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RESUMO

O turismo de cassinos é o tema da presente investigação, cujo recorte espacial contempla a
região da tríplice fronteira visto que representa importante oferta turística, constituindo-se no
Destino Iguaçu. A consideração da tríplice fronteira enquanto território e espaço turístico
contíguo leva em consideração o fato de que em 2007 se cria a gestão integrada de turismo
envolvendo áreas fronteiriças do Brasil, Paraguai e Argentina. Nesse sentido, Foz do Iguaçu,
enquanto destino turístico, oferta os jogos de apostas como um de seus produtos. Alguns estudos,
inclusive, demonstraram que a percepção do turista é de que os cassinos pertencem à oferta
turística deste município. Neste contexto, a pesquisa se constitui como uma oportunidade de
evidenciar o cassino, como atrativo turístico complementar aos atrativos principais do Destino
Iguaçu, buscando entender as motivações dos fluxos para estes atrativos a partir da perspectiva
do turista. A importância acadêmica da pesquisa leva em conta que a realidade específica dos
cassinos na tríplice fronteira, enquanto motivação turística ou localização territorial, constitui
uma lacuna. Tendo em vista a contextualização delineada, levanta-se um questionamento com o
propósito de contribuir com o processo de desenvolvimento da presente pesquisa: Quais são os
fatores motivacionais que levam os turistas a visitar os cassinos do Destino Turístico do Iguaçu?
Dessa forma, propõem-se como objetivo geral da pesquisa, identificar os fatores motivacionais
que levam os turistas a visitar os cassinos do Destino Turístico do Iguaçu. Assim, elegeu-se
analisar os motivos que levam a escolher este segmento utilizando o modelo conceitual de
análise das motivações push e pull (DANN, 1977; CROMPTON, 1979) a partir dos cassinos do
Destino Turístico do Iguaçu. A metodologia utilizada foi de natureza qualitativa partindo da
captura de 2.197 comentários no site Tripadvisor dos principais cassinos da tríplice fronteira:
Casino Iguazu, Casino Del Este, Casino Acaray, Casino American e Casino Platinum;
abrangendo desde o primeiro comentário em Agosto de 2012 até o mês de Março de 2020. A
coleta dos dados, tabulação e o tratamento dos dados foram realizados por meio de mecanismos
para análise de textos do software R, gerando quadrigamas (sequências de quatro palavras),
sendo possível catalogar os fatores motivacionais que emergiram. A interpretação dos dados foi
implementada por meio da aplicação da análise de conteúdo proposta por Bardin (2016),
objetivando extrair conceitos e então definir as categorias correlatas às variáveis indicadas pela
teoria que fundamentou o estudo. Ao final do processo, chegou-se aos resultados mais relevantes
referentes aos fatores push, de que a dimensão novidades predomina, seguido da socialização,
repouso e relaxamento; enquanto aos fatores pull, a dimensão infraestrutura predomina, seguido
de bares e entretenimento, acomodações e transporte. Os achados de pesquisa estão em sintonia
com outros estudos realizados com a mesma metodologia em destinos com cassinos nos Estados
Unidos, Europa e Ásia. Em relação à contribuição prática do estudo, destaca-se a oportunidade
de ampliar estratégias de integração do atrativo cassino aos demais existentes na região da
tríplice fronteira, aumentando a permanência do turista. Como contribuição acadêmica, colabora
para reduzir uma lacuna existente na pesquisa brasileira, somando-se a estudos internacionais
que abordam o turismo de cassino como produto e não apenas como elemento histórico, num
contexto, em que o destino não está limitado por fronteiras político-administrativas, mas sim,
pela movimentação do turista no espaço.

Palavras-chaves: Turismo. Turismo de cassinos.  Motivações. Push e Pull.  Destino Iguaçu.



ABSTRACT

Casino tourism is the subject of the present investigation, whose spatial cut contemplates the
triple border region since it represents an important tourist offer, constituting the Iguaçu
Destination. The consideration of the triple border as a territory and contiguous tourist space
takes into account the fact that in 2007 the integrated management of tourism was created
involving border areas of Brazil, Paraguay and Argentina. In this sense, Foz do Iguaçu, as a
tourist destination, offers betting games as one of its products. Some studies even showed that
the tourist perception is that casinos belong to the tourist offer of this municipality. In this
context, the research constitutes an opportunity to highlight the casino, as a tourist attraction that
complements the main attractions of the Iguaçu Destination, seeking to understand the
motivations of the flows to these attractions from the tourist's perspective. The academic
importance of the research takes into account that the specific reality of casinos on the triple
border, as a tourist motivation or territorial location, constitutes a gap. In view of the outlined
contextualization, a question arises with the purpose of contributing to the development process
of this research: What are the motivational factors that lead tourists to visit the casinos of the
Tourist Destination of Iguaçu? In this way, it is proposed as a general objective of the research, to
identify the motivational factors that lead tourists to visit the casinos of the Tourist Destination of
Iguaçu. Thus, it was chosen to analyze the reasons that lead to choose this segment using the
conceptual model of analysis of push and pull motivations (DANN, 1977; CROMPTON, 1979)
from the casinos of the Tourist Destination of Iguaçu. The methodology used was qualitative in
nature, based on the capture of 2,197 comments on the Tripadvisor website from the main
casinos on the triple border: Casino Iguazu, Casino Del Este, Casino Acaray, Casino American
and Casino Platinum; covering from the first comment in August 2012 to the month of March
2020. Data collection, tabulation and data processing were carried out through mechanisms for
text analysis of the R software, generating quadrigams (sequences of four words), making it
possible to catalog the motivational factors that emerged. Data interpretation was implemented
through the application of content analysis proposed by Bardin (2016), aiming to extract
concepts and then define the categories correlated to the variables indicated by the theory that
supported the study. At the end of the process, the most relevant results were reached regarding
the push factors, in which the novelty dimension predominates, followed by socialization, rest
and relaxation; while for pull factors, the infrastructure dimension predominates, followed by
bars and entertainment, accommodation and transport. The research findings are in line with
other studies carried out with the same methodology in destinations with casinos in the United
States, Europe and Asia. Regarding the practical contribution of the study, there is an opportunity
to expand strategies for integrating the casino attraction with the others existing in the triple
border region, increasing tourist permanence. As an academic contribution, it collaborates to
reduce an existing gap in Brazilian research, adding to international studies that approach casino
tourism as a product and not just as a historical element, in a context where the destination is not
limited by political-administrative borders, but rather, by the movement of tourists in space.

Keywords: Tourism. Casino Tourism. Motivations. Push and Pull. Iguaçu Destination.
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1 INTRODUÇÃO

Foz do Iguaçu, enquanto destino turístico, oferta os jogos de apostas como um de seus

produtos, visto que se observa na campanha publicitária Foz do Iguaçu Destino do Mundo, a

alegação de que “Foz do Iguaçu é a melhor opção do país para quem não resiste a uma boa

aposta” (FOZ DO IGUAÇU DESTINO DO MUNDO, 2020). É com este argumento que a

cidade se apresenta aos turistas através do marketing institucional, evidenciando que “bem

pertinho”, nas cidades-irmãs, na região de fronteira, estão os cassinos. Essa ação promocional

descreve o contexto de integração do destino turístico na tríplice fronteira, localizada na região

Oeste do Estado do Paraná, onde ocorre o encontro de Foz do Iguaçu (Brasil) com Ciudad del

Este e Puerto Iguazú, Paraguai e Argentina respectivamente.

Além disso, tem-se evidências que a cidade nutre expectativa favorável em relação a

regulamentação dos jogos conforme se observa no seguinte trecho: “A liberação dos cassinos

em grandes polos de turismo internacional, como Foz do Iguaçu, está prevista no Marco

Regulatório dos Jogos no Brasil, em discussão no Congresso Nacional.” (FOZ DO IGUAÇU

DESTINO DO MUNDO, 2020)

A conurbação transnacional foi o vetor do desenvolvimento do turismo nessa região

(CURY, 2010). Segundo este autor, foi o crescimento do turismo em Foz do Iguaçu, que gerou

impacto no crescimento das localidades de países vizinhos, em uma relação interdependente.

Alguns estudos, inclusive, demonstraram que a percepção do turista é de que os cassinos

pertencem à oferta turística de Foz do Iguaçu conforme apontado por Gândara, Souza e Lacay

(2011, p. 38) e Thomaz (2014, p. 156).

Feger et al. (2010) apresentam que os municípios ou locais com uma hierarquia maior de

atrativos são os que ficam em situação privilegiada para condução do fluxo turístico, por esta

perspectiva o turismo nos cassinos estaria evidenciado que ocorre a partir de Foz do Iguaçu, por

se tratar do elo turístico com poder de atração de turistas de maiores distâncias. Souza (2017)

reforça as consequências dessa proximidade territorial, afirmando que, se a tríplice fronteira

envolve cidades-irmãs, então neste caso são trigêmeas. Para o autor, mesmo não havendo um
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governo comum, os impactos das atuações da gestão pública em diversos setores, de certa

maneira, vão atingir umas às outras.

Consoante com essa situação, Foz do Iguaçu a partir do ano de 2007, articula ações

públicas e privadas em prol do turismo na fronteira através de uma gestão turística integrada

entre os países (VIEIRA et al, 2014). De acordo com seus idealizadores tal ato tem por objetivo

divulgar, promover, qualificar, melhorar a infraestrutura e fortalecer a imagem do Destino

Iguaçu. Esclarece Ruiz, Anjos e Anjos (2013), que partiu da Secretaria de Turismo do referido

município o mote da gestão integrada “Destino do Mundo” em face ao elevado número e

diversificação de nacionalidades que visitam a região anualmente.

Chim-Miki e Batista-Canino (2016) entendem esse cenário existente no contexto do

Destino Turístico Iguaçu como uma coopetição turística, ou seja, uma formação de redes que

chegou a nível de governança. Estas autoras definem que há uma cooperação entre os países em

prol do turismo na região como um todo.

O alcance prático dessa iniciativa atinge objetivamente o marketing turístico, como se

pode deduzir do que a gestão integrada elenca como seus principais feitos: assessoria de

imprensa, internet e redes sociais, folheteria e material promocional, participação em feiras e

eventos nacionais e internacionais, patrocínios, captação de eventos e criação de um calendário

fixo de eventos para difundir a imagem positiva de Foz do Iguaçu e região (FOZ DO IGUAÇU

DESTINO DO MUNDO, 2020).

Neste contexto, a pesquisa se constitui como uma oportunidade de evidenciar o cassino,

como atrativo turístico complementar aos atrativos principais do destino. Nesta ótica, busca-se

entender o turismo de cassinos do Destino Iguaçu a partir da perspectiva do turista.

A relevância acadêmica desta pesquisa se sustenta na medida em que Foz do Iguaçu é o

destino turístico do Paraná que mais se destaca (CASTRO, 2020). Seu principal atrativo, as

Cataratas do Iguaçu, recebem anualmente 2 milhões de visitantes oriundos de 177 nacionalidades

diferentes (ICMBio, 2019). Em situação muito comum, as Cataratas do Iguaçu e a Usina

Hidrelétrica de Itaipu, enquanto atrativos turísticos, monopolizam o foco dos estudos turísticos,

seja por escolha do pesquisador ou como resultado dos achados em suas investigações

(RAPANELLI, 2018; CASTRO, 2020). Verifica-se que a realidade específica dos cassinos na
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tríplice fronteira, enquanto motivação turística ou localização territorial, constitui uma lacuna,

visto que segundo Penna (2019) há uma literatura nacional incipiente sobre o tema. Em parte,

pode-se atribuir a exígua produção científica sobre o objeto à falta de regulamentação da

atividade em território nacional (PAIXÃO; PAIXÃO, 2015).

As pesquisas de produção nacional sobre o tema, no campo do turismo, em geral,

abordam fatos históricos, ou seja, época anterior a 1946, período prévio à proibição do jogo no

Brasil, conforme relembram Massukado e Teixeira (2006, p. 204): “Foi nessa ocasião que se

construiu o Hotel Cassino, em Foz do Iguaçu, o primeiro empreendimento voltado

exclusivamente para o turismo no Estado”. Esse fato, nos informa que foi justamente um cassino

o empreendimento a abrir caminho para o turismo de Foz do Iguaçu.

Nessa linha de investigação, Paixão (2005) retratou o Brasil em sua Belle Époque,

período de 1930 à 1945, chamado também de “anos dourados”, período em que os cassinos se

destacam para além dos jogos, abrangendo também o setor de shows ao vivo, tendo lançado à

fama internacional, através de seus palcos, nomes como Carmem Miranda, uma das mais

relevantes atrações do Cassino da Urca no Rio de Janeiro (MAGALHÃES, 2020).

Por seu turno, na literatura internacional o tema tem sido explorado de diversas formas e

a partir de diferentes destinos, com destaque para os fatores motivacionais que levam os turistas

para os cassinos (CHAN; WAN; WONG, 2015; LI; WONG; KIM, 2016; WONG;

ROSENBAUM, 2012) os quais citam os fatores push e pull a partir dos turistas de Macau. Mais

recentemente, Carvalho (2021) investigou também os fatores push e pull baseando-se em turistas

que visitam frequentemente cassinos em zonas costeiras da Europa (Portugal, França e Grécia).

Gândara e Paixão (1998, p.19) expõem uma estimativa que amplia a importância da

presente pesquisa, e justifica o seu foco de interesse no público nacional, ao evidenciarem que

80% do público nos cassinos próximos ao Brasil se constitui dos próprios brasileiros.

A pesquisa visa trazer, além da contribuição teórica descrevendo as dimensões, também a

exploração do conteúdo gerado pelos usuários nas redes sociais, em virtude da sua possibilidade

como fonte de dados, em vista dos atuais avanços na tecnologia da informação e comunicação

que impactam no turismo (BUHALIS, 2019). Neste sentido, concordam Sousa, Fernandes e

Pequeno (2021) para quem, os gestores e entidades promotoras do turismo podem extrair das
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informações geradas nestes meios obtendo melhor proveito dessas tecnologias para criar valor

aos turistas. A partir deste entendimento é que a escolha pelo Tripadvisor se sustenta uma vez

que o mesmo é especializado em comentários de viagens. Tal situação também é um ponto a ser

explorado conforme aponta o Plano Paraná Turístico 2026 (CEPATUR, 2016, p. 10), para quem

o Paraná precisa avançar em conhecimento mais detalhado da demanda turística pelo uso do big

data.

Tendo em vista a contextualização delineada, levanta-se um questionamento com o

propósito de contribuir com o processo de desenvolvimento da presente pesquisa: Quais são os

fatores motivacionais que levam os turistas a visitar os cassinos do Destino Turístico do Iguaçu?

A partir desse questionamento, elegeu-se como recorte espacial da pesquisa a região da

tríplice fronteira, já caracterizada no início deste texto, por representar importante oferta turística

dentro do Destino Iguaçu. Consoante a essa escolha, delimitou-se como objetivo geral da

pesquisa, identificar os fatores motivacionais que levam os turistas a visitar os cassinos do

Destino Turístico do Iguaçu.

Para o alcance do objetivo geral, foram definidos ainda os seguintes objetivos

específicos: analisar por meio dos comentários no Tripadvisor os fatores motivacionais que

levam os turistas aos cassinos que estão avaliados nesta plataforma, quais sejam, o Casino

Iguazu, Casino Del Este, Casino Acaray, Casino American e Casino Platinum, usando o modelo

conceitual bidimensional push e pull proposto por Dann (1977) e Crompton (1979); verificar de

que forma os cassinos se apresentam enquanto atrativo turístico dentro do contexto do Destino

Iguaçu; e entender melhor o comportamento do consumidor, considerando os fatores push e pull

e comparando com os achados dispostos na literatura.

Dessa maneira, apresentam-se os resultados deste estudo em cinco capítulos, conforme se

descreve na sequência. Após esta introdução, o capítulo um, é dedicado à fundamentação teórica,

no qual, expõe-se sobre a origem do turismo de cassinos, a dimensão atual do mercado, citando

os principais players deste segmento, bem como o contexto dos cassinos da tríplice fronteira.

Após adentra-se na temática da motivação turística, os modelos de análise e seus autores para

então se chegar ao modelo bidimensional push e pull.
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Já o terceiro capítulo é reservado para exposição dos procedimentos metodológicos

adotados para esta pesquisa, expondo as razões da escolha da abordagem qualitativa, o uso de

banco de dados secundários, a utilização dos softwares R, bem como a fundamentação do porquê

a análise de conteúdo foi realizada partir de quadrigramas.

Por seu turno, o quarto capítulo onde se expõe os achados da pesquisa separados por

fatores e dimensões, confrontando-se os resultados com o referencial teórico. Por fim, o capítulo

cinco, onde se retoma os objetivos que puseram esta investigação em marcha e se apresenta de

que maneira o estudo deu conta de responder a eles, tratando-se das considerações finais.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 TURISMO DE CASSINOS

A história nos mostra que a prática do jogo está ligada à aristocracia. A própria palavra

“cassino”, de acordo com Parvulesco (2008) citado por Vieira (2014) , advém do diminutivo de

casa na língua italiana. Segundo Vieira (2014) foi no ano de 1574 que surgiu, na cidade de

Florença, o primeiro cassino no formato que o conhecemos hoje, modelo que mais tarde foi

replicado em Veneza.

Seguindo este argumento, Rejowski (2002) nos informa que na tríade de movimentos que

formaram as bases principais do turismo moderno, o cassinismo é um deles. Argumenta-se na

literatura que a aposta, juntamente com o termalismo e o paisagismo proporcionaram as elites do

século passado aliar os jogos às estâncias hidrominerais erigidas em lugares de reconhecido valor

paisagístico. Como exemplo cita-se Spa  Francorchamps na Bélgica ou Termas de Araxá no

Brasil (durante o período em que o jogo era regulamentado) (PAIXÃO; PAIXÃO, 2015).

Para Bulatovic et al (2017) o turismo de cassinos é um turismo temático ou turismo de

interesse especial (SIT, sigla original em inglês). Trauer (2006) explica que o SIT (special

interest tourism) é fruto do desenvolvimento econômico do turismo moderno em que se busca

vender uma experiência. Assim, sugere Opaschowski (2001) citado por Trauer (2006) que, no

contexto descrito, o turista estaria buscando estímulos emocionais e demandando a compra de

sensações e não produtos.

Acrescenta Eadington (2002) que, a forma regulamentada de jogo mais associada ao

turismo é o jogo de cassino. A esse respeito, já Boullón (1990), argumentava que o atrativo

cassino é do tipo que mais gera tempo de permanência do turista na localidade. O mercado de

cassinos entende esse aspecto como um corolário, que se manifesta, por exemplo, em análise
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SWOT elaborada pelo Monarch Casino & Resort Inc, o qual apontou que no quesito1

oportunidade, espera se beneficiar do crescimento do turismo projetado nos EUA para o período

2021 à 2028. (MONARCH, 2021), como pode ser observado no trecho transcrito a seguir:.

[...]The company is likely to benefit from the positive
outlook for the US Travel and Tourism (US T&T)
industry. As per the World Travel & Tourism Council
(WT&TC), direct contribution of the US T&T industry
to the country’s GDP is expected to increase 2.5% per
annum to reach US$673.9 billion in 2028. The
industry's total contribution to the US economy is
expected to increase to US$1,954.1 billion in 2028. The
visitor exports are estimated to increase 3.4% per
annum to reach US$291.7 billion in 2028. Increase in
investments in the US T&T industry to US$176.3
billion in 2028 is likely to boost activities within the
industry.[...] (MONARCH, 2021, p. 6)

Eadington (2002) pondera que outras formas populares de jogos (loterias, corridas de

cavalo, etc) tem como público-alvo predominante a população local e não impactam diretamente

no turismo. O autor destaca ainda que, foi o sucesso econômico do destino turístico Las Vegas,

em especial durante os anos 1980 e 1990, que estimulou a regulamentação dos cassinos ao redor

do mundo.

Segundo o autor, com este know-how, Las Vegas, uma das 16 cidades do Estado de

Nevada nos Estados Unidos (EUA), se constitui em referência obrigatória a quem busca entender

o mercado de cassinos. De igual entendimento, Penna (2019) afirma que o início da literatura

que contempla os jogos se deu à sombra da indústria de cassinos nos Estados Unidos.

A atividade econômica dos cassinos nos EUA não fica restrita a Las Vegas, mas também,

distribui-se por boa parte do país, visto que a legalização dos jogos naquele território inclui

empreendimentos desta natureza em reservas indígenas, cidades históricas, em barcos, locais

urbanos e suburbanos (EADINGTON, 2002).

1 O processo de identificação de forças, oportunidades, fraquezas e ameaças trata-se da análise SWOT (sigla em
inglês para strenghts - forças; weaknesses - fraquezas; opportunities - oportunidades; e threats - ameaças). DINIZ, A.
L. M. (ORG.). Estratégias de Gestão e Organização Empresarial. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2014.
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Segundo a OMT (2020) o turismo internacional cresceu 4% em 2019. Contudo, já

contabilizando os efeitos da pandemia COVID-19, é possível observar na Tabela 1 que a

performance do turismo no que se refere aos cassinos em Las Vegas por exemplo, no ano de

2019 comparativamente a 2020 reduziu seu desempenho pela metade como a taxa de ocupação

de 88,9% caindo para 42,1% (LVC&VA, 2021). Em relação ao faturamento, uma característica

dos cassinos é apresentar sua performance com base nos impostos gerados, tal procedimento

pode ser explicado a partir de Penna (2019) para quem isto ocorre em função da forte

regulamentação governamental que o setor apresenta, é como dar uma resposta à sociedade em

primeiro lugar.

Neste sentido, Carvalho (2021) corrobora evidenciando que uma das grandes razões pelas

quais o jogo de cassino se tornou tão popular recentemente, como fonte para ampliar a

disponibilidade de recursos públicos, consiste justamente no significativo incremento no volume

de impostos que gera. O autor traz, por exemplo, que em 2009, a indústria de jogos de cassino

sozinha contribuiu com 73% do total de receitas fiscais em Macau e representou 23% do

emprego em 2013. A capacidade de utilizar esses impostos para investir no incremento da

economia e na sociedade reverbera muito valor ao jogo, como uma oportunidade de negócio

atrativo do ponto de vista governamental.

TABELA 1 - LAS VEGAS EM NÚMEROS

LAS VEGAS EM NÚMEROS

INDICADOR 2019 2020

Número de visitantes 42.523.700 19.031.100

Taxa média de ocupação 88,9% 42,1%

Impostos (em USD$) 10.355.663.000 6.540.892.000

FONTE: Elaboração do autor a partir dos dados Las Vegas Convention & Visitors Authority (2021)

Os números mostram que os cassinos de Las Vegas no ano de 2019 pagaram USD$ 10

bilhões em impostos como consequência de um faturamento bruto na ordem de USD$ 113
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bilhões (Tabela 2). Neste sentido, o mesmo conjunto de dados confirma a liderança de Las

Vegas como o grande player global no segmento de cassinos. Dessa forma corroboram o que diz

Paixão e Paixão (2015) ao apontar o surgimento no cenário internacional do destino turístico de

Macau (China), o qual vem rivalizando com Las Vegas (EUA) no que tange aos recordes de

faturamento global neste segmento. Assim, destinos como Las Vegas e Macau possuem hoje

resorts de cassino que contribuem para uma receita anual de vários bilhões de dólares

(CARVALHO, 2021).

TABELA 2 - CASSINOS RANKING POR PAÍS SEGUNDO FATURAMENTO EM 2019 (USD$ BILHÕES)

FONTE: World Casino Directory (2019)

Contudo, ainda a liderança dos EUA é robusta, neste sentido Eadington (2002) faz uma

observação de que, Las Vegas teve um crescimento fenomenal, e estabeleceu um ideal quase

inatingível por causa dos seus complexos de cassinos.

Os cassinos encontram-se regulamentados em quase todos os países do mundo, com raras

exceções, como é o caso do Brasil (PAIXÃO; PAIXÃO, 2015). O turismo de jogos de apostas é

relevante porque é uma atividade que traz riqueza para uma cidade e pode elevar o seu nível de

renda, como já descrito em lugares como Macau, que antes do surgimento da Covid, deveria

ultrapassar o Catar como o lugar mais rico do mundo (CARVALHO, 2021).

Leiper (1989) citado por Bulatovic et al (2017) foi o primeiro a estabelecer a relação

entre turismo e jogos de apostas, descrevendo os perfis mais propícios de jogadores de cassino,

os separando entre, wanderlust e sunlust. Sendo que o primeiro perfil viaja com o objetivo de
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explorar o destino, natureza e vida selvagem e o segundo mais voltado a sol, mar e areia. Assim,

na conclusão do autor o segundo perfil seria mais propenso a demandar os cassinos.

Nessa mesma linha, Paixão e Paixão (2015) traçam um panorama dos frequentadores de

cassino e os dividem em três classificações, a saber:

a) jogadores profissionais (competem em torneios ou apostam como profissão);

b) jogadores eventuais (apostam por lazer e entretenimento); e

c) jovens e adultos não-jogadores (maiores de idade que não apostam, porém

usufruem atrativos, bens, equipamentos e serviços que complementam os jogos

de cassinos).

À medida que o jogo evoluiu, não só as concessões mudaram, mas também o negócio dos

cassinos. Por exemplo, na atualidade, a receita não relacionada a apostas de Las Vegas é maior

do que a obtida por meio dos jogos. (LVCVA, 2021). Neste sentido, corroboram os achados de

Minasi e Pereira (2017) os quais evidenciaram que as apostas não estavam na preferência dos

turistas pesquisados em sua investigação.

Assim, esclarece Schwartz (2019) que com o tempo, o modelo de negócios dos cassinos

mudou para obter receitas de diferentes fluxos de demanda, como hotel, restaurante e

entretenimento, dando lugar à resorts de cassino que oferecem uma multiplicidade de serviços,

proporcionando ao cliente uma experiência muito mais abrangente do que apenas jogos de

apostas.

A classificação de jogadores profissionais encontra similaridade nos estudos de Penna

(2019) para quem a demanda de cassinos poderia ser comparada ao caso das loterias, onde a

demanda por jogos seria positivamente influenciada pelo montante do prêmio a ser pago, ou seja,

pelo valor esperado da aposta.

Por outro lado, Penna (2019) também traz suas ponderações consoantes as classificações

de demanda “b” e “c” apontadas por Paixão e Paixão (2015), vislumbrando outros perfis de

clientes de cassinos que buscam por experiências sociais, tais como, associadas à localização e à

comodidade oferecida pela região que abriga os cassinos.

Com a difusão dos cassinos em todo o mundo, o surgimento de jogos de apostas online e

loterias, consolida a prática das apostas como uma atividade de lazer e a indústria do jogo então
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cresce de forma vigorosa nos últimos 30 anos, ganhando valores normativos, reguladores,

cultural-cognitivos e legitimidade (HUMPHREYS, 2010; WESTBERG; BEVERLAND;

THOMAS, 2017).

2.1.1 CASSINOS NO DESTINO TURÍSTICO IGUAÇU

No que se refere a realidade mais próxima, ou seja, os cassinos em países que fazem

fronteira com o Brasil, tem-se que Boullón (1990) já descrevia em sua obra a estrutura observada

na região da tríplice fronteira, onde se encontra o Destino Turístico Iguaçu:

Na América Latina não existem centros como o de Las
Vegas, nos Estados Unidos, onde o jogo é a principal
atração. Talvez Puerto Stroessner , no Paraguai e2

Merlo, na Argentina, sejam exemplos mais
semelhantes, mas [...] no momento suas instalações
estão limitadas a alguns cassinos (Boullón, 1990, p. 40)

Neste sentido, Ruiz, Anjos e Anjos (2013) descrevem a localidade enquanto destino

turístico com a situação geográfica que o favorece, elencando sua posição estratégica, por estar

entre o Paraguai e a Argentina (Figura 1), facilitando o acesso ao destino, tanto rodoviário

quanto aéreo, com três aeroportos internacionais distribuídos na região da tríplice fronteira. As

duas cidades vizinhas são consideradas destinos complementares que, por meio de seus atrativos,

ajudam a aumentar a permanência média na região e, consequentemente, no destino Foz do

Iguaçu.

2 Atual Ciudad del Este.
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FIGURA 1 - MAPA DESTINO TURÍSTICO DO IGUAÇU

FONTE: Adaptado de Secretaria de Turismo Foz do Iguaçu/PR

Castrogiovanni (2012) ao citar essa fronteira a chama de entrelugar amalgamado, o que

se observa com o turismo de cassinos na fronteira, este já cristalizado como oferta turística do

destino. Assim, coaduna com o alegado por Senhoras (2015) que o classifica como um espaço

ressignificado em função do fluxo internacional que ocorre independentemente da continuidade

espacial entre demanda e oferta.

Neste contexto, uma apropriada definição de destino turístico encontra-se em Flores e

Mendes (2014) que considerando um olhar integrado da região, para quem o destino turístico é

diferente do lugar, assim, não tem limites geográficos, políticos e/ou administrativos; é um

sistema onde acontece a experiência turística e seus limites são virtuais e estão na mente e no

imaginário do turista.
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Além disso, Eadington (2002) retratou situação similar ao que ocorre na tríplice fronteira,

quando exemplificou que em relação aos cassinos instalados no Canadá (Windsor e Niagara

Falls) onde, este autor trata como “cassinos de fronteira”, pois está na divisa com os EUA e que

seu maior público é de origem deste país, assim o classificou como turístico e tem como fator de

atração a ausência de legalização do outro lado da fronteira.

Paixão e Paixão (2015) trazem que os cassinos contribuem para melhorar a qualidade e a

competitividade de muitos destinos turísticos. E é justamente esta a situação evidenciada no

contexto do Destino Iguaçu, onde os cassinos se posicionam para aumentar a oferta turística.

Os autores Gândara et al (2013) em pesquisa sobre a competitividade dos produtos

turísticos de Foz do Iguaçu, inclusive, recomendaram a cidade a focar atenção também nos

jogos, pois assim entendem “nesta mesma posição está o turismo de lazer dedicado a jogos, que

apresenta um crescimento mundial, mas no qual o destino Foz do Iguaçu tem baixa

produtividade.” Assim, para que a cidade não fique restrita, em especial neste segmento a ser tão

somente um centro de distribuição para os outros países. (GOSENHEIMER et al. 2021)

A contextualização dos cassinos no Destino Iguaçu, parte então do que se verifica no site

institucional Foz do Iguaçu Destino do Mundo (2020), o qual cita o Casino Iguazú e também o

Casino Acaray, os destacando entre os demais, conforme se observa no seguinte excerto:

[...]O argentino Casino Iguazú, por exemplo, é o
maior e mais tradicional da região e fica bem na
entrada de Puerto Iguazú. Atravessando a Ponte da
Amizade e chegando ao Paraguai, o Casino
Acaray se encarrega de fazer a alegria dos
visitantes. Os dois se destacam pelo atendimento
padrão internacional, instalações sofisticadas,
delícias locais no cardápio e belíssimos shows de
música e dança.[...] (FOZ DO IGUAÇU
DESTINO DO MUNDO, 2020)

Em conclusão, muitos fatores entram na avaliação do que torna o turismo de jogos bem

sucedido. Um grande fator é a geografia que circunda o destino combinada com a oferta de jogos

de apostas presentes na região (LEIPER, 1989).
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Com o que foi discutido no texto pretérito, os cassinos fazem parte do contexto do

destino turístico Iguaçu, inclusive, sendo reconhecido não só pelo mercado, mas também pela

academia. Sendo assim, para abordar a demanda turística nestes cassinos tem-se na próxima

seção os conceitos de motivação turística.

2.2 MOTIVAÇÃO TURÍSTICA

Conforme observam Nakatani, Gomes e Nunes (2017) o turismo é atividade que existe a

partir do deslocamento de pessoas, tal situação ocorre porque há fator motivacional para tanto.

Estes autores orientam que identificar esses fatores motivacionais é essencial para entender o

público-alvo e também o desenvolvimento do produto turístico.

Esse pensamento encontra reflexo em Nikjoo e Ketabi (2015) para quem motivação é a

razão pela qual os turistas decidem sair de seus lares e empreender viagem a determinados

lugares. Neste sentido, Dias (2009) comenta que a motivação turística tem sido estudada sob as

mais variadas perspectivas.

Tais perspectivas podem ser encontradas em Stefani e Oliveira (2015) para quem o

comportamento do consumidor envolve um conjunto de fatores conforme elencados na Figura 2.

Neste sentido, a partir da ideia de conjunto influenciando o comportamento, é possível

inferir que, se por um lado, mesmo que o consumidor apresente a motivação para deslocar-se e

viajar a partir de seu fator psicológico, caso o indivíduo não detenha condições econômicas para

tal, no âmbito de seu fator pessoal, a viagem não ocorra, ainda que, eventualmente fatores sociais

e culturais reforcem a motivação turística.
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FIGURA 2 - FATORES DE INFLUÊNCIA E MOTIVAÇÕES

FONTE: Stefani e Oliveira (2015)

Assim, dentre esses fatores, é possível evidenciar os fatores explicativos, tais como os

apontados por Castro (2020) em investigação sobre o comportamento da demanda turística no

Paraná, para quem a renda média superior a 10 salários-mínimos se constituía em fator relevante

para realização da viagem. Além disso, constatou o autor que tal quadro é potencializado em

países com má distribuição de renda, como é o caso do Brasil. Desta pesquisa foi possível

observar que dada a complexidade do comportamento humano, considerando que são inúmeros

fatores que podem influenciar em sua decisão, estabelecer qual ou quais são determinantes não é

tarefa fácil.

Se de um lado temos o desejo do turista de ir ao encontro do destino objeto de seu desejo,

por outro, as atrações turísticas são compostas por diversos recursos que possuem o objetivo de

chamar a atenção desses turistas, podendo ser estes atributos tangíveis ou intangíveis (COELHO,

2015).
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Assim, de forma pioneira neste tipo de estudo, tem-se Lundberg (1971) com a seguinte

problemática: “Porque é que os turistas viajam?” A partir disto, segundo os autores Caber e

Albayrak (2016) surgiram algumas teorias e modelos que se propuseram a também encontrar

respostas a esta indagação, conforme os destaques na Figura 3.

FIGURA 3 - SÍNTESE DAS TEORIAS E MODELOS VISANDO EXPLICAR MOTIVAÇÃO TURÍSTICA

FONTE: Elaboração própria a partir de Caber e Albayrak (2016)

Em um descritivo cronológico, tem-se que o modelo psicocêntrico-alocêntrico de Plog

(1974) foi o primeiro modelo teórico da motivação turística, com o principal objetivo de explorar

o porquê de muitos norte-americanos não viajarem, classificando estes últimos em diferentes

tipos psicológicos, os psicocêntricos, mais concentrados na organização da viagem, mais inibidos



29

e com preferência em praticar atividades mais regulares, e os alocêntricos, os aventureiros e mais

confiantes, com uma grande margem de liberdade.

Em seguida, tem-se um modelo referenciado de maneira recorrente na literatura, o

modelo das motivações push e pull, no qual as primeiras são identificadas como fatores sociais

ou psicológicos e a segunda como fatores externos ou qualidades do atrativo turístico, os quais

serão melhor detalhados no subcapítulo seguinte.

No que diz respeito à Teoria Psicológica Social da Motivação do Turismo, proposta por

Iso-Ahola (1982), a motivação de um turista é explicada por duas dimensões, uma dimensão

intrapessoal e interpessoal. Um elemento na busca de recompensas intrínsecas e outro na forma

de escapar a ambientes de rotina (CABER; ALBAYRAK, 2016), em que “fazer novos amigos

pode referir-se a categoria intrapessoal, enquanto procurar coisas novas pode representar uma

categoria mais interpessoal” (NIKJOO; KETABI, 2015).

Referente às duas últimas, a Leisure Motivation Approach de Beard e Ragheb (1983) e o

modelo das Necessidades de Viagem de Pearce (1988), ambas derivam da obra de Maslow de

1970. A primeira defende uma motivação numa vertente mais interpessoal, como a representada

na Teoria de Iso-Ahola (1982), no qual quatro motivos são identificados como determinantes na

satisfação dos viajantes, através da prática de atividades de lazer (RYAN; GLENDON, 1998).

Um motivo intelectual, em que os indivíduos são motivados a participar em atividades

que envolvem atividades mentais, como a aprendizagem, um de componente social, motivados

pelo envolvimento em atividades de domínio social, outro de competência-domínio, motivados

por um domínio competitivo e de desafio, e por fim, um motivo denominado

“stimulus-avoidance”, refletindo situações das quais os indivíduos tendem a escapar devido ao

excesso de estímulos numa dada situação, como por exemplo, evitar o contato social, ou até

mesmo escapar à rotina com o intuito de descansar e descontrair (RYAN; GLENDON, 1998).

Quanto à segunda, apresentada por Pearce (1988), é defendida a ideia de que os turistas

têm um percurso de viagem, o chamado Travel Career Leader, no qual as motivações se alteram

em função de determinados fatores situacionais, com a capacidade de satisfazer várias

necessidades. Essas necessidades dispõem de uma organização por ordem crescente, em cinco

níveis diferentes de motivação, as necessidades de relaxamento, necessidades de segurança, as
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necessidades de relacionamento, as necessidades de autoestima ou desenvolvimento e as

necessidades de atendimento ou autorrealização (CABER; ALBAYRAK, 2016).

Neste modelo, simultaneamente baseado na hierarquia das necessidades de Maslow

(1970), as necessidades são vistas como organizadas em uma hierarquia ou escala em que “um

padrão de motivos de viagem muda de acordo com a sua expectativa de vida ou das experiências

de viagens acumuladas” pelos turistas (PEARCE; LEE, 2005, p. 227).

Assim, neste sentido, torna-se imperativo a necessidade de tomar medidas adequadas na

área do marketing do turismo, pois está intrínseca a necessidade de entender como é que as

pessoas percebem todos os elementos de uma viagem, desde o destino, a distância, a publicidade

a que esta está sujeita, como também a maneira como os mesmos aprendem a tornarem-se

agentes consumidores e viajar, a tomar decisões, e consequentemente, como é que as suas

personalidades afetam esse tipo de decisões (MOUTINHO, 1987).

Para Adams et al (2015) os motivos em realidade tratam-se das necessidades que o turista

percebe as quais irão direcionar para o processo de decisão. Neste caminho, se faz mister

investigar, de maneira que se compreenda a frequência da diversidade de comportamentos, que

no caso deste estudo são manifestados por consumidores de turismo de cassinos.

O que se observou é que o modelo de Dann (1977;1981) e Crompton (1979) se diferem

dos demais porque além de retratar a motivação também permite a reflexão sobre os atributos do

destino ou atrativo turístico. Os demais autores trazem análises com foco predominante no

turista.

Tal constatação foi evidenciada em Minasi e Pereira (2017) para quem é usual encontrar

estudos que focam apenas em um campo das motivações, mais ligado ao domínio cognitivo ou

emocional como forma de descrever as decisões dos turistas.

A motivação para viajar, conforme visto anteriormente, trata-se apenas de uma variável

entre tantas (STEFANI; OLIVEIRA, 2015), contudo é amplamente considerada a variável de

maior destaque no estudo da motivação do turista e a mais estudada na motivação da viagem na

literatura (CROMPTON, 1992; GOOSSENS, 2000). Neste sentido, reforçam Hirata e Braga

(2017, p.17) a importância de estudar a motivação de viagem, pois “embora a análise sistemática
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de fatores socioeconômicos e demográficos da demanda [...] seja importante, ela se torna ainda

mais relevante quando conjugada a uma análise dos indivíduos que a compõe”.

Neste sentido, destaca-se que nos estudos de turismo, a motivação para viagem é

geralmente investigada nas duas categorias: push e pull, considerando que o enfoque pode ser em

ambas ou individualmente. (MOHAMMAD; SOM, 2010; CHEN; CHEN, 2015; PRAYAG;

RYAN, 2011).

2.3 MOTIVAÇÕES PUSH E PULL

Para Cohen, Prayag e Moital (2014) a simplicidade e abordagem intuitiva é que fazem do

modelo push e pull de análise das motivações turísticas o mais aplicado para levantar as

explicações do comportamento do consumidor no turismo. Neste sentido, Caber e Albayrak

(2016) inclusive, propõem que a interação entre os fatores push e pull pode ser utilizada para

estabelecer um segmento de mercado. Assim, a literatura vem se debruçando em pesquisas

visando estabelecer uma relação entre esses fatores.

Tem-se em Lee (1966) citado por Li e Qi (2019) que o modelo push e pull foi

originalmente desenvolvido para explicar os fatores que influenciam a migração humana. Com o

enfoque no turismo, os estudos começam com Dann (1977) que, ao buscar compreender porque

os turistas escolhem determinado resort em Barbados levantou fatores aos quais classificou

como push sustentado em dois conceitos sociopsicológicos, a saber: anomie e ego-enhancement.

Podendo ser explicado o primeiro conceito, como o desejo de transpor o sentimento de

isolamento fruto da vida cotidiana (CROMPTON, 1979), neste sentido para Dann (1977) este

conceito abarca determinado grupo de pessoas que é impactado pela situação social em que se

encontram.

Para Hirata e Braga (2017), isto pode ser explicado por elementos da vida urbana, para

quem a cidade pode gerar o estado de tensão devido a poluição, trânsito, deterioração de valores

culturais, excessiva densidade populacional e outros problemas que acarretam um elevado desejo

de fuga desse ambiente.
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Já o segundo conceito, ego-enhancement, parte do desejo das pessoas serem notadas

através de suas viagens e que estas teriam o condão de oferecer um meio de melhorar os

conhecimentos acerca do mundo, em suma, conforme Crompton (1979) trata-se do

ego-aperfeiçoamento e autorreconhecimento.

Dann (1977) em sua investigação tratou de estabelecer uma ordem entre os fatores,

citando por exemplo, que os resorts apresentam características que atraem o potencial turista,

mas que de forma prévia este turista de alguma forma já manifestou o desejo de viajar. E a esta

forma prévia é que este autor denomina como fator push, ou seja, necessidades internas de cada

um ou fatores de pressão. Além disso, para este autor além do fator push ocorrer antes do fator

pull, ele também desempenha um papel de maior relevância a direcionar o turista para

determinada localidade.

Por seu turno, em período subsequente, Crompton (1979) buscou detalhar melhor os

fatores push e pull, assim propôs seu modelo onde estabelece que, os fatores push tem sua

essência por motivos sociopsicológicos, em contrapartida os fatores pull estariam na categoria

cultural tendo como chamariz as características particulares de determinado atrativo ou destino.

O modelo proposto por este autor apresenta as seguintes dimensões, a saber: fuga,

autoexploração, relaxamento, prestígio, regressão, melhoria das relações de parentesco e a

facilidade na interação social – e duas motivações de âmbito cultural – novidade e a educação.

Este autor ao defender sua investigação, propõe às organizações que prestem atenção

nestes fatores sociopsicológicos no momento em que desenvolvem suas estratégias de produto e

comunicação.

Park, Lee e Miller (2015) concordam com este pensamento, a ponto de declarar que é

vital para as estratégias de marketing, em especial, visando o turismo internacional conhecer as

motivações de diferentes culturas utilizando um modelo baseado nos conceitos push e pull. Estes

autores investigaram turistas oriundos da China, Hong Kong e Taiwan que optaram pelo destino

turístico Macau. Como conclusão de seus estudos, identificaram três fatores push (novidade e

diversão; relaxamento e fuga; vida noturna) e quatro fatores pull (atmosfera excitante e

relaxante; recursos culturais locais; jogos de apostas e entretenimento; destino famoso).
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Quando se trata de atratividade do destino, existem fatores push e pull que definem como

os turistas se comportam. Fatores push incluem benefícios, aprendizado, entretenimento, custo,

socialização, fuga à pressão são fatores que “empurram” o turista para a necessidade de

continuar uma viagem de jogo por exemplo (WONG; ROSENBAUM, 2012).

Já os fatores pull, que têm sido muito menos estudados, são fatores que atraem o

consumidor para escolher um local específico (neste caso, cassino para jogar). A reputação de

um local, lazer, atividades, o número de cassinos ou a dimensão do cassino (número de

mesas/slots), a qualidade de hotéis e comida no referido local são considerados fatores que

atrairão pessoas que querem jogar.  (MINASI; PEREIRA, 2017; CARVALHO, 2021)

Fatores de atração são características ou atrações tangíveis que cativam turistas para um

determinado local. destino e esses fatores são aspectos externos, situacionais ou cognitivos ao

turista. (KLENOSKY, 2002). Neste sentido, os fatores de atração são considerados em conjunto

com a oferta do turismo e são características como atrações culturais, a praia, a natureza e

atividades como cassinos ou parques temáticos (LEHTO; CHEN; SILKES, 2014).

Já Caber e Albayrak (2016) além de confirmar que o modelo push e pull é apropriado

para entender as motivações dos turistas alpinistas por exemplo, também propuseram estabelecer

correlações, não somente entre os fatores push e pull, mas entre eles e a satisfação geral deste

turista. Estes autores, ao analisarem as respostas coletadas através das entrevistas junto a este

público, para levantar as motivações no turismo de montanhas, identificaram dois principais

fatores push (ambiente físico; desafio) e igualmente dois principais fatores pull (escalada;

infraestrutura disponível).

De acordo com Jang e Cai (2002), que identificaram seis fatores push a partir de turistas

britânicos em sete destinos, levantou as seguintes dimensões, a saber: busca de conhecimento,

escapismo, passar tempo com a família e amigos, novas experiências, diversão e emoção, e

relaxamento.

Um pouco mais recente, Mohammad e Som (2010) chegaram à conclusão de que os

motivos para viajar para a Jordânia foram a necessidade de prestígio e interação social. Chen e

Chen (2015) realizaram um estudo amplamente conhecido nos fatores push e pull dos viajantes



34

interessados em birdwatching, com os fatores push consistindo principalmente em busca de

novidades, competição, contribuição e compartilhamento, e bem-estar espiritual.

E Prayag e Hosany (2014) constataram que as principais razões para os turistas oriundos

dos Emirados Árabes Unidos quando em viagem para Paris foram socialização com

familiares/amigos, novidade, prestígio e relaxamento.

Em outro estudo, com relação direta ao objetivo deste trabalho, analisou as motivações

para viajar ao destino turístico de Macau (como já citado, um dos expoentes na relação turismo e

jogos de apostas), Li, Wong e Kim (2017) de posse dos dados colhidos através de questionário

com a escala Likert, evidenciaram que conhecimento, descontração, entretenimento e prestígio

foram as principais motivações para viajar para aquele destino.

No âmbito da correlação com satisfação geral, estes autores identificaram que os fatores

pull se apresentaram determinantes para a satisfação geral, sugerindo assim que melhorias na

infraestrutura poderiam elevar o nível de satisfação.

O cerne da questão é evidenciar porque se escolhe determinado destino em detrimento a

outro. Naturalmente que, de posse de tal informação o gestor daquele atrativo ou destino turístico

vai direcionar seus esforços de forma a atender a esta demanda.

Neste sentido, é que defendem Baloglu e Uysal (1996), para quem o êxito da promoção

de um destino turístico está na capacidade de melhor responder a um conjunto de necessidades

de determinados segmentos de mercado. Em consonância a este entendimento, também

Albergaria (2016) ao investigar os fatores push e pull ligados ao turismo médico em um hospital

de Lisboa (Portugal) orienta que deve haver um empenho especial no desenvolvimento de novas

estratégias e oportunidades de marketing, de forma a alinhar com as principais características do

destino e as diversas necessidades do turista.

Na esteira dessas considerações, esses dois fatores, push e pull geralmente foram

identificados como sendo duas decisões diferentes em distintas etapas do processo de tomada de

decisão de viagem, pull denotando para onde ir e push denotando sobre ir ou não (DANN, 1981).

Em sentido contrário, tem-se em estudos como de Klenosky (2002) a defesa de que esses

dois fatores não devem ser tratados como independentes, ao contrário do que previa Crompton

(1979), mas como vistos em uma interação mais dinâmica entre os dois, como Oh, Uysal e
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Weaver (1995) mostrou que fatores push e pull interagem dinamicamente e simbioticamente uns

com os outros.

Klenosky (2002) lançou mão de uma abordagem “meios-fim”, onde os meios são os

fatores pull e o fim são os fatores push. Esta foi uma abordagem diferente para analisar a relação

entre os dois como estudos anteriores conforme declara o autor: “confiava exclusivamente na

análise multivariada de conjuntos de dados existentes e, consequentemente, apenas focado em se

e em que grau os fatores push e pull estão relacionados.”

Uma abordagem meio-fim é uma abordagem diferente dos estudos citados anteriormente

com foco na cadeia de ligações entre os fatores push e pull, buscando conhecer com que força e

por que esses fatores são conectados.

Para este estudo a construção do modelo de análise push e pull foi realizada a partir de

Crompton e McKay (1997) e Fakeye e Crompton (1991) e nas Tabelas 3 e 4 se demonstra as

dimensões levantadas por estes autores.

TABELA 3 - DESCRIÇÃO DOS FATORES PUSH

DIMENSÃO DESCRIÇÃO

1. Novidades O desejo de buscar experiências novas e diferentes por
meio de viagens de prazer motivadas pela necessidade
de experimentar emoção, aventura e surpresa, e aliviar
o tédio.

2. Socialização O desejo de interagir com um grupo e seus membros.

3. Prestígio / Status O desejo de alcançar uma elevada reputação aos olhos
dos demais.

4. Repouso e relaxamento O desejo de se arejar mental e psicologicamente e de
ausência à pressão cotidiana. Atividades hedônicas.

5. Valor educacional ou enriquecimento intelectual O desejo de adquirir conhecimento e expandir
horizontes intelectuais.

6. Reforço do parentesco O desejo de melhorar as relações familiares.

7. Regressão O desejo de se envolver em um comportamento que
lembra um adolescente ou criança

FONTE: Crompton e McKay (1997)
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TABELA 4 - DESCRIÇÃO DOS FATORES PULL

DIMENSÃO DESCRIÇÃO

1. Oportunidades sociais e atrações Grande variedade de festivais e concertos, refúgios de
vida selvagens, birdwatching e oportunidades
voluntariado .3

2. Amenidades naturais e culturais Cenário atrativo, bonitos parques e vegetação, muitos
locais culturais e históricos.

3. Acomodações e transporte Facilidades: aluguel de carro, bom sistema de ônibus,
boa oferta de hospedagem, conveniência e
agendamento aéreo.

4. Infraestrutura, alimentação e povo amigável Boas estradas, ampla variedade de comidas, bons
shopping centers, pessoas amigáveis, proximidade com
o México , ampla informação disponível e parques para4

trailers.

5. Amenidades físicas e atividades de recreio Sem trânsito congestionado, atmosfera de relaxamento,
ampla atividades recreacionais, clima agradável.

6. Bares e entretenimento noturno Variedade de bons bares, boas opções de vida noturna,
variedade de lugares para dançar. Opções para jogos de
apostas.

FONTE: Fakeye e Crompton (1991)

Os fatores push-pull, enquanto rol de dimensões tendem a sofrer adaptações e acréscimos

em suas dimensões à medida em que novos fatores vão surgindo fruto das pesquisas empíricas de

cada estudo. O mérito do estudo está no olhar bidimensional do que impulsiona e do que atrai,

não tanto na listagem, essa que se mostra variável a cada estudo. (RODRIGUES; MALLOU,

2014; MINASI; PEREIRA, 2017; PEREIRA; GOSLING, 2018; WHYTE, 2017; PRASAD,

NAIR; PUROHIT, 2019)

4 Rio Grande Valley, região de fronteira EUA/México.

3 Descrição a partir de dados empíricos do destino turístico Rio Grande Valley onde se permite participação como voluntário de
projetos ligados à conservação da natureza.
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2.4 APLICAÇÃO DO MODELO PUSH E PULL NO TURISMO

Conforme visto por Baloglu e Uysal (1996) os conceitos de push e pull vem sendo

articulados dentro da literatura do turismo para abordar a motivação turística. Neste sentido, a

Tabela 5 demonstra os diversos segmentos dentro do turismo onde o modelo bidimensional foi

explorado.

TABELA 5 - USO DA TEORIA PUSH-PULL PARA ANÁLISE DAS MOTIVAÇÕES TURÍSTICAS

Descrição Metodologia Autor(es)

Fatores push-pull turistas alemães Abordagem quantitativa utilizando dados
secundários banco de dados EUA e Canadá.
Questionário escala Likert. Estatística
descritiva. Utilizaram modelo de Dann e
Crompton para análise e concluíram que
existe uma relação significativa entre
motivação e atributos do destino.

Baloglu e Uysal
(1996)

Fatores push-pull turistas em Macau Abordagem quantitativa com estatística
descritiva e questionário escala likert

Park, Lee e Miller
(2015)

Os fatores pull do destino Las Vegas. Abordagem qualitativa descritiva utilizando
questionário escala likert e modelo Fakeye
e Crompton (1991)

Minasi e Pereira
(2017)

Os fatores push-pull turismo intercâmbio
mercado chinês

Abordagem qualitativa questionário
amostra bola de neve. Auto-etnografia e
análise de conteúdo.

Li e Qi (2019)

Os fatores push-pull do mercado turístico
da Grécia.

Abordagem quantitativa utilizando
questionário escala Likert e estatística
descritiva.

Katsikari et al
(2020)

FONTE: Elaboração própria (2021)

A partir de Lee et al (2006) tem-se que do ponto de vista da psicologia e as motivações

dos jogadores e/ou turistas que se envolvem em jogos de apostas porque isto lhe oferece algum

tipo de estímulo emocional ou psicológico, os quais podem ser considerados fatores push, pois os

motivos incluem socialização e aprendizado, fuga do cotidiano, desafio e o desejo de vitória

(ganhos). Estes autores, empreenderam estudos buscando saber das motivações de jogadores de
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cassino na Coréia do Sul, sendo que naquela pesquisa ressaltou-se dimensões tais como,

fuga/alívio, aprovação/prazer, desafio/recompensa pecuniária e socialização.

Já os autores Chan, Wan e Wong (2015) examinaram as diferenças entre as características

dos apostadores de cassino chineses (Macau), motivação e comportamento. O estudo foi

realizado com 2 subgrupos, jogadores de Hong Kong e China Continental. Neste caso,

considerando a motivação para o jogo, chegou-se a conclusão que tanto priorizaram a vitória

como principal motivação, com desafio/social/fuga na sequência.

Observa-se a partir dos apontamentos pretéritos que a motivação turística na perspectiva

do modelo push e pull foi adotado para diferentes tipos de destinos e atrativos, mostrando-se

consistente. Considera-se o exame do referencial teórico suficiente para proporcionar a análise

adequada do objeto desta pesquisa. Na seção seguinte, trata-se dos procedimentos metodológicos

adotados para dar cabo dos objetivos pretendidos com esta investigação.
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3 METODOLOGIA

Após realizada a delimitação teórica, é dado o momento de decidir a opção metodológica,

instante em que foi definido o campo de análise a ser estudado. Assim, neste capítulo será feita

uma descrição das etapas da metodologia aplicada. Em um primeiro momento será caracterizado

o tipo de pesquisa implementado, de acordo com os objetivos declarados que a investigação

pretende alcançar, em ato contínuo, serão apresentados as razões da opção pela natureza

qualitativa da pesquisa, o perfil de amostra utilizado, bem como uma descrição dos instrumentos

de coleta e análise de dados.

3.1 PRESSUPOSTOS DA PESQUISA

A pesquisa quanto a sua finalidade se caracteriza como pesquisa aplicada conforme

Perovano (2016), pois em geral é adotada para fins institucionais ou tecnológicos, e apresenta um

viés prático de in vestigação. Via de regra, tem seu uso focado para o estudo de problemas e a

resolução de determinadas demandas organizacionais, como no presente caso de se procurar

saber os fatores motivacionais de viagem para um atrativo turístico específico, o cassino.

Quanto a sua natureza, se apresenta como de caráter observacional conforme aponta

Oliveira (2021), pois tem como base fatos que já aconteceram (relatos pós-viagem). Neste

sentido, para esta autora o investigador atua como um observador, assim não realiza

intervenções, tampouco interfere no curso natural ou desfecho dos fatos observáveis. Contudo,

tal condição não impede que o pesquisador faça posteriormente suas análises, medições e

naturalmente a coleta de dados.

No que tange à abordagem, esta é de natureza qualitativa, pois atende os pressupostos

aludidos por Martins e Theóphilo (2016), reportando três situações onde melhor se retrata o uso

de indicadores qualitativos, a saber:

a) situações nas quais a evidência qualitativa substitui a simples informação estatística

relacionada a épocas passadas;
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b) para capturar dados psicológicos (este é justamente um dos elementos centrais desta

pesquisa); e

c) para descobrir e entender a complexidade e a interação de elementos relacionados ao

objeto de estudo.

Nesse sentido, pretende-se captar as motivações que levam os turistas a visitarem os

cassinos, bem como entender a sua interação com os atrativos e não a sua frequência, razão que

caracteriza a presente pesquisa como qualitativa.

E quanto aos objetivos, esta pesquisa se apresenta como de natureza explicativa, pois

conforme ensina Oliveira (2021) desta forma busca-se determinar ou identificar quais são os

fatores que causam ou contribuem para a ocorrência dos fenômenos objeto de estudo, ou seja,

quais são os fatores motivacionais para a viagem e visita ao atrativo cassino.

Já na seara dos procedimentos técnicos, esta abrange a pesquisa bibliográfica, conforme

Martins e Theóphilo (2016) este é o caminho sine qua non para a condução de qualquer pesquisa

científica e a presente pesquisa não foge a esta regra. Assim, ensinam os autores que, uma

pesquisa bibliográfica procura explicar e discutir um assunto (no presente caso, o modelo de

análise das motivações turísticas), tema ou problema com base em referências publicadas em

livros, periódicos, revistas, enciclopédias, dicionários, jornais, sites, anais de congressos, entre

outras mídias. No presente estudo, tal arsenal de fonte de dados se faz necessário especialmente

pelo escasso material de publicação nacional e a necessidade de adaptações à realidade brasileira

de materiais de publicação internacional para melhor compreensão do tema com vistas à

construção da plataforma teórica do estudo.

Adicionalmente ao levantamento bibliográfico, optou-se pela pesquisa documental

conforme orienta Martins e Theóphilo (2016) que trata-se de uma estratégia característica dos

estudos que utilizam documentos como fonte de dados, informações e evidências. Os

documentos são dos mais variados tipos, escritos ou não, tais como: diários (na presente pesquisa

pode ser entendida como diário on-line de relatos de viagens); documentos arquivados em

entidades públicas e entidades privadas (no caso o banco de dados do Tripadvisor ); gravações;

correspondências pessoais e formais; fotografias; filmes; mapas; e etc.
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E como último pressuposto a ser considerado, é a questão do desenvolvimento no tempo,

neste sentido, esta pesquisa se caracteriza como de corte transversal (cross-sectional), pois visa

retratar o tema em um instante no tempo, neste caso do primeiro comentário ocorrido no link dos

cassinos localizados na tríplice fronteira na plataforma Tripadvisor no mês de Agosto/2012 até

Março/2020, momento em que houve fechamento das fronteiras entre Brasil, Paraguai e

Argentina em função da COVID-19 (DOANE; SEWARD, 2014).

3.2 ETAPAS DA PESQUISA

Nesta subseção será apresentado o caminho metodológico percorrido para construção do

referencial teórico, universo da pesquisa, coleta, tratamento dos dados e modelos de análise para

responder às questões da pesquisa.

1) Levantamento bibliográfico

Com o intuito de entender o panorama das pesquisas referente ao tema de estudo desta

investigação foi realizada a revisão de literatura que deu suporte ao Capítulo 2 deste texto,

utilizando a plataforma EBSCO dentro do pacote oferecido aos discentes da UFPR através do

SiBi (Sistema de Bibliotecas), pois inclui a base de dados da CAPES e também outras bases

multidisciplinares, tais como, Academic Search Ultimate e Humanities Source Ultimate.

Assim, ressalta-se o esclarecimento de Galvão (2011) para quem, um levantamento

bibliográfico não tem o condão de encontrar milhões de documentos sobre um conceito genérico,

mas encontrar informação precisa e relevante relacionada a um tema de pesquisa, em quantidade

razoável a fim de que possa ser lida e analisada durante parte do tempo de realização de uma

pesquisa.
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Buscou-se na citada base de dados os seguintes descritores “turismo cassino”, “motivação

turística” e também buscou-se pelos termos em inglês “casino tourism” "tourist motivation”

“push pull tourism”. A busca adotou o período de 2010 a 2021, visando delimitar as publicações

mais recentes. As publicações anteriores à 2010 que estão citadas neste trabalho são fruto das

indicações dos autores recentes com base nas maiores citações do conjunto de artigos escolhidos

para leitura.

2) Universo da pesquisa

O estudo proposto envolve a oferta turística representada pelos cassinos da tríplice

fronteira, dada a importância deste atrativo na composição geral do Destino Turístico Iguaçu.

Buscou-se, nesse sentido, identificar os fatores motivacionais que o turista descreve quando de

sua jornada vivenciada ao visitar o referido atrativo. Utilizou-se como fonte de informações desta

investigação a base de dados disposta no Tripadvisor, em função de sua proeminência no turismo

global, conforme já destacado na introdução e também na subseção universo da pesquisa.

O site Tripadvisor é “um importante ‘termômetro’ para medir popularidade e reputação

de destinos e atrativos turísticos” (CEPATUR, 2016, p. 72). Objetivando captar as motivações

turísticas a partir dos comentários ou travel reviews (compartilhamento e relatos de experiências

de consumo de viagens) entre turistas nos meios virtuais foi então empreendida a pesquisa na

plataforma turística virtual Tripadvisor, que atualmente possui registrada em sua rede virtual

mais de 867 milhões de avaliações e opiniões de consumo, cobrindo praticamente todos os países

do mundo, além de ter mais de 463 milhões de visitas por mês (TRIPADVISOR, 2019). Nessa

plataforma, é possível encontrar comentários, dicas, fotos e fóruns sobre mais de 8,7 milhões de

empreendimentos que correspondem a parte do sistema turístico, tais como hospedagem, vôos,

cruzeiros, o que fazer e restaurantes que atendem aos destinos turísticos.

Os autores Yoo, Sigala e Gretzel (2016) melhor ilustram na Figura 4, como ocorre a

interação do Tripadvisor com o sistema turístico, onde o site se posiciona de forma centralizada

ao conectar o viajante com a hospedagem, o atrativo turístico, o restaurante, redes sociais, o
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destino e outros sites de viagens que atuam em parceria. De fato, essa é a ideia que move o site,

ser um planejador de viagens.

FIGURA 4 - INTERAÇÃO TRIPADVISOR E SISTEMA TURÍSTICO

FONTE: YOO, SIGALA & GRETZEL, (2016)

Neste sentido, é que o Tripadvisor conquistou a confiança dos turistas ao redor do

mundo, pois estes confiam na opinião de outros turistas para planejar a sua própria viagem, pelo

menos, o conteúdo ali gerado ajuda na tomada de decisão de forma satisfatória. (MIGUÉNS et

al, 2008 citado por SUÁREZ-DOMINGUEZ; ARGUDO-GUEVARA; ARCE-BASTIDAS,

2018)

3) Obtenção dos documentos (pesquisa documental)
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De forma parcial, esta investigação utiliza a netnografia, que é uma forma de conduzir

pesquisas em comunidades virtuais. Ensina Hine (2015) que ao optar por este caminho se

vislumbra características tais como, rapidez, simplicidade e por ser um método menos oneroso

que a etnografia por exemplo, e de forma concomitante, se apresenta com maior espontaneidade

e menos invasivo que o grupo focal ou a entrevista. Neste ponto, fica patente que o que difere

entre a abordagem dos métodos etnográficos tradicionais em relação ao netnográfico é a coleta

de dados, em função de que predominantemente são digitais, assim contempla o uso de

ferramentas aptas a por luz em padrões ante ao grande volume de dados.

O relato exposto pelo turista é entendido por Kozinets (2014) como um fenômeno social,

constituindo-se em expressões carregadas de significados. Assim, este autor apresenta um passo

a passo, visando orientar a aplicação da netnografia em cenários onde o computador faz o papel

do campo. Explica que o primeiro passo consiste justamente em identificar os grupos ou

comunidades de interesse. Neste momento, cabe ao pesquisador previamente em sua preparação

definir quais questões e objetos específicos almeja focar sua análise, assim para melhor combinar

tais parâmetros para selecionar o local onde encontrará as respostas, por exemplo, em que tipos

de grupos, se comunidades, fóruns ou páginas que darão conta de entregar elementos importantes

e suficientes para o estudo. No caso concreto desta pesquisa sobre os cassinos, envolveu a

escolha do Tripadvisor como fonte de dados e os fatores push e pull como prisma para a

interpretação dos comentários.

E para o segundo passo Kozinets (2014) explica que existem três caminhos que podem

ser seguidos para capturas de dados, a saber:

➢ Dados coletados diretamente dos turistas das páginas das comunidades em

análise;

➢ Dados coletados por intermédio da observação do pesquisador quando das

interações comunicacionais dos turistas do grupo em análise; e por fim

➢ Dados coletados através de entrevistas direcionadas aos participantes desses

grupos, podendo ser por troca de mensagens, e-mails, chats, dentre outros.
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Neste estudo sobre os cassinos, os dados foram então coletados diretamente dos turistas,

por intermédio de seus comentários expostos nas páginas da comunidade escolhida para esta

pesquisa, personificando assim como o primeiro caminho descrito por Kozinets (2014). No que

se refere a coleta e análise dos dados utilizou-se o software estatístico R que contém diversas

funções especializadas e portanto relevantes para a mineração de textos. (SILGE; ROBINSON,

2017)

No tocante ao terceiro passo da netnografia, se relaciona com a ética de pesquisa.

Kozinets (2014) orienta que ao entrar nos ambientes virtuais, o pesquisador se identifique,

mencione os objetivos de sua pesquisa e solicite permissão aos participantes para uso das

informações e das mensagens ali dispostas. Referente a esta investigação, foram coletados

comentários que estavam dispostos de forma pública, com divulgação ao longo de 8 anos, ou

seja, estes comentários abarcam desde o ano de 2012, momento do primeiro comentário, até

Março de 2020. Como detalhe da operação, a tabulação e análise dos dados não revelam estes

participantes de forma individual, considerando que todos os dados foram tratados de maneira a

serem expostos em seu conjunto, resguardando assim, qualquer possibilidade de identificar quem

manifestou o quê acerca dos cassinos no Tripadvisor. A partir desta escolha de procedimento

entende-se que a investigação atende aos aspectos da ética na pesquisa.

E por fim, o quarto passo indicado por Kozinets (2014) consiste no necessário feedback e

conferência de informações, definindo processos para a garantia de confiabilidade do que foi

coletado. No caso concreto desta pesquisa, há evidências de que os dados são de fato confiáveis,

representam com fidedignidade como feedback das motivações, pois em síntese tratam-se de

comentários espontâneos dos turistas que por livre vontade deixaram ali suas impressões

coadunando com o que já foi apontado por Manosso (2015) e Ivars, Solsona e Sánchez (2016).

Assim, importante ressaltar que todas as perspectivas e todo o conteúdo de cada

comentário foi levado em conta, de maneira que se entende que estes representam uma amostra

do conjunto de turistas dos cassinos. Neste sentido, é que se destaca que esta soma de passos

propiciou a coleta e processamento dos comentários por meio do software R (APÊNDICE B),

entregando então ao pesquisador um corpus (conjunto de dados) para ser analisado e

compreendido à luz dos fundamentos teóricos push e pull.
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De forma automatizada e conforme cita Munzert et al (2014) é que os dados foram

capturados, realizando o web scraping. O resultado deste passo se constitui em um conjunto de

documentos com os textos relativos a 2.764 comentários feitos para os cinco cassinos

recomendados pelo Tripadvisor que pertencem à região da tríplice fronteira, conforme se observa

na Tabela 6.

TABELA 6 - ESPAÇO AMOSTRAL DOS COMENTÁRIOS (TRAVEL REVIEWS)5

CASSINO COMENTÁRIOS [POPULAÇÃO]
TODOS OS IDIOMAS

COMENTÁRIOS [AMOSTRA]
SOMENTE IDIOMA PORTUGUÊS

Casino Iguazu (ARG) 2.630 2.104

Casino del Este (PY) 47 35

Casino Acaray (PY) 33 20

Casino American (PY) 15 10

Casino Platinum CDE (PY) 39 28

TOTAL 2764 2197

FONTE: Elaboração própria a partir do Tripadvisor (2020)

A Tabela 6 apresenta o espaço amostral do total de comentários dos cassinos presentes

no site Tripadvisor, onde a amostra escolhida representa todos os comentários na língua

portuguesa, ou seja 2197 comentários. Em função, de que este representa a maioria do idioma

utilizado nos comentários conforme se exemplifica adiante. Nota-se que, o empreendimento que

majoritariamente concentra comentários é o “Casino Iguazu”. Este cassino também traz um dado

para a pesquisa que sustenta o foco da análise em comentários de língua portuguesa, em função

da representatividade de 80% do total, o restante está diluído em diversos outros idiomas,

principalmente à língua inglesa, espanhola (ainda que esta seja a língua nativa do

empreendimento, os comentários nesse idioma são minoria) e outros idiomas, reforçando o que

já havia sido apontado por Gândara e Paixão (1998), para quem o mercado de turistas brasileiros

seriam a maioria.

5 A captura dos dados compreende desde Agosto de 2012 até Março/2020.
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4) Processamento dos documentos

Seguindo este caminho, em função de que se trata de um banco de dados digital,

suportou-se a mineração de textos como técnica operacional e de manipulação levando em conta

a grande quantidade de informações da citada base. Os passos seguidos para o processamento

foram: pré-processamento e singularização das palavras, stemming e a sua melhor abordagem,

frequência absoluta (FA), nuvem de palavras e quadrigramas. (KAIZER et al, 2021;

CARACRISTI et al, 2021)

Em ato posterior à captura dos dados, ocorreu a fase do pré-processamento que consistiu

em um conjunto de etapas empreendidas no conjunto de documentos para que fosse possível

obter palavras relevantes para análise. Essa etapa compreendeu a transformação das palavras em

letras minúsculas, retirada de pontuação, bem como os caracteres especiais (ex. “!”, “@”, “$”,

“#”), suprimindo palavras não relevantes (stopwords), eliminação de espaços em branco e

principalmente a singularização das palavras. Com vistas a obter textos com as palavras de maior

representação, foi aplicado o stemming e a sua melhor abordagem, tal procedimento visa

diminuir a variação de uma mesma palavra nos documentos, chegando aos radicais e trocando

estes pela palavra mais frequente originalmente.

Visando conhecer quantas vezes determinada palavra aparece em um documento,

efetuou-se a contagem das palavras, obtendo-se a frequência absoluta (FA) de palavras ou

termos. O produto se constituiu em uma lista das palavras encontradas e quantas vezes elas

foram citadas no conjunto de documentos. Neste caminho, elaborou-se os seguintes diagramas

com base nos dados obtidos a partir da FA: a nuvem de palavras, que trata-se de apresentar

graficamente as palavras mais evidentes pois maiores são suas FA; os bigramas, trigramas e

quadrigramas que por seu turno trata-se de quatro palavras extraídas do conjunto de documentos

igualmente produzindo uma lista com as FA (SCHMIDT; HECKENDORFF, 2017).

Neste sentido, a escolha da utilização do quadrigrama ocorreu em função da possibilidade

da compreensão do sentido das palavras, por constituírem aproximações de frases mais capazes
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de exprimir os sentimentos dos turistas, e, por isso, foram a base para a identificação das

representações da motivação.

O processamento dos documentos foi através dos mecanismos de análise de textos do

software R, seguido de tabulação e tratamento dos mesmos para formação de quadrigramas, ou

seja, do universo amostral descritos anteriormente, tem-se na Figura 5 um recorte da seleção dos

150 (cento e cinquenta) quadrigramas em função da sua frequência, chegou-se a essa quantidade

após utilizar quadrigramas com no mínimo 2 (duas) frequências, assim, os quadrigramas sem

repetição não foram utilizados. A listagem completa dos quadrigramas está no Apêndice B.

FIGURA 5 - QUADRIGRAMA (RECORTE)

FONTE: Dados da pesquisa (2020)
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5) Análise

No passo seguinte, apoiado em técnicas de análise de conteúdo (BARDIN, 2016), foi

realizado o catálogo dos fatores motivacionais observáveis nesta formação de quadrigramas. Por

este caminho, a compreensão e inferência sobre os dados colhidos e organizados da maneira

descrita, foi possível por meio de procedimentos sistemáticos os quais apresentaram o condão de

oferecer indicadores que favoreceram a inferência de conhecimentos obtidos desde os relatos de

viagem.

Assim, estes procedimentos sistemáticos voltados a análise de conteúdo foram definidos

em termos de associação de palavras, visando chegar a um estereótipo, que conforme ensina

Bardin (2016, p. 51) é uma “ideia que temos de [...] a imagem que surge naturalmente, logo que

se trate de [...] a representação de um objeto (coisas, pessoas, ideias) [...] desconectada da sua

realidade objetiva, partilhada pelos membros de um grupo social com uma certa frequência”.

Em seguida, empreendeu-se a análise dos dados minerados do conteúdo então

sistematicamente selecionado do site Tripadvisor, associando-os aos fatores push e pull conforme

descritos no referencial teórico. O Quadro 1 apresenta uma síntese dos procedimentos nesta

fase.

QUADRO 1 - MAPEAMENTO DA PESQUISA DOCUMENTAL

FASE ETAPAS / AÇÃO

1 Análise documental dos relatos de viagem do site Tripadvisor

2 Análise de conteúdo da nuvem de palavras e quadrigramas

3 Classificação de acordo modelo bidimensional push e pull

4 Discussão dos dados

FONTE: Elaborado pelo autor (2021)

Nesta linha de ação, o processamento e o tratamento dos dados estão condizentes com os

preceitos da pesquisa qualitativa e, portanto cientificamente aceitos como tal, porque não há

aferimento analítico quantitativo, visto que neste momento não se busca tratar a informação

estatisticamente, apenas constatar a sua presença como já definido por Minayo (2016).
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Assim, os resultados obtidos através da categorização dos quadrigramas em push ou pull,

foram emparelhados com os conceitos então abordados no referencial teórico. Ocorrendo, a

elaboração de uma discussão empírica e evidenciada sobre o tema, a qual será apresentada no

próximo capítulo.
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4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados desta investigação estão sistematizados nas tabelas a seguir, contendo a

síntese do cruzamento dos dados a partir dos fatores motivacionais push e pull, dos

quadrigramas, e das quantidades de vezes que se repetem nos relatos de viagem. Durante a

análise, 8 quadrigramas (posições de número 18, 29, 81, 84, 93, 95, 103 e 144 podendo ser

conferidos no Apêndice B) não foram classificados devido ausência de sentido entre o conjunto

de palavras, permanecendo um total de 142 a serem distribuídos nos fatores push e pull. Tal

situação encontra explicação em Kozinets (2014), pois como este trabalho utiliza dados

secundários, ou seja, que originalmente não foram constituídos pensando diretamente neste

trabalho, nem todo o conteúdo fará sentido à luz da teoria que fundamenta a pesquisa.

A Figura 6 é uma representação em nuvem de palavras destacando os termos que foram

mais frequentes nos comentários para os cassinos: “jogo”, “cassino”, “não”, “conhecer”,

“argentina”, “roleta”, “vale”, “hotel”, “real”, “níquel”, “foto”, “gratuito”, “ganhar”, “puerto”,

“sorte”, “foz”.
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FIGURA 6 - NUVEM DE PALAVRAS

FONTE: Dados da pesquisa (2020)

Solomon (2016) aponta que geramos uma enorme quantidade de informação, as quais

tem imenso valor às empresas. Este autor acredita que as informações, por exemplo, desveladas

pelo big data, ou seja, esse processo de coleta e análise de grande conjunto de dados pode

fomentar novas teorias sobre o consumidor e assim se expressa “é seguro dizer que essa explosão

de dados mudará profundamente o que pensamos sobre comportamento do consumidor”

(SOLOMON, 2016, p. 12)

Para este estudo, entende-se que a nuvem de palavras e frequências de duplas ou triplas

de palavras, apresenta destaque a algumas palavras mas não permite a compreensão mais

adequada do que o indivíduo pretende dizer no seu comentário, por isso, ele é apresentado como
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uma ilustração, todavia, a análise será empreendida a partir dos quadrigramas como já exposto na

metodologia.

4.1 FATORES PUSH IDENTIFICADOS

No que tange aos fatores que empurram o turista para visitar os cassinos, a dimensão

“novidades” englobou 49 quadrigramas, conforme expresso na Tabela 7. Observe-se que os

quadrigramas que foram classificados nesta dimensão apareceram com uma frequência de 140

vezes. Assim, foram colocados na tabela alguns quadrigramas que exemplificam o estereótipo do

turista que manifestou aderência à referida dimensão, como, “visita principalmente nunca

cassino”. O citado quadrigrama, além desta tabela, também pode ser conferido na posição 149

do Apêndice B. Eles indicam expressões suscitadas a partir do entendimento de que como

novidade compensa a visita aos cassinos. Pode-se inferir que grande parte dos turistas que

comentam sua visita nos cassinos o vêem como algo diferente, fora do seu cotidiano, assim as

recomendações evidenciam no sentido de que este atrativo personifica a novidade, coincidindo

com os conceitos explicitados por Baloglu e Uysal (1996) onde novidade foi classificada como o

fator impulsionador mais importante na decisão de férias no exterior. De igual constatação

tem-se em Yuan e McDonald (2002) citado por Albergaria (2016), que ao aplicarem o conceito

das motivações push e pull como modelo conceitual para explicar as motivações turísticas de

quatro países, a França, o Japão, o Reino Unido e Alemanha, identificaram que o fator push

novidade, foi relacionado como o fator impulsionador de maior importância.

TABELA 7 - ANÁLISE TEMÁTICA DO FATOR PUSH “NOVIDADES”

DIMENSÃO QUADRIGRAMAS FREQUÊNCIA EXEMPLOS DE
QUADRIGRAMAS

Novidades 49 140 “visita principalmente nunca
cassino”

“cassino vale pena
conhecer”

FONTE: Dados da pesquisa (2020)
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Um exemplo de como o relato de viagem se apresenta originalmente no Tripadvisor:

“O Cassino é bem pequeno e simples para quem vai com expectativa das referências de

Las Vegas. Mas vale a visita, principalmente para quem nunca foi a um Cassino. Dá

pra gastar pouco e divertir-se por horas. Por motivos de segurança é proibido fotografar

no interior do Cassino.” (grifo nosso, junho/2017)

Além disso, visando destacar posição de relevância se encontra na investigação de

Moyano, Lengler e Mohsin (2012) que, ao analisarem quais motivações se manifestam nos

turistas brasileiros que tem a Nova Zelândia como destino mencionaram em primeiro lugar que

descobrir coisas novas os impulsionaram. Corrobora Alves, Costa e Perinotto (2017) para quem

o turista procura uma experiência inusitada, a curiosidade de experimentar algo novo ou de

realizar algo nunca praticado ou que poucos o tenham praticado. E a novidade conforme citado

por Crompton e McKay (1997) é o desejo de buscar experiências novas e a surpresa conforme

detalhado no referencial teórico. Por fim, Li, Wong e Kim (2017) ao investigarem as motivações

dos turistas chineses que buscavam os cassinos em Macau também apresentou a busca pela

novidade como algo que aqueles turistas vislumbravam nos cassinos.

Em relação ao segundo item dos fatores motivacionais, “socialização”, foram associados

16 quadrigramas, os quais apareceram 146 vezes ao longo dos comentários analisados, como

pode ser observado na Tabela 8. Os quadrigramas retratam de alguma forma os processos que

evidenciam como a socialização ocorre através dos cassinos. Alguns exemplos foram

selecionados, indicando a socialização relacionada a turismo e fotografia “não pode tirar foto”

“não possível tirar foto” (Tabela 8). Os citados quadrigramas, além desta tabela, também podem

ser conferidos no Apêndice B. Nesse aspecto, o conjunto de comentários revela fortemente que

há o interesse dos turistas na socialização, pois ainda que os quadrigramas sejam em menor

número do que o primeiro item (novidades), a frequência se mostra maior, tal evidência vai ao

encontro de Cavalcanti (2011) citado por Alves, Costa e Perinotto (2017), que o turista almeja

durante o tempo livre aproveitar tudo que lhe é ofertado, ir a todos os lugares possíveis e

principalmente fotografar tudo. Com suporte neste entendimento é que a análise considerou o



55

relato da proibição de fotos como evidência que para aquele turista tal fator motivacional é

importante.

Importante salientar que a referida proibição trata da área do cassino onde há maior

concentração de jogos, não se aplicando ao hall de entrada, lounge, onde inclusive tem-se a

logomarca dos cassinos, área então muito utilizada para registro em fotos.

TABELA 8 - ANÁLISE TEMÁTICA DO FATOR PUSH “SOCIALIZAÇÃO”

DIMENSÃO QUADRIGRAMAS FREQUÊNCIA EXEMPLOS DE
QUADRIGRAMAS

Socialização 16 146 “não pode tirar foto”

“pode tirar foto lá”

“pena não pode tirar”

FONTE: Dados da pesquisa (2020)

Um exemplo de como o relato de viagem se apresenta originalmente no Tripadvisor:

“Bem legal para quem nunca foi em um cassino, para conhecer, ele é bem bonito. Pena

que não pode tirar fotos la dentro.” (grifo nosso, abril/2017)

Neste caso, o excerto foi propositalmente selecionado, pois o quadrigrama a primeira

vista nos informa que “pode tirar fotos lá”, contudo na análise de conteúdo considerando o

contexto dos comentários essa informação é dada sempre no sentido negativo. E também porque

seria contra intuitivo interpretar que o quadrigrama seria no sentido positivo, pois se assim o

fosse possivelmente não teria razão para o turista mencionar de forma tão recorrente tal fato.

Para Guerreiro (2018) a razão pela qual não é permitida fotos dentro dos cassinos é que

alguns frequentadores podem não querer serem vistos (ou retratados indiretamente na foto

alheia). Este autor utiliza de exemplo a prática adotada nos cassinos em Las Vegas, por entender

que pode haver algum tipo de desconforto em frequentadores em associar-se a sua imagem aos

jogos de apostas. Além disso, especula-se também que tirar fotos na sala de jogos iria alimentar



56

práticas de fraudes contra os mecanismos de apostas. Por outro lado, este autor pondera que a

mudança cultural, principalmente com a crescente utilização das redes sociais para exposição de

fotos e da rotina, tal regra proibitiva pode vir a ser afrouxada com o passar do tempo.

De igual pensamento, tem-se em Ferreira (2019) que, acrescenta que a proibição visa a

proteção da identidade do jogador. Contudo, esta autora também pondera que atualmente a ampla

exposição da vida e viagens em rede social, o número de cassinos que proíbem tal prática vem

diminuindo.

Contudo, o fato de ser proibido tirar foto dentro do cassino, isso não quer dizer que todos

os turistas seguem esta regra, assim tem-se em Panazzolo (2016) que, ao investigar a relação

entre turismo, fotografia e o uso da internet, registrou o relato de uma turista que tirou foto ao

lado de uma máquina caça-níquel em um dos cassinos de Las Vegas, pois segundo relato da

turista: “...aparecer nas imagens é poder mostrar para todos que estive lá…”

Neste sentido, apesar dos relatos de proibição, o próprio Tripadvisor expõe centenas de

fotos de turistas que registraram suas presenças nas salas de jogos dos cassinos da tríplice

fronteira. Assim, Donaire e Galí (2011) citado por Alves, Costa e Perinotto (2017), esclarecem

que as imagens compartilhadas através das redes sociais, não somente alcançam o resultado de

uma edificação social, quanto todas as imagens são também um exercício de socialização.

Além disso, as fotografias podem se prestar enquanto ferramenta de avaliação da imagem

de destino, a partir do olhar dos turistas (AWARITEFE, 2005 citado por ZUCCO et al. 2018).

Para estes autores que investigaram a imagem de Salvador (Bahia) através de fotos no Instagram,

a fotografia que tangibiliza o “eu estive lá”, como uma selfie por exemplo, além da socialização é

também evidência de externalização do conceito de prestígio.

Corrobora Cavalcanti (2011) citado por Alves, Costa e Perinotto (2017), que a

intermediação da internet vincula o turista ao produto turístico, assim aquele quer ser visto e ao

mesmo tempo que a paisagem esteja no enquadro de uma fotografia.

Com este entendimento, é que se reforça os estudos de Crompton (1979) para quem o

turista busca oportunidades de socialização. Assim, as fotos se apresentam como um meio para

essa finalidade. Por esse caminho, Wong e Rosenbaum (2012) ao investigar o turismo de
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cassinos em Macau igualmente encontrou a socialização como um forte componente na

motivação daqueles turistas inquiridos.

Já o terceiro fator motivacional refere-se ao item “repouso e relaxamento”, que agregou

03 quadrigramas, e foi entendido como manifestação de interesse em atividades hedônicas. Esse

conjunto sequencial de palavras ocorreu 09 vezes ao longo dos textos analisados, conforme

apontado na Tabela 9. Essa dimensão revela que os turistas indicam em seus comentários que

são impulsionados pelo desejo de diversão conforme também retratado por Carvalho (2021)

quando levantou os fatores push dos cassinos da costa europeia tendo apontado que 8% dos

comentários daquela investigação apontaram para este mesmo fator.

TABELA 9 - ANÁLISE TEMÁTICA DO FATOR PUSH “REPOUSO E RELAXAMENTO”

DIMENSÃO QUADRIGRAMAS FREQUÊNCIA EXEMPLOS DE
QUADRIGRAMAS

Repouso e
relaxamento

03 09 “passar algum tempo
divertir”

“divertir vale pena
conhecer”

FONTE: Dados da pesquisa (2020)

Outro exemplo de como um dos relatos de viagem se apresenta originalmente no

Tripadvisor:

“Local bom para passar algum tempo conhecendo os jogos e gastando um pouco para

se divertir, recomendo com certeza!” (grifo nosso, janeiro/2016)

O fator push repouso e relaxamento aparece nos achados em menor intensidade de

menções, situação similar aos achados de Yuan e McDonald (2002) citado por Albergaria (2016),

pois no rol de cinco fatores push, o mesmo naquela investigação ocupa a última posição em

menções. Também na investigação proposta por Moyano, Lengler e Mohsin (2012) relaxar

mentalmente apareceu na sexta posição de fatores push de destaque daquela pesquisa.



58

Neste sentido, o Gráfico 1 evidencia que para estes turistas, cujos comentários fazem

parte do corpus da investigação, o desejo pela busca de novidades é indubitavelmente o que mais

os representa quando o foco está nos fatores push, dado seu percentual de participação alcançar

quase 70%. Rosenbaum (2006) citado por Carvalho (2021) orienta as organizações a prestarem

atenção ao seu servicescape, ou seja, se o ambiente está entregando aquilo que o cliente espera.

Neste caso o perfil identificado é de um buscador de novidades. Pode-se inferir que este recorte

pesquisado ao cruzar a tríplice fronteira busca nos cassinos algo diferente do seu cotidiano, ou

mesmo do que é possível fazer no destino, esperando encontrar ali uma experiência nova.

GRÁFICO 1 - FATORES PUSH

FONTE: Dados da pesquisa (2020)

Assim, com base nas características marcantes intrínsecas que emergiram da pesquisa,

pode-se vir a agregá-las as personas (perfis da demanda turística) caracterizadas no Plano Paraná

Turístico 2026 (Cepatur, 2016, p.78). Por este caminho, reconhecê-las e incluí-las aos grupos de
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entretenimento, pois se de um lado tem-se os buscadores de experiências de amizade catalogados

pelo Plano, o que se pode associar aos achados de socialização desta pesquisa, não se pode dizer

o mesmo dos buscadores de novidades relacionados aos jogos de apostas, por ora ausentes do

radar do plano turístico estadual.

E visando na sequência, evidenciar os fatores extrínsecos, ou seja, as características

marcantes do atrativo turístico apontado pelos comentários se apresenta na próxima seção os

fatores pull.

4.2 FATORES PULL IDENTIFICADOS

No que diz respeito ao primeiro fator pull identificado tem-se “infraestrutura, alimentação

e povo amigável”, referente, neste caso, à completude de uma experiência que representa bem a

receptividade dos países de fronteira em relação aos turistas de cassino. Neste item somam-se 54

quadrigramas, os quais apareceram 214 vezes ao longo do texto, conforme apresentado na

Tabela 10.

TABELA 10 - ANÁLISE TEMÁTICA DO FATOR PULL “INFRAESTRUTURA, ALIMENTAÇÃO E

POVO AMIGÁVEL”

DIMENSÃO QUADRIGRAMAS FREQUÊNCIA EXEMPLOS DE
QUADRIGRAMAS

Infraestrutura,
alimentação e povo

amigável

54 214
“máquina aceitam nota real”

“cassino fica logo entrada”

FONTE: Dados da pesquisa (2020)

Verifica-se que isoladamente é a dimensão com maior representatividade entre as obtidas

a partir dos relatos de viagem. Nesse sentido, conforme apontado por Penna (2019) os clientes de

cassinos – sejam eles locais ou estrangeiros – também buscam payoffs não monetários advindos

de experiências sociais. Em geral, esses payoffs podem ser distribuídos em termos de
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experiências associadas à localização e à comodidade oferecida pela região que abriga os

cassinos, esse entendimento vai ao encontro da expressiva quantidade de frequência em que o

fator pull ligado à infraestrutura foi mencionado. Extrai-se alguns dizeres que servem de

exemplos como “máquina aceitam nota real” ou “fica bem entrada cidade”, que denotam uma

facilidade de acesso e uma preparação para receber aquele perfil de turistas (no caso os

brasileiros), pois mesmo os cassinos estando localizado em país estrangeiro o aceite da moeda

nacional é ofertado sem restrição.

Pode-se observar a seguir um exemplo de como um dos relatos de viagem se apresenta

originalmente no Tripadvisor:

“Próximo à aduana Argentina e ao Duty Free, é possível ir de ônibus, vindo de Foz do

Iguaçu, e soltar em frente ou, para quem soltou do ônibus antes para ir ao Duty Free, é

possível ir andando uns 10 a 15 minutos pela estrada que adentra a Argentina. A entrada

é gratuita e o local é belíssimo, com várias máquinas caça-níqueis e jogos de cartas e

roletas para fazer umas jogadas ou simplesmente visitar. Pode-se começar a apostar com

R$ 0,01, mas claro, quanto mais dinheiro aposta, mais tem chances de ganhar (ou perder

rsrs). A casa conta com funcionários que falam muito bem português e auxiliam o

visitante no que precisarem para conhecerem as máquinas e os jogos. Várias máquinas

aceitam notas de real, mas o melhor é trocar dinheiro por tíquetes nas bilheterias no

interior do cassino.

Se chegar com bolsas, na recepção o funcionário da hora guarda seus volumes sem

qualquer custo. E um ponto de destaque é que não há qualquer necessidade de traje

formal, assim, pode ir de calça jeans ou mesmo bermuda e uma camisa sem grandes

cerimônias.

Na hora da volta, se depender de ônibus, volte para a aduana argentina que lá tem um

ponto de parada de ônibus (depois que você passa pela inspeção argentina para uma

rápida e simples verificação de identidade ou passaporte) que vão para o centro de Foz

do Iguaçu, mas cuidado: os ônibus para Foz não circulam o dia todo e o último parece

que passa às 19:00 pela aduana. Procure estar lá, no máximo, até as 18:30.

” (grifo nosso, maio/2017)

Neste relato, ao fazer a análise temática levando-se em consideração Fakeye e Crompton

(1991) quando diz povo amigável, se fez a seguinte interpretação, se o local não tendo os



61

cassinos a obrigatoriedade de aceitar moeda nacional e ainda assim o fazem, simboliza então um

desejo de se apresentar de forma friendly, aos turistas. Este exemplo de relato foi citado na

íntegra, pois sua leitura corrobora este entendimento com outras observações da dimensão

amigável, quando o turista prossegue em seu depoimento e diz “falam muito bem português e

auxiliam” e quando também comenta “não há qualquer necessidade de traje formal”. Neste caso,

a análise de apenas quatro palavras (quadrigrama) conseguiu demonstrar com acurácia a

experiência no geral deste turista, sem a necessidade prévia de se conhecer o seu texto que

originalmente tem 265 palavras.

Como próximo fator pull identificado tem-se “bares e entretenimento noturno”, neste

caso, trata-se exatamente como os cassinos são ofertados de forma complementar a partir de Foz

do Iguaçu como uma opção de entretenimento noturno. Neste item somam-se 11 quadrigramas,

os quais apareceram 40 vezes ao longo do texto, conforme apresentado na Tabela 11.

TABELA 11 - ANÁLISE TEMÁTICA DO FATOR PULL “BARES E ENTRETENIMENTO NOTURNO”

DIMENSÃO QUADRIGRAMAS FREQUÊNCIA EXEMPLOS DE
QUADRIGRAMAS

Bares e
entretenimento

noturno

11 40
“mesa black jack roleta”

“jogo roleta black jack”

FONTE: Dados da pesquisa (2020)

Este aspecto corrobora com os achados de Minasi e Pereira (2017) que, ao investigar os

fatores pull dos turistas em Las Vegas também reconhecem os cassinos de lá como opção que se

destaca, a de entretenimento noturno. Tal evidência vem de alguns dizeres que servem de

exemplos como “níquel roleta mesa poker” ou “mesa black jack roleta”, que denotam atração

pelas apostas conforme visto em Fakeye e Crompton (1991).

No exemplo a seguir é possível observar como o relato de viagem se apresenta

originalmente no Tripadvisor:

“Belo casino logo após a aduana argentina. Ao ir com agência de turismo, você ganha

vouchers para gastar nos caça níqueis e vale drinks. Máquinas e mesas de apostas em
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pesos, dólares e reais. Em termos de dimensão é bem menor que os casinos de Las

Vegas, mas em termos de diversão, não fica para trás... Ao apostar nas mesas de roleta

e black jack sua bebida e comida são cortesia. Suerte!!” (grifo nosso, agosto/2015)

Como último fator pull identificado tem-se “acomodações e transporte”. Referente as

facilidades e conveniência de acesso ao transporte e principalmente no caso dos cassinos

ofertados de forma gratuita, somam-se 4 quadrigramas, os quais apareceram 13 vezes ao longo

do texto, conforme apresentado na Tabela 12. Os citados quadrigramas, além dos exemplos da

tabela, também podem ser observados no ApêndiceB.

TABELA 12 - ANÁLISE TEMÁTICA DO FATOR PULL “ACOMODAÇÕES E TRANSPORTE”

DIMENSÃO QUADRIGRAMAS FREQUÊNCIA EXEMPLOS DE
QUADRIGRAMAS

Acomodações e
transporte

04 13 “van busca levar volta”

“busca algum hotel foz”

FONTE: Dados da pesquisa (2020)

Verifica-se que além da conveniência o turista evidencia ser atraído pela relação custo x

benefício que se observa a partir dos comentários. Nesse sentido, pode-se inferir que nos relatos

analisados, a estratégia de oferecer uma bebida ou refeição grátis ou com desconto ou estadia em

hotel, ou neste caso transporte gratuito pode levar o consumidor a investir muito mais dinheiro

do que o cassino investiu na cortesia. (PHILANDER; ABARBANEL; REPETTI, 2015). Além

disso, para Kim e Kang (2018) é possível a complementaridade entre produtos de jogos e

não-jogos (transporte por exemplo), o que significa dizer que produtos complementares criam

mais demanda juntos do que sozinhos. Alguns dizeres servem de exemplos como “van busca

levar volta” ou “transporte gratuito hotel cassino”, que denotam um sentimento de conveniência

dos indivíduos. (FAKEYE; CROMPTON, 1991)

No exemplo abaixo é possível observar como um dos relatos de viagem se apresenta

originalmente no Tripadvisor:
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“Ótima opção para conhecer, ja que no Brasil é proibido. Localizado logo após Aduana.

Fomos de van que o próprio Cassino fornece e busca em alguns hotéis de Foz do

Iguaçu. A roleta é o lugar mais rápido pra perder dinheiro. Assistimos também ao show

de tango que por sinal foi maravilhoso e ganhamos uma cortesia pra jogar no caça

níquel. Pra que não entende é sem graça. Lá aceita real. O Bristot ao lado é ótimo, mas a

cerveja é super cara.” (grifo nosso, janeiro/2015)

Neste comentário a análise temática considerou o termo busca conforme entendimento de

Fakeye e Crompton (1991) tratar-se de uma conveniência de transporte e também o relato serve

de observação do uso do stemming onde no texto original tinha-se “alguns hotéis” no

quadrigrama aparece como “algum hotel”, por serem estes os termos de melhor representação.

Por sua vez, o Gráfico 2, coaduna com a investigação de Minasi e Pereira (2017), pois

estas autoras ao analisar os fatores pull em Las Vegas identificaram que aquele público

pesquisado não apontou o jogo como fator motivacional preponderante. Aqui tem-se a mesma

situação, pois a atração por apostas foi alocada na dimensão “bares e entretenimento”, o que

apresentou o percentual de 15,9%. E de forma destacada com quase 80% de representatividade a

infraestrutura que pode ser traduzida para este recorte do estudo como ambiente amigável. Ou

seja, os turistas neste contexto manifestaram atração por uma infraestrutura onde se possa pagar

seus consumos em geral em moeda nacional, seja possível se comunicar em português

(lembrando que se trata se cassinos onde o idioma oficial é o espanhol).

Além disso, o gráfico também evidencia a existência de públicos distintos no cassino, o

que ocasiona interesses distintos, pois segundo Penna (2019) e também Paixão e Paixão (2015),

o público pode ser dividido entre jogadores e turistas e estes últimos podem ou não ter interesse

no jogo. Isso pode explicar porque as pesquisas apontam que os serviços são mais destacados do

que o jogo. Por exemplo, e para os turistas que não tem interesse diretamente no jogo, o objetivo

segundo Penna (2019) é a experiência social, o que ele chama de payoff não monetário.
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GRÁFICO 2 - FATORES PULL

FONTE: Dados da pesquisa (2020)

Assim, observa-se que os fatores marcantes de características extrínsecas que emergiram

dos comentários dão conta de que os turistas enquanto espectadores dos jogos de cassinos

esperam encontrar ali principalmente um ambiente acolhedor, com infraestrutura, alimentação e

povo amigável.

Finalizando, a seção seguinte busca analisar os fatores intrínsecos e extrínsecos de forma

combinada.
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4.3 FATORES PUSH E PULL COMBINADOS

O Gráfico 3 então sintetiza e apresenta como se comportam os percentuais considerando

os fatores push e pull em conjunto. Neste sentido, o autor Specht (2015) faz algumas

ponderações, sobre qual fator poderia ser preponderante push ou pull, se um vem antes do outro,

ou até mesmo se somente um dos fatores poderia estar influenciando na motivação do turista. O

exemplo citado pelo autor, refere-se aos visitantes da Grande Pirâmide de Gizé ou do Museu

Guggenheim Bilbao, poderiam muito bem ser motivados pelo desejo de visitar um lugar e objeto

específicos, únicos. Portanto, esses visitantes não são basicamente "empurrados" por um desejo

de mudança, novidade ou fuga, mas sim "puxados" por atrações específicas.

Por este caminho, tem-se pesquisas quantitativas que buscam realizar uma correlação

canônica entre os fatores push e pull, pois justamente tratam-se de dois conjuntos de elementos

com suas respectivas variáveis.  (WHITE, 2017)

Por outro lado, nesta investigação, a opção por analisar o gráfico pelo viés qualitativo,

permite inferir que os turistas que comentaram sua experiência nos cassinos, evidenciaram que

são impulsionados como buscadores de novidade e, em contrapartida, ou concomitantemente,

são atraídos pela expectativa de encontrar a atmosfera (não-jogo) do cassino, ou seja,

privilegiando o que Rosenbaum (2006) citado por Carvalho (2021) citou o servicescape.

Afim de reforçar essa interpretação tem-se o seguinte comentário original extraído do

Tripadvisor, o qual originou o quadrigrama “não gosta jogo azar” (item 91 do Apêndice B):

“Lugar muito bonito. Pra quem gosta de jogos é o paraíso.kkkk. Máquinas aceitam

reais, dollar e pesos. Não tem como não jogar um pouquinho, até mesmo para quem não

gosta de jogos de azar assim como eu.” (maio/2016)

Neste sentido, se conclui que o desafio dos cassinos que são por definição casa de

apostas, venham a oferecer a este turista para quem o jogo é secundário (MINASI; PEREIRA,

2017) ou até mesmo conforme relato anterior tratando-se de alguém que não gosta do jogo, ainda

assim consiga contemplar os fatores motivacionais que o levaram até lá.
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Assim, após retratar as análises temáticas de cada fator e suas dimensões, no Gráfico 3

passa-se a expor os fatores push e pull paralelamente, pois desta forma, melhor retratam

percentualmente a participação de cada dimensão representativa dos fatores motivacionais que

emergiram nesta investigação. Neste sentido é possível observar uma preponderância da

dimensão novidades entre os fatores push, na esquerda do gráfico, e da dimensão infraestrutura

dentre os fatores pull, na direita do gráfico, sendo 68,1% e 78,3%, respectivamente.

GRÁFICO 3 - PERCENTUAL GERAL FATORES PUSH E PULL

FONTE: Dados da pesquisa (2020)

Em suma, os comentários de viagem tanto podem representar a motivação expressa de

quem já fez a viagem exposto em forma de avaliação, como podem servir após sua leitura por

terceiros como fator motivacional para turistas em potencial. Confirmando o descrito no Plano

Paraná Turístico 2026, onde na fase de pré-consumo os comentários do Tripadvisor são levados

em conta na hora de planejar e decidir o destino de viagem. (CEPATUR, 2016, p. 81)
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Com as considerações apresentadas anteriormente, discorreu-se sobre os achados nesta

pesquisa, fazendo-se o emparelhamento com o referencial teórico consultado. Na seção seguinte,

apresentam-se as considerações finais.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

No que se refere ao objetivo geral da pesquisa, que visou dar conta de identificar os

fatores motivacionais que levam os turistas a visitar os cassinos do Destino Turístico do Iguaçu,

foi possível extrair do banco de dados do Tripadvisor tais fatores e também constatar que os

mesmos podem ser gerenciados pelas entidades e organizações que atuam no turismo. Além

disso, podem observar a regra de pareto, uma vez que os principais fatores push e pull emergiram

com percentuais de frequência muito próximos da relação 80/20. Por exemplo, de cada 10

comentários, 7 privilegiaram a busca pela novidade como fator push impulsionador, e de cada 10

comentários como fator de atração pull, 8 estavam dedicados à infraestrutura, em especial,

encontrar ali nos cassinos um ambiente amigável. Que os compreendam na medida em que

manifestaram não saber jogar, não dominar o idioma espanhol portanto esperam ser atendidos no

idioma português, entre outras situações que demonstram que a expectativa é que esse conjunto

de situações seja contemplada pelos cassinos.

Neste sentido, a pesquisa pode contribuir com o Plano Turístico 2026 do Estado do

Paraná, pois este busca elementos qualitativos para definir o perfil dos turistas enquanto

personas, ou seja, descrever o público alvo de turistas no Paraná, mas com melhor detalhamento

de seus gostos e interesses na viagem (CEPATUR, 2016). Nesse caso, trata-se de uma

oportunidade de pesquisa complementar a esta, visto que o objetivo pretendido nesta

investigação não previa este desdobramento.

Logo também, teve-se êxito em atender aos objetivos específicos. As análises permitiram

classificar os comentários de forma que os mesmos corresponderam aos preceitos da ideia

bidimensional push e pull proposto por Dann (1977) e Crompton (1979). De 150 comentários,

foram classificados três conjuntos de fatores, denotando-se que o que empurra (push) o turista

para o atrativo turístico cassino na tríplice fronteira é, destacadamente, a busca por novidades

com mais de dois terços dos quadrigramas. No que tange aos fatores que atraem (pull), também

foram encontrados três conjuntos de fatores, destacando-se a infraestrutura, contemplando

aspectos relacionados a atividades não ligadas ao jogo. Tais achados estão em acordo e

corroboram investigações feitas em outros países, tanto na Europa como nos Estados Unidos e
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Ásia, como já discutido no referencial teórico e no emparelhamento das evidências encontradas

nesta pesquisa com os dados colhidos na literatura.

Entretanto, nem todos os fatores propostos pela teoria emergiram nesta pesquisa, tal fato,

pode ter ocorrido devido à utilização de um banco de dados secundário, cujos dados foram

expostos espontaneamente pelos respondentes, e que não conseguiram representar todas as

dimensões propostas pelo modelo utilizado nesta investigação (CARVALHO, 2021). Nesse caso,

Kozinets (2014), já apontava que o uso de dados coletados em redes sociais pode não trazer

todas as variáveis esperadas por um modelo. Esse fato não invalida a presente pesquisa, visto que

os achados estão de acordo com a teoria, todavia, não permitem afirmar que as demais

dimensões não são relevantes para os respondentes. Nesse caso, abrem-se oportunidades para

realização de pesquisas no futuro, adotando outro grupo, em que se pode adotar outra forma de

coletar os dados, como debatendo com os participantes, participando efetivamente das discussões

do grupo, sendo outra forma de acessar os dados indicada por Kozinets (2014).

O segundo objetivo específico visava verificar como os cassinos se apresentam no

contexto do destino. No caso, foi possível verificar, que os mesmos são apresentados pelo

marketing, como atrativo turístico complementar dentro do contexto do Destino Iguaçu. Através

de seu plano de marketing institucional compartilhado com seus homólogos argentinos e

paraguaios, por muitas vezes até, leva alguns turistas a acreditar que os mesmos se encontram em

território brasileiro. Neste sentido, a falta de regulamentação da atividade de cassinos no Brasil

em certa medida não tem tanto impacto na cidade de Foz do Iguaçu, uma vez que sua posição

estratégica na tríplice fronteira permite oferecer como opção de entretenimento os cassinos dos

países vizinhos. Todos os países envolvidos saem ganhando. Lado brasileiro complementa aos

seus principais atrativos (Cataratas, Itaipu, etc) e aos países vizinhos lucram com a demanda que

consome em seus cassinos. Visto que o destino é tratado como sistema, inclusive com uma

proposta de gestão integrada, percebe-se que o fato de não haver regulamentação do jogo no

Brasil, não impede que a atividade seja oferecida ao turista. Esse fato também ocorre em outras

partes do mundo como na divisa entre Estados Unidos e Canadá.

Dessa forma foi possível compreender de maneira mais clara os fatores motivacionais

que levam os turistas aos cassinos. Assim, reforçando a aplicação prática da pesquisa, pois de
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acordo com Klenosky (2002) citado por Carvalho (2021), os fatores de atração (pull) podem

variar bastante entre os turistas, pois valorizam diferentes atributos de destino em diferentes

níveis e obter essas informações com acurácia pode melhorar a vantagem competitiva dos

cassinos. Com este pensamento, é fundamental combinar os fatores push e pull para criar uma

estratégia de marketing nas áreas de destino, pois isso pode garantir que as motivações dos

turistas sejam assertivamente compreendidas e quais fatores pull são ideais para atender a esses

fatores push específicos.

A investigação também tornou possível observar através dos relatos de viagem outra

situação que evidencia a existência de dois públicos nos cassinos conforme retratado por Penna

(2019) e Paixão e Paixão (2015), ou seja, jogadores e turistas. Tal situação refere-se a proibição

de fotos na área interna dos cassinos, mais precisamente onde pode retratar a estrutura de jogos

(roletas, mesas de poker, máquina caça-níqueis, etc), assim de um lado os cassinos conforme

visto buscam com tal restrição, de certa forma, preservar a identidade de seus jogadores mas de

outro lado, tem-se o turista que, conforme Machado, Medeiros e Silva (2017) vive um momento

de superexposição nos destinos turísticos.

Neste sentido, caberá aos cassinos observar as oportunidades, considerando os autores

Machado, Medeiros e Silva (2017) que alegam que as fotografias carregam conteúdos sugestivos

de várias dimensões das experiências turísticas que podem servir de estímulo para a adoção de

novas práticas turísticas e intenções comportamentais. Corrobora este entendimento, Alves,

Costa e Perinotto (2017) pois citam que as imagens postadas nas redes sociais (ex. Instagram),

são meios de tangibilização deste sentido de lugar, assim como possibilidade de incremento na

promoção espontânea dos destinos turísticos.

A limitação da pesquisa, conforme já citado, considera que tratando-se de base de dados

secundária, nem todas as dimensões emergiram, tal como a dimensão prestígio, entre outras,

contudo nesta pesquisa não foi evidenciado. Duas situações podem indicar a ausência,

primeiramente não foram exploradas as fotos disponíveis no Tripadvisor, e também, pode ser

explicado por uma razão já citada conforme retratado em Kozinets (2014) que a fonte de dados é

secundária não sendo necessariamente constituída para responder tal conceito da teoria ora

estudada. Além disso, pontua-se também que os quadrigramas são interessantes para análise,
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contudo podem eventualmente suprimir informações relevantes. Nesse caso, trata-se de

oportunidades para novas investigações que ampliem a compreensão do fenômeno aqui

estudado.

Além disso, a análise teve como foco a população que contempla os turistas que fizeram

os relatos na plataforma Tripadvisor, entendendo que ainda existem outras plataformas, tais

como Google, Booking, Facebook (atual Meta), etc que, por opção metodológica não foram

alcançadas neste estudo, assim as demais plataformas podem ser objeto de estudos de futuras

pesquisas.

Com isso considera-se a pesquisa concluída, alcançando-se os objetivos propostos, porém

como limitações, visto que, apesar do esforço do pesquisador, é impossível abordar um

fenômeno em sua totalidade, chegando-se sempre a resultados parciais, demandando ampliação

de estudos pelo próprio pesquisador ou apontando oportunidades para outros investigadores

como já previsto por Capra (1996).
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APÊNDICE A - PLANILHA EXCEL COM 2.197 COMENTÁRIOS GERAIS
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APÊNDICE B - PROCESSAMENTO DOS DOCUMENTOS

Comentarios todos Casinos

Thalyson Missael da Silva

16/12/2020

Text Mining

As análises foram realizadas para todos Casinos (Casino Acaray,Casino American, Casino
Cafe Central, Casino Del Este, Casino Iguazu, Casino Platinum Cde)

library(textreuse)
library(rslp)
library(tm)
library(proxy)
library(factoextra)
library(smdc)
library(text2vec)
library(ANLP)
library(ngram)
library(ggplot2)
library(stringr)
library(stringi)
library(cluster)
library(dendextend)
library(wordcloud)
library(wordcloud2)

# variavel que limita o numero de palavras da saida

l <- 150

todoscasinos <-
read.csv("C:/Users/thaly/OneDrive/Documentos/casinostotal.csv",encoding="UTF-
8")

comentarios <- Corpus(VectorSource(todoscasinos[,1]))

comentarios <- tm_map(comentarios, tolower)
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Warning in tm_map.SimpleCorpus(comentarios, tolower): transformation drops
documents

comentarios <- Corpus_To_Char(comentarios)

comentarios <- gsub("[[:punct:]]"," ",comentarios)

comentarios <- gsub("\n"," ",comentarios)

# transformando em corpus novamente
comentarios <- Corpus(VectorSource(comentarios), readerControl =
list(language = "portuguese"))

stopwords_comentarios <- stopwords("portuguese")

stopwords_comentarios[12] <- "é"

comentarios <- tm_map(comentarios, FUN = removeWords, words =
stopwords_comentarios)

Warning in tm_map.SimpleCorpus(comentarios, FUN = removeWords, words =
stopwords_comentarios): transformation drops documents

# Retira os espaços em branco nos documentos
comentarios <- tm_map(comentarios, stripWhitespace)

Warning in tm_map.SimpleCorpus(comentarios, stripWhitespace): transformation
drops documents

#transforma variavel em character
comentarios_char <- Corpus_To_Char(comentarios)

# retira plural dos anúncios
comentarios_char <- Retira_Plural(comentarios_char)

###########################################################################
###########################################################################
# OS ANÚNCIOS E comentariosS JUNTO PARA SUBSTITUIÇÃO DOS RADICAIS
#lista de palavras com radical e as palavras que pertencem ao mesmo radical
comentarios_char <- Representante(comentarios_char)

# muda a codificação das palavras de utf 8 para latini
# Dependendo da versao nao precisa executar, version 0.7-7
#comentarios_char <- iconv(comentarios_char, "UTF-8", "latin1")

lista <- c("níquil","niquil","niquel")

comentarios_char <- Achar_Substituir(lista,"níquel",comentarios_char)
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# muda a codificação das palavras de utf 8 para latini
#comentarios_char <- iconv(comentarios_char, "UTF-8", "latin1")
comentarios_char <- Min_Char_Ngram(comentarios_char,4)

# realiza cálculo das freq. absoluta
freq_comentarios <- Frequencia_Absoluta(comentarios_char)

# Obtém os tetragramas dos comentarioss
tetragram_comentarios <- ngram(comentarios_char, n =4)

tetragram_comentarios <- get.phrasetable(tetragram_comentarios)

# Mostra os tetragramas com maiores frequências
tetragram_comentarios[1:l,1:2]

ngrams freq
1                   não pode tirar foto    56
2            cassino vale pena conhecer    14
3                  tirar foto lá dentro    13
4                pode tirar foto dentro    12
5             muita máquina caça níquel    11
6               nunca cassino vale pena    10
7             tirar foto dentro cassino    10
8               jogo vale pena conhecer    10
9              não permitido tirar foto     9
10             máquina caça níquel mesa     8
11                   pode tirar foto lá     8
12              aceitam real dólar peso     8
13             tirar foto dentro casino     7
14                  pena não pode tirar     7
15             jogo máquina caça níquel     7
16          nunca havia entrada cassino     7
17            casino vale pena conhecer     7
18                   não gosta jogo não     7
19              nunca havia ido cassino     7
20                vale pena ir conhecer     6
21              aceitam peso real dólar     6
22                 gosta jogo vale pena     6
23          diversa máquina caça níquel     6
24          não conhecer nenhum cassino     6
25               vale pena conhecer não     6
26            vale pena visita conhecer     6
27              roleta black jack poker     6
28           máquina caça níquel roleta     6
29                 não achei nada demal     5
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30              caça níquel roleta mesa     5
31          vale pena conhecer ambiente     5
32               caça níquel mesa carta     5
33                     vale pena ir pra     5
34            vária máquina caça níquel     5
35           conhecer cassino vale pena     5
36            máquina caça níquel algum     5
37             vale pena conhecer lugar     5
38            dólar real peso argentina     5
39                não deixar tirar foto     5
40                caça níquel mesa jogo     5
41               jogo roleta black jack     5
42               caça níquel algum mesa     4
43                  pode jogo real peso     4
44            bonito vale pena conhecer     4
45                caça níquel vale pena     4
46           pouco maquina aceitam real     4
47             maquina caça níquel mesa     4
48             pra nunca entrou cassino     4
49                mesa poker black jack     4
50             caça níquel outro roleta     4
51               vale pena passar algum     4
52            máquina caça níquel outro     4
53             pena não pode fotografar     4
54                 foz iguaçu vale pena     4
55                jogo vale pena visita     4
56                    la vega vale pena     4
57              aceitam dólar real peso     4
58               algum hotel foz iguaçu     4
59            não conhecer cassino vale     4
60             pequeno pouco opção jogo     4
61               mesa black jack roleta     4
62                   jogo não vale pena     4
63              nunca ido cassino achei     4
64               vale pena fazer visita     4
65               nunca havia ido casino     4
66                 pena ir pra conhecer     4
67          brincar máquina caça níquel     4
68               cassino não pode tirar     4
69     vale visita principalmente nunca     4
70                  gosta jogo não vale     3
71            pode fotografar lá dentro     3
72               caça níquel mesa poker     3
73               conhecer não vale pena     3
74         argentina vale pena conhecer     3
75                 vale pena gosta jogo     3
76               caça níquel jogo carta     3
77             área fumante não fumante     3
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78              vale pena conhecer jogo     3
79             níquel roleta mesa poker     3
80               não pode fotografar lá     3
81               ganhar não recebe pois     3
82           pouco máquina aceitam peso     3
83        cassino pequeno pouco máquina     3
84               cuidado pra não perder     3
85               nunca ido cassino ante     3
86                  jogo não pode tirar     3
87                máquina mesa jogo não     3
88                van busca levar volta     3
89           casino pequeno pouco opção     3
90              compara cassino la vega     3
91                  não gosta jogo azar     3
92              não hábito jogo cassino     3
93          cuidado não perder dinheiro     3
94              fica bem entrada cidade     3
95               não entender nada jogo     3
96               vale pena pra conhecer     3
97          passar algum tempo divertir     3
98                 vale pena visita não     3
99               cassino bem legal vale     3
100                 gosta jogo pode ser     3
101              oferece todo tipo jogo     3
102              aposta peso dólar real     3
103                      r 10 00 pessoa     3
104               não pode usar celular     3
105          maquina caça níquel roleta     3
106         deixar visita casino iguazu     3
107           nunca cassino vale visita     3
108        divertir máquina caça níquel     3
109        paraguai dentro shopping del     3
110          máquina aceitam dólar real     3
111             não possível tirar foto     3
112          nunca havia estado cassino     3
113         tirar foto interior cassino     3
114          jogo pode ser interessante     3
115           máquina aceitam nota real     3
116                jogo dólar real peso     3
117        entrada cidade puerto iguazu     3
118   transporte gratuito hotel cassino     3
119                 bem legal vale pena     3
120                paga nada pra entrar     3
121            fica bem perto fronteira     3
122           cassino fica logo entrada     3
123               busca algum hotel foz     3
124            vale pena conhecer nunca     3
125              nunca casino vale pena     3
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126           nunca entrou cassino vale     3
127                jogo real dólar peso     3
128             algum mesa carta roleta     3
129                jogo real peso dolar     3
130             máquina caça níquel não     3
131          logo após aduana argentina     3
132          pouco máquina aceitam real     3
133                jogo real peso dólar     3
134            cassino vale pena visita     3
135         localizado logo após aduana     3
136                tirar foto la dentro     3
137      máquina aceitam peso argentina     3
138              mesa roleta black jack     3
139           pouco máquina caça níquel     3
140                vale pena dar passar     3
141            vale pena visita cassino     3
142         divertir vale pena conhecer     3
143                 não gosta jogo vale     3
144            não gastar todo dinheiro     3
145         proibido vale pena conhecer     3
146            porém vale pena conhecer     3
147            proibido fumar lá dentro     3
148          aceitam real maior aceitam     3
149 visita principalmente nunca cassino     3
150         foto dentro cassino somente     3

nao <- select_word_vetor("não",tetragram_comentarios[,1:2],posicao = 1)

nao[1:l,]

ngrams freq
1                     não pode tirar foto    56
9                não permitido tirar foto     9
18                     não gosta jogo não     7
24            não conhecer nenhum cassino     6
29                   não achei nada demal     5
39                  não deixar tirar foto     5
59              não conhecer cassino vale     4
80                 não pode fotografar lá     3
91                    não gosta jogo azar     3
92                não hábito jogo cassino     3
95                 não entender nada jogo     3
104                 não pode usar celular     3
111               não possível tirar foto     3
143                   não gosta jogo vale     3
144              não gastar todo dinheiro     3
163                      não sei jogo não     2
172                      não vai gastar 3     2
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180                não pode deixar visita     2
182              não perder todo dinheiro     2
184                     não vale pena não     2
197           não curtir vale experiência     2
206                não jogo pode divertir     2
215                 não gosta cassino não     2
217                  não jogo vale visita     2
257                    não sei jogo carta     2
269                não conhecer vale pena     2
285                não gosta jogo desejar     2
295                     não paga nada pra     2
333                não entender nada vale     2
415                   não ser adepto jogo     2
427                      não fã jogo azar     2
436                    não pode deixar ir     2
456                 não gosta jogo aposta     2
457                 não pode entrar menor     2
463                 não podemo tirar foto     2
464     não permitido fotografar interior     2
475                     não sabe jogo não     2
478              não muita variedade jogo     2
490                 não entender jogo não     2
529               não deixar nada desejar     2
552                    não vi muita graça     2
563          não pode fotografar interior     2
584             não permitido foto dentro     2
591              não esperava muita coisa     2
592                não chegar pés cassino     2
595                  não pode entrar pode     2
611                    não vale pena pois     2
621               não ser permitido tirar     2
637            não pode fotografar dentro     2
652          não deixar visita aproveitar     2
653            não compara grande cassino     2
661                 não compara casino la     2
667                      não vale pena ir     2
671                  não adepto jogo azar     2
678                 não ser queira gastar     2
691               não pode entrar criança     2
695             não empolgar gastar demal     2
698                    não ligar pra jogo     2
709                 não achei passeio tão     2
780                 não gastar quase nada     1
795                   não vontade sair lá     1
835              não perigo logo primeira     1
927              não permitido uso câmera     1
936                  não bom lugar visita     1
952                  não ganhar nada vale     1
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977                não conhecer todo tipo     1
986            não posso qualificar parte     1
1003           não souber reclamação usei     1
1009              não casa conhecer gosta     1
1019                 não sabemo jogo nada     1
1087                     não esqueça q lá     1
1117             não arriscar ainda assim     1
1157             não cassino brasil legal     1
1164                  não joguei pois não     1
1228               não ganhar pensei quer     1
1236                    não gosta jogo vá     1
1312                não jogo aposta amigo     1
1371             não dão atenção explicar     1
1438          não distante entrada cidade     1
1447            não gosta cassino pequeno     1
1454  não acompanhado moderno concorrente     1
1474                 não curtir tanto pra     1
1502                 não hábito jogo fica     1
1540                não vi ninguém ganhar     1
1551        não entender quanto cerejinha     1
1603               não pode fotografar vc     1
1619                    não fãs jogo logo     1
1658                   não super lotado u     1
1711                 não ia casino iguazu     1
1751                 não fiz melhor desde     1
1802            não grande variedade mesa     1
1849           não gastar demal excelente     1
1862          não tentar recuperar perder     1
1884                não ser jogo arriscar     1
1886                       não la vega dá     1
1893              não alcoólica vale pena     1
1896           não recomendo pois pequeno     1
1905          não recebe nenhum instrução     1
2028              não fumar proíbem fumar     1
2031               não havia fila retorno     1
2069    não parâmetro comparado divertimo     1
2123        não conhecíamo casino criança     1
2134               não nada grandioso bem     1
2145             não aceitam real precisa     1
2293              não gosta deste passeio     1
2381           não conhecer muita cassino     1
2405                não deixar fica porta     1
2415                  não boa ajuda falar     1
2427                 não aposta bem cheio     1
2428           não risada quiser arriscar     1
2439            não opção favorita puerto     1
2448                  não texa hold poker     1
2450       não jogo oportunidade conhecer     1
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2567                 não vale pena visita     1
2568              não nuvem fumaça cheiro     1
2575                não cassino apena 3km     1
2596                 não empolgar jogo rs     1
2667            não serve cerveja jogador     1
2691                 não nada volta então     1
2713              não entra criança levar     1
2723             não nada grande atrativo     1
2731           não permitido usar celular     1
2817               não entra existem dois     1
2829               não compara cassino la     1
2888               não terminar tarde boa     1
2915              não deixamo dinheiro lá     1
2946      não surpreendeu encontra pessoa     1
2958            não queira esperava tempo     1
2966              não não cobrado entrada     1
3026        não ambição variedade máquina     1
3053                não moeda barulho ser     1
3061 não impressionante especial conhecer     1
3102                não grande porém vale     1
3160                   não pode bem legal     1
3194          não curtimo aposta brincamo     1
3198                  não vai acabei fica     1
3201       não cassino experiência bacana     1
3211                não havia casa câmbio     1
3282                  não gosta quase não     1
3286                    não melhor não ir     1
3444              não coragem entrar sabe     1
3461                não coisa deus rsrsrs     1
3470         não empolgar funcionário não     1
3510                 não lotado bar serve     1
3514          não curtir jogo curiosidade     1
3561                     não sei tanto vá     1
3576          não gosta aventurar cassino     1
3584                   não entrei pra ver     1
3631           não jantar vinho sobremesa     1
3638              não glamour antigo tudo     1

tetrarelativo <- FreqR_Frase(tetragram_comentarios[1:l,1],comentarios_char)

# coloca em ordem descrescente
tetrarelativo <- tetrarelativo[head(order(tetrarelativo[,2],decreasing =
TRUE),dim(tetrarelativo)[1]),]

tetrarelativo[1:l,]

frases      FreqR
1                   não pode tirar foto  2.55009107
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2            cassino vale pena conhecer  0.63752277
3                  tirar foto lá dentro  0.59198543
4                pode tirar foto dentro  0.54644809
5             muita máquina caça níquel  0.50091075
6               nunca cassino vale pena  0.45537341
7             tirar foto dentro cassino  0.45537341
8               jogo vale pena conhecer  0.45537341
9              não permitido tirar foto  0.40983607
10             máquina caça níquel mesa  0.36429872
11                   pode tirar foto lá  0.36429872
12              aceitam real dólar peso  0.36429872
13             tirar foto dentro casino  0.31876138
14                  pena não pode tirar  0.31876138
15             jogo máquina caça níquel  0.31876138
16          nunca havia entrada cassino  0.31876138
17            casino vale pena conhecer  0.31876138
18                   não gosta jogo não  0.31876138
19              nunca havia ido cassino  0.31876138
20                vale pena ir conhecer  0.27322404
21              aceitam peso real dólar  0.27322404
22                 gosta jogo vale pena  0.27322404
23          diversa máquina caça níquel  0.27322404
24          não conhecer nenhum cassino  0.27322404
25               vale pena conhecer não  0.27322404
26            vale pena visita conhecer  0.27322404
27              roleta black jack poker  0.27322404
28           máquina caça níquel roleta  0.27322404
29                 não achei nada demal  0.22768670
30              caça níquel roleta mesa  0.22768670
31          vale pena conhecer ambiente  0.22768670
32               caça níquel mesa carta  0.22768670
33                     vale pena ir pra  0.22768670
34            vária máquina caça níquel  0.22768670
35           conhecer cassino vale pena  0.22768670
36            máquina caça níquel algum  0.22768670
37             vale pena conhecer lugar  0.22768670
38            dólar real peso argentina  0.22768670
39                não deixar tirar foto  0.22768670
40                caça níquel mesa jogo  0.22768670
41               jogo roleta black jack  0.22768670
42               caça níquel algum mesa  0.18214936
43                  pode jogo real peso  0.18214936
44            bonito vale pena conhecer  0.18214936
45                caça níquel vale pena  0.18214936
46           pouco maquina aceitam real  0.18214936
47             maquina caça níquel mesa  0.18214936
48             pra nunca entrou cassino  0.18214936
49                mesa poker black jack  0.18214936
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50             caça níquel outro roleta  0.18214936
51               vale pena passar algum  0.18214936
52            máquina caça níquel outro  0.18214936
53             pena não pode fotografar  0.18214936
54                 foz iguaçu vale pena  0.18214936
55                jogo vale pena visita  0.18214936
56                    la vega vale pena  0.18214936
57              aceitam dólar real peso  0.18214936
58               algum hotel foz iguaçu  0.18214936
59            não conhecer cassino vale  0.18214936
60             pequeno pouco opção jogo  0.18214936
61               mesa black jack roleta  0.18214936
62                   jogo não vale pena  0.18214936
63              nunca ido cassino achei  0.18214936
64               vale pena fazer visita  0.18214936
65               nunca havia ido casino  0.18214936
66                 pena ir pra conhecer  0.18214936
67          brincar máquina caça níquel  0.18214936
68               cassino não pode tirar  0.18214936
69     vale visita principalmente nunca  0.18214936
70                  gosta jogo não vale  0.13661202
71            pode fotografar lá dentro  0.13661202
72               caça níquel mesa poker  0.13661202
73               conhecer não vale pena  0.13661202
74         argentina vale pena conhecer  0.13661202
75                 vale pena gosta jogo  0.13661202
76               caça níquel jogo carta  0.13661202
77             área fumante não fumante  0.13661202
78              vale pena conhecer jogo  0.13661202
79             níquel roleta mesa poker  0.13661202
80               não pode fotografar lá  0.13661202
82           pouco máquina aceitam peso  0.13661202
83        cassino pequeno pouco máquina  0.13661202
84               cuidado pra não perder  0.13661202
85               nunca ido cassino ante  0.13661202
86                  jogo não pode tirar  0.13661202
87                máquina mesa jogo não  0.13661202
88                van busca levar volta  0.13661202
89           casino pequeno pouco opção  0.13661202
90              compara cassino la vega  0.13661202
91                  não gosta jogo azar  0.13661202
92              não hábito jogo cassino  0.13661202
93          cuidado não perder dinheiro  0.13661202
94              fica bem entrada cidade  0.13661202
95               não entender nada jogo  0.13661202
96               vale pena pra conhecer  0.13661202
97          passar algum tempo divertir  0.13661202
98                 vale pena visita não  0.13661202
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99               cassino bem legal vale  0.13661202
100                 gosta jogo pode ser  0.13661202
101              oferece todo tipo jogo  0.13661202
102              aposta peso dólar real  0.13661202
103                      r 10 00 pessoa  0.13661202
104               não pode usar celular  0.13661202
105          maquina caça níquel roleta  0.13661202
106         deixar visita casino iguazu  0.13661202
107           nunca cassino vale visita  0.13661202
108        divertir máquina caça níquel  0.13661202
109        paraguai dentro shopping del  0.13661202
110          máquina aceitam dólar real  0.13661202
111             não possível tirar foto  0.13661202
112          nunca havia estado cassino  0.13661202
113         tirar foto interior cassino  0.13661202
114          jogo pode ser interessante  0.13661202
115           máquina aceitam nota real  0.13661202
116                jogo dólar real peso  0.13661202
117        entrada cidade puerto iguazu  0.13661202
118   transporte gratuito hotel cassino  0.13661202
119                 bem legal vale pena  0.13661202
120                paga nada pra entrar  0.13661202
121            fica bem perto fronteira  0.13661202
122           cassino fica logo entrada  0.13661202
123               busca algum hotel foz  0.13661202
124            vale pena conhecer nunca  0.13661202
125              nunca casino vale pena  0.13661202
126           nunca entrou cassino vale  0.13661202
127                jogo real dólar peso  0.13661202
128             algum mesa carta roleta  0.13661202
129                jogo real peso dolar  0.13661202
130             máquina caça níquel não  0.13661202
131          logo após aduana argentina  0.13661202
132          pouco máquina aceitam real  0.13661202
133                jogo real peso dólar  0.13661202
134            cassino vale pena visita  0.13661202
135         localizado logo após aduana  0.13661202
136                tirar foto la dentro  0.13661202
137      máquina aceitam peso argentina  0.13661202
138              mesa roleta black jack  0.13661202
139           pouco máquina caça níquel  0.13661202
140                vale pena dar passar  0.13661202
141            vale pena visita cassino  0.13661202
142         divertir vale pena conhecer  0.13661202
143                 não gosta jogo vale  0.13661202
144            não gastar todo dinheiro  0.13661202
145         proibido vale pena conhecer  0.13661202
146            porém vale pena conhecer  0.13661202
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147            proibido fumar lá dentro  0.13661202
148          aceitam real maior aceitam  0.13661202
149 visita principalmente nunca cassino  0.13661202
150         foto dentro cassino somente  0.13661202


