9.618.779              76 Mark 4.592.330               

27 James 8.807.695              77 Rita 4.548.661               

28 Antonio 8.659.274              78 Martin 4.495.126               

29 Joseph 8.630.833              79 Svetlana 4.430.784               

30 Hui 8.516.339              80 Patrick 4.424.627               

31 Elena 8.516.023              81 Natalya 4.393.973               

32 Francisco 8.284.823              82 Qing 4.378.170               

33 Hong 8.151.369              83 Ahmad 4.373.092               

34 Marie 8.017.245              84 Martha 4.232.701               

35 Min 7.958.072              85 Andrey 4.128.819               

36 Lei 7.902.269              86 Sunita 4.110.578               

37 Yu 7.842.050              87 Andrea 4.098.556               

38 Ibrahim 7.488.578              88 Chris tine 4.083.973               

39 Peter 7.469.320              89 Irina 4.074.038               

40 Fatima 7.251.577              90 Laura 4.071.463               

41 Aleksandr 7.089.849              91 Linda 4.058.142               

42 Richard 7.055.991              92 Marina 4.049.298               

43 Xin 7.039.431              93 Carmen 4.019.198               

44 Bin 6.940.030              94 Ghulam 4.017.275               

45 Paul 6.916.349              95 Vladimir 4.005.326               

46 Ping 6.878.245              96 Barbara 3.977.274               

47 Lin 6.866.610              97 Angela 3.976.946               

48 Olga 6.624.899              98 George 3.950.011               

49 Sri 6.473.133              99 Roberto 3.910.712               

50 Pedro 6.446.070              100 Peng 3.907.617               
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101 Ivan 3.893.780              151 Rafael 3.160.411               

102 Alexander 3.890.373              152 Ricardo 3.135.759               

103 Ekaterina 3.875.513              153 Chris tian 3.123.589               

104 Qiang 3.836.623              154 Aleksey 3.103.214               

105 Yun 3.833.245              155 Steven 3.098.178               

106 Jesus 3.782.165              156 Gita 3.092.334               

107 Susan 3.767.287              157 Frank 3.082.995               

108 Sara 3.765.306              158 Jianhua 3.066.531               

109 Noor 3.744.506              159 Mo 3.053.233               

110 Mariam 3.703.391              160 Karen 3.049.083               

111 Dmitriy 3.680.848              161 Masmaat 3.030.034               

112 Eric 3.671.923              162 Brian 3.026.907               

113 Zahra 3.661.799              163 Chris topher 3.026.165               

114 Fatma 3.604.485              164 Xiaoyan 3.025.946               

115 Fernando 3.569.435              165 Rajesh 3.020.821               

116 Esther 3.566.497              166 Mustafa 3.009.704               

117 Jin 3.557.288              167 Eva 2.975.830               

118 Diana 3.553.640              168 Bibi 2.972.541               

119 Mahmoud 3.483.714              169 Monica 2.925.390               

120 Chao 3.470.648              170 Oscar 2.924.810               

121 Rong 3.468.920              171 Andre 2.924.115               

122 Santosh 3.460.251              172 Catherine 2.909.605               

123 Nancy 3.452.918              173 Kai 2.906.429               

124 Musa 3.438.292              174 Ramesh 2.882.653               

125 Anh 3.431.066              175 Liping 2.876.905               

126 Omar 3.423.007              176 Sonia 2.873.604               

127 Jenni fer 3.414.845              177 Anthony 2.868.949               

128 Gang 3.402.873              178 Mina 2.866.506               

129 Yue 3.387.427              179 Manoj 2.862.442               

130 Claudia 3.383.032              180 Ashok 2.854.176               

131 Maryam 3.377.525              181 Rose 2.850.867               

132 Gloria 3.346.290              182 Alberto 2.825.010               

133 Ruth 3.343.758              183 Ning 2.820.781               

134 Teresa 3.327.523              184 Rekha 2.817.766               

135 Sanjay 3.318.640              185 Chen 2.816.970               

136 Na 3.315.774              186 Lan 2.809.389               

137 Nur 3.300.807              187 Aung 2.803.316               

138 Kyaw 3.299.341              188 Alex 2.756.832               

139 Francis 3.278.211              189 Suresh 2.755.657               

140 Amina 3.274.649              190 Ani l 2.751.826               

141 Denis 3.265.201              191 Fatemeh 2.745.768               

142 Stephen 3.254.299              192 Jul io 2.738.908               

143 Suni l 3.239.527              193 Zhen 2.738.587               

144 Gabriel 3.238.121              194 Simon 2.732.841               

145 Andrew 3.233.978              195 Paulo 2.729.795               

146 Eduardo 3.212.639              196 Juana 2.720.178               

147 Abdul lah 3.212.480              197 Irene 2.707.999               

148 Grace 3.200.272              198 Adam 2.701.554               

149 Anastas iya 3.192.830              199 Kevin 2.688.122               

150 Mei 3.165.717              200 Vi jay 2.679.609               
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201 Syed 2.657.599              251 Nadia 2.291.857               

202 Mehmet 2.644.548              252 Mariya 2.286.136               

203 Angel 2.638.747              253 Jianping 2.277.705               

204 Edward 2.636.584              254 Jacquel ine 2.276.329               

205 Jul ia 2.633.946              255 Hal ima 2.260.143               

206 Victoria 2.626.923              256 Nan 2.256.514               

207 Ronald 2.612.492              257 Rama 2.248.387               

208 Cheng 2.590.082              258 Benjamin 2.246.488               

209 Lakshmi 2.570.558              259 Rebecca 2.234.403               

210 Francisca 2.565.414              260 Jul ie 2.233.768               

211 Veronica 2.559.608              261 Vera 2.223.084               

212 Roman 2.556.570              262 Vinod 2.217.667               

213 Ismai l 2.555.257              263 Kun 2.205.867               

214 Margaret 2.552.758              264 Khal id 2.197.756               

215 Luz 2.552.166              265 Ramon 2.191.201               

216 Anne 2.542.114              266 Janet 2.189.139               

217 Si lvia 2.537.347              267 Sharon 2.187.082               

218 Kamal 2.519.397              268 Suman 2.187.040               

219 Raju 2.502.193              269 Jane 2.185.269               

220 Sergio 2.495.337              270 Lihua 2.171.946               

221 Walter 2.494.319              271 Shanti 2.166.949               

222 Lisa 2.484.955              272 Abubakar 2.166.618               

223 Marta 2.474.854              273 Aisha 2.166.060               

224 Nadezhda 2.461.663              274 Zaw 2.165.753               

225 Marco 2.452.291              275 Jonathan 2.164.306               

226 Albert 2.450.754              276 Paula 2.161.691               

227 Al ice 2.433.799              277 Bruno 2.158.589               

228 Asha 2.433.113              278 Monika 2.156.628               

229 Xiang 2.427.153              279 Maks im 2.155.370               

230 Isabel 2.423.913              280 Mamadou 2.145.884               

231 Zainab 2.416.759              281 Judith 2.139.900               

232 Michel le 2.413.415              282 Kenneth 2.136.671               

233 Long 2.412.885              283 Mostafa 2.134.542               

234 Michel 2.410.634              284 Chris 2.125.813               

235 Pierre 2.400.393              285 Helen 2.125.000               

236 Saleh 2.394.339              286 Nikolay 2.122.183               

237 Haiyan 2.389.123              287 Rina 2.113.808               

238 Fel ix 2.386.269              288 Zhiqiang 2.108.158               

239 Salma 2.378.238              289 Marcos 2.108.094               

240 Hector 2.362.350              290 Mária 2.104.994               

241 Manju 2.361.636              291 Norma 2.101.190               

242 Jan 2.353.657              292 Anton 2.095.798               

243 Roger 2.342.311              293 Raul 2.095.572               

244 Joyce 2.333.927              294 Cris tina 2.094.742               

245 Margari ta 2.326.797              295 Xiaohong 2.093.966               

246 Joel 2.304.352              296 Henry 2.088.627               

247 Jess ica 2.301.144              297 Wai 2.085.379               

248 Lucia 2.297.500              298 Antonia 2.078.586               

249 Pavel 2.296.013              299 Betty 2.076.536               

250 Hai 2.294.766              300 Alejandro 2.075.355               
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301 Nelson 2.067.341              351 Krishna 1.842.976               

302 Igor 2.051.291              352 Mohamad 1.840.369               

303 Evgeniy 2.049.441              353 Raymond 1.838.295               

304 Adriana 2.041.514              354 Erika 1.837.295               

305 Amir 2.031.804              355 Blanca 1.836.239               

306 Pablo 2.028.459              356 Jianjun 1.835.132               

307 Raj 2.019.361              357 Deborah 1.832.397               

308 Regina 2.018.799              358 Amanda 1.826.273               

309 Rajendra 2.007.811              359 Natal ia 1.821.927               

310 Brenda 2.003.966              360 Gladys 1.817.376               

311 Linh 2.003.446              361 Florence 1.816.109               

312 Sani 2.000.911              362 Asma 1.814.623               

313 Hussein 1.992.029              363 Usman 1.805.882               

314 Gul 1.985.542              364 Donald 1.801.619               

315 Mikhai l 1.968.213              365 Li juan 1.801.571               

316 Ja ime 1.967.961              366 Zhi 1.799.290               

317 Nicole 1.956.931              367 Abdul lahi 1.799.271               

318 Sima 1.948.065              368 Stephanie 1.798.707               

319 Giuseppe 1.937.620              369 Tingting 1.794.310               

320 Dinesh 1.936.909              370 Saeed 1.793.350               

321 Tatiana 1.936.287              371 Edgar 1.793.072               

322 Bernard 1.931.110              372 Maya 1.792.170               

323 Gary 1.929.334              373 Han 1.789.861               

324 Li jun 1.927.528              374 Mahdi 1.786.704               

325 Sita 1.915.726              375 Khadi ja 1.785.821               

326 Javier 1.912.365              376 Valentina 1.780.082               

327 Shan 1.911.670              377 Ruben 1.775.855               

328 Hasan 1.910.468              378 Tuan 1.774.631               

329 Yul iya 1.908.575              379 Thanh 1.769.947               

330 Ni 1.904.429              380 Jason 1.764.998               

331 Moses 1.897.658              381 Ei 1.763.894               

332 Agnes 1.889.987              382 Doris 1.757.059               

333 Cesar 1.889.079              383 Fatoumata 1.749.386               

334 Xiaol i 1.884.112              384 Darya 1.744.772               

335 Usha 1.882.662              385 Rene 1.743.351               

336 Alfredo 1.881.236              386 Ceci l ia 1.737.819               

337 Meng 1.880.194              387 Umar 1.736.326               

338 Jianguo 1.870.660              388 Cynthia 1.735.516               

339 Kiran 1.868.622              389 Gustavo 1.733.336               

340 Dennis 1.867.928              390 Kim 1.726.724               

341 Khaled 1.863.579              391 Lucas 1.723.246               

342 Carol 1.863.292              392 Zin 1.717.263               

343 Rani 1.853.973              393 Xuan 1.714.309               

344 Yusuf 1.851.562              394 Abdo 1.711.785               

345 Xiaoping 1.849.520              395 Moussa 1.707.480               

346 Ha 1.845.848              396 Amit 1.707.225               

347 Rakesh 1.845.348              397 Mona 1.706.902               

348 Isaac 1.845.313              398 Xiaol ing 1.706.080               

349 Luiz 1.844.788              399 Di l ip 1.702.632               

350 Josephine 1.844.031              400 Carol ine 1.701.247               
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401 An 1.696.108              451 Maryia 1.571.218               

402 Tun 1.694.189              452 Beatriz 1.565.969               

403 Muhammed 1.692.427              453 Urmi la 1.564.952               

404 Claude 1.691.523              454 Mukesh 1.564.012               

405 El isabeth 1.689.732              455 Brigi tte 1.560.002               

406 Yuanyuan 1.688.127              456 Radha 1.559.249               

407 Beatrice 1.687.443              457 Evelyn 1.558.331               

408 Edwin 1.687.100              458 Emma 1.556.756               

409 Xiaodong 1.683.023              459 Kenji 1.554.041               

410 Hung 1.682.401              460 Gal ina 1.553.389               

411 Kris tina 1.680.077              461 Diego 1.553.082               

412 Scott 1.673.906              462 Viktor 1.550.362               

413 Chris tina 1.668.020              463 Arun 1.550.310               

414 Ajay 1.667.742              464 Alexandra 1.549.883               

415 Al ina 1.663.793              465 Alfred 1.548.911               

416 Denise 1.662.822              466 Chun 1.547.862               

417 Matthew 1.662.801              467 Huan 1.547.725               

418 Vladymyr 1.660.933              468 Nykola i 1.546.935               

419 Daniela 1.660.309              469 Louis 1.544.657               

420 Pushpa 1.654.975              470 Armando 1.543.394               

421 Joan 1.652.478              471 Sunday 1.541.982               

422 Leonardo 1.650.030              472 Vincent 1.540.963               

423 Aleksandra 1.646.525              473 Edith 1.536.530               

424 Ravi 1.641.180              474 Jingjing 1.530.468               

425 Virginia 1.639.282              475 Samira 1.529.089               

426 Hamid 1.638.670              476 Zhiyong 1.526.636               

427 Ala in 1.638.164              477 Alan 1.523.382               

428 António 1.637.520              478 Hiroshi 1.522.558               

429 Lyubov 1.634.964              479 Gabriela 1.521.843               

430 Xiaoming 1.633.619              480 Savitri 1.519.351               

431 Al icia 1.631.966              481 Rachel 1.516.803               

432 Mohan 1.629.967              482 Adrian 1.514.539               

433 Hans 1.629.145              483 Mira 1.514.006               

434 Xing 1.627.486              484 Shankar 1.510.478               

435 Ann 1.622.937              485 Carla 1.506.050               

436 Laoshi 1.613.722              486 Miriam 1.504.015               

437 Santos 1.612.887              487 Gopal 1.501.367               

438 Di 1.612.301              488 Yanping 1.498.728               

439 Said 1.608.369              489 Lyudmi la 1.497.105               

440 Haji 1.607.155              490 Lal i ta 1.494.950               

441 Nicolas 1.600.477              491 Magdalena 1.494.469               

442 Fel ipe 1.586.713              492 Xiaohua 1.490.576               

443 Amal 1.586.390              493 Anwar 1.488.345               

444 Bekele 1.585.109              494 Sushi la 1.487.548               

445 Donna 1.582.480              495 Jianming 1.487.010               

446 Dina 1.582.472              496 Amy 1.485.388               

447 Hugo 1.578.117              497 Mercy 1.483.998               

448 Yolanda 1.577.686              498 Timothy 1.482.796               

449 Laxmi 1.575.376              499 Irma 1.482.212               

450 Munni 1.571.818              500 Xiaofeng 1.481.929               
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501 Marcelo 1.479.746              551 Oksana 1.400.127               

502 Abdel 1.478.973              552 Raja 1.398.373               

503 Karim 1.477.665              553 Dorothy 1.398.060               

504 Rodrigo 1.472.868              554 Zhiwei 1.392.845               

505 Pamela 1.472.540              555 Sultan 1.387.480               

506 Sangita 1.468.337              556 Ernesto 1.386.513               

507 Agus 1.466.561              557 Jianfeng 1.383.624               

508 Weidong 1.464.921              558 Xiaohui 1.382.656               

509 Jerry 1.463.300              559 Xiaomei 1.381.689               

510 Jacques 1.463.299              560 Oleg 1.381.477               

511 Jeanne 1.462.072              561 Joe 1.378.929               

512 Joy 1.461.703              562 Rus lan 1.378.069               

513 Ganesh 1.460.031              563 Shu 1.373.514               

514 Ingrid 1.459.002              564 Diane 1.373.354               

515 Nirmala 1.453.608              565 Andres 1.372.483               

516 Sumitra 1.451.806              566 Song 1.366.092               

517 Jul iana 1.448.009              567 Shirley 1.364.744               

518 Mahesh 1.444.329              568 Hongmei 1.363.003               

519 Nina 1.440.572              569 Adamu 1.361.143               

520 Xiaojun 1.439.966              570 Dung 1.354.717               

521 Viktoriya 1.435.966              571 Manoel 1.353.561               

522 Rahul 1.435.282              572 Xuemei 1.352.904               

523 Petra 1.432.404              573 Justin 1.352.774               

524 Zhiming 1.429.476              574 Shiv 1.349.175               

525 Niki ta 1.426.760              575 Enrique 1.347.486               

526 Shuang 1.426.683              576 Mariana 1.347.338               

527 Yasmin 1.425.122              577 Serhei 1.347.066               

528 Chi 1.422.755              578 Monique 1.346.288               

529 Yin 1.422.724              579 Vanessa 1.345.846               

530 Qiong 1.421.875              580 Prakash 1.344.908               

531 Ayşe 1.421.716              581 Ji tendra 1.342.590               

532 Phuong 1.421.297              582 Dan 1.339.620               

533 Mel issa 1.420.034              583 Dominique 1.339.408               

534 Quan 1.419.929              584 Susana 1.338.133               

535 Wilson 1.419.252              585 Annie 1.337.198               

536 Trang 1.418.438              586 Douglas 1.331.554               

537 Jeffrey 1.417.580              587 Saroj 1.326.153               

538 Giovanni 1.416.706              588 Ahmet 1.325.902               

539 Larry 1.416.546              589 Bashir 1.323.336               

540 Hang 1.416.538              590 Elsa 1.321.009               

541 El ias 1.414.927              591 Samir 1.318.557               

542 Zhigang 1.405.848              592 Abbas 1.316.612               

543 Adama 1.405.725              593 Aya 1.315.262               

544 Jami la 1.404.824              594 Sari ta 1.313.714               

545 Kel ly 1.403.234              595 Chunyan 1.311.339               

546 Osman 1.402.553              596 Lidia 1.309.148               

547 Piotr 1.402.212              597 Gui l lermo 1.308.971               

548 Savita 1.402.123              598 Jinhua 1.307.357               

549 Xiaoying 1.401.783              599 Luisa 1.307.228               

550 Phi l ip 1.401.640              600 Mai 1.306.496               
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601 Thu 1.306.457              651 Josefa 1.239.602               

602 Karin 1.304.805              652 Narayan 1.239.130               

603 Hongwei 1.303.544              653 Kavita 1.239.066               

604 Andreas 1.302.748              654 Pramod 1.238.805               

605 Lei la 1.301.993              655 Pa 1.238.615               

606 Weiwei 1.301.767              656 Sofia 1.237.617               

607 Man 1.301.350              657 Hari 1.236.916               

608 Helena 1.297.112              658 Alexey 1.230.355               

609 Phi l ippe 1.296.605              659 Bless ing 1.225.784               

610 Vicente 1.294.789              660 Hossein 1.225.523               

611 Dongmei 1.294.156              661 Tina 1.223.673               

612 Tong 1.292.477              662 Claudio 1.222.806               

613 Konstantin 1.290.717              663 Nathal ie 1.222.492               

614 Tania 1.288.983              664 Arthur 1.218.428               

615 Pasca l 1.288.937              665 Hongyan 1.217.826               

616 Aziz 1.288.710              666 Xiaoyu 1.213.360               

617 Martina 1.287.998              667 Sam 1.212.556               

618 Fred 1.287.372              668 Karl 1.212.023               

619 Tamara 1.286.908              669 Mamta 1.210.874               

620 Tony 1.285.024              670 Mercedes 1.210.471               

621 Naseem 1.284.910              671 Shigeru 1.210.196               

622 Ryan 1.284.380              672 Kathleen 1.208.806               

623 Lucy 1.283.943              673 Farida 1.208.446               

624 Surendra 1.279.096              674 Hawa 1.207.882               

625 Jyoti 1.278.125              675 Sakina 1.207.768               

626 Paul ine 1.278.011              676 Jianxin 1.207.492               

627 Marc 1.277.567              677 Marcel 1.207.095               

628 Zhihua 1.276.177              678 Yvan 1.205.227               

629 Sabina 1.276.087              679 Guohua 1.203.975               

630 Guadalupe 1.275.177              680 Myat 1.202.313               

631 Sal im 1.273.930              681 Emine 1.201.703               

632 Amar 1.272.788              682 Tara 1.200.203               

633 Lydia 1.272.677              683 Francesco 1.200.026               

634 Mahendra 1.264.687              684 Nurul 1.199.321               

635 Joshua 1.264.421              685 Nana 1.197.879               

636 Guoqiang 1.263.213              686 Sayed 1.197.556               

637 Lee 1.262.364              687 Jay 1.196.067               

638 Seyyed 1.261.432              688 Abraham 1.193.588               

639 Ayesha 1.259.415              689 Nour 1.193.466               

640 Muhamad 1.258.386              690 Imran 1.193.430               

641 Karina 1.255.287              691 Sai 1.192.401               

642 Salah 1.253.800              692 Iman 1.191.473               

643 Ilya 1.251.954              693 Lwin 1.191.134               

644 Josef 1.251.626              694 Jamal 1.190.766               

645 Leticia 1.248.672              695 Thao 1.189.961               

646 O 1.246.755              696 Wolfgang 1.189.173               

647 Aicha 1.243.926              697 Nam 1.189.004               

648 Michele 1.240.927              698 Manuela 1.188.638               

649 Nas ir 1.240.647              699 Jianzhong 1.186.173               

650 Sadia 1.240.327              700 Raquel 1.181.626               
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Rank Nome Próprio Incidência Rank Nome Próprio Incidência

701 Artur 1.180.485              751 Rodolfo 1.123.918               

702 Uma 1.180.238              752 Melanie 1.123.486               

703 Louise 1.179.829              753 Dipak 1.122.225               

704 A 1.179.543              754 Marlene 1.121.611               

705 Nabi l 1.178.657              755 Ashraf 1.121.045               

706 Hi lda 1.178.192              756 Gerardo 1.120.347               

707 Punam 1.177.452              757 Shei la 1.120.054               

708 Abdoulaye 1.177.257              758 Rana 1.119.456               

709 Wendy 1.173.611              759 Weihua 1.118.444               

710 Ian 1.173.544              760 Kalpana 1.117.360               

711 Stel la 1.173.050              761 Simone 1.116.813               

712 Elvi ra 1.172.011              762 Orlando 1.115.821               

713 Valerie 1.171.513              763 Petr 1.115.130               

714 Eman 1.169.214              764 Marwa 1.114.456               

715 Subhash 1.168.919              765 Ari f 1.113.998               

716 Sylvia 1.168.426              766 Eunice 1.112.363               

717 Jeff 1.165.255              767 Farzana 1.112.301               

718 Carol ina 1.164.197              768 Parvati 1.110.924               

719 Olha 1.163.446              769 Angelo 1.110.154               

720 Tomasz 1.163.417              770 Amadou 1.109.760               

721 Masoumeh 1.163.124              771 Robin 1.108.637               

722 Zhi jun 1.161.625              772 Rashid 1.108.450               

723 Anastas ia 1.161.487              773 Van 1.106.696               

724 Pradip 1.160.074              774 Ma 1.106.298               

725 Tadesse 1.159.119              775 Abel 1.105.771               

726 Andrei 1.158.932              776 Ranji t 1.103.242               

727 Adel 1.158.138              777 Alexandre 1.102.161               

728 Werner 1.155.622              778 Jack 1.101.554               

729 Ursula 1.154.193              779 Yuhua 1.099.797               

730 Clara 1.153.930              780 Madina 1.099.334               

731 Lina 1.153.366              781 Kamla 1.098.981               

732 Charlotte 1.153.242              782 Fabio 1.098.909               

733 Angel ina 1.148.854              783 Mariama 1.097.661               

734 Cong 1.146.174              784 Liming 1.095.902               

735 Tomas 1.140.709              785 Ngoc 1.095.652               

736 Jacob 1.139.040              786 Prem 1.093.877               

737 Yanl ing 1.138.543              787 Mustapha 1.093.855               

738 Gi lbert 1.138.364              788 Sabine 1.093.747               

739 Gerald 1.138.175              789 Wenjun 1.093.293               

740 Le 1.136.768              790 Ka 1.090.280               

741 Zhihong 1.135.825              791 Aida 1.087.997               

742 Jim 1.131.751              792 Yanhong 1.087.565               

743 Valentyna 1.130.102              793 Lihong 1.085.025               

744 Huy 1.129.328              794 Qun 1.084.604               

745 Hamza 1.128.354              795 Klaus 1.083.396               

746 Shanshan 1.126.352              796 Junjie 1.083.363               

747 Om 1.125.877              797 Ran 1.083.203               

748 Than 1.124.285              798 Heba 1.082.802               

749 Li l ian 1.124.061              799 Shah 1.082.783               

750 Francois 1.123.994              800 Son 1.082.641               
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801 Sharmin 1.081.239              851 Yingying 1.033.333               

802 Minh 1.080.351              852 Ta 1.032.868               

803 Terry 1.079.511              853 Lyudmyla 1.032.235               

804 Yvonne 1.076.756              854 Isabel le 1.031.054               

805 Jianmin 1.075.565              855 José 1.029.041               

806 Lawrence 1.073.043              856 Tim 1.028.777               

807 Thuy 1.072.948              857 Durga 1.026.471               

808 Lal 1.071.948              858 Naresh 1.026.037               

809 Habiba 1.070.445              859 Babu 1.025.019               

810 Therese 1.070.038              860 Wenjie 1.023.895               

811 Jenny 1.069.637              861 Nguyen 1.023.597               

812 Mike 1.069.247              862 Arjun 1.019.612               

813 Nada 1.068.997              863 Shyam 1.019.347               

814 Xiaol in 1.066.984              864 Alaa 1.018.951               

815 Vasylyi 1.066.844              865 Herbert 1.018.726               

816 Manfred 1.066.255              866 Ol ivier 1.018.598               

817 Marcia 1.065.967              867 Haibo 1.018.300               

818 Shobha 1.064.133              868 Kseniya 1.018.201               

819 Tian 1.063.892              869 Hanan 1.017.767               

820 Keith 1.061.865              870 Amin 1.017.397               

821 Guy 1.061.446              871 Renu 1.017.139               

822 Umesh 1.060.667              872 Masako 1.014.936               

823 Solomon 1.060.197              873 Xian 1.014.771               

824 Asmaa 1.059.913              874 Priyanka 1.014.352               

825 Jimmy 1.058.058              875 Weiping 1.013.345               

826 Paul ina 1.057.774              876 Nasreen 1.013.177               

827 Aminata 1.054.145              877 Salvador 1.013.060               

828 Nora 1.053.396              878 Martine 1.012.609               

829 Ravindra 1.051.642              879 Judy 1.012.286               

830 Sophie 1.050.442              880 Maha 1.012.201               

831 Joanna 1.049.577              881 Basanti 1.009.467               

832 Weimin 1.049.120              882 Nicholas 1.009.032               

833 Yanhua 1.048.680              883 Theresa 1.008.489               

834 Sylvie 1.048.314              884 Nusrat 1.008.244               

835 Xiaoqing 1.048.212              885 Shahid 1.006.865               

836 Jianwei 1.048.112              886 Stefan 1.006.637               

837 Sachiko 1.046.876              887 Lingl ing 1.006.359               

838 Raimundo 1.045.275              888 Marcin 1.006.002               

839 Lai la 1.044.914              889 Sebastian 1.005.939               

840 Pankaj 1.044.369              890 Josefina 1.005.680               

841 Reza 1.041.721              891 Gi lberto 1.004.810               

842 Roland 1.039.082              892 Ai 1.004.558               

843 Emi ly 1.038.803              893 Ida 1.004.262               

844 Habib 1.038.255              894 Huimin 1.004.229               

845 Smt 1.037.534              895 Artyom 1.002.973               

846 Mohsen 1.037.118              896 Shakuntala 1.002.938               

847 Angel ica 1.035.468              897 Samina 1.000.083               

848 Li l iana 1.035.332              898 Rosario 995.984                  

849 Phyo 1.034.308              899 Qinghua 995.197                  

850 Hatice 1.033.572              900 Roy 994.971                  
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Rank Nome Próprio Incidência Rank Nome Próprio Incidência

901 Kassa 994.695                 951 Ganga 954.910                  

902 Prami la 993.317                 952 Chandra 952.873                  

903 Kathy 992.885                 953 Maurice 951.977                  

904 Rabia 992.407                 954 Tien 950.948                  

905 Hoa 991.626                 955 Kiri l l 950.840                  

906 Nestor 991.524                 956 Rosemary 949.349                  

907 Katsumi 990.616                 957 Yen 948.408                  

908 Paola 990.389                 958 Ela ine 947.265                  

909 Ernest 987.647                 959 Marianne 946.254                  

910 Yuriy 987.543                 960 Ca 945.977                  

911 Yousef 986.601                 961 Cheryl 945.552                  

912 Lixin 985.389                 962 Hana 945.353                  

913 Zhihui 984.989                 963 Helga 945.097                  

914 Sheikh 984.895                 964 Wenjing 944.905                  

915 Kimberly 984.644                 965 Zhenhua 944.761                  

916 Luciano 983.905                 966 Liying 944.219                  

917 Krzysztof 983.692                 967 Faith 943.206                  

918 Hoang 983.463                 968 Heather 942.455                  

919 Faisa l 982.682                 969 Tu 942.120                  

920 Dmitry 981.863                 970 Mi 941.580                  

921 Alma 980.987                 971 Heinz 941.072                  

922 Al iyu 980.894                 972 Halyna 939.632                  

923 Yanyan 980.308                 973 Zhi jian 937.704                  

924 Chunhua 980.286                 974 Sandeep 937.023                  

925 Xiaomin 979.380                 975 Satish 936.589                  

926 Hieu 977.738                 976 El len 934.874                  

927 Yoko 975.665                 977 Haitao 934.233                  

928 Dolores 973.577                 978 Sangeeta 933.235                  

929 Leonard 973.133                 979 Bernadette 932.271                  

930 Xiaowei 972.218                 980 Noel 932.160                  

931 Weiming 971.099                 981 Guol iang 931.997                  

932 Mari lyn 970.253                 982 Huong 930.929                  

933 Isa 967.470                 983 Deepak 930.772                  

934 Bharat 966.658                 984 Chris tophe 930.682                  

935 Katarzyna 966.482                 985 Ken 930.525                  

936 Shi la 964.899                 986 Zhiping 930.270                  

937 Sabrina 963.835                 987 Kai lash 928.892                  

938 Arturo 963.769                 988 Lorena 928.354                  

939 Nga 961.284                 989 Samia 927.283                  

940 Dora 960.987                 990 Yumei 926.575                  

941 Gerhard 960.441                 991 Issa 925.647                  

942 Haiying 960.131                 992 Gregory 923.778                  

943 Cris tian 959.567                 993 Li la 923.757                  

944 Laksmi 958.052                 994 Yuping 922.546                  

945 Pei 957.793                 995 Chantal 922.423                  

946 Nasrin 957.760                 996 Thierry 921.305                  

947 Kamala 956.100                 997 Xiaoxia 920.317                  

948 Joaquim 955.473                 998 Jianhui 920.011                  

949 Jul ius 955.470                 999 Rustam 918.856                  

950 Saraswati 955.409                 1000 Ester 917.824                  


