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EDITORIAL 
 

 
A novidade inserida no volume 2 da Revista Cesubra Scientia, 

ISSN-1809-4855, é que o Centro de Ensino Superior Unificado de 
Brasília – Cesubra – foi credenciado como centro universitário, 
mudando a sua denominação para Centro Universitário Planalto do 
Distrito Federal – UNIPLAN – pela Portaria MEC nº 1.326 de 20 de 
abril de 2005, publicado no D.O.U. de 22 de abril de 2005. 

Desta forma, a Revista Cesubra Scientia, passa a ser a Revista do 
Centro Universitário Planalto do Distrito Federal – UNIPLAN.  

 

 

Comissão Editorial. 

 



Perfil de usuários de lista de discussão da área de Ciência da Informação 
 
 

Luiz Augusto Rocha do Nascimento1 
Cláudia Mesquita2 

Miguel Angel Márdero Arellano3 
Roberto Moreira Resende4 

 
Resumo: A utilização de listas de discussão pode ser considerada como 
um processo inovador na perspectiva da incorporação de uma nova for-
ma de comportamento por parte do cientista/pesquisador. Por ser parte 
da Internet, elas integram um processo de mudança constante e informal. 
Essa comunicação é restringida pela infra-estrutura necessária para a in-
terconectividade e pela exigência de uma capacitação mínima em infor-
mática. A comunicação via web não é mais, apenas, transmissão, mas in-
teração entre pessoas. As listas de discussão de correio eletrônico, tam-
bém denominadas de listas de distribuição ou mailing list, funcionam a-
través do envio de mensagens de correio eletrônico para um grupo de u-
suários previamente identificados. Realizar um estudo de  
usuários de listas de discussão pode contribuir na compreensão sobre qual 
tipo de informação é relevante e como os usuários agem ao usar estes ca-
nais de comunicação. Considerando que as listas contam com um tipo de 
usuário definido pela área de atuação/concentração, membros de algum 
“colégio invisível”, é importante, além de caracterizar o seu perfil, identi-
ficar as necessidades que motivaram a sua participação nestas listas. Fo-
ram caracterizados os usuários das listas da área e, especificamente, co-
                                                      
1 Luiz Augusto Rocha do Nascimento, Mestre em Ciências Militares, Mestrando em 
Ciência da Informação (UnB/CID).  
Professor do Centro Universitário Planalto do Distrito Federal – UNIPLAN. 
Endereço eletrônico: larn@terra.com.br   
2 Cláudia Mesquita, Mestre em Ciência da Computação (CIN/UFPE)  
Endereço eletrônico: claudia.mesquita@gmail.com 
3 Miguel Angel Márdero Arellano, Doutorando em Ciência da Informação (UnB/CID), 
Endereço eletrônico: arellano@unb.br 
4Roberto Moreira Resende, Mestrando em Ciência da Informação (UnB / CID) 
Endereço eletrônico: roberto@topmarket.com.br 
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mo uma destas está sendo utilizada, numa tentativa de identificar os pa-
drões de uso e níveis de consciência dos usuários. Um aspecto que a 
pesquisa revelou é o pequeno número de listas especializadas em algum 
dos temas da área de ciência da informação. As listas genéricas cum-
prem mais um papel de disseminação de informação, porém, são menos 
eficientes na cooperação em função de agruparem profissionais com di-
ferentes interesses. Apresenta-se o resultado de uma que descreve o fun-
cionamento das listas de discussão, e como nelas se constituem padrões 
informais de atuação, com participantes mais ativos ou motivados que se 
destacam pelas suas contribuições.  O trabalho fornece um panorama 
atual de quem é o usuário das listas de discussão de ciência da informa-
ção no Brasil, o que eles fazem, qual é o tipo de informação procuram e, 
como eles usam este canal de comunicação. O estudo proporciona in-
formações que permitem testar hipóteses baseadas nos dados coletados 
nos sites das listas e na literatura consultada. 
 
Palavras-chave: lista de discussão; perfil de usuário; bib_virtual; cor-
reio eletrônico; profissional da informação. 
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Introdução 
 
Já não causa espanto, embora ainda muito discutido, o fato da In-

ternet ter se transformado em uma importante fonte de pesquisa para os 
profissionais de todas as áreas, incluindo as acadêmicas. Um dos pontos 
de maior concordância é, talvez, o poder da Internet enquanto ferramen-
ta. A maior discussão repousa na utilização da Web e suas possibilidades 
como fonte confiável de pesquisa considerando que a mesma ocorre em 
um ambiente aberto, informal e impossível de controlar. 

A Internet possibilitou o desenvolvimento de uma sociedade digi-
tal, criando laços de relacionamentos pessoais, profissionais, políticos, 
econômicos, entre outros. Uma das características das comunidades vir-
tuais é que elas não estão restritas ao tempo e espaço, sendo toda a co-
municação mediatizada pelas TIC. Esta comunicação é restringida pela 
infra-estrutura necessária para a interconectividade e pela exigência de 
uma capacitação mínima em informática. A comunicação via web não se 
restringe à transmissão mas promove, também, a interação entre pessoas. 

Uma das ferramentas informais de troca de informação, largamen-
te utilizada em todo o mundo, são as listas de discussões (distribution 
list, discussion list ou mailing list). Freqüentemente observa-se uma con-
fusão entre “lista de discussão” e “grupo de discussão”. Listas de discus-
sões são definidas como “um serviço da Internet baseado no e-mail, que 
utiliza a tecnologia do envio e recebimento de mensagens por correio 
eletrônico, com o objetivo de proporcionar a troca de informação entre 
várias pessoas de forma otimizada” (Bõhmerwald & Cendón, 2003). 

Estes canais de comunicação “não estruturados” (Kaplan, 1968) 
permitem a formação de comunidades virtuais de aprendizagem, onde 
pessoas motivadas, com interesses comuns, são estimuladas à busca do 
conhecimento. As listas de discussão não são “grupos de estudo” ou 
“listgroups” (Burton, 1994) nem “salas de bate-papo eletrônico”, nem 
comunidades de práticas, que são aquelas que se reúnem virtualmente 
para construírem um produto. As listas são um dos elementos da comu-
nidade de aprendizagem colaborativa a distância via Internet (Soares e 
Amaral, 2004), onde o pré-requisito principal é a pré-disposição pessoal 
para o compartilhamento de informações. 
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Os problemas específicos que se derivam de uma abordagem do 
estudo de usuário de listas de discussão são: 

- O modelo de uso de listas de discussão está relacionado à noção 
sobre o que seria o melhor serviço oferecido pelas listas e qual seria o 
grau de participação de seus integrantes?   

- A motivação dos usuários das listas de discussão depende da es-
trutura das listas, do tipo de informação que eles recebem e do conheci-
mento que eles têm do seu funcionamento? 
 
Revisão de Literatura 

 
Nos últimos séculos a comunicação entre pesquisadores e cientis-

tas tem ocorrido, tradicionalmente, através de publicações científicas, 
cursos, conferências, correio postal; entretanto, nas últimas décadas o 
correio eletrônico, os fóruns on-line, os grupos de noticias e as listas de 
discussão têm atraído muita atenção por parte da comunidade científica. 
No século XX, na década dos anos 70, constituíram-se os primeiros gru-
pos de notícias (newsgroups) e de discussão com temática variada usan-
do a primeira versão comercial da ARPAnet (Advanced Research Pro-
jects Agency) do Pentágono dos Estados Unidos, chamada de Telnet. 
Em 1990, quando a ARPAnet foi dissolvida, as aplicações comerciais da 
rede permitiram a popularização do seu uso através de equipamentos e-
conomicamente mais acessíveis. Em 1991 surgiu, em um newsgroup, a 
idéia da World Wide Web, ou seja, uma rede dentro da Internet com 
conteúdos multimídia, hipertextuais, e hipermediados. No início do 
século XXI já existiam mais de 600 milhões de pessoas criando e 
acessando esses conteúdos (www.nua.com/surveys/how_many_online/). 

As listas de discussão de correio eletrônico, também denominadas 
de listas de distribuição ou mailing list, funcionam através do envio de 
mensagens de correio eletrônico para um grupo de usuários previamente 
identificados (Rodriguez Recio, 2002). Como canal de comunicação in-
formal entre pesquisadores, estas listas geram um “colégio invisível” ou 
espaço virtual sem limites geográficos, permitindo a comunicação simul-
tânea (Terra, 1998). 
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Para Roquet García (2000) existem dois tipos de listas de correio 
eletrônico: as listas de distribuição e as listas de discussão. Na primeira 
os usuários recebem apenas informações sobre temas específicos; nas 
listas de discussão, o objetivo é conseguir a participação de várias pes-
soas em discussões sobre temas de interesse de uma comunidade cientí-
fica e o compartilhamento de informações.  

Algumas das listas estão hospedadas nos servidores de instituições 
de ensino e pesquisa, mas um número considerável é mantido em servi-
dores comerciais, por usuários particulares que tiveram a iniciativa de 
criá-las, mas sem o respaldo oficial de uma instituição responsável pela 
manutenção do seu conteúdo. Os membros de grupos de pesquisa conso-
lidados optam pelo intercâmbio de informações em fóruns, livres da pu-
blicidade dos provedores de Internet e anunciantes interessados na cria-
ção de grupos de notícias e chats (Merlo e Sorli, 1999). Além disto, os 
programas utilizados na criação destas listas permitem uma variedade de 
opções como o tipo de acesso, armazenamento e consulta às mensagens. 
A configuração dessas opções influencia a qualidade da lista, já que esta 
determina o caráter aberto ou restrito da informação que circula e o tipo 
de resposta às necessidades do grupo. 

Outra característica essencial das listas de discussão é se elas in-
corporam a figura do moderador. As listas moderadas contam com um 
ou mais membros que supervisionam as mensagens antes de serem envi-
adas para o grupo. Este procedimento pode criar um atraso na disponibi-
lização das mensagens e na preeminência dos seus conteúdos. Nas listas 
não moderadas qualquer pessoa inscrita pode participar dos debates. Es-
tas listas permitem rapidez na disseminação das suas idéias e uma critica 
direta sobre a relevância do conteúdo das mensagens. Segundo Merlo e 
Sorli (1998), a maioria das listas não é moderada, mas administradas por 
pessoas encarregadas de garantir a fluidez e orientar aqueles que desco-
nhecem o funcionamento do fórum. 

Estudos de listas de discussão da área de ciência da informação na 
Espanha mostraram que elas estão sendo, cada vez mais, utilizadas como 
experiências de cooperação profissional. Informalmente os profissionais 
espanhóis da ciência da informação resolvem questões que precisam de 
respostas rápidas (localização de documentos, alguma ajuda técnica, de-
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finições, etc.); estes pedidos costumam serem seguidos por respostas 
continuadas que são úteis para outros membros. Os estudos de Merlo e 
Sorli (1997, 1998, 1999), sobre a temática das listas espanholas, mos-
tram como a difusão de informações profissionais é um dos aspectos que 
caracterizam esses espaços, sendo também algumas vezes o motivo de 
polêmica e debates sobre a idoneidade e estilo das mensagens. As dis-
cussões sobre questões de trabalho, qualidade dos serviços e formação 
profissional podem produzir disputas pessoais mas, nestes casos, espera-
se que o administrador intervenha a fim de canalizar o debate para um 
ambiente mais cordial. 

Outro ponto ressaltado por estes autores é a porcentagem de men-
sagens inapropriadas enviadas aos fóruns. No estudo das listas espanho-
las, 8,27% das mensagens estudadas continham conversações pessoais, 
ofertas comerciais e erros técnicos. A temática ou linha de atividade da 
lista muitas vezes é desconhecida pelos novos assinantes, tendo o admi-
nistrador que intervir lembrando algumas das regras de funcionamento 
da lista. 

Para fins deste estudo, tomou-se como modelo a análise de listas 
de discussão de Merli e Sorli, principalmente por que eles identificaram 
os padrões de uso e comportamento dos profissionais da informação nes-
ses espaços. As conclusões das teses de Feliu (2000), Rodriguez  
Recio (2002) e Terra (1998) mostram que um dos aspectos que dinamiza 
o funcionamento das listas é a participação de uma minoria ativa. São 
pessoas que colaboram com informação atualizada, bibliografias, respos-
tas a dúvidas e questionários on-line.  

No caso brasileiro, uma pesquisa exploratória com 1.307 pesqui-
sadores de todas as áreas do conhecimento (Pinheiro, 2003), sobre o uso 
de recursos eletrônicos de comunicação e informação, detectou que a 
participação ativa em listas de discussão também é baixa, relacionando-a 
à experiência em lidar com a tecnologia (Tabela 1). 
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TABELA 1 

Tipo de participação em listas de discussão e salas virtuais. 
 

 
Fonte: PINHEIRO (2003) 

 

Entendida como o grupo de pessoas mais envolvido com o  seu 
funcionamento, colaborado e cohesionado o restante dos participantes da 
lista, a minoria ativa é na realidade uma necessidade em todos os fóruns 
de comunicação informal. 
 
Metodologia 

 
Na ausência de hipóteses claramente definidas, propusemos uma 

primeira etapa de estudo que corresponderia a uma pesquisa descritiva 
sobre o assunto. O procedimento que julgamos mais adequado para este 
estudo foi a aplicação de questionário fechado de múltipla escolha aos 
usuários da lista selecionada, assim como a análise das mensagens pos-
tadas na lista. Foi elaborado um questionário, para ser utilizado como 
pré-teste, que incluiu três blocos: 

a. Perfil pessoal 
b. Perfil de Usuário da Internet 
c. Perfil de usuário da lista 
Cada bloco incluiu perguntas genéricas que visavam levantar uma 

visão ampla do tipo de usuário. Para isto, foi planejada a sua implemen-
tação numa lista de discussão da área. O instrumento de pesquisa foi a-
plicado em uma amostra em escala menor, e hospedada em servidor ins-
titucional (não comercial). A lista escolhida foi a ref_digital do Instituto 
Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), uma lista 
moderada e de acesso aberto, criada no ano de 2004, com apenas 70 
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membros da área de ciência da informação interessados nos temas rela-
cionados com os serviços de referência na Internet 
(https://listas.ibict.br/mailman/listinfo/ref_digital). Após a coleta de da-
dos destes questionários, foram introduzidas mudanças estilísticas e se-
mânticas no conteúdo das perguntas. 

A versão final do questionário esteve baseada na comparação dos 
dados levantados na pesquisa bibliográfica e nos resultados do pré-teste. 
O questionário foi aplicado individualmente utilizando um formulário 
on-line, obedecendo aos princípios da respeitabilidade e sigilo das in-
formações. Os dados copilados foram tratados estatisticamente e apre-
sentados no formato de gráficos e tabelas associados a análises sobre os 
resultados encontrados.  

Após o recebimento dos formulários (73 no total) foram excluídos 
da análise os questionários: 

- respondidos em duplicidade (2 questionários); 
- parcialmente respondidos (deixaram pelo menos 3 questões em 

branco) (6 questionários); 
- não respondidos (4 questionários); 
- aqueles cujo arquivo continha vírus que não puderam ser limpos 

(2 questionários); e 
- aqueles que foram respondidos fora do padrão do formulário. (10 

questionários). 
Foram descartados 24 questionários e validados 49. 
O total de questionários válidos representa uma amostra de 8,16% 

sobre um universo total estimado em 600 usuários. 
De acordo com Stevenson (1981) “o tamanho da amostra necessá-

ria dependerá do grau de confiança desejado, a quantidade de dispersão 
entre os valores individuais da população, e certa quantidade específica 
de erro tolerável”. Assim, usando a fórmula para Amostragem de Peque-
nas Populações com Fator de Correção Finita, e considerando que a a-
mostra constitui mais de 5% da população, temos que a margem de con-
fiança da pesquisa é superior a 95%. 
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Análise e Discussão dos Dados 
 
Existem no Brasil, atualmente, diferentes tipos de listas de discus-

são usadas por profissionais da área da ciência da informação. Como to-
das as listas de discussão, as brasileiras também contam com assinantes 
de outros países e os idiomas usados na maioria delas é o português, se-
guido pelo espanhol e o inglês.  Algumas delas possuem a maioria das 
características mencionadas pelos autores consultados.  

Para fins da presente análise, considerou-se conveniente eliminar 
as listas de discussão que não possuem informações na Internet, listas 
com menos de dois anos de criação, e listas que não permitem a possibi-
lidade de réplica pública. A lista de divulgação mais antiga da área que, 
até o ano de 2004, era a lista oficial da ANCIB (conhecida atualmente 
com o nome de “Lista de discussão e crônicas do IASI - Instituto para 
Inserção na Sociedade da Informação”), não foi considerada porque não 
corresponde ao modelo de fórum de discussão que permite a troca de 
mensagens entre seus participantes. Similarmente, também foram exclu-
ídas as listas de distribuição que tratavam apenas do envio de boletins 
eletrônicos sem possibilidade de réplica pública ou interatividade, entre 
elas estão: 

- information_science; 
- byservicos; 
- bibliovagas; 
- bibliotecariosdi; 
- Biblioinclusao;  
- biblioeventos; 
- biblioclipping; 
- Abecin e, 
- listas dos Conselhos Regionais de Biblioteconomia 
 
Na Tabela 2 estão representadas as características das 10 listas de 

discussão que foram selecionadas como representativas da área de ciên-
cia da informação. 
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TABELA 2 - Características das listas de discussão da área de ciência da informação brasileiras em 2004 
 

Nome Data Tipo Usuários NA* MM** DP*** 

BCI-UFSCar 2002 Moderada / 
Restrita 

Alunos e ex-alunos de 
Biblioteconomia da UFScar 151 27,3 12,9 

BIBAMIGOS 1998 
Não 

Moderada / 
Aberta 

Estudantes e profissionais 
de Biblioteconomia e 

Ciência da Informação 
670 249,7 67,4 

BIBLIOTECAS 
UNIVERSITÁRIAS 1998 Moderada / 

Aberta 
Bibliotecários atuantes em 

IES 373 62,2 25,5 

INFOLEGIS 2002 
 

Moderada / 
Restrita 

Estudantes e bibliotecários 
que lidam com informação 

jurídica 
349 379,3 277,1 

INDEXBR 2003 
Não 

Moderada / 
Aberta 

Estudantes e profissionais 
de Biblioteconomia e 

Ciência da Informação 
201 21,9 16,3 

NORMASD 2003 
Não 

Moderada / 
Aberta 

Estudantes, bibliotecários, 
arquivistas, editores e 

escritores 
209 28,1 13,5 

GBICSSC 2001 Moderada / 
Restrita 

Grupo de Bibliotecários de 
Informação em Ciências da 

Saúde 
35 33,5 14,9 

BIBLIOTECARIOS 2000 Moderada / 
Restrita 

Estudantes e profissionais 
de Biblioteconomia e 

Ciência da Informação 
810 258,9 97,9 

 
BIBLIOTECAS 
ESCOLARES 

 

2000 Moderada / 
Restrita Bibliotecários 141 32,8 10,2 

BIB_VIRTUAL 1996 Moderada / 
Aberta 

Profissionais da Ciência da 
Informação 600 82,5 23,4 

*NA – Número de assinantes 
**MM – Média mensal de mensagens 
***DP – Desvio Padrão 

 
Como pode ser observado, a lista bib_virtual é a mais antiga de to-

das as listas de discussão brasileiras da área. A sua Antigüidade pode 
estar associado ao fato desta ser a única que utiliza um servidor de listas 
institucional. Outra característica comum a esse conjunto de listas é con-
tar com a figura do moderador, mesmo que ele seja apenas quem recebe 
os pedidos de inscrição. Em cinco delas as mensagens passam direta-
mente para todos os assinantes, sendo restrito a eles o envio e consulta 
às mensagens nas outras cinco.  

O número de mensagens recebido varia segundo cada lista. Aque-
las com mais de 300 assinantes recebem um maior número de mensa-
gens por mês. Considerando o desvio padrão da média mensal das men-
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sagens por lista, pode-se constatar que as três listas que recebem maior 
número de mensagens por mês são aquelas que manifestaram maior va-
riabilidade mensal no total de mensagens recebidas no respectivo perío-
do. 

Na Figura 1 se observa, inicialmente, que as listas podem ser a-
grupadas em duas categorias: no primeiro grupo verificam-se listas cuja 
média mensal de mensagens é inferior a 200 e apresentam pouca variabi-
lidade ao longo do ano (BCI-UFSCar, Bib-Virtual, Bibliotecas 
Universitárias, Indexbr, Normasd, GBICSSC e Bibliotecas Escolares); o 
segundo grupo apresenta uma média mensal de mensagens superior ao 
primeiro, entretanto, as listas evidenciam maior variabilidade mensal 
(Infoleg, Bibliotecários e Bibamigos) 
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FIGURA 1 - Total de mensagens mensais por lista 

Um aspecto que a pesquisa evidenciou refere-se ao pequeno núme-
ro de listas especializadas em algum dos temas da área de ciência da in-
formação (Passos, 2004). As listas genéricas cumprem mais um papel de 
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disseminadoras de informação, porém, são menos eficiente na coopera-
ção, por agrupar profissionais com diferentes interesses. 
 
Lista de Discussão bib_virtual 

 
O trabalho avaliou a lista de discussão bib_virtual 

(https://listas.ibict.br/mailman/listinfo/bib_virtual). Analisou-se o conte-
údo das mensagens para tentar compreender o uso que os profissionais 
da informação fazem desse tipo de canal de comunicação, assim como 
identificar o perfil desses usuários.  

A bib_virtual é a única lista brasileira hospedada em servidor insti-
tucional. Coordenada pelo IBICT desde 1996, ela permite desde abril do 
corrente ano acesso livre ao conteúdo de todas as mensagens enviadas 
para a lista com endereço WEB. As mensagens anteriores a 2004 estão 
arquivadas digitalmente. 

A lista surgiu como parte integrante das atividades do Grupo de 
Trabalho de Bibliotecas Virtuais (GTBV) do Comitê Gestor da Internet, 
criado em novembro de 1996 (http://www.cg.org.br/gt/gtbv/gtbv.htm). O 
GTBV tinha como objetivo específico promover a participação ativa das 
bibliotecas brasileiras na Internet. A produção científica dos participan-
tes desse grupo revelou a sua importância no desenvolvimento de proje-
tos e programas de bibliotecas virtuais no Brasil (Ohira, 2002). 
 

Perfil dos Usuários 
 
As características dos assinantes da lista bib_virtual facilitam o en-

tendimento do perfil dos usuários de listas de discussão da área. Com 
base nas respostas dadas podemos chegar às seguintes observações:  

- Quase 80% dos participantes são mulheres entre 30 e 49 anos de 
idade. Este dado não surpreende já que na área da Biblioteconomia a 
participação feminina ainda é dominante. 
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Figura 2 – Faixa Etária dos participantes da bib_virtual 

 
- Todos os respondentes possuíam nível superior, a maioria biblio-

tecárias com boa situação financeira (salário, conta, celular pós-pago, 
carteira de motorista). 
 

E sco laridade

0%0%

38%

33%

21%

8%
1º

2º

3º

E spec

M estre

D outor

 
Figura 3 – Grau de escolaridade dos participantes da bib_virtual 

 
- No item acesso à lista, a maioria informou que acessa de manhã, 

sendo que 70% deles o fazem desde o local de trabalho e 31% desde seu 
domicílio particular. Esses dados refletem a visão dos assinantes de que 
a função básica da lista é fornecer informações pontuais para um grupo 
específico de usuários.  

- Também um dado que ficou revelado tanto no questionário como 
na análise das mensagens foi que 47% dos assinantes não participam 
efetivamente das discussões, sendo que 80% das mensagens são geradas 
por 20% dos participantes, confirmando-se a Lei de Paretto. Um dado 
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que pode ser explorado em pesquisas futuras é o motivo pelo qual 20% 
dos participantes não se sente à vontade para interagir. 

 
Análise das Mensagens 

 
Foi detectado no questionário que 56% dos participantes da lista 

bib_virtual não enviam mensagens durante o período de um mês. As 
mensagens analisadas foram postadas nos meses de maio e novembro de 
2004, sendo 74 mensagens referentes ao mês de maio e 87 referentes ao 
de novembro, totalizando 161 mensagens. 

 Esta análise foi baseada em um estudo de listas de discussão reali-
zado por Merlo e Sordi (1998), no qual foram encontrados 8 temas de 
enfoque das mensagens postadas. Na Tabela 3, encontra-se a classifica-
ção das mensagens da lista Bib-virtual por tema, contendo o respectivo 
número de mensagens e seu percentual aproximado. 
 

TABELA 3: Mensagens por tema 
Maio Novembro Temáticas nº mensagens Total % nº mensagens Total % 

Informação profissional 19 25,7 29 33,33 
Publicação eletrônica 16 21,7 15 17,24 
Informação bibliográfica 13 17,6 6 6,9 
Solicitação de informação 7 9,46 10 11,49 
Respostas 7 9,46 14 16,1 
Discussão 4 5,4 1 1,15 
Organização da lista 0 0 1 1,15 
Mensagens inadequadas 7 9,4 9 10,35 
Duplicatas 0 0 0 0 
Pedido de Desculpas 0 0 1 1,15 
Agradecimento 0 0 1 1,15 

 

TEMA: INFORMAÇÃO PROFISSIONAL 
 
O tema Informação Profissional inclui todas as informações de ca-

ráter profissional difundida na lista, como divulgação de cursos de for-
mação, anúncios de congressos, de simpósios, de jornadas, de novos sí-
tios na web, de bases de dados, de ofertas de emprego, etc. Na 
Bib_virtual, este foi o tema mais postado na lista, sendo 25,7% das men-
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sagens em maio e 33,33% em novembro, sendo grande parte deste per-
centual relativo às mensagens de divulgação de eventos. Isto pode carac-
terizar a Bib-Virtual como uma lista mais informacional do que uma lis-
ta de discussão 
 

TEMA: PUBLICAÇÕES ELETRÔNICAS 
 
Na categoria Publicações Eletrônicas estão incluídas as mensagens 

em forma de boletins eletrônicos ou sobre avisos de novas publicações 
eletrônicas. Ampliou-se um pouco esta categoria incluindo-se mensa-
gens cujo corpo é um artigo publicado na Internet. Esta temática classi-
ficou-se como a segunda mais abordada na lista Bib-Virtual, com 21,7% 
no mês de maio e 17,24% em novembro. 
 

TEMA: INFORMAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS 
 
Refere-se a boletins sobre as publicações impressas e novidades 

editoriais. Este tema ocupa o terceiro lugar no mês de maio (17,6%) e 
quinto no mês de novembro (6,9%). Este resultado talvez possa ser ex-
plicado pelo fato de que as publicações na área não sejam expressivas 
quantitativamente. 
 

TEMA: SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÃO 
 
Engloba todas as mensagens sobre pedidos de informação. Entre 

estas incluem-se: informações sobre a localização de documentos, de 
pessoas, ou de entidades, sobre orientação profissional, ou mesmo sobre 
dúvidas relacionadas ao trabalho diário de quem lida com a informação. 
Na Bib-Virtual este tema ocupa o quarto lugar (9,46% em maio e 
11,49% em novembro). As solicitações mais freqüentes, observadas nos 
meses analisados, foram pedidos de referência bibliográfica ou de do-
cumentos sobre um determinado tema, e pedidos de colaboração em pes-
quisa. 
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Na análise das listas espanholas, realizada por Merlo e Sordi este 
tema é o mais abordado. Talvez os autores agruparam as solicitações de 
informação às respectivas respostas em um só tema. Se este agrupamen-
to de mensagens for feito na Bib-virtual, o tema solicitação de informa-
ção assume o terceiro lugar (18,92%) no mês de maio, e o segundo 
(27,59%) no de novembro. Também foi observado que as respostas às 
solicitações são encaminhadas rapidamente. Em geral, as respostas são 
postadas no mesmo dia em que o pedido de informação foi feito, e no 
pior caso, no dia seguinte 
 

TEMA: DISCUSSÕES 
 
Refere-se aos debates ou intercâmbios de idéias; na bib-virtual 

quase não há debates, nem troca de idéias. No mês de maio somente 
5,4% das mensagens abordava esta temática. No mês de novembro este 
percentual reduziu para 1,15%. Este resultado sugere baixa participação 
dos integrantes da lista de discussão 
 

PARTICIPAÇÃO 
 
A análise da Tabela 4 reforça a idéia de que há pouca participação 

dos integrantes da lista, mencionada na temática Discussão. Somente 35 
integrantes enviaram mensagens nos meses pesquisados. Considerando 
que há 600 inscritos na lista, apenas 5,84% dos integrantes enviaram 
mensagens. É importante ressaltar que no mês de maio um único partici-
pante enviou 27% das mensagens. Ao fazer a média das mensagens en-
viadas pelos integrantes mais participativos, observa-se que 30% das 
mensagens foram enviadas por apenas 2 integrantes da lista. Evidenci-
ando a baixa participação dos integrantes na lista de discussão. 
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Tabela 4: Mensagens enviadas por integrantes da lista 

Maio Novembro 
Quantidade de 

Integrantes 
Nº de mensagens 

enviadas % Quantidade de Inte-
grantes 

Nº de mensagens 
enviadas % 

1 integrante 20 27,02 1 integrante 14 16,09 
1 integrante 5 6,76 1 integrante 10 11,50 
2 integrantes 4 10,81 2 integrantes 5 11,49 
2 integrantes 3 8,11 1 integrantes 4 4,60 
6 integrantes 2 16,22 6 integrantes 3 20,69 

23 integrantes 1 31,08 7 integrantes 2 16,09 
   17 integrantes 1 19,54 

Total:  35 74 100 35 87  
 

Conclusão 
 
Os estudos de usuário sobre o comportamento de uma comunidade 

virtual específica podem ser considerados uma etapa na avaliação dos 
espaços de comunicação, à luz das respostas dos usuários. A utilização 
de listas de discussão é um processo inovador na perspectiva da incorpo-
ração de uma nova forma de comportamento por parte do cientis-
ta/pesquisador. Por ser parte da Internet, elas integram o um processo de 
mudança constante e informal. Nossa pesquisa permitiu a compreensão 
do perfil dos usuários de uma dessas listas.  

A pesquisa indicou que o uso das listas de discussão na área da 
Biblioteconomia e da Ciência da Informação está tendo um incremento 
quantitativo e qualitativo no Brasil. Apesar das dificuldades encontradas 
na coleta dos dados (período do ano no qual os questionários foram dis-
tribuídos e quantidade de sujeitos que responderam ao questionário), a 
análise confirma as descobertas de vários autores que identificaram as 
características dos tipos de listas de discussão existentes atualmente, as 
temáticas mais freqüentes e os diferentes graus de participação. A análi-
se identificou, também áreas onde são necessárias investigações adicio-
nais, evidenciando a necessidade da utilização de servidores de listas 
institucionais não comerciais, para garantir sua continuidade, assim co-
mo da figura do moderador como aquele que se encarrega apenas da par-
te administrativa do espaço de comunicação. 
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Análise econométrica do fluxo da demanda internacional por turismo 
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Resumo: O estudo analisa a demanda internacional por turismo no 
Brasil e nos Estados Unidos, considerando variáveis como receita gerada 
pelo turismo, demanda por turismo oriunda da Europa, dos Estados 
Unidos e dos países mulçumanos, com a finalidade de se analisar o 
impacto do terrorismo no turismo, bem como a decisão do turista por seu 
destino. A taxa de câmbio também é considerada no modelo a fim de 
considerar a moeda corrente nacional. O período varia de 1991 a 2002 
no modelo de demanda no Brasil e de 1996 a 2003 para o modelo de 
demanda nos Estados Unidos. 
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Introdução 
 
O turismo vem se tornando um grande fator de crescimento e de-

senvolvimento econômico e deve ser estudado de forma a identificar 
quais os principais fatores que o influenciam, bem como quais seus pon-
tos críticos, podendo, assim, desenvolvermos modelos que atendam to-
das às necessidades da população, ou melhor, dos turistas. 

Coloca-se entre os cinco principais itens geradores de receitas de 
divisas na economia mundial e está relacionado a diversos fatores. Uma 
variedade de fatores pode afetar o nível de gastos per capita, quase todos 
associados às características do mercado consumidor, destacando-se, 
entre outros, o tempo de permanência média, o nível de renda e os pa-
drões de gastos dos visitantes, os preços relativos e a disponibilidade de 
bens e serviços. 

A evolução do turismo mundial revela a sua estreita relação com o 
desempenho da economia como um todo. O turismo, a par de suas con-
dições peculiares, é uma atividade econômica que está intimamente rela-
cionada com a renda e outros fatores de natureza socioeconômica, carac-
terística que se evidencia quando se analisa a composição dos principais 
países emissores e receptores do turismo mundial. 

Para início da análise, é importante citar a definição de turismo, 
dada pelo economista austríaco Herman Von Schullard em 1910, como 
sendo “a soma das operações, principalmente de natureza econômica, 
que estão diretamente relacionadas com a entrada, permanência e deslo-
camento de estrangeiros para dentro e para fora de um país, cidade ou 
região”. 

Hawkins e Ritchie (1991) retratam que hoje o turismo cresceu sig-
nificativamente em importância tanto em termos econômicos quanto so-
ciais. Os serviços de serviços foi o que mais se expandiu nos países mais 
industrializados, nas últimas décadas. Um dos maiores segmentos desse 
setor é o de viagens e turismo, lembrando que este é o que emprega o 
maior número de pessoas na Austrália, Bahamas, Brasil, Canadá, França, 
Alemanha, Hong Kong, Itália, Jamaica, Japão, Cingapura, Grã-Bretanha 
e Estados Unidos. 
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Para a análise do setor turístico é importante estudar o comporta-
mento da demanda turística não só nacional, como também internacio-
nal, afinal ela define o comportamento do mercado, gerando receita, a 
um determinado custo ou preço dos serviços. Um fator a ser considerado 
é o motivo que leva o turista a viajar, seja por turismo propriamente dito, 
ou lazer, seja para negócios, estudos, ou até mesmo para participação em 
Congressos e outros eventos. Assim, podemos relacionar os principais 
fatores que influenciam a atividade turística, identificando seus pontos 
fortes que podem proporcionar maior desenvolvimento para o país. 

Não podemos deixar de considerar, principalmente nos dias atuais, 
os fatores guerra e paz como causas da decisão do turista de viajar ou 
não, uma vez que o turismo tem o potencial para ser o maior movimento 
em tempos de paz da história da humanidade porque envolve pessoas: 
sua cultura, economia, tradições, herança cultural e religião. O turismo 
favorece os contatos que possibilitam o entendimento entre povos e cul-
turas. 

Muñoz e Amaral (1998) retratam que Espanha, Portugal, Itália são 
países geograficamente menores que o Brasil e que encontraram na re-
ceita gerada pelo turismo uma fonte confiável de renda e empregos. A 
Espanha recebe mais de 40 milhões de turistas por ano. O Brasil, em 
2000, recebeu apenas 5,3 milhões de turistas1, sendo considerado um 
bom resultado se comparado aos anos anteriores.  

Vários autores já estudaram o tema, conforme constam no decorrer 
do trabalho, tratando o turismo num âmbito internacional, comparando 
vários países. As metodologias adotadas foram basicamente de pesquisa 
e os estudos que utilizaram métodos matemáticos consideram como va-
riáveis vários países. Nota-se também que são feitos muitos estudos teó-
ricos, baseados em conceitos, não muito em dados estatísticos. Não se 
pode deixar de considerar que existem muitas falhas nas estatísticas, 
como também dificuldade de obter os dados, por vários motivos, inclu-
sive pela falta de critérios de levantamento e estruturação. 

Tem-se um interesse excepcional em analisar a demanda interna-
cional por turismo no Brasil, objetivando contribuir com a literatura, uti-

                                                      
1 EMBRATUR (2001) 
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lizando uma análise econométrica, com dados disponíveis no mercado, 
levando em consideração os turistas que entraram no Brasil, relaciona-
dos com seus motivos, bem como de quanto foi a despesa com os servi-
ços turísticos e a receita gerada, considerando sua sazonalidade, e de-
terminando, assim, a influência deste setor no crescimento e desenvol-
vimento econômico do país. 

O trabalho apresenta na Seção II, após a introdução, a revisão de 
literatura, que demonstra as evidências de estudos sobre o setor turístico 
no Brasil e no mundo. Na Seção III, será apresentada a metodologia, 
tendo como fundamento a Economia do Turismo. Também está apresen-
tado o modelo teórico e o modelo econométrico. A metodologia permite 
analisar o fluxo da demanda internacional por turismo, no período de 
1991 a 2002, para o Brasil, em função de variáveis como investimento 
em turismo, demanda por turismo nos Estados Unidos e na Europa e ta-
xa de câmbio. Para analisar a demanda por turismo nos Estados Unidos 
serão analisadas variáveis como entrada de turistas no país, oriundos de 
países denominados mulçumanos, da Europa Ocidental e do Oriente 
Médio. Segue a Seção IV, onde está a análise dos resultados. Na Seção 
V encontram-se as conclusões do trabalho e na Seção VI a fonte biblio-
gráfica para o estudo. 
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Revisão de literatura 
 
Wahab (1977) considera que as motivações que levam as pessoas a 

viajar são básicas e indispensáveis para os estudos do turismo. Sua abor-
dagem superficial levaria ao fracasso não só todos os objetivos de um 
plano de desenvolvimento turístico, mas também a razão de ser de várias 
companhias de turismo. Dada a diversidade dos motivos existentes para 
se viajar, entre os quais se situa a motivação de turismo no sentido restri-
to do termo, eles operam de uma forma geral ao induzir uma pessoa a 
deslocar-se de um lugar para outro. Tornam-se específicos ou seletivos 
quando exigem do turista que visite um certo país ou uma certa área es-
pecífica ou que escolha um “conjunto” ou itinerário. 

O interesse pelo turismo expande-se em escala mundial em razão 
do justificado reconhecimento das vantagens por ele trazidas aos países, 
isto é: 
• o turismo fornece um fluxo de atividades através da venda de serviços 
e bens relacionados à indústria de turismo; 
• este fluxo de divisas circula rápida e diretamente na economia do país 
dando condições a um fluxo cumulativo e circulatório através de todas 
as fases dos componentes do atacado, varejo, do setor de transportes, de 
elementos diversos do setor turístico, etc.; 
• o turismo é um mercado em expansão dado o crescente desenvolvi-
mento do orçamento das famílias, principalmente nos países altamente 
industrializados; 
• a indústria do turismo exige um investimento reduzido em comparação 
ao fluxo de capital produzido; 
• fornece um mercado de “exportação” em qualquer lugar que o consu-
midor vá à procura do “produto”; 
• o produto vendido é na sua maior parte composto de serviços e bens 
incorpóreos (bom clima, beleza natural, sítios históricos, etc.), cujo po-
tencial é ilimitado sendo condicionado somente pelos esforços de pro-
moção e vendas; 
• o turismo é um instrumento governamental eficiente e exeqüível para a 
criação de uma integração nos níveis nacional e internacional, no desen-

 293 
 



volvimento de outras indústrias e na criação de uma boa vontade e uma 
melhor compreensão com os países vizinhos e com o mundo em geral. 

Também considera o turismo interno como um importante fator de 
desenvolvimento econômico do país, na medida em que serve como mo-
tivador do desenvolvimento de vários setores da economia, como au-
mento da urbanização mediante o contínuo crescimento da construção e 
renovação das instalações turísticas, implicando na criação e melhoria 
das infra e superestruturas turísticas; incremento das indústrias associa-
das aos serviços de turismo, acarretando a expansão de indústrias de e-
quipamentos para hotéis, artesanatos, etc; aumento da demanda da pro-
dução agrícola por meio do aumento do consumo; expansão do mercado 
para produtos locais; aumento de divisas, necessárias à redução do défi-
cit na balança de pagamentos, fortalecendo a economia nacional; e im-
pacto favorável sobre o nível de emprego no país, pois aumenta as opor-
tunidades disponíveis. 

Turgut e Ap (1990), na tentativa de analisar a relação entre o tu-
rismo e a paz mundial, estudaram seis países (Austrália, Canadá, Ingla-
terra, Coréia, Turquia e Estados Unidos). Freqüentemente afirma-se que 
as viagens ao exterior promovem uma maior compreensão entre os po-
vos de diferentes nações. Para testar essa idéia, utilizaram-se de entrevis-
tas enfocando se aqueles entrevistados já haviam visitado um país es-
trangeiro. Em conseqüência dessa experiência de viagem, seria de se es-
perar que os entrevistados tivessem uma informação e uma compreensão 
maior do país visitado e de seu povo. Portanto, deveriam ter uma avalia-
ção melhor do papel do turismo na promoção da paz mundial. Por isso, 
os que haviam visitado um país estrangeiro deveriam ter uma percepção 
mais positiva do turismo e da paz mundial do que os que não viajaram 
ao exterior. 

Para validar as variáveis utilizadas para descrever a paz mundial, 
os resultados foram analisados pela técnica estatística “análise fatorial”. 
Não foram encontrados resultados significativos que confirmassem a 
validade do modelo. Entretanto, foi confirmada a influência positiva do 
turismo sobre a economia. Portanto, as variáveis utilizadas para o mode-
lo econômico foram validadas, e o turismo pode ser considerado prima-
riamente uma atividade econômica que exerce efeitos positivos. 
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Naisbitt (1994) conclui em seu trabalho que “o turismo é e conti-
nuará sendo a maior indústria do mundo. Por mais sofisticada que se tor-
ne a infra-estrutura das telecomunicações ou por maior que seja o 
número de atividades comerciais ou de lazer passíveis de serem realiza-
das no conforto de nossas salas de estar, a maioria de nós continuará se 
levantando de suas poltronas, pois não existe substituto para a experiên-
cia real. À medida que a economia mundial se integra e que a sociedade 
global se torna cada vez mais homogênea, as necessidades dos indiví-
duos de preservar um sentido de identidade em um mar de homogenei-
zação se fortalece. Por conseguinte, as pessoas se tornam mais – e não 
menos – propensas a viajar, enquanto procuram preservar um sentido de 
continuidade e de filiação a um grupo.” 

Leathernman e Marcouiller (1997) assinalam que o turismo é im-
portante como estratégia para promover o crescimento econômico dos 
países e, apesar de ser um fenômeno relativamente novo, cada vez é 
mais popular em algumas regiões do mundo. 

Gil Filho (1997) analisa em seu trabalho “Turismo: uma atividade 
econômica e suas tendências” a indústria do turismo no Brasil e no 
mundo, fazendo uma projeção de tendências até o ano de 2005. Também 
retrata ações estratégicas que são a formação e preparação dos quadros 
da atividade turística e o estudo aprofundado das tendências prospectivas 
da evolução do turismo mundial. 

O autor faz referência à indústria do turismo como sendo uma ati-
vidade multidisciplinar que enfrenta problemas comuns às demais ativi-
dades do setor de serviços, tais como a formação de pessoal, o investi-
mento, a gestão, a regulamentação profissional específica. Depende, ain-
da, de variáveis exógenas como monetárias, fiscais, aduaneiras, saúde, 
segurança, ordenamento do território, infra-estruturas básicas, rodoviá-
rias e ferroviárias; transportes, poluição, calendário escolar e outros ain-
da, sem falar nas variáveis incontroláveis como clima, eventos conjuntu-
rais de classes sindicais, etc. 

Desta forma, pode-se dizer que o turismo representa uma impor-
tante e significativa atividade econômica, uma das possíveis salvaguar-
das dos patrimônios cultural e natural das nações e do mundo, uma força 
criadora de empregos e do desenvolvimento social e econômico. Assim, 
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o resultado da atividade turística irá depender da sensibilidade e da deci-
são política em priorizar o turismo, e principalmente em pesquisar para 
entender as profundas modificações que estão ocorrendo e que ocorrerão 
no Turismo Internacional; a partir de então, com base em informações 
reais, definir estratégias e ações que nos permitam obter cada vez mais 
uma maior participação no mercado internacional, observada a capaci-
dade de carga dos destinos, além de incentivar o turismo interno. 

Sinclair (1998) relata que com a necessidade de enfrentar os pro-
blemas de declínio das condições do comércio de produtos agrícolas e os 
altos níveis de protecionismo contra as manufaturas, muitos países em 
desenvolvimento viram o turismo como uma possível fonte alternativa 
de crescimento. Foram destinados recursos para a construção de aero-
portos, infra-estrutura de transporte local e hotéis, principalmente apon-
tados para o mercado de turismo internacional. Tais melhorias no lado 
da oferta foram causadas pela demanda crescente para a grande abertura 
do turismo como melhoria na tecnologia do transporte aéreo e o aumento 
da acessibilidade para destinos de países em desenvolvimento. Assim, o 
turismo se tornou a principal atividade econômica em países em desen-
volvimento, freqüentemente contribuindo para mais moeda externa 
(câmbio) do que exportações tradicionais de bens primários. 

Daí desenvolve seu trabalho com o propósito de oferecer uma pes-
quisa compreensiva para a literatura em economia do turismo, pertinente 
ao desenvolvimento. Leva em conta os benefícios e os custos necessá-
rios para que o turismo possa se desenvolver. As contribuições positivas 
que turismo pode fazer ao desenvolvimento incluem a oferta de moeda 
forte para aliviar uma abertura de câmbio externo e o financiamento de 
importações de bens de capital; aumentos nos números de trabalhos de 
tempo integral e de meio período, aumento no Produto Nacional Bruto e 
rendas pessoais; e a oferta de imposto de renda para o governo. 

A expansão do turismo também envolve custos consideráveis, in-
clusive despesas na oferta e manutenção de infra-estrutura na forma de 
estradas adicionais, aeroportos, água, serviço de saúde pública e energia, 
muitos são mais específicos ao turismo do que de uso mais geral. Além 
de ser intensivo em capital físico, o setor de turismo requer vários tipos 
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de trabalho qualificado e, conseqüentemente, investimento em capital 
humano. 

Quando a demanda por turismo é analisada verifica-se que as im-
plicações dos valores das elasticidades estimadas demonstram que países 
em desenvolvimento podem se beneficiar do aumento da renda real as-
sociada com o crescimento do turismo, indicado pelos altos valores das 
elasticidades-renda da demanda para muitos destinos. Os efeitos das 
mudanças nos preços relativos e nas taxas de câmbio variam entre os 
países, de forma que a deteriorização dos preços competitivos é uma das 
maiores causas da preocupação em alguns países do que em outros. A 
mudanças nos custos de transporte não aparecem como um determinante 
significante de demanda na maioria dos casos, mas apenas campanhas de 
publicidade podem ser efetivas.  

Conclui que, à primeira vista, o turismo aparece como uma opção 
atraente para países em desenvolvimento com poucas alternativas imedi-
atas. Proporciona aumento na renda per capita, no câmbio e na renda do 
governo, que podem ser usados para promover o crescimento econômi-
co, principalmente gerando empregos. Também conclui que embora os 
fracassos do mercado limitem os lucros que os países em desenvolvi-
mento obtêm do turismo, eles podem ganhar maiores e mais sustentáveis 
lucros. Embora a extensão para empresas e governos de países em de-
senvolvimento para exercitar uma política estratégica efetiva é limitada, 
uma análise pela teoria dos jogos pode indicar uma gama de possíveis 
estratégias e resultados. As empresas também poderiam aumentar os lu-
cros que ganham com turismo identificando os fracassos do mercado no 
âmbito de deficiências de informação, obtendo mais produtividade e 
condições contratuais mais favoráveis.  

Natália Porto (1999) faz um estudo sobre a economia do setor tu-
rístico. A geração de divisas e o crescimento econômico baseado em 
“novos setores”, com a criação de novos postos de trabalho, são os efei-
tos mais importantes do desenvolvimento do setor turístico em uma eco-
nomia. Como gerador de divisas de um país, o setor turístico é claramen-
te um setor exportador. 

Viagens e turismo fazem parte de uma enorme indústria e são os 
principais geradores de emprego no mundo, responsável por um em cada 

 297 
 



dez cargos disponíveis. Como principal empregador do mundo, cria em-
pregos diretos e gera um enorme número de empregos indiretos. 

Dois tipos de fatores que afetam a distribuição da atividade turísti-
ca são descritos como explicativos para o desenvolvimento dos destinos 
turísticos. Por um lado, os modelos de vantagens comparativas baseadas 
na identificação de fatores específicos regionais. Por outro lado, os mo-
delos relacionados com as economias de aglomerações, onde estas sur-
gem por acidentes históricos ou por acidentes de política econômica. 

Gouvêa e Yamauchi (1999) consideram, em seu artigo, que o Bra-
sil é extremamente rico em belezas naturais, com um grande potencial de 
crescimento no setor de turismo interno, que precisa ser explorado com 
seriedade para contribuir com a nossa economia e nossa imagem. 

Retratam que o turismo interno tem como característica econômica 
básica a produção e a circulação do capital nacional dentro do próprio 
país. Com o incentivo e coordenação adequada dessa atividade, pode-se 
formar uma demanda crescente, propiciando um acentuado e permanente 
desenvolvimento econômico e financeiro. 

Aguayo et al (2001) apresentam um modelo que relata um aumen-
to nos serviços turísticos que, juntamente com outras importantes variá-
veis, influenciam a evolução do setor e explicam as diferenças entre os 
países desenvolvidos e os menos desenvolvidos. Partem do importante 
desenvolvimento que alguns países da América Latina vêm apresentando 
nas últimas décadas, considerando os efeitos positivos do turismo no se-
tor de serviços. 

Apresentam uma visão do desenvolvimento do setor de serviços 
em 22 países do continente americano, em ordem de maior importância 
do turismo. A evolução dos países do continente americano selecionados 
demonstram que Brasil, Cuba e República Dominicana apresentam os 
maiores crescimentos, tanto nos termos de Viagens Turísticas Interna-
cionais (ITA) como em Turismo Receptivo Internacional (ITR). Em am-
bos os casos, o Brasil ocupa a primeira posição com aumento acima de 
100% comparando os anos de 2000 e 1995. Cuba ocupa a segunda posi-
ção, seguindo a República Dominicana, Canadá e Estados Unidos. 

Arbache (2001) demonstra em seus estudos que o rápido cresci-
mento do setor, que teve um aumento do faturamento médio anual de 
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8,8% na década de 1990, e as imensas cifras que movimenta, atraiu a 
atenção não apenas dos economistas, mas também de estudiosos de di-
versas áreas. Entretanto, analisando-se a literatura acadêmica, tem-se 
uma notada negligência no que tange o mercado de trabalho da atividade 
econômica do turismo, o que é surpreendente, uma vez que o principal 
insumo do setor é a mão-de-obra. Em relação ao mercado de trabalho, a 
literatura preocupou-se mais em investigar questões como os defeitos da 
atividade do turismo para a geração de emprego e renda num plano a-
gregado e a estrutura do emprego por gênero, conforme Sinclair (1997). 

Garcia (2002) analisa, em seu paper, o fluxo regional do turismo 
doméstico em vários lugares da Espanha, no ano de 2000, contribuindo 
com o conhecimento dos responsáveis pelo setor para um melhor plane-
jamento, inclusive em infra-estrutura. Embora o turismo seja um dos 
maiores geradores de renda na atividade econômica na Espanha, o tu-
rismo doméstico tem recebido pequena atenção na literatura, comparado 
ao turismo externo. 

Seu estudo analisa a concentração regional da demanda e da oferta 
turísticas, fluxos turísticos entre as regiões da Espanha.  Entre os resul-
tados mais notáveis são a alta concentração regional de demanda e ofer-
ta, tendo o papel da população e rendas regionais como variáveis expli-
cativas.  

Szivas et al (2003) estudaram a mobilidade da mão-de-obra em tu-
rismo. Um dos elementos centrais no estudo do desenvolvimento turísti-
co é a oferta de trabalho. Conforme sua origem, podemos identificar sua 
qualidade, em termos de motivação, capital humano e estabilidade. Essa 
qualidade de trabalho, pelo menos em parte, tem a função de adaptação 
ou socialização do processo produtivo. Uma questão importante para 
que haja a mobilidade de outro setor para o de turismo é a questão da 
adaptação ou até mesmo por quais motivos é feita a mudança. A base 
desta adaptação de socialização está intimamente ligada à questão da 
mudança do capital humano de uma região para outra, devido ao deslo-
camento dos trabalhadores. 

O principal motivo para a mobilidade da mão-de-obra está no fato 
de que as pessoas, na verdade, procuram um “porto satisfatório”. Entre-
tanto, o estudo revelou uma gama de motivos mais positivos e um nível 
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geral de satisfação com a mudança, independente do motivo. A atrativi-
dade para o mercado de trabalho e sua acessibilidade foram, desde Adam 
Smith (1776), parte considerada do valor econômico do trabalho. Porém, 
um problema acontece quando os empregados do turismo trabalham 
conjuntamente para uma direção negativa. 

Turismo é uma indústria adaptável que oferece uma quantidade 
excessiva de trabalhos com experiências e capital humano diversos. Os 
diferentes setores do turismo são formados por diferentes formas de or-
ganização e são classificados segundo seus tamanhos, cada um com exi-
gências de habilidades específicas, e formas diferentes de emprego, com 
seus contratos, condições de trabalho e pagamento variando considera-
velmente. O maior beneficiário destas particularidades é o próprio traba-
lhador, uma vez que tem a opção de escolher as ocupações conforme su-
as habilidades, as condições de trabalho e até mesmo o salário recebido, 
em alguns casos. 

Como resultado do estudo, dado que um movimento para uma no-
va indústria demonstrou uma mudança de capital humano e dado que a 
pesquisa demonstrou um grande número de pessoas qualificadas, seria 
interessante explorar o padrão da mudança do emprego que acompanha a 
mobilidade. Para esse caso, a pesquisa mediu o estado profissional em 
06 categorias para os empregos do setor turístico e o que cada trabalha-
dor conhecia antes de entrar para o setor. Estas categorias são proprieda-
de empresarial, autônomos, gerência, empregados formais, empregados 
informais e desempregados. É evidente que os resultados demonstraram 
um alto grau de mobilidade e satisfação, uma vez que o Turismo ofere-
ceu oportunidades a várias pessoas de entrarem ou reentrarem no merca-
do de trabalho, deixando de serem desempregados, demonstrando um 
evidência de sugestão de que as ofertas de trabalho no setor turísticos 
proporcionaram um avanço nas oportunidades de emprego. 

Valéria Mônaco (2003), em seu artigo, diz acreditar que o Turis-
mo, durante anos, era apenas para vender as belezas naturais que o Bra-
sil tem. Não houve uma estruturação do setor para investir, se reciclar 
em atendimento e qualidade. Só tomamos consciência do nosso poderio 
quando fomos invadidos por empresas altamente estruturadas, capazes 
de atender uma demanda existente e carente de bons serviços. Continua 
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dizendo que precisamos deixar de lado esta mentalidade de seres a serem 
colonizados para vender nosso produto, precisamos organizar a “casa”. 
Medidas como a redução de impostos para os empresários do turismo, a 
diminuição da carga tributária na contratação de um empregado, o inves-
timento em infra-estrutura básica, são essenciais para qualquer país que 
deseja crescer econômica e socialmente. Assim, temos que rever nossas 
políticas de incentivos ao empreendedor turístico. Temos que tratar o 
turismo como um ponto forte de nossa balança comercial e não o dele-
garmos a um segundo plano de nossa economia. 

Para maiores esclarecimentos, retrata que os rendimentos reais na 
indústria do turismo apresentaram crescimento uniforme ao longo dos 
anos. Esta evidência sugere pelo menos quatro possíveis interpretações, 
que são complementares e não necessariamente concorrentes: (a) o setor 
teria passado por um processo de modernização, com a entrada de em-
preendedores mais preparados e contratação de profissionais mais quali-
ficados, cujas produtividades e, por conseguinte, rendimentos seriam 
menores; (b) a oferta de mão-de-obra qualificada para atuar na indústria 
do turismo seria bastante limitada, o que teria possibilitado o aumento 
dos rendimentos médios durante o período de aumento das contratações 
resultante do aquecimento da demanda do turismo; (c) aumento dos lu-
cros e pró-labores na indústria do turismo; e (d) aumento da proporção 
de ocupados na forma de empregador e conta própria, cujas rendas mé-
dias são maiores que as rendas médias dos trabalhadores. 
 
Metodologia 

 
O turismo tem se transformado em uma atividade econômica de 

grande expressão no mundo, à medida que a disseminação de informa-
ções, a redução dos custos de transporte, os investimentos em infra-
estrutura e o aumento da renda mundial têm propiciado um crescimento 
explosivo da demanda e da oferta de serviços turísticos. 

O estudo do turismo é de fundamental importância em função do 
papel econômico e social que as atividades ligadas ao lazer e ao turismo 
vêm assumindo no mundo contemporâneo. Para a Ciência Econômica, o 
estudo do turismo está relacionado à quantificação dos efeitos econômi-
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cos do turismo e à possibilidade do turismo como fator de desenvolvi-
mento. Entretanto, o emprego da análise econômica apresenta, porém, os 
seguintes problemas: 

O turismo não se constitui em um setor econômico dentro das clas-
sificações tradicionais; 

Para efeito de análise e quantificação, está classificado dentro do 
setor de serviços, embora movimenta os demais setores da economia. 

Desta forma, podemos analisar o chamado produto turístico, que é 
o conjunto de bens e serviços relacionados a toda e qualquer atividade 
de turismo. Especificamente, o produto turístico pode ser definido como 
um produto composto, equivalente a uma combinação formada pelos 
seguintes componentes: transporte, alimentação, acomodação e entrete-
nimento. Como qualquer outro bem e serviço encontra-se à disposição 
na natureza de forma limitada, necessita ser produzido e pode ser consi-
derado como uma riqueza.   

Estes componentes podem ser considerados bens ou serviços com-
plementares entre si. Assim, por exemplo, ao criarmos um produto turís-
tico, os serviços de transporte serão complementares com os de aloja-
mento que, por sua vez, podem necessitar também dos serviços de ali-
mentação e entretenimento. Sejam complementares ou substitutos, os 
produtos turísticos objetivam atender aos desejos e às necessidades hu-
manas dos viajantes que crescem mais do que proporcionalmente à ex-
pansão e ao aperfeiçoamento dos recursos econômicos existentes. 

Este estudo está baseado na Teoria Econômica do Turismo, especi-
ficamente nos Aspectos Microeconômicos. A análise microeconômica 
do turismo tem como objetivo principal estudar o comportamento de: 

a) Consumidores ou turistas que, sujeitos a suas restrições orça-
mentárias, procuram maximizar as satisfações ou utilidades derivadas do 
consumo dos produtos turísticos. 

b) Empresas turísticas que, sujeitas às limitações de seus processos 
produtivos, procuram elevar ao máximo seus lucros. 

c) Mercados turísticos, onde se encontram os consumidores turis-
tas e as empresas produtoras dos bens e serviços do turismo. 

A demanda turística pode ser definida como a quantidade de bens 
e serviços turísticos que os indivíduos desejam e são capazes de consu-
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mir a dado preço, em determinado período de tempo. Desta forma, o 
principal agente econômico responsável pela demanda turística é o con-
sumidor de produtos turísticos ou, simplesmente, como é denominado: 
turista ou usuário de produtos turísticos. 

A teoria da demanda turística tem por finalidade explicar o com-
portamento do consumidor, tendo em vista suas decisões de compra de 
bens e serviços que estão à sua disposição no mercado turístico. Sob o 
enfoque econômico, o consumidor tem como objetivo primordial a ob-
tenção da máxima satisfação de seus gastos, por meio da escolha da me-
lhor combinação possível dos produtos turísticos. 

O consumidor faz sua escolha de acordo com uma escala de prefe-
rências em que classifica os produtos turísticos por ordem de sua priori-
dade e importância, decidindo quais são os que lhe darão a máxima sa-
tisfação, antes mesmo de saber seus preços e se sua renda será suficiente 
para realizar tal aquisição. 

A escolha racional do consumidor sugere que quando dispomos de 
mais tempo livre (excluindo as horas que gastamos com as necessidades 
básicas), esse tempo poderá ser dirigido para o lazer pelos indivíduos de 
acordo com suas condições econômicas. Dessa forma, à medida que o 
lazer tem-se tornado mais barato, como demonstram, por exemplo, os 
pacotes de viagens turísticas modernas, os consumidores desejam ocupar 
seu tempo livre adquirindo mais e mais destes produtos que têm propor-
cionado satisfação crescente na sociedade do século XXI. 

Os principais fatores que influenciam a demanda turística são: 
a) Preços dos produtos: quanto mais alto for o preço dos produtos 

turísticos, menor será a quantidade demandada e vice-versa. 
b) Preços dos outros bens e serviços: se o preço do produto turístico 

for relativamente menor do que os preços dos outros bens e serviços con-
correntes, o consumidor racional demandará mais do produto turísticos. 

c) Nível de renda dos turistas: quanto mais alto o poder aquisitivo 
dos turistas, maior será o montante de produtos demandados. 

d) Gostos dos turistas: uma mudança nos gostos dos consumidores 
de produtos turísticos afeta a procura dos mesmos, e por isso considera-
mos que os gostos, preferências e hábitos permanecem constantes em 
determinado período de tempo. 
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Em relação à elasticidade da demanda turística, podemos definir a 
elasticidade-preço como a variação percentual da quantidade demandada 
dos produtos turísticos em virtude da variação percentual do preço dos 
mesmos. 

 

sturísticoprodutosdospreçosnospercentualVariação
sturísticoprodutospordemandadaquantidadenapercentualVariaçãoE D

P =    

 
A elasticidade-preço da demanda turística é diferente nos pontos 

distintos da curva de demanda. E, como essa curva é de inclinação de-
crescente, o valor numérico da elasticidade-preço será sempre negativo. 

A elasticidade-renda é definida como a variação percentual da 
quantidade demandada de produtos turísticos em virtude da variação 
percentual da renda dos turistas. 

 

turistasdosrendanapercentualVariação
sturísticoprodutospordemandadaquantidadenapercentualVariaçãoE D

R =  

 
A elasticidade-renda da demanda turística é diferente nos pontos 

distintos da curva de demanda. E, como essa curva é de inclinação cres-
cente, o valor numérico da elasticidade-renda será sempre positivo e va-
ria de zero a infinito. 

Uma das principais aplicações da elasticidade consiste em dar sub-
sídios para as empresas turísticas (aéreas, hoteleiras, operadoras, restau-
rantes, etc.) saberem se um aumento no preço fará aumentar ou diminuir 
a receita. 

É importante destacarmos que, além dos preços dos produtos turís-
ticos, da renda dos turistas e dos preços dos bens e serviços concorren-
tes, existem outros elementos importantes para a demanda de produtos 
turísticos. Entre eles, podemos destacar: 

a) População: o número de habitantes de determinada região com 
seu respectivo poder aquisitivo para realizar viagens turísticas afetará a 
quantidade de bens e serviços procurados. Também a distribuição da po-
pulação por faixa etária determinará o perfil da procura. Uma classe jo-
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vem, por exemplo, demandará uma quantidade de viagens para locais 
distintos dos procurados pelos turistas mais idosos. 

b) Distribuição de renda: supondo que cada estrato socioeconômi-
co tenha um padrão de consumo próprio, uma alteração na parcela da 
renda total recebida por cada grupo afetará a quantidade consumida de 
bens e serviços turísticos por ele preferido. 

Cabe ressaltar que o turismo, muitas vezes considerado como um 
bem de luxo, só pode ser desfrutado por aqueles indivíduos que já te-
nham satisfeito às necessidades de consumo de bens e serviços de pri-
meira necessidade. Assim, classes sociais com menor nível de renda di-
ficilmente participarão da demanda turística por causa de suas limitadas 
restrições orçamentárias. 

A oferta turística pode ser definida como a quantidade de bens e 
serviços turísticos que as empresas são capazes de oferecer a dado preço, 
em determinado período de tempo. 

Pode também ser definida como o conjunto de atrações naturais e 
artificiais de uma região, assim como de todos os produtos turísticos à 
disposição dos consumidores para a satisfação de suas necessidades. 

A oferta turística é composta por uma quantidade de elementos na-
turais – como natureza, clima, configuração física ou geográfica, flora, 
fauna, etc. – e de elementos artificiais – como fatores históricos, cultu-
rais e religiosos, meios de transporte, vias de acesso, meios de hospeda-
gem, superestrutura, etc. Cada um desses elementos, seja natural ou arti-
ficial, distingue a oferta turística de uma localidade. Obviamente, o con-
sumidor pode escolher onde fazer turismo, tendo em vista seus gostos e 
preferências específicas pelas características de cada região. 

Os principais fatores que influenciam a oferta de produto turístico 
são: 

a) Preço do produto turístico: quanto mais alto o preço de mercado 
do produto turístico, maior será o incentivo aos produtores em aumentar 
sua oferta. 

b) Preços de outros bens e serviços: se os preços dos outros bens e 
serviços aumentarem e os preços dos produtos turísticos permanecerem 
constantes, sua produção torna-se menos interessante em relação à pro-
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dução dos outros bens e serviços, e, conseqüentemente, sua oferta dimi-
nuirá. 

c) Preço dos fatores de produção: o preço dos fatores produtivos 
utilizados está diretamente relacionado com o custo final dos produtos 
do turismo ofertados e com o lucro dos produtores turísticos; e inversa-
mente relacionado com a oferta dos produtos turísticos. 

d) Nível de avanço tecnológico: quanto maior for o avanço tecno-
lógico, maior será o aproveitamento dos recursos disponíveis e, portanto, 
maior será a oferta dos produtos turísticos. Esse fato encontra-se relacio-
nado aos efeitos dos custos de produção na oferta dos produtos. 

É necessário que as empresas turísticas e as autoridades do setor 
tenham conhecimento de algumas peculiaridades que a oferta turística 
apresenta, dentre as quais: 

a) Extrema rigidez: torna difícil a transformação de sua utilização. 
b) Intangível: o consumidor compra um produto “imaginável”, 

uma vez que a maioria dos serviços turísticos não pode ser estocada. 
c) Imobilidade: exige que o consumidor dirija-se até os produtos 

turísticos oferecidos. 
d) Impossibilidade de estocagem: a maioria dos produtos turísticos 

oferecidos não pode ser guardada para posterior consumo. 
e) Competitividade: não se caracterizando como uma necessidade 

básica e primária do homem, a oferta turística está fortemente sujeita à 
concorrência de outros bens e serviços econômicos. 

Deve-se mencionar alguns aspectos da adaptação da oferta turísti-
ca aos movimentos da demanda, conhecida por sazonalidade, que não 
deve ser considerada propriamente como uma característica, mas uma 
conseqüência da flutuação da demanda, que gera impactos econômicos 
significativos na oferta de bens e serviços de uma região turística. 

A oferta turística é prejudicada pela existência de flutuações na 
demanda de curto prazo por temporada. Esse é um problema muito sério 
para o desenvolvimento da atividade turística e isso se deve principal-
mente às características da oferta turística. A indústria turística deve fa-
zer um esforço para reduzir as flutuações de temporada tanto quanto 
possível. Em razão do elevado custo econômico, as empresas de produ-
tos turísticos devem tentar fazer com que a distribuição da demanda tu-
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rística ocorra de forma homogênea e regular durante o ano, proporcio-
nando uma ocupação mais adequada dos serviços e equipamentos turís-
ticos. 

Para elevar a satisfação dos turistas e para melhorar o aproveita-
mento das instalações durante o ano, deve-se reduzir ao mínimo o nível 
de variação da demanda das temporadas altas para as baixas. Existem 
duas estratégias básicas; 

a) Uso múltiplo: significa complementar os atrativos da alta esta-
ção de um lugar com outras atrações, que criariam demanda para os via-
jantes durante os períodos de baixa temporada. Festas religiosas, promo-
ções gastronômicas, destaques folclóricos, celebrações especiais, con-
venções, congressos, atrações desportivas patrocinadas e promovidas em 
várias regiões, principalmente nos períodos escolares. 

b) Política de preços: esta técnica cria mercados para os períodos 
fora de temporada, utilizando preços diferenciados, com um instrumento 
eficiente para transferir demanda de alta para a baixa estação. Por exem-
plo, algumas empresas aéreas criam tarifas promocionais de seus servi-
ços para estudantes, grupos de turistas, charters, vôos noturnos e especi-
ais, etc. A estratégia do desconto nos preços dos serviços ajuda a estimu-
lar a demanda turística em períodos especiais. 

Diferentes estratégias de marketing revelam a importância de in-
crementar a demanda fora de temporada, especialmente em virtude dos 
custos fixos dos empreendimentos turísticos. Há necessidade de promo-
ver melhor aproveitamento dos recursos humanos e materiais no decor-
rer de todo período anual e, para tanto, como em todo tipo de negócio, 
saber atrair segmentos de demandas distintas que possibilitem maximi-
zar a ocupação da oferta turística.  

Este estudo demonstra duas análises para o fluxo internacional por 
turismo nos Estados Unidos e no Brasil.  

A primeira análise faz referência à entrada de turistas no Brasil. 
São usados dados anuais para verificar qual o comportamento da de-
manda de um ano para outro, demonstrando as variações decorrentes de 
um quadro geral, respeitando os períodos de maior procura, bem como a 
sazonalidade, característica predominante do setor. 
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Com respeito ao modelo teórico, tem-se como fatores que influen-
ciam a entrada de turistas estrangeiros no Brasil: 

a) entrada de turistas no Brasil, oriundos dos Estados Unidos, por 
representar o grande emissor de turistas, no período de 1991 a 2002; 

b) investimento anual em serviços turísticos, considerando o perí-
odo de 1991 a 2002; 

c) entrada de turistas no Brasil, vindos da Europa, por representar 
o segundo maior emissor de turistas para o Brasil, durante o período de 
1991 a 2002; 

d) a taxa de câmbio, pois a análise deve ser feita levando em con-
sideração o preço do bem ou serviço em termos da moeda corrente na-
cional.  

A segunda análise considera a entrada de turistas nos Estados Uni-
dos, uma vez que este é considerado como potência sócio-econômica, 
com grande movimentação de turistas e gerador de receita para o setor. 

Para o modelo teórico, podem-se considerar como fatores que de-
terminam a entrada de turistas nos Estados Unidos: 

a) terrorismo, ou seja, pessoas que entraram nos Estados Unidos, 
oriundas de países com tendências terroristas, ou países denominados 
mulçumanos, no período de janeiro de 1996 a julho de 2003; 

b) entrada de turistas nos Estados Unidos, oriundos de países de 
características não mulçumanas da Europa Ocidental, durante o período 
de janeiro de 1996 a julho de 2003; 

c) entrada de turistas nos Estados Unidos, oriundos do Oriente 
Médio, sendo que de países que demonstram um comportamento aliado 
aos Estados Unidos, no período de janeiro de 1996 a julho de 2003. 

Várias alternativas existem para medir o volume de turismo. Uma 
é o volume de salários gerado por visitas estrangeiras. Uma segunda é o 
número de diárias utilizadas por visitas de estrangeiros. Uma terceira é o 
número de visitas estrangeiras. Cada uma destas medidas tem vantagens 
e desvantagens. Se o Brasil quiser maximizar salários, poderia ser discu-
tido que a variável pertinente é o volume de salários, porém, para esta 
análise, outro estudo deveria ser enfocado, utilizando, inclusive, outras 
variáveis. Entre as outras duas medidas de fluxo de turismo, número de 
visitas e número de diárias, parece razoável escolher a quantidade de 
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entradas de turistas no Brasil e nos Estados Unidos, com origem em ou-
tros diversos países do mundo, pois leva em consideração todos os fato-
res que levam a cada tipo de turismo. 
 
Modelo teórico 

 
Foram elaborados dois modelos para o estudo do fluxo internacio-

nal da demanda por turismo. 
O primeiro modelo apresenta como variável dependente o número 

de turistas que entraram no Brasil, distribuídos anualmente. A fonte des-
tes dados é o Instituto Brasileiro de Turismo - EMBRATUR (1991-
2002) e são levantados conforme registros de desembarques nos diversos 
pontos de entrada no país, considerando as vias de acesso aérea, terres-
tre, marítima e fluvial. Uma limitação para esta variável é que inclui to-
dos os tipos de turistas (negócio e recreação) e não permite distinguir o 
impacto de mudanças nas variáveis explicativas em cada tipo de viajan-
te. 

A entrada de turistas no Brasil, oriundos dos Estados Unidos está 
sendo considerada como variável explicativa para podermos analisar o 
impacto, positivo ou negativo, no turismo brasileiro do maior emissor de 
turistas para o Brasil. Os dados estão descritos anualmente, de 1991 a 
2002. A fonte destes dados é o Instituto Brasileiro de Turismo - EM-
BRATUR (1991-2002). 

Uma variável explicativa considerada no modelo é o investimento 
em turismo, no período de 1991 a 2002, o que demonstra o quanto foi 
destinado para a realização dos serviços turísticos. A fonte destes dados 
é o Instituto Brasileiro de Turismo - EMBRATUR (1991-2002). 

Também foi considerada como variável explicativa da demanda 
por turismo no Brasil o número de turistas vindos da Europa, por esta ser 
considerada a segunda grande emissora de passageiros para o Brasil. A 
fonte de dados é o Instituto Brasileiro de Turismo – EMBRATUR 
(1991-2002) 

Como descrito anteriormente, a taxa de câmbio está considerada 
como variável explicativa pelo fato de se levar em conta o preço dos 
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bens ou serviços em termos de moeda corrente do país. A fonte destes 
dados é o Banco Central do Brasil (1991-2002). 

 
),,,( câmbioDEURITBrasilDEUAfDBrasil =                                        (1) 

onde: 
DBrasil = número de entradas de turistas estrangeiros no Brasil; 
DEUA = entrada de turistas no Brasil, oriundos dos Estados Unidos; 
ITBrasil = investimentos em serviços turísticos; 
DEUR = número de turistas vindos da Europa; 
Câmbio = taxa de câmbio. 

O segundo modelo apresenta a entrada de turistas nos Estados  
Unidos como variável dependente. Para este modelo particularmente es-
tamos considerando o efeito direto dos turistas oriundos de países que 
podem incorrer em terrorismo. A fonte de dados é o Office of Travel & 
Tourism Industries (1996-2003). 

Para calcular o efeito do terrorismo nos Estados Unidos foi utiliza-
da uma variável dummy, considerando a probabilidade de terrorismo 
quando o país é de origem denominada mulçumana (1) e não probabili-
dade de terrorismo quando o país não apresenta características denomi-
nadas mulçumanas (0). Para tanto foram utilizadas duas fontes de dados, 
sendo a quantidade de turistas que entraram nos Estados Unidos de vá-
rios países do mundo, conforme Tabela 01, no período de janeiro de 
1996 a julho de 2003, obtida junto ao Office of Travel & Tourism Indus-
tries, e a demonstração de quais países são classificados como mulçu-
manos, Tabela 02, conforme o Centro de Estudos e Divulgação do Islam. 

Como variáveis explicativas foram apresentadas as entradas de tu-
ristas nos Estados Unidos, oriundos da Europa Ocidental, que não são 
considerados mulçumanos, e países do Oriente Médio, com as mesmas 
características, e que ainda demonstram serem aliados aos Estados Uni-
dos em momentos de ataques terroristas. 

),,( DOMédiolDEOcidentaterrorismofDEUA =                 (2) 
onde: 
DEUA = entrada de turistas nos Estados Unidos; 
Terrorismo = terrorismo nos Estados Unidos, ou seja, entrada de turistas 
nos Estados Unidos, oriundos de países denominados mulçumanos; 
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DEOcidental = entrada de turistas nos Estados Unidos, oriundos da Eu-
ropa Ocidental, ou seja, países não denominados mulçumanos; 
DOMédio = entrada de turistas nos Estados Unidos, oriundos do Oriente 
Médio, cuja característica é de aliança com Estados Unidos. 

Ressalta-se que a variável “violência urbana” poderia ter sido uti-
lizada na análise da demanda internacional por turismo no Brasil, entre-
tanto, não foi testada no modelo por não ser considerada fator determi-
nante para influenciar esta demanda internacional. 

Isso também enfatiza que não são estudos comparativos, portanto, 
não devem ser utilizadas as mesmas variáveis nos dois modelos. São es-
tudos paralelos que retratam o comportamento do fluxo internacional por 
turismo no Brasil e nos Estados Unidos. 

Da mesma forma, deve-se esclarecer que os países considerados na 
análise foram determinados de forma a demonstrar os que têm maior in-
fluência no cenário turístico, uma vez que apresentam números conside-
ráveis de emissão de turistas no fluxo internacional, especificamente pa-
ra Estados Unidos e Brasil 

As hipóteses, a priori, sobre os sinais esperados dos modelos (1) e 
(2) não podem ser definidos, uma vez que não há evidências lógicas para 
sua definição. 

Uma vez tendo definido o modelo teórico, o objetivo desta seção é 
a aplicação de métodos econométricos para obter uma estimativa para o 
turismo brasileiro e mundial (usando o Estados Unidos como Proxy). 
Preliminarmente, deve-se ter em mente que um modelo é apenas um re-
trato caricatural da realidade. Nesse sentido, de forma que a questão pos-
sa ser tratada de forma consistente, é necessário admitir que a forma ex-
pressa por essa equação é incompleta, já que existem elementos que não 
foram incorporados ao modelo, mas certamente exercem influência na 
determinação da renda do indivíduo. A princípio, é razoável a colocação 
que muitos desses fatores estariam postos no termo aleatório  que apa-
rece nessa equação, como por exemplo, PIB, violência urbana, motivos 
das viagens, taxa de câmbio, entre outros, que seriam alguns desses ele-
mentos que exercem impacto sobre a entrada nesses países. 

u

Os dois modelos foram estimados em log-log com o propósito de 
obter diretamente os coeficientes de elasticidades e reduzir o padrão de 
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multicolinearidade. Cada parâmetro estimado representa o coeficiente de 
elasticidade da variável independente com relação a variável dependen-
te. 
 
2. Modelos Econométricos 
 

1ª Equação - Função Potência 

icâmbioDEURITBrasilDEUADBrasil ε
ββββ

β ⋅⋅⋅⋅⋅= 4321
0

 

tomando os logaritmos de ambos os lados: 

icâmbioDEURITBrasilDEUADBrasil εβββββ +++++= loglogloglogloglog 43210
 

onde:  

• β0 = Coeficiente linear (constante) da regressão;  

• β1 = representa o coeficiente de elasticidade - DEUA em relação à 
DBrasil;  

• β2 = representa o coeficiente de elasticidade - ITBrasil em relação à 
DBrasil;  

• β3 = representa o coeficiente de elasticidade - DEUR em relação à 
DBrasil;  

• β4 = representa o coeficiente de elasticidade - câmbio em relação à 
DBrasil;  

• εi = termo do erro, que significa a perturbação aleatória com média 
zero e variância constante e visa representar as variáveis que estão fo-
ra do modelo, mas que podem influenciá-lo. 

2ª Equação - Função log-linear 

iDOMédiolDEOcidentaterrorismoDEUA µαααα ++++= logloglog 3210  
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• α0= Coeficiente linear (constante) da regressão;  

• α1 = representa o coeficiente de elasticidade da variável dummy – ter-
rorismo, em relação à DEUA;  

• α2= representa o coeficiente de elasticidade – DEOcidental em rela-
ção à DEUA;  

• α3= representa o coeficiente de elasticidade - DOMédio em relação à 
DEUA;  

• µi = termo do erro, que significa a perturbação aleatória com média 
zero e variância constante e visa representar as variáveis que estão fo-
ra do modelo, mas que podem influenciá-lo. 

Análise dos resultados 
 Analisando o modelo dos Mínimos Quadrados Ordinários, o re-

sultado do teste F, na 1ª equação estimada, ao nível de significância de 
1% foi 827.60 (p-valor = 0.000), rejeitando-se a hipótese básica nula dos 
parâmetros agregados (a hipótese nula do teste F: βi = 0) não se rejeitan-
do a hipótese alternativa do teste F: βi ≠ 0. Desta forma, concluímos que 
o modelo estimado é o apropriado para o estudo da demanda internacio-
nal por turismo no Brasil e que há evidência de que pelo menos uma das 
variáveis influa o turismo no Brasil. 

Analisando o teste t de Student para os coeficientes estimados do 
primeiro modelo (demanda internacional por turismo no Brasil), obser-
va-se que todos são estatisticamente diferentes de zero ao nível de signi-
ficância de 1% (lDEUR, lITBrasil, lcâmbio) e o coeficiente estimado da 
lDEUA ao nível de significância de 5%. Portanto, podemos concluir que 
estas variáveis podem exercer influência no turismo do Brasil.  

Analisando os sinais obtidos pode-se dizer que lDBEUR, lITBra-
sil, lcâmbio devem ter efeitos positivos sobre o turismo, enquanto um 
aumento da lDBEUA deve reduzi-lo. 

O valor da estatística de Durbin-Watson é 0,588, sendo que seu 
valor indica que rejeitamos a hipótese nula e concluímos que existe au-
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tocorrelação positiva. Aplicamos a correção dos resíduos através do AR 
(processos autoregressivos). 

Os testes de raiz unitária são significativos para três parâmetros e 
os resíduos DBrasil; ITBrasil e câmbio (estacionariedade); enquanto pa-
ra DEUA e DEUR não são significativos (não estacionariedade). Neste 
caso não houve evidência suficiente para rejeitar a hipótese nula de uma 
raiz unitária. Entretanto, houve evidência suficiente para rejeitar a hipó-
tese nula de que os resíduos de uma regressão ligando todos os parâme-
tros tenham uma raiz unitária. Ou seja, parece não haver uma relação de 
co-integração entre as variáveis estimadas. 

Foi aplicado o teste Shapiro-Wilk para verificar a normalidade dos 
resíduos da 1ª equação e concluímos que os mesmos têm distribuição 
normal. 

Pode-se relatar que os atentados de 11 de setembro nos Estados 
Unidos afetaram mais o mercado internacional. Aqui nem tanto. A alta 
do dólar foi o grande vilão – diz o presidente do Sindicato Nacional das 
Empresas Aeroviárias, George Ermakoff. Para se ter uma idéia, de janei-
ro a agosto o mercado doméstico de aviação registrou crescimento de 
3,9%, em relação ao mesmo período de 2001. No segmento internacio-
nal, a queda é de 5,5%, segundo dados do sindicato. 

No Brasil pode-se perceber que houve uma promoção de um aque-
cimento maior no turismo interno, com muitas pessoas optando por via-
jar internamente em vez de irem ao exterior e os impactos da alta do dó-
lar faz com que o Brasil se torne um destino alternativo altamente atra-
ente para turistas estrangeiros que, a partir dos atentados, começaram a 
redirecionar as viagens que teriam programado para a América do Norte. 

Passando para a 2ª equação estimada, aplicamos um teste F para 
decidir se os coeficientes estimados α1=α2=α3=0 são todos iguais a zero. 
O p-valor deste teste é 0.000 (91.59) sugerindo que se pode rejeitar uma 
hipótese nula de coeficiente zero. Portanto, há evidência de que pelo 
menos uma variável influencia a demanda por turismo nos Estados Uni-
dos. 

Os desvios padrão dos coeficientes estimados de α1,(terrorrismo), 
α2 (lEOcidental) e α3(lOMédio) são relativamente pequenos, sugerindo 
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que os coeficientes são significativamente diferentes de zero aos níveis 
de significância de 1% e, para o terrorismo, a 5%. 

Analisando os sinais obtidos pode-se dizer que lEOcidental e  lO-
Médio (este compõe-se de países como Israel e Arábia Saudita –aliados 
dos EUA) mantêm uma relação direta com a demanda por turismo nos 
EUA, enquanto a variável terrorismo afeta negativamente o turismo a-
mericano. O sinal negativo de α1 permite capturar a força do terrorismo 
na economia mundial. 

Pelo teste Shapiro-Wilk pode-se dizer que os resíduos têm distri-
buição normal. 

Ao nível de significância de 1% rejeita-se a existência de raiz uni-
tária tanto para DEUA como para DOMédio, mas não para o parâmetro 
DEOcidental. As primeiras diferenças produziram uma série estacionária 
no caso da variável DEOcidental. 

Em relação ao impacto do terrorismo nos Estados Unidos pode-se 
citar a instrução do Departamento de Segurança Interna dos Estados U-
nidos em relação às companhias aéreas com a finalidade de que estas 
tomem medidas adicionais para aumentar a segurança de aeroportos e 
aviões. Tais medidas vêm se somar a aumentos significativos na segu-
rança de aviação implementados desde 11 de setembro, como o reforço 
das portas das cabines, a inserção de autoridades federais de segurança 
nos vôos, aumento do exame federalizado de bagagens e da checagem de 
passageiros e a colocação de pilotos armados em algumas aeronaves. 

 
Conclusões 
 

Este trabalho apresenta uma análise do fluxo internacional por tu-
rismo. Considerou-se, primeiramente, um modelo cuja variável depen-
dente representa a demanda por turismo no Brasil e as variáveis inde-
pendentes representam o investimento total em serviços turísticos, a de-
manda por turismo no Brasil de turistas vindos dos Estados Unidos, a 
demanda por turismo no Brasil de turistas vindos da Europa e a taxa de 
câmbio. 
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Com o objetivo de analisar diretamente as elasticidades, ou seja, a 
influência das variáveis independentes sobre a dependente de cada mo-
delo, os modelos foram estimados em log-log. 

Para o primeiro modelo estimado, conclui-se que ele é apropriado 
para o estudo da demanda por turismo no Brasil e que as variáveis inde-
pendentes podem exercer influência no turismo brasileiro. Em relação 
aos sinais, todos os coeficientes estimados do investimento em serviços 
turísticos, demanda por turismo no Brasil de turistas oriundos da Europa 
e taxa de câmbio apresentaram efeitos positivos sobre o turismo, en-
quanto a demanda por turismo no Brasil de turistas oriundos dos Estados 
Unidos apresentou efeito negativo, reduzindo o turismo no Brasil. 

Posteriormente, foi analisado o segundo modelo onde a demanda 
por turismo nos Estados Unidos é considerada como variável dependen-
te. Para a análise foram consideradas como variáveis explicativas o ter-
rorismo, demanda por turismo nos Estados de turistas oriundos da Euro-
pa Ocidental, demanda por turismo nos Estados Unidos de turistas ori-
undos do Oriente Médio. 

Para este modelo estimado, pode-se concluir que há evidência de 
influência de pelo menos uma variável na demanda por turismo nos Es-
tados Unidos. Os parâmetros apresentaram efeitos positivos, ou seja, 
demanda da Europa Ocidental e do Oriente Médio (composto por países 
que são aliados aos Estados Unidos, como Israel e Arábia Saudita), man-
têm uma relação direta com a demanda por turismo nos Estados Unidos. 
O terrorismo indica uma influência negativa no turismo americano. 

Finalmente, apesar da análise destes modelos com as variáveis a-
presentadas, tem-se uma equação “incompleta”, pois para uma análise 
mais consistente há a necessidade de alguns outros dados que podem ser 
importantes para a conclusão, como PIB, motivos das viagens, entre ou-
tros. Estes são considerados nos modelos como o termo aleatório (µ), 
retratando que estes fatores podem exercer alguma influência nos mode-
los, quando considerados. 

Cabe constar que foram estimados dois outros modelos, um consi-
derando o modelo da demanda por turismo nos Estados Unidos, com as 
mesmas variáveis consideradas na segunda equação do estudo, acrescen-
tando somente a demanda por turismo no Brasil como variável indepen-
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dente. Outro considerou a mesma segunda equação, utilizando a variável 
t. Entretanto, conforme consta em anexo na demonstração dos resultados 
obtidos, os modelos não foram estatisticamente significantes, portanto, 
não foram considerados no estudo em questão. 

 
Comentários 

 
Conforme o Código Mundial de Ética do Turismo, as políticas tu-

rísticas devem ser conduzidas de tal forma que contribuam para a melho-
ria do nível de vida das populações das regiões visitadas e respondam às 
suas necessidades. As populações e comunidades locais devem associar-
se às atividades turísticas como também devem participar dos benefícios 
econômicos, sociais e culturais que elas geram e, sobretudo, da criação 
de emprego direto ou indireto daí resultante. 

É importante relatar que o turismo é uma atividade econômica que 
não discrimina. Ao contrário, inclui prestadores de serviço em sua ação. 
Milhares de trabalhadores nos Estados Unidos ou na Espanha vivem em 
função do turismo, possuem emprego e renda. Aqui não deve ser dife-
rente. Turismo é atividade que faz funcionar hotéis, restaurantes e cafés, 
promove shows, emprega artistas, enfim, distribui renda, ou seja, uma 
das características mais prováveis da atividade turística é sua capacidade 
de gerar emprego e produzir riqueza. O fato das pessoas se deslocarem 
entre os países, por si só, gera riqueza e emprega a população. 

Para o Brasil, particularmente, o turismo tem significativa impor-
tância. São poucos os países no mundo que desfrutam de natureza tão 
bela e generosa. São quase oito mil quilômetros de praias, que começam 
no hemisfério norte e vão até a região sul. Há formidável diversidade de 
climas. Existem cenários que agradam ao mais exigente turista. Enfim, 
há de tudo, praia, montanhas, serras, rios, lagos, comida farta e variada, 
cenários espetaculares e nada disso é convenientemente explorado. 

Além do aspecto físico, de suma importância no cenário mundial, 
temos uma característica determinante para a escolha do turista: vivemos 
sem a ameaça direta do terrorismo, ou até mesmo guerras que envolvam 
outros países, afinal, com diz Kaul (1985): “o turismo foi reconhecido 
como um entendimento social e cultural por oferecer a oportunidade de 
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promover o contato entre povos diferentes e facilitar a aquisição e a tro-
ca de informações sobre modos de vida, culturas, línguas e outras atribu-
ições sociais e econômicas das pessoas, bem como a possibilidade de 
fazer amizades e instaurar a boa vontade”. E isso, o Brasil oferece indis-
cutivelmente. 

Entretanto, temos que considerar que as crises econômicas são re-
correntes. O país precisa encontrar os caminhos sustentáveis para manter 
o desenvolvimento. Turismo, sem nenhuma dúvida, é um destes cami-
nhos. É atividade que pode correr ao largo da ação do Estado. Reclama, 
apenas, a conclusão de obras de infra-estrutura. O resto a economia pri-
vada faz. Gera empregos e produz pagamento de impostos. São 260 mi-
lhões de empregos no mundo inteiro, gerados diretamente pelo turismo, 
e 650 bilhões de impostos arrecadados2. O turismo, além do mais, é uma 
atividade econômica saudável, não é poluente.  

Em 2000, o turismo gerou 14,2% de Produto Nacional Bruto total 
e o setor turístico representou 9,5% de emprego total3. Isto demonstra, 
em parte, o interesse na demanda internacional por serviços turísticos no 
Brasil. Um melhor conhecimento da influência da demanda por turismo 
no Brasil é de fundamental importância para estudar o mercado de traba-
lho do setor e, conseqüentemente, seria de ajuda a pessoas com interes-
ses para aumentar o planejamento de estratégias para esta indústria im-
portante, gerando um crescimento econômico para o país. 
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Agentes inteligentes: uma classe robótica ou uma identidade cibernética 
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Resumo: O presente documento aborda questões ligadas à construção de 
agentes inteligentes que atuam em ambientes virtuais. Inicialmente é 
feita uma análise dos agentes do ponto de vista da robótica, e os tipos de 
agentes são organizados em classes segundo suas aplicabilidades. 
Esclarecendo o tipo robótico e as principais funções do agente, são 
ressaltadas algumas considerações ligadas a realização visual do agente 
em ambientes virtuais. A questão vigente desta pesquisa é a relação 
entre a capacidade intelectual e comportamental e a manifestação visual 
de um agente inteligente. 
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inteligente. 
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Introdução 

“Então não se lembra de como era o mundo sem os robôs? 
Houve uma época em que a humanidade 

encarava o universo sozinha, sem um amigo. 
Agora, o homem possui criaturas para ajudá-lo; 

criaturas mais fortes do que ele – mais fieis, 
 mais úteis e absolutamente devotadas a ele. 

 A espécie humana já não está sozinha.” 
Isaac Asimov  

 
Ao longo dos últimos cem anos, o contexto tecnológico da vida 

cotidiana mudou substancialmente haja visto que o homem hoje se en-
contra cercado por máquinas com as quais necessita interagir e manipu-
lar, até em situações banais. Não somente no campo profissional, mas 
também na vida doméstica, o ser contemporâneo, numa busca de confor-
to e situações práticas, envolve-se cada vez mais com dispositivos em 
diversos níveis tecnológicos. As máquinas influenciam as atitudes e as 
intenções do homem, fazendo parte do seu espaço, das suas comunica-
ções e até do seu corpo. No início do século XXI, vive-se uma verdadei-
ra revolução da informação e da tecnologia computacional que acarreta 
uma significativa complexidade social e afeta os sistemas de produção e 
de comunicação. 

Cada vez mais se afirmam novos conceitos tais como sociedade 
em rede, cibercultura, vida digital, homem simbiótico, e cada vez mais 
as tecnologias influenciam e estimulam a imaginação e a criação huma-
nas. Os novos meios de expressão, de criação e de experiências pessoais 
e coletivas trazidos pelo avanço tecnológico tendem a realizar práticas 
consideradas impossíveis até pouco tempo atrás como, a telepresença, a 
clonagem e o desdobramento de personalidade. Os ambientes e disposi-
tivos para viagens cibernéticas desmaterializam o corpo, recriam a iden-
tidade, alteram os sentidos e as emoções, e expandem as fronteiras da 
liberdade humana. Conceitos como rede de computadores, hipertexto, 
simulação, entre outros, atravessam todos os campos do saber, veiculam 
a produção do conhecimento e dão compreensão à atualidade. 
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Hoje, o homem que convive com todo esse arsenal tecnológico 
tornou-se mais prático, informado e exigente. Seu contexto tecnológico é 
constituído por máquinas cada vez mais complexas e aprimoradas, pron-
tas para servir não somente como extensão do conhecimento, mas tam-
bém como parceiras, ou empregadas junto ao homem. As perspectivas 
científicas apontam para uma substituição das máquinas atuais por má-
quinas inteligentes, interativas e amigáveis, substituindo o homem em 
diversas funções do cotidiano, e desta maneira instituindo o paradigma 
cibernético.  

Este paradigma cibernético, em termos científicos, se constitui por 
meios de duas áreas: a inteligência artificial e a vida artificial (Fernán-
dez e Moreno, 1997). As pesquisas desenvolvidas nessas áreas têm a 
ambição de criar máquinas inteligentes e de simular sistemas biológicos 
por meio da computação. O interesse central, por tanto, é o homem co-
mo ser pensante e como organismo vivo. O mesmo interesse marca as 
produções de arte contemporânea e as investigações poéticas. 

Neste contexto, o presente documento aborda algumas questões di-
retamente relacionadas com um certo tipo de máquina inteligente, e se 
propõe a definir e descrever a classe específica de robôs que atuam como 
agentes inteligentes. A finalidade deste estudo é apontar questões con-
ceituais que surgem no processo de concepção de agentes inteligentes e 
tentar estabelecer uma relação entre os domínios científico e artístico.  

Inicialmente, o agente inteligente é analisado segundo sua aplica-
bilidade e especificidade em termos práticos, e posteriormente ele é de-
finido como um ser virtual visualmente expressivo.  
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Agentes inteligentes como classe robótica  

Um personagem bastante explorado na literatura e no cinema de 
ficção científica é o robô. A sua imagem aí assume diversas feições, seja 
como humanóide – com todas as características antropomórficas do ho-
mem, desde o aspecto básico até a textura do cabelo e da pele – seja co-
mo uma máquina metálica e brilhante, decorada com botões de luz colo-
rida, pronunciando separadamente palavras com voz eletrônica e fria, 
andando ao lado de um homem a bordo de uma nave espacial. Todos 
esses robôs construídos por escritores, diretores de cinema e técnicos de 
efeitos especiais representam máquinas altamente sofisticadas, mil vezes 
mais capazes do que um ser humano.  

Na década de 20, o dramaturgo tcheco Karel Chapek usa pela pri-
meira vez o termo robô, mais precisamente na sua obra O robô universal 
do Russim. O termo robô deriva da palavra eslava rabota, que significa 
trabalho, mas se associa com mais freqüência ao substantivo rob, que 
significa escravo. A maioria dessas obras de ficção científica exprime o 
sonho da humanidade de criar um ser poderoso, imortal, invencível e 
perfeito, inteiramente, destinado a servir aos humanos. 

Nas obras de ficção científica é trabalhada a questão das diferenças 
entre os humanos e os robôs na esfera dos sentidos, dos sentimentos e do 
raciocínio personalizado. Na maioria das vezes, uma das principais ques-
tões é saber até que ponto o robô pode ser autônomo e complexo. Au-
mentando-se a sua inteligência, a fim de torná-lo mais útil, surge a preo-
cupação com os seus poderes e se questiona a existência de uma perso-
nalidade robótica. Na verdade, quando se reflete sobre a identidade do 
robô, as características que lhe são previamente conferidas pelo criador 
são da maior importância. Levando-se em conta estas características, é 
possível falar de personalidade robótica. 

O contato entre o homem e esse tipo de máquina pretende ser um 
processo de cooperação, de troca de conhecimentos e até de amizade. 
Mas será possível para uma máquina ser amiga, uma vez que foi pro-
gramada para executar ordens e que o seu sucesso pode ser atribuído ao 
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fato de não ter as fraquezas humanas, nem os seus sentimentos? Como 
se relacionam homens e robôs sem tornar perigoso esse convívio?  

Estas preocupações levaram ao estabelecimento das três leis da ro-
bótica, que se referem e tentam determinar exatamente as relações ho-
mem/robô. Primeira lei: um robô não pode ferir um ser humano nem 
permitir que um ser humano sofra algum mal. A segunda lei se refere à 
obediência robótica: o robô tem que seguir as ordens dadas pelo homem, 
exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira 
lei. Na terceira lei, o robô deve proteger sua própria existência, desde 
que tal proteção não contraste a primeira nem a segunda leis (Assimov, 
1975). 

Fora da ficção científica, na vida real, os robôs criados e emprega-
dos até hoje estão muito aquém das expectativas e das idéias oriundas do 
campo artístico, sobretudo porque a robótica é um domínio científico e 
tecnológico que necessita de um volume considerável de pesquisas. As 
pesquisas em robótica estão diretamente ligadas ao desenvolvimento da 
inteligência artificial, à tecnologia de telemanipuladores e à tecnologia 
de computadores. Existe, nessa área, um campo emergente que trabalha 
com simulação de personagens por meio de softwares; trata-se de robôs 
dotados de inteligência. 

A inteligência do robô está relacionada com a sua capacidade de 
interagir e de adaptar-se às modificações de ambiente mediante disposi-
tivos de controle, percepção, comunicação e decisão. Esse tipo de robôs 
habita tanto o espaço físico quanto o espaço virtual, podendo assumir 
diferentes formas. Dependendo do tipo de realidade classificam-se os 
tipos robóticos em duas categorias: robôs que atuam no mundo físico e 
robôs que atuam em ambientes virtuais. 

Robôs que atuam no mundo físico 

Esta primeira classe abrange robôs autônomos ou semi-autônomos 
que atuam no mundo físico, e vão desde os robôs empregados na indús-
tria, nas pesquisas espaciais ou submarinas, até os mais simples disposi-
tivos de fiscalização eletrônica, como também nas máquinas de automa-
ção bancária, e ainda nas máquinas de uso doméstico. Na indústria, os 
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robôs substituem o trabalhador nos trabalhos pesados ou de alto risco e 
em ambientes insalubres. 

Enquanto nas obras de ficção científica o robô é uma máquina uni-
versal, nas experiências industriais apenas os primeiros robôs tinham as 
características de universalidade. O conceito de robô universal relacio-
na-se com a sua versatilidade e tem dois aspectos: polivalência e adapta-
bilidade. A polivalência responde pela liberdade de movimentação e de 
orientação de estrutura mecânica do robô no espaço. Já a adaptabilidade 
se refere ao sistema de controle que permite ações adaptáveis às varia-
ções de carga de serviço e a diversos sistemas inteligentes de percepção, 
comunicação e tratamento de informação (Ferreira, 1988). 

Esses requisitos encareceram extremamente a construção de um 
robô 

al predominam robôs de manipulação que não 
estão 

e atuam em ambientes virtuais 

bôs construídos na forma de 
peças de software para atuarem em ambientes virtuais. Os ambientes vir-
tuais,

universal. Com a experiência adquirida nas práticas industriais, os 
engenheiros sugeriam um tipo de robô modular onde a polivalência cede 
lugar à modularidade. Este robô modular tem apenas dois ou três graus 
de liberdade, numa arquitetura adaptável ao tipo de utilização. O custo é 
menor e ele se destina à execução de tarefas relativamente simples, tais 
como a manipulação de peças pesadas, fundição, fabricação de peças de 
pequenas dimensões, etc. 

No contexto industri
capacitados ao deslocamento autônomo nem tampouco à adaptabi-

lidade. Sendo estas duas habilidades quase inexistentes, os robôs empre-
gados na indústria são máquinas manipuladoras que podem ser classifi-
cadas como robôs de produção (Ferreira, 1988). Esses robôs, caracteri-
zados por critérios puramente funcionais, são objetos de ampla pesquisa 
e investimento, considerando-se que o uso deles aumenta a produção, 
melhora a qualidade dos produtos e reduz os custos de mão-de-obra. 

Robôs qu

A segunda categoria se refere aos ro

 chamados também de realidade virtual, marcaram as pesquisas ci-
entíficas e artísticas na década de 90, abrindo espaço para experiências e 
criações. Eles se caracterizam segundo três conceitos principais: intera-
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ção, imersão e navegação. Além disso, são inerentes ao ambiente virtual 
a simulação e a reconstituição do real, fato este que o torna amplamente 
aplicável em diversos setores da indústria e da ciência. 

Mas, provavelmente, o aspecto mais discutido atualmente por so-
ciólogos e filósofos é direcionado aos processos comunicativos que o-
correm

de a-
gente

poder

programas complexos e a distribuição de informação em lar-
ga escala trouxeram a necessidade do agente, que surge como assistente 

                                                     

 dentro de um ambiente virtual. Nesses espaços, onde o fluxo de 
imagens coloridas é processado em tempo real, revela-se uma forma de 
comunicação radicalmente diferente, em comparação com as outras prá-
ticas (telégrafo, telefone, vídeofone, correio eletrônico, etc.). Quando se 
imerge em um ambiente virtual são possíveis encontros com diversos 
seres: clones1, representantes humanos e criaturas puramente virtuais. 
Divide-se a categoria de habitantes virtuais em agentes e avatares. 

Quando o robô feito de software é dotado de inteligência, ele é ca-
paz de agenciamento e de atos autônomos, e passa a ser chamado 

. Dependendo do seu grau de complexidade, o agente poderá ter 
alguns sentidos que recebam informação do mundo exterior e simulará 
certas funções psicológicas. Com esses sentidos, o agente poderá intera-
gir empregando o conjunto de características definidas por meio de pro-
gramação, como também poderá adquirir personalidade por meio de si-
mulação de comportamento humano. 

O agente é uma entidade computacional criada para habitar ambi-
entes dinâmicos e complexos. Dependendo do seu contexto, o agente 

á existir na forma de criatura modelada em 3D e animada por mei-
os computacionais (ver a questão das outras manifestações visuais). Se o 
agente se destina a ajudar do usuário na utilização de um software, por 
exemplo, ele pode aparecer na forma de ícone bidimensional ou sob uma 
forma determinada pelo usuário. (Um exemplo simples é o programa 
Word, que oferece ajuda em forma de um agente, cuja aparência pode 
ser determinada segundo a preferência do usuário: gênio, cachorro, má-
gico, etc.). 

A rápida evolução dos computadores juntamente com o desenvol-
vimento de 

 
1 Sob o termo clone compreende-se uma cópia idêntica de um ser. 
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partic

ciativa para ajudar o usuário, dando sugestões e 
autom

O presente estudo se interessa especialmente pela classe de agen-
este caso, o agente 

é um robô inteligente que tem por objetivo comunicar-se com os visitan-
tes do

do. Atual-
mente

ular para servir ao usuário. Pode-se confiar a ele a classificação de 
arquivos, a coleta de informações na rede e até aplicações e negociações 
com outros agentes parceiros. Acredita-se que, estando dotado de fala e 
de expressões suficientemente parecidas com as humanas, o agente se 
tornará um assistente intelectual indispensável (Rosnay, 1997). Esta es-
pécie de robô-programa é um ser virtual que trabalha com rapidez e exa-
tidão eletrônicas, e poderá vir a ser um fiel companheiro e conhecedor 
das rotinas de seu dono. 

Dependendo da suas capacidades comportamentais, distinguem-se 
três qualificações principais para com agente. O primeiro é um agente 
pró-ativo, que toma a ini

atizando a maioria das tarefas diárias, por exemplo; a segunda es-
pécie é a do agente adaptativo, que aprende as preferências e os hábitos 
do usuário e acompanha suas mudanças ao longo do tempo. O terceiro 
tipo é o agente personalizado, onde a assistência dada pelo agente de-
pende das exigências do usuário (Kerchove, 1997). 

Agentes Inteligentes – uma questão de identidade 

tes habitantes de sistemas virtuais on-line e off-line. N

 ambiente virtual. Ele deverá ser capaz de informar e orientar, po-
dendo ser crítico e até mesmo expressar o seu estado emocional. Em 
termos de imagem o agente pode ser modelado em três dimensões ou 
representado como ícone bidimensional. Independentemente do tipo de 
imagem que determina a aparência do agente, este pode assumir a forma 
de clones humanos, de animais, de alienígenas ou mesmo realizar-se 
como imagem abstrata. O nível de suas habilidades expressivas e comu-
nicativas depende do nível de complexidade da programação. 

Certos agentes servem apenas para dar avisos úteis aos visitantes 
assim que detectam a presença deles. Estes são agentes com funções 
primárias apresentando um nível de ação relativamente limita

, há um grande interesse por agentes que sejam capazes de com-
preender uma linguagem natural (como o português, por exemplo), de 
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responder a perguntas – podendo oferecer informações ou até mesmo dar 
a sua opinião – além de interagir com o visitante segundo outras manei-
ras. No agente, a vida artificial toma forma ao receber características fí-
sicas e comportamentais.  

O agente inteligente, que habita o espaço virtual, é construído fre-
qüentemente como um sistema baseado em conhecimento; o agente si-
mula o comportamento racional para dar assistência especializada a visi-
tantes

os, as técnicas de modelagem 
e de 

m comporta-
mento

são desta são analisados fatores como a 
exper

 humanos. Nos dias de hoje, os dispositivos de simulação e os efei-
tos por eles causados não são assim tão perfeitos que possam ser con-
fundidos com experiências reais. Apesar disto, a realidade virtual atinge 
todos os setores da vida contemporânea, sendo amplamente explorada 
com objetivos científicos, educacionais, artísticos, ecológicos, comerci-
ais, como entretenimento e muitos outros. 

Em certos projetos de realidade virtual a concepção visual e con-
ceitual do ambiente e dos seus habitantes é conferida a artistas que atu-
am na área da arte computacional. Em outr

dotação de inteligência artificial são usados especificamente com 
objetivos artísticos. Tanto no primeiro, quanto no segundo caso, se abre 
um vasto universo para exploração da imagem do corpo e da noção de 
identidade em termos estéticos. Compreende-se o interesse artístico pela 
construção de agentes inteligentes como uma necessidade de investigar o 
surgimento da vida inteligente e o mistério da consciência. 

Na concepção visual de um agente inteligente devem ser levadas 
em consideração suas características comportamentais e temperamentais. 
A imagem do agente deve atender a uma personalidade e u

 previamente definidos, de forma que se possa falar em construção 
de uma identidade cibernética. 

A identidade como assunto sociológico e antropológico é direta-
mente relacionada com o contexto sócio-cultural do indivíduo em ques-
tão, de forma que na compreen

iência cotidiana relacionada às condições econômicas, o nível de 
educação, a especificidade cultural em termos de nacionalidade e classe 
social. Como essas questões se relacionam quando se trata de construção 
de identidade de um agente inteligente? 
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Não seria um exagero definir como ponto de partida dessas consi-
derações o ambiente em que o agente atua. Dependendo do contexto vir-
tual e

l 
como

ão de identidade e a no-
ção d

uiz Horácio de Matta). Rio de Janeiro:     
xpressão e cultura, 1975. 

La vie artificielle. Paris: Seuil, 1997.  

 das tarefas que lhe são conferidas será pensada a construção ima-
gética de sua identidade. Neste caso trata-se de um ser dotado de inteli-
gência artificial, e talvez o conceito antropológico de identidade deve ser 
investigado com bastante cautela. Contudo, a imagem corporal deste ser 
e as suas formas de expressão por meio da imagem são de importância 
inegável, principalmente quando se tem em vista (mesmo não num futu-
ro imediato) a concepção de uma criatura realmente autônoma.             

Neste sentido, considera-se necessário um estudo sobre a imagem 
corpórea em termos estéticos e sobre as potencialidades do corpo virtua

 imagem em metamorfose. Idéias desse gênero desafiam a tradição 
das religiões e a compreensão humanista do individuo único e conscien-
te. Por outro lado, surge a hipótese que projetos de arte e tecnologia, que 
investigam as questões acima mencionadas são uma tentativa de ameni-
zar a lacuna clássica entre lógica científica e visão humanista. Uma vez 
que, a arte trata do eu e da experiência subjetiva e se alimenta das angus-
tias intelectuais do seu tempo, ela não pode ficar desinteressada. Consi-
derando, que o eu e a experiência subjetiva são assuntos centrais da prá-
tica artística, que por sua vez é alimenta das angustias intelectuais do seu 
tempo, o tema inteligência artificial versus identidade e imagem corporal 
trás um rico discurso conceitual e ideológico.   

A relação entre inteligência artificial e manifestação visual de a-
gentes inteligentes coloca em questão a definiç

e sujeito, levantando uma das perguntas clássicas do pensamento 
filosófico: quem é o homem? 
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