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O paradigma da evolução tecnológica trouxe uma mudança disruptiva no comportamento das pessoas, que agora 

tomam decisões baseando-se no conteúdo que consomem na Internet. Esse aspecto não é diferente na indústria do 

Turismo, em que novas tecnologias e o compartilhamento de avaliações permitem que usuários busquem informações 

para apoio em decisões como a escolha do destino, da hospedagem, das atrações, da alimentação dentre outras. 

Essas avaliações fornecem uma fonte importante de informações, no entanto, seu volume pode dificultar a extração de 

conhecimento e seu uso efetivo. Como descobrir se uma determinada atração com mais de 100 mil opiniões escritas 

em texto não-estruturado possui similaridade com o que um turista procura? Essa indagação motiva o 

desenvolvimento dessa pesquisa, que possui como objetivo direto a criação de um modelo que permita transformar as 

avaliações feitas pelos usuários em classes ou perfis turísticos. Além disso, na literatura observam-se trabalhos de 

classificação de destinos e atrações turísticas com base nas avaliações. O uso de perfis no turismo é comum como 

forma de classificar destinos e turistas. Nesse sentido, esse estudo oferece uma visão adicional sobre os dois 

aspectos, ao passo que permite a junção de perfis turísticos com informações contidas nas avaliações. O trabalho 

apresenta uma pesquisa aplicada, tendo como base o Pragmatismo, de natureza híbrida com objetivo exploratório. 

Utiliza-se a organização das avaliações, conteúdo qualitativo para exploração quantitativa e qualitativa. A metodologia 

apresenta a criação e validação de um processo de classificação textual em três níveis: Conceitual, Tecnológico e 

Validação, objetivando encontrar o melhor método de classificação para o problema. O método com melhor 

desempenho é utilizado para explorar a compatibilidade entre destinos, atrações, estados, países e perfis, assim como 

as diferenças entre a popularidade e similaridade de destinos perante um perfil. Explora-se a similaridade entre 

destinos e a variação de perfis nos destinos mais visitados. Os resultados específicos apresentam descobertas para o 

turismo, como a identificação dos melhores destinos para cada perfil, destinos mais populares que não são os mais 

relevantes para um perfil ou a identificação de um grau de similaridade muito alto entre destinos nacionais e 

internacionais. Os resultados do modelo apresentam acurácia superior à 70% oferecem uma alternativa importante 

para modelos de organização do conhecimento. Os resultados podem ajudar turistas que procuram certas 

experiências, governos a fomentar o turismo para um público específico ou entidades privadas que visam ofertar 

produtos e serviços direcionados. Independente do ator no processo, a organização e classificação de informações 

turísticas exerce um facilitador no processo decisório. 
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