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RESUMO 

 
 

Os Cruzeiros Marítimos representam, hoje, um tipo de viagem de lazer completa, por 

agregar, em um único lugar, tudo o que o turista necessita em sua viagem. Além de 

confortáveis acomodações, uma farta gastronomia, inúmeras opções de lazer e 

entretenimento, os Cruzeiros ainda possibilitam o conhecimento prévio de vários destinos 

banhados por água em escalas de seu itinerário. Existe também um outro tipo de viagem de 

lazer completa que reúne todas as necessidades do turista, incluindo, hospedagem, 

alimentação e uma completa infra-estrutura de lazer: os Resorts. Muitos autores denominam 

os Cruzeiros Marítimos como sendo Resorts Flutuantes , mas será que, de fato, eles podem ser 

assim considerados? Este trabalho se propõe a investigar se, no que se refere à oferta de infra-

estrutura e serviços, estas duas viagens de lazer podem de fato serem comparadas. 
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ABSTRACT 
 
 

Nowadays, cruise lines offer a full-package leisure trip, including all kinds of services 

in just one place, the ship. Besides confortables accomodations, varied gastronomy, and many 

entertainement options, cruises offer the possibility of visiting some destinations along the 

way, as well. There is another kind of trip that also offers a complete leisure and services 

structure, which are the resorts. Many authors call cruise lines as “floting resorts”, but can 

they be as such considered? This study aims to investigate the offer of services and infra-

structures of resorts and cruise lines, comparing both of them. 
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1 INTRODUÇÃO 

O turismo surge de uma conjugação de atividades (estudos, prazer, consumo, lazer) e 

três elementos são inerentes em qualquer situação: o homem, o espaço e o tempo. Eles são 

pré-requisitos para qualquer reflexão sobre o turismo (ANDRADE, 2001, apud BIANCHI et 

al, 2002). Em geral, o turista, dentre outras motivações, busca o lazer longe de seu cotidiano, 

necessitando do tempo livre para exercício dessa atividade e do deslocamento para que ela 

seja realizada em um lugar fora de sua rotina. Complementando esse pensamento, Camargo 

(1998 apud BIANCHI et al, 2002) defende a idéia de que precisamos ser educados para o 

lazer. Neste contexto, o Cruzeiro Marítimo surge como a opção mais completa para a 

realização do turismo de lazer, conjugando diversão, descanso, entretenimento, sociabilidade, 

entre outros.  

Antes de tornar-se uma viagem de lazer, a atividade dos navios era destinada a outros 

fins. Surgiu no século XIX paralela à revolução do transporte marítimo1 e era quase que 

exclusiva às classes sociais de elevado poder aquisitivo. Hoje, segundo Montejano (2001), os 

Cruzeiros converteram-se em uma atividade que vem cada vez mais se popularizando do 

ponto de vista não apenas econômico, mas também de possibilidades quanto a tempo de 

duração e itinerários. Desde então, os serviços de Cruzeiros se diversificaram em todos os 

sentidos e os navios foram deixando de ser pensados somente como meros meios de 

transporte. Sendo assim, o navio pode ser também um destino e não apenas um meio para 

realizar uma viagem, transformando-se em um produto turístico específico. Segundo a OMT 

(Organização Mundial do Turismo), o meio de transporte também pode ser considerado em si 

mesmo uma atuação turística, já que a etapa en route faz igualmente parte da experiência 

turística, ou seja, é o próprio deslocamento que permite a vivência do turismo e não o destino. 

Inclusive, em algumas situações, o destino define o transporte, como é o caso dos Cruzeiros 

Marítimos. Eles representam atualmente um dos negócios turísticos que mais cresce. 

Definem-se como uma fórmula de férias que combinam numerosas atividades de diversão a 

bordo. São dirigidos a todo tipo de turista, apresentando ampla variedade de destinos e a 

oportunidade de visitar diferentes pontos turísticos em um único meio, com tudo incluído no 

preço (OMT, 2001). 

                                                 
1 Incorporação da máquina a vapor ao navio, propiciando maior velocidade nos deslocamentos. 
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O Cruzeiro Marítimo, caracterizado por Montejano (2001) como inclusive tour, é um 

tipo de viagem em que, a comodidade, o descanso, o relaxamento e a vida social são muito 

mais desenvolvidos que em outro tipo de serviços combinados. O navio se converte não 

apenas em um transporte turístico, mas também em um hotel flutuante com hospedagem, 

alimentação, entretenimento, manutenção e atividades de lazer e animação sócio-cultural. De 

acordo com a OMT (2001), eles servem como Resorts Flutuantes e conquistam, hoje, um 

importante mercado no mundo inteiro.  

Na Deliberação Normativa nº387 da EMBRATUR, de 1998, época em que este 

exercia um papel conceitual no cenário turístico brasileiro, e que hoje é exercido pelo 

Ministério do Turismo, o Resort é definido como “meio de hospedagem normalmente 

localizado fora dos centros urbanos, com áreas não edificadas amplas e com aspectos 

arquitetônicos e construtivos, instalações, equipamentos e serviços especificamente 

destinados à recreação e ao entretenimento, que o tornam prioritariamente destinado ao 

turista em viagem de lazer”. 

Embora Resorts e Cruzeiros estejam voltados para a atração do turista de lazer, e 

muitos autores denominem os Cruzeiros Marítimos como “Resorts Flutuantes”, não foi 

encontrado nenhum estudo que pudesse comprovar tal comparação. 

1.1 Relevância do Tema 

Os navios de Cruzeiros há muito tempo deixaram de atuar apenas como um meio de 

transporte, ou seja, como uma atividade meio, e se transformaram em verdadeiros destinos 

turísticos em alto-mar, assim sendo, atividades fim. Atualmente, os Cruzeiros possuem uma 

enorme gama de serviços, que vão desde lavanderia até um heliponto a bordo, uma farta 

gastronomia, variedade de opções de lazer e entretenimento, confortáveis acomodações, 

diversificado itinerário e deslumbrantes cenários que mudam a cada dia. Assim, além de 

transportar e alimentar os passageiros, os navios de Cruzeiros oferecem diversão, 

tranqüilidade, segurança, conforto, excelente estrutura e serviços de qualidade, agradando um 

público heterogêneo e apresentando altos níveis de satisfação por parte dos cruzeiristas2, 

oferecendo aos clientes o melhor custo-benefício para uma viagem de lazer. Além de tudo 

isso, os Cruzeiros ainda proporcionam um contato dos turistas com os portos de escala ou 

destinos, estimulando-o a um retorno prolongado ao local.  

                                                 
2 Cruzeirista: hóspede; cliente; passageiro; turista que usufrui da viagem de Cruzeiros Marítimos. 
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Assim, a cada ano, a frota dos navios de Cruzeiro aumenta e se moderniza, e a oferta 

de destinos e escalas se diversificam para atender a um público cada vez maior, mais variado 

e mais exigente. É por tudo isso, que a atividade de Cruzeiros Marítimos cresce no mundo 

inteiro a um ritmo acelerado, inclusive no Brasil apesar de ser uma atividade com expansão 

recente. Desde 1980 até 2004 houve um crescimento médio mundial da ordem de 8% ao ano, 

segundo dados da CLIA3, sendo considerada a atividade que mais cresce dentro do setor 

turístico (AMARAL, 2006). O cruzeirista só tem a se beneficiar com este contínuo 

crescimento, pois as companhias de Cruzeiros aumentam sua qualidade nos equipamentos e 

serviços e tratam o cliente, cada vez mais, como pessoa e não como carga.  

Hoje, não há muitos os estudos, pesquisas ou bibliografia a respeito dos Cruzeiros 

Marítimos, sobretudo por apresentar uma expansão relativamente recente. No Brasil, os 

estudos são ainda mais escassos, afinal a atividade só deslanchou no país há cerca de dez 

anos. Uma atividade com notável crescimento, atuação mundial e que se apresenta como uma 

viagem de lazer completa, merece uma atenção especial de estudiosos e profissionais de 

turismo para que sejam desenvolvidos trabalhos e pesquisas que auxiliem na compreensão 

deste fenômeno dos Cruzeiros. Geralmente, o tema está inserido em outros assuntos, como 

transporte marítimo, transporte turístico e lazer. 

 

1.2 Problema 

Na metade do século XX, as empresas marítimas entraram em crise pós Segunda 

Guerra Mundial, devido à concorrência com a aviação, à crise energética, à inflação dos 

preços e à própria concorrência entre as companhias. Foi necessária uma reorganização e uma 

reestruturação de suas frotas e de suas atividades. Assim, o Cruzeiro Marítimo surge como a 

grande solução para essa crise nas empresas marítimas, que até então eram voltadas 

especialmente para o deslocamento, e seu foco se volta totalmente para o lazer e para atender 

às necessidades do turista. 

Paralelamente a isso, a partir da década de 50, os Resorts, também se desenvolvem e 

se expandem pelo mundo como um destino de férias que atende a todas as necessidades do 

turista e também apresentam uma oferta com foco no lazer e no cliente. Faz-se necessário, 

portanto, um questionamento a respeito desta oferta de ambos: 

Os Cruzeiros Marítimos podem ser considerados como “Resorts Flutuantes”? 

                                                 
3 CLIA: representa as principais empresas de Cruzeiros do mundo. 
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1.3  Hipótese 

A oferta turística referente à infra-estrutura e aos serviços oferecidos tanto em um 

navio de Cruzeiros quanto em um Resort, se apresenta de forma semelhante, representando 

um formato de férias de caráter completo e que proporciona ao turista uma viagem de lazer 

completa. Ambos destinos oferecem uma excelente estrutura de acomodação, alimentação e 

entretenimento, além de equipamentos e serviços de qualidade que dão a oportunidade ao 

cliente de vivenciar uma experiência turística única. 

 

1.4  Objetivos 

       Geral 

• Analisar comparativamente a oferta de serviços e infra-estrutura dos Cruzeiros 

Marítimos, em relação aos Resorts. 

 

 Específicos 

• Identificar equipamentos e serviços oferecidos pelo navio de Cruzeiro destinados ao 

lazer e entretenimento. 

• Identificar equipamentos e serviços oferecidos pelo Resort destinados ao lazer e 

entretenimento. 

• Realizar uma comparação entre a oferta de infra-estrutura e de serviços de um Resort e 

de um navio de Cruzeiros. 

• Destacar outras semelhanças no que se refere a oferta de ambos. 

 

1.5 Metodologia 

 Tipo de Pesquisa 

Segundo Silva e Menezes (2001) e levando em conta os objetivos expostos 

anteriormente, a pesquisa realizada neste trabalho pode ser classificada como: 

• Pesquisa Bibliográfica, elaborada a partir de material já publicado, referente à 

literatura do tema, necessitando do uso de livros, periódicos e internet. 

• Pesquisa Exploratória, referente à pesquisa que busca constatar algo num fenômeno, 

no caso, os Cruzeiros Marítimos, proporcionando maior familiaridade com o 

problema, a fim de torná-lo explícito e de construir hipóteses. Envolve levantamento 

bibliográfico e análise de exemplos que estimulem a compreensão.  
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• Pesquisa Descritiva, visando descrever as características de determinado fenômeno. 

Envolve o uso de técnicas padronizadas de coleta de dados, como observação 

sistemática. 

 

 Coleta de dados 

Nas pesquisas realizadas foram utilizados diversos insumos, tais como: livros, revistas 

e outros periódicos, assim como consultas a sites da Internet.  

 

 Universo da Pesquisa 

O universo da pesquisa está relacionado à literatura que aborda a oferta de infra-

estrutura e de serviços referentes aos Cruzeiros Marítimos e aos Resorts. 

 

 Tratamento dos dados 

Os dados levantados, que traziam reflexões, argumentações, interpretações, análise e 

conclusões de autores e que abordavam o tema deste trabalho, foram selecionados a fim de 

realizar uma análise comparativa entre os Cruzeiros Marítimos e os Resorts.   

 

 Limitações do método 

Os tipos de metodologia escolhidos para a realização desta pesquisa apresentaram 

algumas dificuldades e limitações devido à atualidade do tema, como a pouca bibliografia 

existente, de forma geral e a dificuldade para se coletar dados primários. 

 

1.6 Estrutura do Trabalho 

Este trabalho está subdividido em capítulos que abordam primeiramente os Resorts, 

apresentando sua conceituação, histórico, crescimento de mercado e oferta de serviços e infra-

estrutura. Em seguida serão apresentados os Cruzeiros, descrevendo também sua 

conceituação, histórico, crescimento de mercado e oferta de serviços e infra-estrutura. Logo 

após será realizada uma análise comparativa entre os dois tipos de oferta de um Cruzeiro e de 

um Resort, apresentando itens como: acomodações, gastronomia, entretenimento, lazer, entre 

outros. Por fim, serão apresentadas conclusões a respeito desta comparação e sugestões para 

estudos futuros. Na figura 1.1 a seguir é ilustrada a estrutura deste trabalho. 
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Figura 1: Estrutura do Trabalho  

Fonte: Próprio autor 
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2 RESORT 

O presente capítulo pretende apresentar, primeiramente, conceitos atuais de alguns 

autores a respeito dos Resorts e também sobre hospitalidade. Em seguida, será apresentado 

um histórico dos Resorts em nível mundial e nacional, e posteriormente alguns dados a 

respeito do crescimento deste mercado. Por fim, será descrita a oferta de infra-estrutura e 

serviços oferecida por eles. 

 

2.1 Conceituação 

 

HOSPITALIDADE 

Antes de ser abordado o conceito de Resorts, é importante que seja feita uma breve 

apresentação a respeito de alguns conceitos sobre hospitalidade.  

No turismo, é de extrema importância que diferentes pessoas possam interagir em 

tempos e espaços planejados para essa interação. Toda casa, cidade, hotel ou restaurante cria 

seu próprio estilo, inventando uma tradição de hospitalidade, ou seja, uma forma de 

recepcionar, hospedar entreter e alimentar o turista. (CAMARGO, 2004). 

Para Tideman (1983 apud LASHLEY e MORISSON, 2004) hospitalidade é o 

modopelo qual as necessidades do hóspede são atendidas ao máximo, representando a oferta 

de bens e serviços tanto em quantidade quanto em qualidade. Também dentro deste contexto, 

Jones (1996 apud LASHLEY e MORISSON, 2004) considera a hospitalidade como a 

conjugação de dois serviços para atendar pessoas que estão longe de casa: acomodação e 

alimentação. Casse (1983 apud LASHLEY e MORISSON, 2004)  oferece uma definição mais 

completa e mais próxima da realidade do turismo e especificamente dos Resorts, quando 

apresenta a hospitalidade como uma mistura de componentes tangíveis e intangíveis, que 

inclui alimentação, leitos, ambiência e o comportamento dos funcionários. 

Enfim, a hospitalidade pode ser definida como o ato humano exercido em contexto 

doméstico, público, comercial e profissional de receber e atender necesidades básicas de 

pessoas que temporariamente afastadas de seu habitat natural (CAMARGO, 2004). Assim, 

todo o setor hoteleiro deve estar consciente de seu papel como responsavel pelo acolhimento e 

satisfação das necessidades do turista. 
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RESORT 

A palavra Resort é de origem inglesa e cujo significado refere-se a local de descanso e 

entretenimento (BARBOSA, 2004 apud LOUREIRO, 2005). O termo em inglês, também 

pode significar solução e estância de férias (TOUR INFO, 2004). Para a OMT (2001), Resorts 

também significam vilas ou colônias de férias. 

O Glossário Turismo Visão e Ação apresenta uma classificação da OMT, apontando os 

Resorts como Vilas de Férias Comerciais – Clubes de Férias, descrevendo-os como:  

“(...) unidades auto-suficientes – cabanas, bangalôs, chalés ou 

quartos de hotel –, mas oferecem, sob uma mesma adiministração, 

todas as instalações de um Resort planejado (...) oferecem espaço 

junto à natureza, inúmeras possibilidades de diversões, práticas 

esportivas e recreacionais e facilitação no contato entre as 

pessoas. Pensão completa, cursos, atividades sociais e outras”. 

(UNIVALE, 2000) 

 

De acordo com o Gonçalves (1998 apud GOMES, 2004), os hotéis de lazer são meios 

de hospedagem voltados para atender turistas, possuindo áreas de lazer voltadas aos esportes, 

atividades físicas e sociais e desenvolvendo programas de lazer aos hóspedes de diferentes 

faixas etárias.  Os hotéis de lazer mais representativos podem ser subdivididos em hotéis-

fazenda, estâncias hidrominerais, ecológicos e Resorts. A estrutura de lazer, neste último, é 

superior aos outros tipos de hotéis, possuindo amplas e diversificadas instalações de 

entretenimento e lazer para atender hóspedes de diferentes faixas etárias o ano todo, 

normalmente apresenta arquitetura horizontal e se localizam em locais com amplas áreas 

verdes e belezas naturais. São auto-suficientes, pois os hóspedes não precisam procurar outros 

serviços fora do hotel. Constituem-se em destinações turísticas, justificando por si só a 

viagem (ANDRADE, 2001 apud GOMES, 2004). 

Segundo a Ordem Ministerial de 28 de outubro de 1968, da Espanha, os Resorts são 

estabelecimentos mercantis privados, cuja situação, instalações e serviços permitem aos 

clientes desfrutar de suas férias em contato direto com a natureza, facilitando-lhes por um 

preço fixado previamente, hospedagem em regime de pensão completa, com a possibilidade 

de praticar esportes e participar de diversões coletivas (MONTEJANO, 2001). Os Resorts 

recebem um preço fixado previamente por pessoa como remuneração pela diária, na qual 

estão compreendidos, além da hospedagem e pensão alimentícia, o uso e proveito de todas as 

instalações e serviços do estabelecimento, seja de caráter esportivo e recreativo, com algumas 
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exceções (MONTEJANO, 2001). O autor enumera as pré-condições para que um 

estabelecimento seja classificado como Resort: 

• Deve estar situado em lugar que, por condições naturais, permitam a vida ao ar 

livre e a prática de esportes em amplos espaços abertos; 

• Fechamento; 

• Acesso e circulação interna; 

• Densidade de edificação, que não deve exceder a terça parte da área total do 

estabelecimento; 

• Áreas verdes com, pelo menos, 15% da superfície total; 

• Condições particulares relacionadas com instalações comuns: recepção, 

conciergerie, salas de reunião, bar-cafeteria, refeitório, limpezas gerais, instalações 

esportivas, de recreação e diversão, estacionamento, salas de curativos e primeiros 

socorros; 

• Hospedagens e serviços sanitários; 

• Áreas de serviço: cozinhas, depósitos, etc; 

• Instalações e infra-estrutura urbanística: água, energia elétrica, rede de esgoto, 

eliminação de lixo; 

• Serviço. 

Como já citado anteriormente, a EMBRATUR define os Resorts como “meio de 

hospedagem normalmente localizado fora dos centros urbanos, com áreas não edificadas 

amplas e com aspectos arquitetônicos e construtivos, instalações, equipamentos e serviços 

especificamente destinados à recreação e ao entretenimento, que o tornam prioritariamente 

destinado ao turista em viagem de lazer”. Segundo essa mesma normativa da EMBRATUR, 

um meio de hospedagem só pode ser considerado Resort se contemplar os seguintes 

elementos: localização em área com conservação ou equilíbrio ambiental; estudos de impacto 

ambiental e ocupação do solo antecedendo a construção do empreendimento; possuir área 

total e infra-estrutura superior a de empreendimentos similares; apresentar condições para se 

classificar como hospedagem de Luxo ou Luxo Superior. 

Para a Resorts Brasil4:  

“Resort é um empreendimento hoteleiro de alto padrão em 

instalações e serviços, fortemente voltado para o lazer em área de 

amplo convívio com a natureza, na qual o hospede não precise se 

                                                 
4 Associação Brasileira de Resorts, criada em 2003 para avaliar e discutir a situação dos Resorts no Brasil.  
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afastar para atender suas necessidades de conforto, alimentação, 

lazer e entretenimento (...) um destino exclusivo e diferenciado, 

dotado de excelente infra-estrutura e segurança, em local 

paradisíaco, onde é possível o contato com a natureza e a 

possibilidade de desfrutar várias opções de lazer e entretenimento, 

para todas as idades”. 

(RESORTS BRASIL, 2006) 

 

Para a entidade, essa seria uma boa definição para caracterizar um Resort e diferenciá-

lo das estadias em hotéis, pousadas ou viagens de navios. Para esta associação, estar em um 

Resort é muito mais do que estar em um destino. 

A principal diferença entre um hotel tradicional e um Resort está relacionada à forma 

de ocupação de hóspedes e à quantidade e formato de instalações, equipamentos e serviços 

oferecidos. A hospitalidade, geralmente é de maior qualidade no Resort, sobretudo por 

disponibilizar um número maior de equipamentos e serviços que atendam às necessidades do 

turista. O hóspede utiliza o hotel tradicional apenas como base para realizar o objetivo de sua 

viagem. Ele limita-se a ser apenas um meio de hospedagem, geralmente possuindo somente 

um restaurante e poucos equipamentos de lazer. Já no Resort o hóspede utiliza-o como 

destino, como sendo o próprio motivo da viagem (LOUREIRO, 2005). Eles oferecem muitas 

opções de lazer direcionadas a todas as idades, farta gastronomia e diversos serviços que 

tornam a estada do hóspede o mais completa possível (ROSA e TAVARES, 2002).  

Além disso, eles também se distinguem dos hotéis tradicionais devido a outros 

elementos: localização em área geográfica que possua atrativos naturais; tipo de construção 

vertical e arquitetura inspirada na cultura e clima local; instalações mais completas devido à 

distância dos centros urbanos; tamanho, praticamente em todos os Resorts, de grande porte; 

estilo mais informal por ser focado no descanso, lazer e entretenimento; grande quantidade de 

funcionários; padronização de acomodações, conforto, preços e serviços, pois devem ser 

classificados como hospedagem Luxo ou Luxo Superior; maior necessidade de reformas e 

ampliação do empreendimento; custo de investimento mais elevado. 

Os complexos de Resorts, ao contrário de um hotel, por mais categorizado que seja, o 

hóspede encontra tudo o que necessita para preencher suas necessidades de conforto, 

alimentação, lazer e entretenimento. Cada vez mais, fiel ao conceito de que um Resort deve 

atender às expectativas básicas dos hóspedes, adota-se o sistema all-inclusive (tudo incluso), 

ou seja, o cliente paga um valor único e tem direito a tudo o que necessita no período de 
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estada. Na verdade, há despesas extras que não estão inclusas neste sistema. O conceito all-

inclusive só se refere à hospedagem, refeições diárias, bebidas não–alcoólicas e à maioria das 

atividades e entretenimento. 

Clark (2000) realizou uma investigação a respeito do sistema all-inclusive, 

comparando três Resorts e três navios. O foco deste estudo foi voltado para a questão dos 

preços e tarifas, e não para a oferta, como é o caso deste trabalho. Na pesquisa, o autor 

observou que: a maioria dos Resorts e navios de Cruzeiros, geralmente os mais novos, 

oferecem todas as refeições, mas não necessariamente, toda a alimentação, e algumas bebidas, 

além de atividades com instrutores e equipamentos, porém nem todas são gratuitas. 

 

2.2 Histórico 

2.2.1 No Mundo 

Apesar de o conceito ser recente e ter se consolidado, de fato, a partir da metade do 

século passado, alguns autores consideram o surgimento de hotéis caracterizados como 

Resorts no século XVII.  

Os primeiros estabelecimentos assim caracterizados, segundo Holloway (2005 apud 

LOUREIRO 2005), foram os de águas minerais, chamados de spas Resorts, em 1626, época 

em que as propriedades medicinais dessas águas foram descobertas e cujo uso foi estimulado. 

No século XIX, os hotéis de luxo se desenvolveram para acomodar a clientela dos trens. Entre 

esses hotéis caracterizados como Resorts está o Hotel Del Coronado, em Coronado, nos 

Estados Unidos e o Banff Spring Hotel, no Canadá.  

Em meados do século XX, com o advento do avião para passageiros e o avanço do 

setor automobilístico, muitos hotéis de férias que, a princípio, eram sazonais tornaram-se 

disponíveis durante o ano todo, em destinos de caráter exótico, como foi o caso do Caribe e 

do México. Alguns desses hotéis passaram a ser focados em atividades desportivas como 

golfe, pesca e esqui (WALKER, 1999 apud LOUREIRO, 2005). 

O grande marco para a consolidação do conceito de Resort se deu em 1950, quando o 

belgo Gerard Blitz, criou o Club Mediterranée S.A., operadora dos conhecidos “Club Med”. 

O primeiro estabelecimento foi construído na vila de Alcudia na exótica ilha de Mallorca na 

Espanha. Gerard Blitz colocou dois anúncios em jornais, divulgando o primeiro conceito de 

Resort all-inclusive do mundo. De acordo com Issa e Jayawardena (2003), o conceito all-

inclusive foi introduzido primeiramente no Reino Unido em colônias de férias durante a 

década de 30. Mas este conceito foi consolidado e popularizado mundialmente com a chegada 
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das vilas Club Med. Na Jamaica, os conceitos de all-inclusive são de grande importância para 

o país, que hoje conta com 17 dos 100 melhores Resorts all-inclusive do mundo (ISSA e 

JAYAWARDENA, 2003). 

Este empreendimento teve uma resposta extremamente positiva. Segundo Clark 

(2000), era um diferente produto hoteleiro criado especificamente para destinos de praia e de 

verão. Era direcionado para pessoas que apreciavam o contato com a natureza e gostavam de 

praticar esportes ao ar livre. O Club Med foi responsável pela criação de um novo conceito de 

lazer e pela invenção dos conceitos de GOs (Gentis Organizadores) e GMs (Gentis Membros), 

cuja função é animar e integrar os hóspedes. Assim, o Club Med rompeu barreiras da história 

hoteleira e evoluiu também o conceito de hospitalidade, e soube fazê-lo com eficiência.  

Quando o primeiro Village, ou vila como são chamados os estabelecimentos do Club 

Med, nasceu, o conceito era mais rústico, os quartos eram construídos sobre palafitas e não 

havia luz elétrica, TV, nem internet. O sanitário era comum, construído numa tenda. A 

filosofia era simples: escolher um lugar com belezas naturais, atrativos como praias, onde o 

hóspede pudesse relaxar, “se desligar” da rotina diária e não se preocupar com nada; montar 

uma boa infra-estrutura de esportes e lazer; e integrar as pessoas.  

Em 1957 é inaugurada a primeira vila de inverno em Leysin na Suíça. Nesse mesmo 

ano surgiram as famosas Bar Beads (Bar Necklace), colar com bolinhas coloridas que 

possuíam valores para pagar despesas extras dentro do hotel, como souvenirs, por exemplo. 

Em 1965, a primeira vila permanente é inaugurada em Agadir no Marrocos, pois até então, as 

vilas eram abertas no verão ou no inverno, dependendo da região em que estava localizada.  

Em 1976, Jonh Issa, inova o conceito all-inclusive lançando a rede de Resorts 

SuperClubs na Jamaica. O novo conceito Super-Inclusive inclui, em sua proposta, alguns itens 

adicionais que os tradicionais Resorts all-inclusive não incluíam. O conceito não se refere 

apenas às refeições incluídas, mas também a esportes terrestres e aquáticos, a todas as 

comidas, todas as bebidas, inclusive alcoólicas, aos variados buffets de cozinha internacional, 

aos grelhados que são oferecidos o tempo inteiro na churrasqueira ao ar livre, aos coquetéis 

ilimitados feitos com drinks de primeira linha, e entretenimento ao vivo. Além disso, as 

gorjetas são proibidas. Enfim, é tudo incluído. Na verdade, o único item em que o hóspede 

poderia ter algum gasto, seria com alguma despesa pessoal.  

Até a década de 70, os Resorts não possuíam preocupações com a preservação do 

meio ambiente e nem com a integração do empreendimento com o entorno, sobretudo pelo 

fato de estarem realmente voltados apenas para o empreendimento e oferecer uma estada 

completa sem que o hóspede sinta a necessidade de se deslocar para fora do Resort. Este é um 
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caso interessante que expõe os muitos conflitos que surgem com a implantação de políticas 

ambientais, uma vez que muitos hotéis situam-se em áreas de beleza natural e de equilíbrio 

ambiental.  

Contudo, na década de 80, com a crescente conscientização mundial a respeito da 

preservação do meio ambiente, os projetos de Resort passaram a contemplar também uma 

maior preocupação com os elementos naturais (LOUREIRO, 2005). 

Em 1989 é lançado o Club Med 1, a versão cruise line do hotel, em barco estilo antigo 

com bastante luxo, e em 1992 o Club Med 2. Esses cruzeiros no mesmo sistema do Resort 

Club Med, ou seja, all-inclusive, com o mesmo ambiente informal e com os famosos GOs, 

contratados para divertir os cruzeiristas em alto-mar. Em 1994 a empresa comemora os 20 

milhões de hóspedes desde sua fundação. Recentemente a marca lançou uma grande 

campanha publicitária com o tema “Re-New”, centrada no conceito de que a rede de Resorts 

oferece aos hóspedes “Re-Lax, Re-Juvenated, Re-Play e Re-Discovery”. Até hoje, a filosofia 

do Club Med não mudou, foram realizadas apenas algumas adaptações com relação à 

estrutura para atender às novas necessidades dos hóspedes, incluindo TVs, restaurantes, 

esportes e shows. O Club Med é, atualmente, a maior rede internacional de hotéis de lazer do 

mundo, com mais de 100 unidades espalhadas pelos cinco continentes. As Figuras 2 e 3 

ilustram algumas atividades de lazer que podem ser realizadas no Club Med. 

 
Figura 2: Aula de ginástica – Club Med                                 Figura 3: Ski aquático – Club Med  
Fonte: www.clubmed.com.br                                               Fonte: www.clubmed.com.br  

 

Uma forte característica dos Resorts, na década de 90, foi a operação por redes 

internacionais que passou a ser mais freqüente a partir da segunda metade da década, tanto 

nos novos estabelecimentos como também em antigas propriedades hoteleiras. Enquanto que 

originalmente eles eram estabelecimentos mais íntimos e menos formais, com tamanhos que 

poderiam variar entre 10 e 250 apartamentos (DIAS, 1990 apud LOUREIRO, 2005), 

atualmente podemos encontrar empreendimentos bem maiores, como os chamados Mega-
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Resorts ou complexos turísticos, compostos por várias bandeiras hoteleiras, capazes de atrair 

vários segmentos de demanda, como a Costa do Sauípe, localizada no litoral baiano. 

 

2.2.2 No Brasil 

O conceito de Resorts chegou ao Brasil há pouco mais de duas décadas com a 

inauguração do Club Med na Ilha de Itaparica, na Bahia, no ano 1973. Até a década de 70 

nunca se tinha ouvido falar neste tipo de empreendimento. De acordo com Loureiro (2005), 

na década de 60 alguns hotéis começaram a oferecer atividades de lazer monitoradas para 

diferentes faixas-etárias. Mas o conceito de lazer introduzido com os Resorts no país foi uma 

inovação.  

Alguns fatores contribuíram para a chegada deles no país, como o desenvolvimento do 

Brasil, gerado pela estabilização econômica e social, pela chegada de novos investimentos e 

pela formação e qualificação de profissionais do setor (TOUR INFO, 2004). Além disso, o 

Brasil com suas dimensões continentais atraiu atenção, pois era um campo aberto e 

inexplorado por esse tipo de empreendimento hoteleiro que exige amplos espaços aquáticos e 

de recreação, além de instalações como de clubes, boates e spas. Os Resorts foram 

implantados e inaugurados em áreas de cenários privilegiados do país com a perspectiva de 

oferecer lazer agregado à saúde, esporte, cultura e meio ambiente. Além de terem agradado ao 

turista nacional, também passaram a ser muito procurados por turistas estrangeiros, e com 

isso, houve um aumento no número de vôos fretados e na criação de novos pacotes turísticos 

(TOUR INFO, 2004). E por fim, os Resorts foram se consolidando em terras brasileiras.  

Um grande marco para a hotelaria brasileira em geral e especificamente para os 

Resorts, foi a criação do complexo Costa do Sauípe, no litoral da Bahia, inaugurado no ano de 

2000. Localizado numa extensão de 172 hectares de área preservada na Ilha dos Coqueiros, 

representa um verdadeiro paraíso tropical com muitas belezas naturais. Possui cinco Resorts 

(SuperClubs Breezes, Marriot, Sofitel Suítes, Sofitel Costa do Sauípe e Renaissance), seis 

Pousadas (Pousada Agreste, Pousada Aldeia, Pousada Carnaval, Pousada Gabriela, Pousada 

Pelourinho e Pousada da Torre), cinco centros de lazer (Poliesportivo, de Golfe, de Tênis, 

Equestre e Náutico) e uma vila de praia (Figura 4) com restaurantes, bares, lojas, artesanato e 

shows. 
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Figura 4: Vila Nova da Praia – Costa do Sauípe 
Fonte: www.costadosauipe.com.br  
 

No ano de 2003 foi fundada a Resorts Brasil, através da iniciativa de 14 dos melhores 

Resorts do país, que segundo seus diretores, tinham como idéia criar esta associação a partir 

do momento em que se chegou à conclusão de que o conceito de Resort não estava 

adequadamente difundido no mercado. Hoje, em seu quadro associativo conta com 36 (até 

outubro de 2006) dos mais importantes Resorts do Brasil. Sua missão é desenvolver esses 

tipos de empreendimento hoteleiro como produto para o turista interno e externo, satisfazendo 

clientes, orientando o mercado consumidor quanto aos reais benefícios da categoria, 

objetivando maior qualidade na prestação do serviço, bem como o incremento da performance 

dos associados (RESORTS BRASIL, 2006).   

De acordo com a entidade, para ser um associado, o estabelecimento deve estar de 

acordo com o a matriz estabelecida por ela, ou seja, ele deve contar com estrutura de lazer 

completa, com opções para crianças, jovens e adultos, 24 horas por dia, por exemplo. Outro 

quesito importante é o estímulo ao contato com a natureza, seja através da proximidade com 

praia, campo ou montanha (RESORTS BRASIL, 2006). 

Atualmente, existem 47 Resorts espalhados por todo o Brasil. A maior concentração 

deste empreendimento hoteleiro encontra-se na região Nordeste, pelo menos por enquanto, 

pois a tendência é de crescimento no país (VIAGEM E TURISMO, 2006).  

 Na figura 5, a seguir, é apresentada uma linha cronológica relacionada à evolução 

histórica dos Resorts: 
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Figura 5: Linha cronológica dos Resorts 

Fonte: Próprio autor 

 

2.3 Crescimento do mercado de Resorts 

Como já mencionado anteriormente, os Resorts estão em fase de expansão no Brasil. 

Localizados, em geral, em meio a belas paisagens ao longo do litoral ou em ilhas paradisíacas, 

apresentam-se como o setor que mais têm atraído investimentos hoteleiros no turismo 

brasileiro. Há novos projetos que estão em construção e até o final do ano de 2006 serão 

inaugurados mais seis empreendimentos deste tipo, quatro novos e dois re-inaugurados (foram 

reformados). Além desses, ainda há mais dez Resorts em construção (VIAGEM E 

TURISMO, 2006). Praticamente, todos esses novos projetos já seguem um padrão típico do 

empreendimento: lugares exóticos, às vezes desconhecidos e com apelo ecológico; atividades 

culturais e de desenvolvimento pessoal, como por exemplo, artesanato, pintura, técnicas de 

relaxamento, entre outros; decoração temática ou no estilo da região; e grandes áreas externas, 

além da ampla oferta de infra-estrutura e serviços já consolidada. 

Em 2004, a BSH Travel Research, divisão da consultoria BSH International, publicou 

um relatório intitulado “Resorts no Brasil”, apresentando uma análise do mercado nesse 

segmento, com histórico, características e desenvolvimento no país (INFORME SERGIPE, 

2004). Na época, o estudo já apontava o significativo crescimento do número de Resorts no 

país nos últimos 20 anos. De acordo com a pesquisa, até a década de 70, existiam no Brasil 

apenas 13 estabelecimentos com um equivalente a três mil UHs (Unidades Habitacionais) 

relativamente bem distribuídas pelo país, e apenas dois empreendimentos localizavam-se na 

região Nordeste: o Club Med Itaparica, na Bahia, e o Jatiúca Resort, em Alagoas. Nas duas 

décadas seguintes, o mercado recebeu novos empreendimentos, além da ampliação de alguns 

já existentes, o que levou a um crescimento de 116% na oferta de quartos. Foi neste período 

que teve início uma expansão no Nordeste brasileiro, que delineou novos rumos para o setor, 
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definindo uma ampliação que, entre os anos 2000 e 2003, acrescentaria 13 novos Resorts ao 

mercado. 

Segundo a Resorts Brasil, os estabelecimentos empregam sete mil pessoas, geram 40 

mil empregos indiretos e recolhem R$ 50 milhões de impostos a cada ano (HOST, 2006). A 

adoção do sistema all- inclusive deve estar aliada à promoção de eventos, para maior atração 

de visitantes, a fim de aumentar a ocupação média e fugir da tirania dos feriados prolongados 

(Carnaval, Semana Santa, Semana da Criança), do final do ano, ou do verão, quando lotam. 

De acordo com a revista HOST (2006), o sistema all-inclusive foi um fator que 

contribuiu para um aumento nas estadas em Resorts. O Super Clubs Breezes, localizado na 

Costa do Sauípe é o Resort mais visitado do país, com cerca de 130 mil pessoas entre janeiro 

e setembro, com ocupação acima de 70% (HOST, 2006). O sistema Super-Inclusive 

certamente tem seu peso nesse resultado, já que oferece benefícios a mais que o all-inclusive. 

Outro fator de crescimento aproveitado por alguns Resorts é a utilização de uma 

programação própria, que não os limita ao calendário oficial. Criar eventos é uma estratégia 

para atrair visitantes durante todo o ano. Em 2006, por exemplo, o Salinas do Maragogi, no 

litoral norte de Alagoas, além de captar congressos, incentivos e treinamentos, oferece uma 

semana de spa, em parceria com o Spa Engenho do Corpo, e uma semana de festas juninas.  

No Rio Quente Resort, em Goiás, a temporada 2005 foi encerrada com uma festa 

nordestina com forró, além de promoções especiais que fazem parte do calendário. Alexandre 

Zubaran, presidente da Costa do Sauípe, considera que os eventos são responsáveis pelo 

crescimento que o complexo alcançou. Segundo ele, o Resort atua em todos os segmentos: 

eventos, convenções e mercado internacional, garantindo, assim, uma grande parcela de 

ocupação no ano. É, porém, um trabalho suplementar que deve atuar junto aos nichos de 

interesse, unindo todo o trabalho de prospecção com as atividades planejadas. A Costa do 

Sauípe atualmente já conta com mais de 40 eventos em seu calendário anual, atingindo a 

interesses de diversos públicos e atraindo turistas do Brasil e exterior (HOST, 2006).  

Em estudos realizados pelo complexo do Sauípe comparando as taxas de ocupação em 

dias de realização de eventos com as taxas de outros dias do mês em que não ocorreram, 

observou-se um aumento significativo da ocupação e, em conseqüência deste, um aumento do 

faturamento no período. E isto acaba por se refletir também no aumento da média de 

ocupação anual. Segundo Zubaran, mesmo que os eventos se dirijam a um público específico, 

eles não vinculam o Resort a este público: “Desde a idealização, o empreendimento mantém 

como prioridade o compromisso de encantar e proporcionar bem-estar a seus hóspedes e 

visitantes” (HOST, 2006).  



 26

De acordo com o diretor da Costa do Sauípe, Rubens Régis, para manter taxas de 

ocupação compatíveis, são necessárias programações especiais que atendam, ao mesmo 

tempo, tanto aos turistas atraídos pelo Resort em si, quanto aos hóspedes atraídos pelos 

eventos (HOST 2006). Ambos os públicos podem conviver harmoniosamente em diferentes 

espaços para alimentação e hospedagem e também em áreas comuns de lazer, esporte e 

entretenimento, aos quais possuem livre acesso. Permitir o aproveitamento dessas áreas do 

Resort pode estimular os participantes do evento a retornar ao empreendimento com a família 

em uma outra oportunidade. Em contrapartida, há Resorts que possuem uma estratégia 

diferente, como é o caso do Jatiúca, com mais de 60 mil metros quadros de jardins tropicais e 

uma lagoa natural, que não envolve os eventos já concebidos, mas aqueles promovidos por 

agências de turismo e associações de classes, por exemplo. 

Há também aqueles Resorts que buscam um foco diferente, apostam no conforto e no 

lazer, e encontram na natureza a essência dos bons Resorts, capaz de obter altas taxas de 

ocupação. É o caso do Catussaba, localizado na conhecida praia de Itapoã, em Salvador, que 

conjuga fatores como luxo e natureza. Ele atrai muitos estrangeiros e mantém um percentual 

de ocupação de 90%. Toda a sua ação é voltada para a questão do meio ambiente, 

contribuindo para a preservação de uma das localidades mais festejadas da primeira capital 

brasileira (HOST, 2006). 

 

2.4 Infra-estrutura e Serviços 

O perfil do turista mudou e o viajante não deseja mais fazer um turismo 

contemplativo, apenas registrando as paisagens com suas câmeras. O turista de hoje deseja ter 

experiências interativas, participar das atividades e da rotina do lugar como forma de 

enriquecer-se (PAIVA, 2001). Segundo Mill (2003), praticamente todos os Resorts buscam 

satisfazer três necessidades básicas do hóspede: fuga da rotina; interesses recreativos e de 

entretenimento; e desejo de viajar para lugares atraentes e interessantes. É viver uma 

experiência única, num local onde tudo e todos trabalham a favor da total satisfação do 

hóspede. A Figura 6 ilustra um exemplo de acomodação de um Resort. 
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Figura 6: Suíte – Club Med Trancoso 
Fonte: www.clubmed.com.br  
 

A estrutura de lazer de um Resort é a mais completa que existe. Há opções para 

crianças, jovens e adultos, 24 horas por dia, independente do tempo climático. Em um Resort 

há também a oportunidade única e exclusiva de um contato mais próximo com a natureza, de 

forma sempre agradável, seja na praia, no campo ou na montanha. Há uma atmosfera de 

alegria, tranqüilidade e liberdade. Nesse contexto, segundo o presidente da Resorts Brasil, 

Rúbens Régis, “estar num Resort vai além do que se hospedar num hotel, vai além do destino, 

porque no Resort deve se encontrar tudo num só lugar. O Resort é o destino” (ALMEIDA, 

2005). 

Em geral, os Resorts oferecem conforto, farta gastronomia, praias, piscinas, belas 

paisagens e atividades para todos os gostos, como caminhadas, esportes náuticos, esportes de 

quadra, passeios de barco, de bicicleta, a cavalo, de ultraleve e de buggy, além de pescaria e 

cursos, como o de mergulho, por exemplo. A localização de cada Resort também é um fator 

que pode contribuir para o aumento na qualidade da experiência do turista neste meio de 

hospedagem. 

É necessário que sejam disponibilizadas toda essa variedade de atividades e serviços, 

dentre outras razões, devido a: permanência do hóspede no estabelecimento, praticamente o 

tempo todo da estada; à grande freqüência nos Resorts por casais e famílias, necessitando 

atender aos diferentes interesses das diferentes faixas etárias; e ao foco dos Resorts em um 

determinado recurso natural, como praia ou neve, onde é preciso oferecer atividades 

alternativas no período de estação não propício para utilização desses recursos (LOUREIRO, 

2005). 

Alguns elementos são fundamentais para todos os Resorts: quadras esportivas e 

piscinas. De acordo com Mill (2003), as quadras possuem um custo benefício maior, pois a 

sua utilização para atividades recreativas é procurada pela maioria dos hóspedes. Diversos 

esportes, dentre outras atividades, podem ser realizados em quadras abertas ou cobertas, como 
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tênis, vôlei, basquete, futebol, ginástica, squash, entre outros. As piscinas também são de 

gosto de quase todos os clientes e podem ser utilizadas, não só para relaxamento, mas também 

para prática de esportes e outras atividades recreativas. As piscinas dos Resorts geralmente 

possuem um design e estilo diferentes de acordo com cada empreendimento, além de poder 

oferecer atrativos como bares molhados e parque aquático (LOUREIRO, 2005). A Figura 7 a 

seguir ilustra um exemplo de piscina de um Resort. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Piscina – Sofitel Suítes Costa do Sauípe 
Fonte: www.costadosauipe.com.br  

 

Outro fator que atrai os hóspedes nos Resorts é a gastronomia oferecida. Os 

restaurantes propõem um cardápio muito variado de opções gastronômicas. Alguns misturam 

sabores regionais com a culinária do mundo. A qualidade de produtos regionais associada ao 

talento dos chefs proporciona aos visitantes experiências gastronômicas únicas. A Figura 8 a 

seguir ilustra um exemplo de restaurante de cozinha internacional em um Resort. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Restaurante Spices – Marriot Costa do Sauípe 
Fonte: www.costadosauipe.com.br      
 

O complexo Costa do Sauípe possui um total de 1.617 UH (Unidades Habitacionais), 

um centro comercial de entretenimento com seis bares, três restaurantes, 33 lojas, duas 

agências de turismo, um centro ecumênico, um campo de golfe de padrão internacional, um 

centro de tênis com 15 quadras, um centro esportivo com quatro quadras poli-esportivas e 

campo de futebol society, um centro eqüestre e uma lagoa para a prática de esportes náuticos. 
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A atividade turística tem como principal característica a vivência humana, o 

experimentar o diferente, ou seja, por mais que um produto ofereça facilidades e serviços, por 

mais que o projeto tenha cuidado dos mais diversos detalhes, e por mais caro que o 

investimento tenha sido, o que realmente interessa ao turista ao usufruir o produto é a 

sensação proporcionada. A escolha de um determinado produto turístico é feita a partir de 

expectativas a serem atendidas, e uma vez lá, o turista espera que essas expectativas se tornem 

desejos realizados. 

Para satisfazer aos hóspedes, devem ser previstas atividades para ambos os sexos, para 

diversas faixas etárias e para pessoas de gostos, interesses e culturas diferentes. Os programas 

de atividade oferecidos pelo Resort devem atender a alguns critérios, segundo Mill (2003): 

liberdade para escolher as atividades que desejarem; compatibilidade das habilidades exigidas 

para a realização das atividades com os níveis de habilidades dos hóspedes freqüentadores; 

motivação intrínseca que busque a satisfação interior; e efeito positivo que deve ser gerado 

após a realização de uma atividade, revelando o gosto desta atividade pelo hóspede. Quase 

todas as atividades oferecidas nos Resorts são gratuitas. Algumas atividades, como esqui ou 

mergulho, podem ser cobradas em alguns empreendimentos. 

A seguir são descritas algumas atividades recreativas oferecidas por diferentes tipos de 

Resort no Quadro 1. Ela não é composta por todas as atividades oferecidas pelos Resorts, mas 

é apenas uma forma ilustrativa de melhor apresentá-las: 

 
Tênis Remo Escalada Massagem 
Golfe Jet-ski Equitação Dramatização 

Futebol Hidroginástica Ultraleve Caminhadas 
Basquete Vôlei de praia Squash Acampamentos 

Vôlei Windsurf Esgrima Passeios 
Ciclismo Esqui alpino Boliche Arvorismo 
Natação Snowboard Cassino Sinuca 

Mergulho Patinação Ginástica Ping-pong 
Rafting Shows Musculação Xadrez 
Pescaria Teatro Yoga Dama 

Pólo-aquático Bingo Trapézio Cartas 
Esqui-aquático Karaokê Dança Dominó 

Vela Rapel Sauna Videogames 
Quadro 1: Atividades oferecidas nos Resorts 
Fonte: Loureiro, 2005 

 

A seguir, as Figuras 9 e 10 que ilustram algumas das atividades descritas acima: 
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Figura: 9: Sauna seca – Summerville Beach Resort      Figura 10: Jogos de cartas – Summerville Beach Resort 
Fonte: www.summervilleresort.com.br        Fonte: www.summervilleresort.com.br  
 
 

Percebe-se que a infra-estrutura e os serviços oferecidos pelos Resorts variam de 

acordo com as necessidades e desejos do cliente, isentando-o de deixar o conforto das 

instalações em busca da realização de outras necessidades. Ao longo dos anos, os Resorts 

foram incrementando seus espaços e acoplando um número cada vez mais maior de atividades 

e mordomias. Isso com certeza é um reflexo das expectativas dos turistas atuais e das novas 

tendências que surgem a cada ano, como é o caso dos eventos. 

Segundo, Valley & Valley (apud LEHN, 2004), o Resort pode ser considerado como 

um hotel do futuro, pois ele está em sintonia com a modernidade, propiciando uma recreação 

maior e sendo compatível com a descontração característica das férias. “A economia forçou os 

Resorts a ampliar seu período de atendimento, das temporadas tradicionais verão e inverno 

para o ano todo. Os Resorts têm visado aos grupos ou participantes de convenções (...)” 

(Valley & Valley, 2003, apud, LEHN, 2004). 
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3 CRUZEIROS MARÍTIMOS 

 

Este item pretende apresentar, primeiramente, conceitos atuais de alguns autores a 

respeito dos Cruzeiros Marítimos. Em seguida, será apresentado um histórico dos Cruzeiros, 

desde a sua origem como transporte de linha regular utilizado para transporte de cargas e 

pessoas até o conceito que temos hoje das viagens de Cruzeiro. Posteriormente, serão 

relatados alguns dados a respeito do crescimento da atividade em nível mundial e nacional. E 

por fim, será descrita a oferta de infra-estrutura e serviços que o navio de Cruzeiro oferece. 

 

3.1 Conceituação 

De acordo com Amaral (2006), os navios de Cruzeiros Marítimos podem ser definidos 

como “Resorts Flutuantes” por sua variedade de opções de lazer e entretenimento e pela 

qualidade de serviços, acomodações e conforto.  

Montejano (2001) aponta o navio de Cruzeiro como sendo também um destino e não 

apenas um meio de transporte que realiza uma viagem, transformando-se por este motivo, em 

um produto turístico específico. Para o autor o navio se converte não apenas em um transporte 

turístico, mas também em um hotel flutuante com hospedagem, alimentação, entretenimento, 

atividades de lazer e animação sócio-cultural. 

Segundo a OMT (2001), o meio de transporte também pode ser considerado em si uma 

atuação turística, pois ele também faz parte da experiência turística. No caso dos Cruzeiros 

Marítimos, o destino pode definir o transporte, pois eles são como uma fórmula de férias que 

oferecem inúmeras atividades de diversão a bordo, apresentam ampla variedade de destinos e 

a oportunidade de visitar diferentes pontos turísticos em um único meio, em uma mesma 

viagem e por um único preço. 

Andrade (2004, apud RIBEIRO, 2001) apresenta os navios como um meio de 

hospedagem que, apesar de possuir tamanho reduzido de apartamentos e não ter janelas em 

algumas cabines, pode ter luxo e conforto em seu projeto do interior e do mobiliário. Ainda 

segundo a autora os Cruzeiros também podem ser considerados como auto-suficientes, por 

agregarem todas as necessidades do turista a bordo. 

Mill (2003) aponta os navios de Cruzeiro como um tipo específico de Resort, que ele 

chama de “Resorts Flutuantes”, possuindo uma diversificada programação de lazer e visitando 

cidades turísticas que também possibilitam a vivência de experiências de lazer. Para uma 
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maior atração de passageiros, os Cruzeiros oferecem exóticas atividades como patinar, jogar, 

golfe, nadar com tubarões (presos em gaiolas), entre outros. 

Loureiro (2003) também classifica os navios de Cruzeiro como um tipo de Resort 

especial que foge aos padrões convencionais. Suas instalações e os serviços que ele oferece 

durante a viagem permite considera-lo como um “Resort Flutuante”. 

Assim, de acordo com os conceitos apresentados acima, o Cruzeiro Marítimo é como 

um meio de hospedagem móvel auto-suficiente, que se desloca por meio aquático, e que se 

transforma no próprio motivo da viagem, sendo inclusive o principal destino do turista por 

representar a experiência turística em si. Além de visitar destinos banhados por água, o navio 

oferece a bordo uma ampla e variada oferta de lazer e todas as condições que o turista 

necessita em sua viagem. 

 

3.2 Histórico 

Antes de estar voltada para qualquer atividade referente ao lazer e ao turismo, a 

navegação esteve presente e foi muito importante para o desenvolvimento das sociedades 

humanas. Afinal, o homem sempre buscou criar instrumentos que atendessem as suas 

necessidades de sobrevivência, bem-estar e de conforto desde a antigüidade, dentre eles, o 

transporte. Muitos momentos históricos ocorridos no ocidente mostram a navegação marítima 

como uma atividade muito flexível e adaptada aos ciclos, que ao longo dos anos, tornou-se até 

uma fonte primordial de renda para muitos países, como o ocorrido no período da expansão 

marítima européia.  

De acordo com o histórico analisado por Montejano (2001), o transporte marítimo, por 

muitos séculos, foi utilizado para fins políticos, comerciais, de descobrimento e de conquista. 

Durante os séculos XV e XVI, os europeus, principalmente portugueses e espanhóis, 

lançaram-se nos oceanos Pacífico, Índico e Atlântico com dois objetivos principais: descobrir 

uma nova rota marítima para as Índias e encontrar novas terras. Este período ficou conhecido 

como a Era das Grandes Navegações e Descobrimentos Marítimos. 

Montejano (2001) destaca três etapas evolutivas no século XX. A primeira que vai do 

início do século até 1950 é caracterizada pela presença dos grandes transatlânticos nas viagens 

de longo percurso e com o surgimento de navios luxuosos em 1930. A segunda etapa 

compreende o período que vai da Segunda Guerra Mundial à década de 70, sendo 

caracterizada pelo surgimento da aviação comercial e da decadência do transporte marítimo 
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regular. A terceira etapa segue a partir da década de 70 até os dias de hoje e é caracterizada 

pela reorganização das embarcações de linhas regulares em Cruzeiros turísticos.  

 

3.2.1  No Mundo 

O Transporte marítimo é o meio utilizado principalmente para o movimento de 

pessoas e/ou mercadorias em embarcações pelo meio aquático (WIKIPEDIA, 2006). Segundo 

Marconi & Presotto (1987), o primeiro vestígio de transporte marítimo aparece no Mesolítico 

Escandinavo, com um tipo de canoa. De início o homem utilizou troncos, cabaças e peles 

cozidas e infladas para flutuar ou sustentar-se sobre as águas. Surgiam, ao longo do tempo, 

embarcações ligadas ao tipo de atividade econômica, ao material disponível e à predileção de 

cada cultura. No início simples, depois, envolvendo técnicas cada vez mais complicadas. 

Alguns pesquisadores consideram o livro de Isaías, da Bíblia Católica, como uma das 

primeiras referências sobre a navegação, que fala de um povo que “envia embaixadores por 

mar navegando em navios de papiro” (COLLINDER, 1954 apud FUJITA, 2005). Esta 

passagem bíblica pode ser vista como um dos registros mais antigos de viagens realizadas 

pelo homem no mar, tendo ocorrido provavelmente há cinco mil anos. Apesar de discussões 

acerca do assunto, não há dúvidas de que o homem tenha realizado viagens pelo mar e em 

outros territórios antes mesmo desse período. De acordo com De La Torre (2002), a utilização 

de canoas de pele e demais meios de transporte, desde a antiguidade, não podem ser 

descartadas. Para o autor, é possível que o homem “ao ver flutuando algum tronco de árvore, 

tenha surgido nele a primeira idéia de embarcação” (DE LA TORRE, 2002). 

O início do uso turístico das embarcações e da navegação marítima deu-se no final do 

século XVIII, com a incorporação da máquina a vapor aos navios. Essa revolução nos 

transportes marítimos representou um aumento de velocidade, luxo e conforto em suas 

viagens. A partir do uso desta tecnologia foi possível realizar viagens descontraídas em 

navios, com o propósito de visitar vários destinos litorâneos. O primeiro navio a executar uma 

viagem deste tipo foi o Deux Frères, um navio francês que em 17 de Dezembro de 1784 

(WARD, 1999 apud FUJITA, 2005) inaugurou a linha regular entre Le Havre (França), e 

Nova York (EUA). As viagens marítimas foram crescendo e se desenvolvendo na primeira 

metade do século XIX. Com o incremento do tráfego com o Oriente Médio e América, são 

criadas grandes companhias marítimas britânicas, dentre elas, a de maior destaque é a P&O 

Princess Cruises, atuante até hoje no mercado e uma das mais antigas e tradicionais no 

transporte marítimo. Pode-se afirmar que ela foi precursora dos Cruzeiros. Em 1835 já 

efetuava viagens de lazer para regiões como a Islândia (PALHARES, 2002). 
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Nesta época, os navios eram vistos como meios de transportes necessários para se 

atingir o local onde se realizaria o motivo da viagem. Ou seja, havia uma idéia fixa de 

velocidade. O foco das empresas marítimas não era atender às necessidades e ao conforto dos 

clientes, mas apenas transportar passageiros. O crucial era chegar ao destino. Até então, as 

viagens marítimas viviam seu tempo de esplendor, quando os grandes transatlânticos uniam 

os continentes Europa e América. Afinal era o único meio de transporte que existia para 

cruzar o oceano. Este era o sistema de transporte mais importante da época e único para 

viagens de longa distância. Segundo Amaral (2006), esses antigos transatlânticos de luxo 

realizavam, basicamente, o transporte de imigrantes, mesmo em navios cargueiros adaptados 

ou em forma mista de carga e transporte. Eram gritantes as diferenças de classe que dividiam 

os navios entre passageiros de alto e baixo poder aquisitivo. 

No período entre guerras, ocorriam confiscos das embarcações para a proteção dos 

territórios e o transporte marítimo de passageiros sofreu um revés devido aos embargos para a 

navegação entre os territórios. Foi necessária uma reconfiguração interna dos transportes de 

passageiros para armamento bélico. Conforme Roná (2002), a Segunda Guerra Mundial 

interrompeu a evolução da navegação de passageiros. O Normandie, por exemplo, incendiou-

se no porto de Nova York quando era transformado em navio de transporte de tropas. O autor 

também aponta o Queen Mary e o Queen Elizabeth sendo utilizados enquanto o conflito se 

espalhava pelos oceanos. Eles também eram utilizados para transporte de tropas, chegando a 

transportar mais de um milhão de soldados para as várias frentes de combate (RONÁ, 2002). 

Contudo, no final da década de 50, com o advento dos primeiros aviões a jato para 

passageiros economicamente viáveis, a vitória da aviação sobre a navegação foi claramente 

visível. O aparecimento de linhas aéreas regulares, associada à diminuição das longas férias e 

a lenta velocidade do transporte marítimo, reduziram as viagens de navio a um papel 

secundário (OMT, 2001). O transporte aéreo torna-se, então, a opção mais rápida e 

relativamente segura para realização de viagens, de longa e média distância, até os dias de 

hoje (AMARAL, 2006). 

Com os aviões deslocando mais passageiros em função da maior velocidade em suas 

viagens, os navios deixaram de ser competitivos. Assim, as linhas regulares começam a 

desaparecer e as companhias marítimas, que antes só se destinavam ao transporte de 

passageiros, passam a explorar outros mercados (PALHARES, 2002).  

Embora as empresas marítimas de passageiros tenham tentado procurar outros 

mercados para diversificar suas atividades, aquelas que operavam apenas em linhas regulares 

encontraram grandes dificuldades para se adaptarem ao novo mercado. 
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Segundo Roná (2002), algumas empresas se voltaram para mercados secundários, 

outras para transporte de carga e há aquelas que não resistiram à nova situação e faliram. 

Ainda tiveram empresas que encontraram no lazer, um novo mercado: os Cruzeiros 

Marítimos. Mas houve uma grande dificuldade na época em adaptar os navios às exigências 

desse novo mercado (PALHARES, 2002): legislação trabalhista; relutância no registro de 

navios em “bandeira de conveniência”; escassez de recursos para conversão de classe única 

nos navios; expectativas do novo público cruzeirista com relação à estrutura e aos serviços. 

Foi necessária, neste momento, uma mudança na mentalidade e no foco dos negócios e 

uma busca a um novo posicionamento que oferecesse novos produtos e benefícios aos 

passageiros. Ainda na década de 50, por exemplo, já se notava uma preocupação maior com 

as necessidades e o conforto do cliente a bordo do navio: classe única, eliminando a divisão 

de classes entre passageiros; ar-condicionado; estabilizadores (AMARAL, 2006). 

Na busca de novos mercados, foram criados os programas Air/Sea como forma de 

atrair clientes em potencial de outras cidades onde não eram oferecidas saídas de navios de 

Cruzeiros. A parceria entre as empresas marítimas e aéreas viabiliza a viagem de Cruzeiro do 

passageiro que não mora próximo ao porto de embarque, através de desconto na passagem 

aérea, ou um pacote com o trecho aéreo incluído, ou ainda um fretamento de aeronaves por 

parte das companhias de Cruzeiro (AMARAL, 2006).  

No final da década de 60, com a greve de trabalhadores e, no início da década de 70, 

com a crise do petróleo, com a liberação de restrições de compra de moeda estrangeira e com 

os vôos charters para o mediterrâneo, o mercado de Cruzeiros no Reino Unido entra em 

crise. Na mesma época, começam a surgir nos Estados Unidos empresas como a Carnival 

Cruises e a Royal Caribbean operando no Caribe. São essas novas empresas que passaram a 

ditar o ritmo e a tendência do mercado durante essa década (PALHARES, 2002). Em 1975, 

as principais companhias de Cruzeiros do mundo fundaram a CLIA, entidade representativa 

da Indústria de Cruzeiros Marítimos, que promove relações de cooperação entre as principais 

companhias de Cruzeiro. 

A década de 80 foi marcada pelo crescimento das “Cruise Lines” que perceberam o 

grande potencial do mercado de Cruzeiros, na época ainda um pouco limitado. O surgimento 

dos mega-navios, no final da década, tornou-se um dos fatores fundamentais para o 

surgimento de vários nichos de mercado no segmento de Cruzeiros Marítimos (AMARAL, 

2006). Devido às grandes dimensões desses mega-navios, foi possível incorporar uma série 

de atrações, infra-estrutura e serviços. E assim, as companhias foram preocupando-se cada 
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vez mais com o conforto do cliente e com suas necessidades, oferecendo uma gama de 

serviços e uma oferta de lazer a cada ano mais completa. 

Nos anos 90, as inovações tecnológicas permitiram o aumento da capacidade dos 

navios e a ampliação de atrativos e benefícios aos passageiros. Em 1999, a Carnival 

Corporation obtém o título de primeira empresa do mercado de Cruzeiros a alcançar um 

lucro líquido superior a US$1 bilhão. Foi a partir desta década que todas as embarcações que 

navegam em qualquer parte do mundo passaram a ter que atender aos padrões da MARPOL, 

estabelecido pela IMO da ONU, que divide as águas em quatro zonas marítimas de acordo 

com a proximidade do navio em relação à costa, onde em cada uma destas zonas é 

determinado o tipo de detrito que pode ser despejado no mar. A tendência à conscientização 

e a adaptação das companhias de Cruzeiros às necessidades atuais de preservação do meio 

ambiente, marcam o início do século XXI (AMARAL, 2006). 

Atualmente, predominam no mercado as empresas de Cruzeiros Marítimos norte-

americanas e há crescimento das orientais. As companhias se voltam, hoje, para um novo 

público freqüentador de Cruzeiros. Afinal, o perfil dos passageiros mudou. Há um novo 

padrão que apresenta casal de meia idade e não mais de terceira idade e nível econômico de 

classe média, ao invés de classe alta. Há também uma nova preocupação por parte das 

companhias para uma forte tendência no mercado de Cruzeiros: as viagens temáticas. 

Enfim, as empresas marítimas deixaram de atuar apenas como transportadoras e se 

transformaram em grandes fornecedoras de serviços turísticos em ampla modalidade, 

incluindo diversos elementos como entretenimento e gastronomia (AMARAL, 2006) e estão 

cada vez mais ampliando mercado, oferecendo viagens para públicos específicos e 

segmentando o mercado. Assim, este mercado, em todo o mundo, também passou a 

contribuir em âmbito local, regional, nacional e internacional para geração de empregos, 

receitas e impostos. 

Na figura 11, a seguir, é apresentada uma linha cronológica relacionada à evolução 

dos Cruzeiros Marítimos no mundo: 
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Figura 11: Linha cronológica dos Cruzeiros Marítimos 

Fonte: Próprio Autor 

 

3.2.2 No Brasil 

Comparada em nível mundial, a história dos Cruzeiros Marítimos no Brasil é muito 

recente. Enquanto na Europa, a consolidação dos Cruzeiros se deu a partir da década de 50 

com o surgimento da aviação civil, no Brasil, só houve um desenvolvimento maior da 

atividade, no país, a partir de 1995 com a liberação de cabotagem, permitindo que navios de 

bandeira estrangeira transportassem passageiros de um porto a outro da costa brasileira, o que 

antes não era permitido por lei. 

O Touring Club do Brasil, fundado em 1923, abriu canais para divulgar o país no 

exterior. Os jornais da época publicados pelo Clube, as reportagens nas revistas especializadas 

e os estandes do Touring nas grandes exposições internacionais, além da sua obra civilizadora 

nos portos do Rio e Salvador, fizeram do Brasil escala obrigatória de todos os transatlânticos 

de turismo e, do Rio, o porto onde por mais tempo se demoravam os luxuosos navios 

(TOURING CLUB DO BRASIL, 2001). Os Cruzeiros Marítimos, lançados pelo Touring em 

1932, mudaram a face do turismo brasileiro. As viagens realizadas à Região Norte do país, 

chamadas “Cruzeiro ao Norte”, eram apoiadas pelo governo federal e chamado de mensageiro 

do progresso, pelas exposições culturais e industriais que levava a bordo e pelos gastos dos 

turistas nos portos do Nordeste e da Amazônia.  

Amaral (2006) apresenta um histórico dos Cruzeiros no Brasil a partir da agência de 

viagens Agaxtur (Agência Auxiliar de Turismo), fundada em 1953, que foi a pioneira neste 

mercado. Em 1962, ela cria um departamento de Cruzeiros Marítimos e freta os modernos 

navios do Lloyd Brasileiro que foram compradas da Espanha e Iugoslávia: Anna Nery, Rosa 

da Fonseca e os gêmeos Princesa Isabel e Princesa Leopoldina. A Agaxtur oferecia roteiros 
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variados para o verão, Páscoa e férias de julho, cujos navios visitavam não só a costa 

brasileira, mas também Argentinas e Uruguai. 

Com a concorrência aeronáutica e rodoviária, na década de 60, a navegação no Brasil 

foi abandonada e, assim, os navios do Lloyd Brasileiro, em 1968, foram vendidos. E até hoje 

não há navios de passageiros de bandeira brasileira (o último foi o Anna Nery). Nesta época, 

estava em vigor uma lei que não autorizava embarcações de bandeira estrangeira a efetuar 

transporte marítimo de passageiros domésticos na costa brasileira (cabotagem). Os poucos 

Cruzeiros realizados no Brasil eram efetuados pela Agaxtur. A agência, mediante parceria, 

passou a fretar os navios ociosos no inverno europeu da empresa italiana Costa Cruzeiros. Em 

1969, o Andrea C começa a operar roteiros pela costa brasileira e sul-americana (Buenos 

Aires e Montevidéu). Nas décadas de 70, 80 e 90 a Agaxtur fretou outros navios da 

companhia italiana que fizeram tanto sucesso quanto o primeiro e que realizavam tanto mini-

Cruzeiros quanto Cruzeiros de maior duração que chegavam a 26 dias: Franca C, Itália, 

Dânae, Angelina Lauro, Enrico C e, em 1998, Switzerland e Costa Allegra. Até este ano, 

agência operou 71 Cruzeiros (AMARAL, 2006). 

O Brasil, mesmo não contando com empresas ou navios de Cruzeiros de porte 

internacional (RONÁ, 2002), passou a captar parte das receitas dessas viagens a partir da 

liberação de cabotagem de navios de bandeira estrangeira em 1995. A Emenda 

Constitucional nº7 (vide anexo 1), aprovada em 15 de agosto de 1995 concede o direito de 

navegação de cabotagem nos portos do Brasil por navios de bandeira estrangeira. A 

introdução dessa nova legislação significou um número cada vez maior de Cruzeiros, 

sobretudo durante o verão no hemisfério sul.  

A partir de então, os navios de Cruzeiro foram integrados à paisagem do litoral 

brasileiro e o número de viagens de Cruzeiros e de passageiros cresceu muito. Na temporada 

de 1999/2000 a visita do navio Splendour of the Seas pôde ser considerada como um 

acontecimento marcante para o mercado de Cruzeiros Marítimos no Brasil. Afinal, antes 

deste “gigante” os navios que visitaram a costa brasileira foram os da Costa Cruzeiros que 

eram de médio porte. Hoje, passado os momentos de turbulência, primeiro devido à 

desvalorização do real, seguido das discussões do visto de trabalho para tripulantes de outras 

nacionalidades e do número de trabalhadores a bordos dos navios, pode-se destacar que o 

mercado brasileiro de Cruzeiros Marítimos despontou e se encontra em crescimento. Os 

portos de Salvador e Rio de Janeiro contam com, aproximadamente, 45% da movimentação 

de passageiros em trânsito nas viagens de Cruzeiro Marítimo. Mas é o porto carioca que 

possui o maior número de passageiros embarcados e desembarcados (PALHARES, 2002). 
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Entretanto, os portos brasileiros são, de maneira geral, de pequeno calado e encontram-se 

desemparelhados para o uso de passageiros, limitando o número de navios aportando no 

litoral do país e até impedindo, futuramente, um maior aumento do mercado de Cruzeiros 

Marítimos no Brasil. 

 

3.3 Crescimento do mercado de Cruzeiros Marítimos 

3.3.1 No mundo 

A indústria de Cruzeiros Marítimos, em termos de crescimento relativo, se posiciona 

entre as dez maiores do mundo, e em termos de potencial entre as cinco mais, perdendo 

apenas para as indústrias de tecnologia, como informática e telecomunicações (AMARAL, 

2006). Enquanto nos anos 70 apenas meio milhão de pessoas elegiam um navio para passar 

suas férias, em 2005, foram embarcados 13,5 milhões de passageiros. O crescimento mundial 

do setor é de aproximadamente 12%, gerando benefícios em torno de 18 milhões de dólares 

anuais. As previsões da indústria de Cruzeiros para o ano 2010 apontam que o número de 

passageiros que fará uso de seus serviços será de 22 milhões (HERMANN, 2006).  

As viagens de Cruzeiros Marítimos encontram-se em pleno crescimento no mundo 

estimuladas, em parte, pelo aumento de demanda por lazer dos últimos anos (SAAB, 2000). 

De acordo com a CLIA, podem ser identificados, como fatores causais desse crescimento, a 

expansão significativa da atividade econômica nos Estados Unidos e as campanhas de 

marketing realizadas pelas empresas, sobretudo na Europa e EUA. É importante ressaltar que 

os norte-americanos são responsáveis por grande parte da demanda de passageiros dos 

Cruzeiros, com participação de 84% na demanda mundial (HERMANN, 2006), tornando os 

EUA o maior emissor neste mercado.  

De acordo com as pesquisas da CLIA5: 

• A taxa média de crescimento anual do período 1980-2004 é de 8,2%; 

• Cerca de 85% dos passageiros concorda que um Cruzeiro é uma boa maneira de 

apresentar o destino turístico, atraindo-o a um retorno prolongado posteriormente; 

• São 50% os passageiros que pretendem retornar ao local que visitaram nas escalas e 

destino do Cruzeiro; 

• No período de 1980-2004, a duração média das viagens foi de sete dias; 

• Altos níveis de satisfação: 90% dos cruzeiristas pretendem viajar novamente. 

• Em 2000, 6,9 milhões realizaram uma viagem de Cruzeiro. 
                                                 
5 Dados referentes ao mercado norte-americano de Cruzeiros Marítimos 
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• Em torno de 95% das viagens de Cruzeiro são vendidas por agente de viagem. 

Os dados do mercado norte-americano refletem o crescimento em nível mundial. A 

indústria passa a ser estimulada por esse potencial de crescimento e oferta cada vez mais 

produtos, novos navios, ampliação de roteiros, novos destinos e escalas, novos equipamentos, 

serviços e instalações. Essa ampliação da oferta possibilita uma segmentação do mercado, 

atraindo e atendendo a públicos cada vez mais diversos e proporcionando um lazer cada vez 

mais completo. 

A procura por novos destinos turísticos, aliada ao fato de os navios utilizados para 

Cruzeiros Marítimos contarem com uma ampla infra-estrutura de serviços motivam, cada vez 

mais, os turistas a optarem por uma viagem de Cruzeiro, na qual a diversão é a palavra-chave 

desse negócio. A Carnival Cruise Line, maior companhia de Cruzeiros Marítimos do mundo, 

serve como exemplo dessa tendência, tendo em seu slogan a expressão Fun Ships, que 

significa "Navios Divertidos", ou seja, os turistas podem optar por lazer e divertimento, seja 

no próprio navio ou em suas escalas (SAAB, 2000). 

A realização de eventos e convenções em viagens de Cruzeiros Marítimos constitui, 

para as empresas do segmento, uma outra alternativa de negócios, que ocupa cerca de 10% da 

oferta de cabines, e contribui assim, para crescimento dos Cruzeiros nos últimos anos. Esses 

Cruzeiros corporativos movimentam anualmente cerca de R$3,8 milhões (SAAB, 2000). 

Entretanto, o crescimento dessa indústria não se deve apenas à segmentação do setor 

ou à diversificação do produto ou à oferta de novos destinos, mas também à redução dos 

preços da viagem (PALHARES, 2002). 

Para o futuro deste mercado, a CLIA prevê crescimento acelerado para os próximos 

anos, devido à consolidação das fusões e aquisições em vários segmentos da economia, dentre 

eles, a indústria de Cruzeiros. Além da polarização de grupos que elevam a competitividade 

do mercado (AMARAL, 2006). 

  

3.3.2 No Brasil 

A ABREMAR, fundada em janeiro de 2004, é uma entidade que visa trabalhar pela 

regulamentação dos Cruzeiros de cabotagem no Brasil, representar as empresas marítimas no 

país e promover avanços no segmento. A associação também é responsável pela realização de 

grande parte das pesquisas sobre o setor de Cruzeiros Marítimos no país, cujos alguns dados 

serão apresentados neste trabalho. 

Até a década de 90, dificilmente se poderia imaginar que o crescimento da preferência 

do brasileiro pelo Cruzeiro Marítimo pudesse crescer tanto de forma rápida. Antigamente, o 
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que se destacava nestes tipos de viagem eram a conveniência e o charme dos navios. Hoje, o 

custo-benefício tornar-se um fator determinante na escolha pela viagem de Cruzeiro. Mas a 

capacitação para vender Cruzeiros continua a ser um diferencial fundamental para o 

crescimento da atividade no país. A mudança no discurso foi acompanhada por uma grande 

mudança nos números do segmento. Até a década passada, o produto Cruzeiro Marítimo 

pertencia ao segmento luxo, se dirigia a pessoas de mais de 50 anos (HERMANN, 2005).  

Atualmente, a opção pela viagem de lazer num Cruzeiro tornou-se mais acessível e 

passou a atrair também o brasileiro de classe média. Segundo Hermann (2005), Presidente da 

companhia italiana Costa Cruzeiros e vice-presidente da ABREMAR, a oferta na companhia 

cresceu 80% de 2004 para 2005 e foi totalmente vendida em tempo recorde. Este resultado 

coroa de forma espetacular todo um processo de mudança da imagem dos Cruzeiros 

Marítimos no Brasil que começou há cerca de oito anos.  

Hoje, em relação às vendas em agências de viagem, os Cruzeiros passam a competir 

com os pacotes de viagem para o Nordeste, ou seja, é um turismo de volume, que se dirige a 

um público adulto e de famílias. Em meados dos anos 90, deu-se início a um 

rejuvenescimento do público que freqüentava os navios. Um dos fatores que contribuiu para 

atrair novos consumidores foram os Cruzeiros temáticos, focando o tema da viagem num tipo 

de público específico, como o Cruzeiro fitness, por exemplo A Costa Cruzeiros criou o 

primeiro Cruzeiro temático no Brasil e hoje chega a sua 11ª edição (HERMANN, 2005).  

O marco da grande virada do mercado de Cruzeiros no Brasil ocorreu com a vinda do 

Splendour of the Seas, em 2000. Com capacidade para mais de dois mil passageiros e um 

histórico de viagens pelo Caribe, o Splendour mostrou que o mercado brasileiro apresenta um 

grande potencial de demanda. Outro fator crucial para a maior popularização dos Cruzeiros 

Marítimos, no Brasil, foi o preço. Hoje, uma diária no navio pode custar a partir de US$ 66 

por pessoa (VIAGEM E TURISMO, 2006), e uma semana com todas as refeições incluídas, a 

partir de US$ 870 por pessoa (VIAGEM E TURISMO, 2006). Quem realiza reservas com 

antecedência ainda tem 15% de desconto. Além disso, o terceiro passageiro da cabine, 

geralmente, também tem desconto, e às vezes, o quarto passageiro é grátis. A relação custo-

benefício associada ao dólar estável beneficiou as vendas. Em terra firme, dificilmente 

hospedagem, refeições e entretenimento apresentam melhor custo/benefício.  

Entre 2003 e 2005, o número de passageiros da companhia italiana MSC Cruzeiros na 

costa brasileira aumentou de oito mil para 40 mil. A Sun & Sea, representante da Island 

Cruises no Brasil atingiu uma média de 99% de ocupação na temporada 2005/2006 com um 
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total de 65 mil hóspedes em seus dois navios, Island Star e Island Escape (CRUSING 

ONLINE, 2006). 

Alguns números relativos às expectativas sobre a temporada de verão 2006/2007 dos 

Cruzeiros Marítimos no Brasil são suficientes para compreender a importância sócio-

econômica do segmento. Serão 12 navios em águas brasileiras, que transportarão 330 mil 

turistas num período cada vez mais extenso (de outubro de 2006 a abril de 2007), 43,5% 

acima da estação anterior (HERMANN, 2006). Em 2005, o segmento gerou R$32 milhões em 

comissões para agências de viagens brasileiras e os turistas deixaram R$130 milhões nos 

portos brasileiros em que os navios atracaram (HERMANN, 2006).  

De acordo com HERMANN (2006), hoje são mais de 7,5 mil leitos ofertados. Além 

de atender a crescente demanda, os navios asseguram para a América do Sul e, especialmente 

para o Brasil, um destaque no atual e competitivo cenário turístico global. Contudo, o 

movimento de receitas e de passageiros comparado à grandeza dos números em nível mundial 

(US$25,4 bilhões/ano e 10,4 milhões de cruzeiristas) mostra a ainda tímida participação dos 

Cruzeiros nos portos brasileiros. Porém, as perspectivas de crescimento são promissoras. O 

Brasil tem potencial e as oportunidades estão ao alcance dos empreendedores que forem 

capazes de oferecer a melhor relação preço-qualidade, sem confundir a exploração do turismo 

com exploração do turista. 

Porém, a percepção empresarial de que existe um mercado potencial de turistas 

promissor, com apelos cada vez maiores direcionados ao desfrute de férias a bordo dos navios 

no Brasil, não pode ficar reduzida, nem ser confundida, com um clima de euforia. As 

distorções causadas por essa visão podem provocar uma miopia de mercado. No caso dos 

Cruzeiros, que embora se realizem há 55 anos no Brasil, só têm onze anos de liberação de 

cabotagem. Pode-se dizer que é ainda um mercado recente no país, mas que apresenta índices 

de satisfação, apurados nas pesquisas realizadas a bordo com milhares de hóspedes, 

superiores à média mundial (HERMANN, 2006). É por isso que, hoje, as armadoras e as 

operadoras turísticas que programam Cruzeiros Marítimos de qualidade no Brasil geram 

oportunidades de negócios compensadoras para o setor. 

A ampla e crescente rede de distribuição, por exemplo, constituída por milhares de 

agências de viagens brasileiras espalhadas por todo o território nacional, é fortalecida com a 

venda dos Cruzeiros Marítimos para a temporada seguinte. O inventário está disponível para 

consultas e reservas em sistema on-line, desde o início do ano. Em outras palavras, os navios 

permanecem na prateleira das agências todos os meses do ano. A sazonalidade que ainda 

existe, embora cada vez menor, na operação, não atinge a campanha de vendas que capitaliza 
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milhares de agências de viagens, que ampliam assim o seu mercado de trabalho. Além de 

poder selecionar antecipadamente as cabines preferidas para seus clientes, a agência consolida 

vendas e reduz custos operacionais com ganhos econômicos e comerciais. O turista que 

antecipa a reserva é também beneficiado, com direito a descontos e facilidades de pagamento. 

De forma direta e indireta, esta política comercial exerce impacto positivo nos resultados da 

balança comercial brasileira. 

Do mesmo modo, as agências de receptivo ampliam os seus resultados, por exemplo, 

com a chegada de cerca 16.000 turistas estrangeiros nos aeroportos do Brasil e que, em grupo, 

serviram-se de transfers rumo aos principais portos (Santos, Rio de Janeiro e Salvador), 

durante a temporada 2005/2006 (HERMANN, 2006). Além disso, as agências ainda ampliam 

mercado para a venda de outros produtos turísticos: serviços de city-tour, hospedagens, 

passeios, pacotes de ecoturismo, entre outras tantas opções oferecidas antes, durante (nas 

escalas) e após o término de cada Cruzeiro Marítimo. 

A ABREMAR apresentou os resultados de uma pesquisa desenvolvida pelo Ipeturis e 

pela Fipe, que teve dentre outros objetivos, dimensionar os impactos econômicos das viagens 

de Cruzeiros Marítimos no Brasil, na temporada 2005/2006 (BUSINESS TRAVEL 

MAGAZINE, 2006). Segundo a amostra, foram transportados 239.426 passageiros que 

representam 58% a mais do que na temporada anterior, sendo 10% desses passageiros 

estrangeiros (23.868), que gastaram R$ 126.311.363,00 (os tripulantes gastaram mais R$ 

1.216.463,00). Segundo a Fipe, os impactos econômicos diretos dos gastos dos passageiros 

geraram R$ 55,6 milhões de renda e cerca de 4,2 mil empregos. Já os gastos dos operadores 

dos Cruzeiros Marítimos, com bens e serviços, superaram a cifra de R$ 267 milhões e, em 

termos de impactos diretos, esses gastos foram responsáveis pela geração de R$ 89 milhões 

de renda e cerca de 2,7 mil empregos.  

        Ainda segundo a pesquisa da Fipe, os impactos econômicos totais da atividade dos 

Cruzeiros Marítimos na temporada 2005/2006, levaram à geração de R$ 245,6 milhões de 

renda e à criação de 14,1 mil empregos. Os setores mais beneficiados foram os serviços 

prestados às famílias, o refino de petróleo, o transporte e os serviços prestados às empresas.  

Assim, não há como negar que os navios contribuam para o desenvolvimento sócio-

econômico do país. Afinal, os Cruzeiros: atraem e deverão atrair, cada vez mais, turistas e 

divisas para o Brasil; recolhem grandes quantias em taxas e impostos; promovem e valorizam, 

em âmbito global, os belos destinos e atrativos turísticos do país; cativam, comprovadamente, 

a fidelidade de turistas satisfeitos; e, ainda, geram empregos qualificados, com remuneração 
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para os brasileiros que reconhecem a importância e priorizam a qualidade dos serviços 

prestados aos seus clientes. 

 

3.4 Infra-estrutura e Serviços 

O cliente é o foco dos Cruzeiros Marítimos, assim como nos Resorts. Por ser uma 

viagem de caráter intangível, eles sempre buscam satisfazer não só necessidades, mas 

inclusive expectativas, e se possível superá-las. Para isso, é necessário que os serviços e a 

infra-estrutura oferecidos pelos Cruzeiros sejam o mais atrativo possível. Com o aumento da 

oferta e da procura, o turista ganha mais opções de roteiros e preços mais baixos, sobretudo se 

for levado em conta que os Cruzeiros incluem alimentação, hospedagem e lazer em um único 

ambiente. Antigamente, por exemplo, para viajar de navio era necessário longas férias. Hoje, 

já é possível embarcar num mini-Cruzeiro de dois ou três dias. Assim, nem mais os 

passageiros de primeira viagem precisam ter receio de não gostar ou de ficar aflito a bordo do 

navio. “As opções de curta duração são as mais indicadas para quem não quer se lançar logo 

de cara em uma viagem longa” (AMARAL, 2006). Até mesmo o risco de tonturas e náuseas 

está minimizado, pois os navios modernos possuem estabilizadores. Tudo isso é feito 

pensando no bem-estar do cruzeirista e na sua satisfação. 

A infra-estrutura e os serviços oferecidos devem proporcionar diversão, sociabilidade, 

descontração e desligamento da rotina.  As atividades e equipamentos de bordo em locais 

voltados para lazer e entretenimento permitem o afastamento de preocupações cotidianas. 

Esses locais promovem interação e clima de descontração. As atividades permitem o encontro 

de pessoas com interesses comuns e o fortalecimento de laços familiares. Hoje, o foco da 

maioria dos Cruzeiros é nas viagens familiares, criando e ampliando estruturas para tal, 

cabines maiores, salas de recreação específicas, programas segmentados e animadores 

específicos (AMARAL, 2006). 

Sem preocupar-se em arrumar e desarrumar as malas em cada destino que visita, o 

cruzeirista ainda se diverte enquanto se desloca de um lugar para o outro. Este melhor 

aproveitamento de todo o tempo é uma grande vantagem nesse tipo de turismo. A 

programação a bordo é farta. A diversão inicia logo após a saída do navio do porto, com uma 

animada recepção, continuando durante todo o percurso. 

 A experiência vivida a bordo de um navio de Cruzeiro difere de qualquer outro tipo de 

viagem, sendo necessário detectar alguns elementos diferenciais que devem estar presentes e 

que podem facilitar ou dificultar a experiência em si, sendo necessário, portanto, identificar 
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tais elementos, e saber como utilizá-los para tornar a viagem mais proveitosa para o 

cruzeirista. 

 Dickinson e Vladimir (1997) descrevem a infra-estrutura e os serviços dos Cruzeiros, 

assim como o Viagens de Navio (2006), nos quais este sub-item é baseado. 

 

3.4.1  Infra-estrutura 

A seguir será apresentada toda a infra-estrutura que compõe a maioria dos navios de 

Cruzeiro, que é voltada para a maior comodidade dos passageiros e para um maior 

aproveitamento da viagem, contribuindo assim para a realização de uma experiência única.  

 

RECEPÇÃO 

Também conhecido como, Puser’s Office, ele funciona como a recepção de um hotel. 

É o setor responsável por toda a hotelaria e documentação do navio, tripulantes e passageiros 

junto às autoridades portuárias. Pode-se trocar dinheiro, guardar valores em cofre, solicitar 

serviço de despertador, abrir e fechar a conta, solicitar informações, informar qualquer 

problema na cabine, entre outros serviços. Também é responsável pelos “achados e perdidos”. 

Em caso de perda ou encontro de itens pessoais, estes deverão ser entregues no Puser’s Office 

para que seja relatado no boletim interno. 

Alguns navios disponibilizam o cofre na própria cabine, porém, em casos de maior 

valor deve-se utilizar o cofre individual localizado no próprio Purser’s Office, que garante a 

mesma conveniência de acesso que o cofre pessoal. A moeda corrente em quase todos os 

navios em qualquer parte do mundo é o dólar americano, mesmo em navios que operam 

temporadas no Brasil, exceto o navio Pacific que atualmente utiliza o Real na costa brasileira 

(VIAGEM E TURISMO, 2006). Alguns navios na Europa fazem o câmbio de dinheiro a 

bordo, porém apenas para moedas limitadas e em horários previamente anunciados (isso pode 

variar de navio para navio). Alguns dos navios que operam na costa brasileira durante a 

temporada aceitam Reais para pagamento da conta do cruzeirista ao final do Cruzeiro, mas de 

qualquer forma nenhum navio aceita cheques e todos aceitam cartão de crédito internacional.  

 
 
 
EMBARQUE 

Após o embarque no navio, os passageiros são levados para realizar o check-in de sua 

hospedagem onde apresentam seu passaporte e os vouchers de sua respectiva agência de 

viagens (alguns navios ficam com os passaportes durante o Cruzeiro, dependendo dos portos a 
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serem visitados). Durante o check-in, o passageiro abre uma conta a bordo, com cartão de 

crédito internacional ou um depósito em dinheiro, e lhe é entregue o cartão de bordo. O 

passageiro é obrigado a deixar uma quantia ou o número de seu cartão de crédito como um 

depósito no caixa do navio. Esse valor é uma espécie de apólice de garantia do navio para a 

consumação do passageiro a bordo. Ao final da viagem é realizada a contabilidade dos gastos 

da cabine para controle e conferência do cruzeirista 

 Na maioria dos navios, somente se usa dinheiro a bordo para jogos como, bingo ou 

cassino. Todos os outros gastos são cobrados no cartão de bordo e irão automaticamente para 

a conta do passageiro, como: salão de beleza, excursões, bebidas, loja do navio, entre outros. 

No final do Cruzeiro o passageiro recebe um "final statment", que é uma fatura final da conta. 

Caso a conta tenha sido aberta com cartão de crédito, a fatura final é paga pelo cartão. Caso a 

conta tenha sido aberta com dinheiro, no final do Cruzeiro, a diferença é acertada na recepção.  

Após o check-in, o camareiro leva o passageiro até a sua cabine. Normalmente no dia 

do embarque há uma palestra de boas-vindas, onde são passadas todas as informações sobre a 

vida a bordo do navio, normalmente em inglês pelo Diretor de Cruzeiro, e em outros idiomas 

pelos anfitriões ou representantes das agências a bordo. Geralmente, nesta primeira noite há 

também um show de apresentação do Departamento de Entretenimento e serviços a bordo. 

 

HORÁRIOS DO NAVIO 

Os navios saem no horário estabelecido. O horário de saída sempre se encontra no 

Programa Diário, no quadro na Gangway (saída do navio) e é sempre avisado na noite 

anterior antes dos shows. Deve-se estar a bordo 30 minutos antes dele zarpar. 

Os horários de navegação também indicam o tempo que será disponibilizado aos 

passageiros para realização de suas visitas nos locais do itinerário, isto é, em todo porto em 

que o navio realizar escala, será fixada na ponte de desembarque e no centro social um 

boletim com o horário do desembarque e do embarque, não podendo estes serem 

desrespeitados pelos passageiros, pois os navios não esperam por eles nem pela tripulação em 

atraso. Caso algum passageiro não chegue a tempo de embarcar, seja no porto de saída ou em 

portos de escala, ele poderá entrar em contato com o navio, através da agência ou pelo 

telefone do próprio navio, informar a situação e embarcar no porto da próxima escala. Todas 

essas despesas ficam por conta do passageiro. 

Além disso, também é disponibilizada ao passageiro uma programação diária do navio 

que é entregue nas cabines na noite anterior. É uma espécie de roteiro com os horários das 
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atividades a serem desenvolvidas ao longo do dia, dos turnos de refeição e de funcionamento 

dos serviços de bordo. 

Os navios atuais utilizam o sistema de 24 horas corridas, e não o padrão de 12 horas 

AM e PM. Assim, mesmo em navios americanos, o sistema utilizado é o de horas corridas. 

 

ACOMODAÇÕES 

Os tipos e quantidade de cabines oferecidas podem variar de acordo com o navio. 

Todas as cabines possuem banheiros e algumas possuem varanda e/ou sala de estar 

proporcionando maior circulação. Há diversos formatos de cabines e algumas variantes em 

sua configuração. As companhias buscam a padronização em seus navios e as cabines se 

classificam de acordo com sua configuração (exemplo baseado no navio Pacific da 

companhia Pullmantur Cruises, onde todas as cabines possuem TV, cofre, telefone e secador 

de cabelo): 

• Suíte Luxo: ampla e confortável, com sala de estar, frigobar e banheira. 

• Suíte Júnior: elegante, com todas as comodidades de uma suíte. Possui frigobar, 

banheira.  

• Externa Superior: espaçosa, possui, ducha, frigobar e janelas panorâmicas. 

Cabines individuais e para casal. 

• Externa: cabine com ducha e escotilhas (Figura 12). 

• Interna Superior: cabine com banheira e frigobar. 

• Interna: cabine com ducha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Suíte Externa - Pacific 
Fonte: www.seacruises.com.br  
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Além disso, com relação ao ar-condicionado, todos os navios possuem um sistema de 

climatização que é controlado automaticamente pelos sensores computadorizados da 

embarcação. Mas o passageiro só possui o controle da temperatura de sua cabine. 

É importante que o passageiro saiba a corrente elétrica utilizada no navio, que 

normalmente é a voltagem de 110 AC. Porém, deve-se confirmar antes do embarque, para 

evitar a queima de aparelhos como barbeador, secador de cabelo, entre outros equipamentos. 

 

TELEVISÃO E FILMES 

Os navios modernos possuem como padrão de suas cabines a existência de televisores, 

que funcionam por meio de uma programação disponibilizada por satélite. Alguns navios 

cobram uma taxa mensal pelo acesso de alguns canais. A programação pode variar de acordo 

com o navio, entretanto, invariavelmente tem-se a descrição de toda a programação diária do 

navio, com destaque para o que está ocorrendo no momento do acesso. Algumas embarcações 

oferecem salas de exibição de cinema a bordo, que reproduzem filmes recentes, escolhidos 

pelo(a) diretor(a) de entretenimento. Mas também pode-se assistir a filmes disponibilizados 

em alguns canais de televisão ou alugando um vídeo na locadora do navio (se tiver). 

 

GORJETAS 

A gorjeta pode ser considerada como uma forma de reconhecimento pelo serviço 

disponibilizado a bordo. Ela compõe uma parte significativa dos salários pagos aos 

funcionários do navio. Portanto, a gorjeta representa, não uma “caixinha” do funcionário, mas 

o reconhecimento por seu serviço prestado. O valor pago representa algo em torno de 10% do 

valor do Cruzeiro. Os sul-americanos são vistos como usuários que não se dispõem a pagar 

pelos serviços prestados, devido ao fato de nos países sul-americanos a gorjeta não ser uma 

tradição, como é na Europa e Estados Unidos. Isso acarreta a uma prática atual de cobrança 

antecipada pelas facilidades disponibilizadas em um navio, nas compras efetuadas em países 

sul-americanos. Assim as gorjetas podem ser divididas em dois tipos de pagamento: 

• Gorjetas pré-pagas 

Algumas operadoras de turismo já incluem as gorjetas no valor do Cruzeiro. Os navios 

recebem uma lista dos passageiros com gorjetas pré-pagas antes da viagem. Apesar disso, há a 

liberdade de dar gorjeta a algum tripulante específico. Neste caso, a entrega deve ser feita 

pessoalmente. A melhor gorjeta que um funcionário de navio pode receber é ter o seu nome 

destacado em um cartão de comentário de passageiros. Se o passageiro apreciou o serviço de 

um determinado tripulante pelo seu profissionalismo, então pode registrar o fato no Cartão de 
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Comentários, conhecido como comment cards, que são os cartões de feedback para saber o 

nível de satisfação do passageiro ao final de sua viagem. Muitos funcionários podem ser 

promovidos devido ao Cartão de Comentários.  

• Gorjetas pagas a bordo 

As companhias de Cruzeiro mantém uma lista padrão de gorjetas a serem pagas a 

bordo de um navio para ser usada como indicativo: 

� Gerente de Restaurante - US$ 5.00 por pessoa (pelo Cruzeiro) 

� Maitre - US$ 3.50 por pessoa (pelo Cruzeiro) 

� Garçom - US$ 3.50 por pessoa (por dia) 

� Ajudante do Garçom - US$ 1.75 por pessoa (por dia) 

� Camareiro - US$ 3.50 por pessoa (por dia). 

O valor deve ser pago sempre ao final da viagem por meio do envelope 

disponibilizado em cada uma das cabines, geralmente no penúltimo dia do itinerário. Os 

envelopes para as gorjetas contêm o nome de cada funcionário (ou função) que serviu ou 

atendeu ao passageiro durante o Cruzeiro.  

 
 
ESPORTES E ACADEMIA 

Todos os navios possuem áreas específicas para a prática de esportes e outras 

atividades físicas, como cooper e ginástica. Muitas embarcações oferecem ainda uma infra-

estrutura que pode contar com mini-campo de golfe (Figura 13), parede de escalada, quadras 

poli-esportivas e salas de ginástica e musculação. Tudo isso para que em alto mar possam ser 

praticados: tênis, golfe, vôlei, escalada, pólo aquático, xadrez, gamão, entre outros. 

Os esportes aquáticos podem ser praticados em alguns navios menores que possuem 

na popa abertura para o mar, e também em novos iates e veleiros que disponibilizam 

equipamentos e meios para o exercício do esporte, como jet-ski, mergulho, entre outros, sem 

nenhum custo adicional. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13: Campo de Mini-Golfe – MSC Armonia 
Fonte: www.braftur.com.br  
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PISCINAS 

Podem existir dois tipos de piscina dentro de uma embarcação, as externas e as 

internas, sendo ambas abastecidas com água do mar. Há piscinas infantis, piscinas aquecidas, 

parque aquático, jacuzzis (permitida apenas para adultos) e já existe um navio com piscina de 

ondas. O horário de funcionamento está descrito na programação diária disponibilizada na 

cabine. A Figura 14, a seguir, apresenta a piscina do navio Blue Dream da 

 
Figura 14: Piscina – Blue Dream 
Fonte: www.cvc.com.br 
 

BIBLIOTECA 

A biblioteca é de acesso direto, bastando apenas realizar a retirada do livro com a 

bibliotecária, que acessará o número da cabine do passageiro, para efetuar a transação. 

Mesmo não dispondo de jornais e revistas as principais notícias e informações gerais são 

afixadas na biblioteca, ou por meio de consulta ao chief purser. 

 

SEGURANÇA A BORDO 

Os portos são equipados com detectores de metal e raio-X para evitar a entrada de 

pessoas com objetos não permitidos a bordo. O IMS determina que os portos e os navios 

devem ter um padrão mínimo para a sua operacionalidade. Isto determina que as embarcações 

e portos devem estar em condições que permitam a segurança total do passageiro. Por este 

motivo, todas as embarcações são equipadas com serviço de monitoria por satélite, radar, 

portas anti-chamas, cofres individuais, entre outros equipamentos que permitem a total 

integridade dos passageiros. Segundo Amaral (2006), o índice de criminalidade, furto, assédio 

e outras inconveniências, numa viagem de Cruzeiro Marítimo, é muito baixo. O que é mais 

comum de acontecer é a perda ou esquecimento de objetos pessoais. Além disso, há um 

treinamento preventivo de toda a  tripulação para situações emergenciais. 
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Os navios hoje seguem leis internacionais sobre segurança a bordo, com normas 

rígidas, tornando os Cruzeiros extremamente seguros. A segurança em alto-mar é 

responsabilidade tanto da tripulação quanto dos passageiros, portanto é aconselhável a 

familiarização de todos com as normas de segurança e procedimentos em caso de emergência. 

As orientações passadas aos passageiros referem-se aos procedimentos que devem ser 

tomados em caso de emergência, e à localização das saídas de emergência. 

Geralmente, no primeiro dia de Cruzeiro, há um exercício de emergência obrigatório 

para todos os passageiros, assim como durante a viagem, há também um exercício obrigatório 

somente para tripulantes que é realizado uma vez por semana. As normas adicionais podem 

variar de companhia para companhia, mas todas seguem um regulamento padrão, ditado pela 

SOLAS (Salvaguarda da vida humana sobre o mar). No procedimento Padrão “Internacional 

SOLAS” o “Sinal de emergência” é representado por sete apitos curtos e um longo e o “Sinal 

de Abandono do navio” é representado por um apito longo. Esses sinais são tocados tanto no 

apito do navio quanto no sistema de alto-falantes, seguido de anúncios.  

Após o sinal de emergência os passageiros deverão proceder até a própria cabine, se 

for possível, para pegar medicamentos (caso esteja fazendo uso de algum), vestir roupas 

quentes, calçar sapatos (em um navio de aço e concreto, não é possível caminhar descalço em 

caso de incêndios), colocar o colete salva-vidas e dirigir-se a sua Muster Station (Estação de 

Emergência). O número de cada estação de emergência encontra-se atrás da porta da cabine 

juntamente com um mapa de acesso. Essas informações também se encontram na parte 

dianteira do colete salva-vidas.  

Caso não seja possível chegar até a cabine, o passageiro deve dirigir-se imediatamente 

a sua estação de emergência, onde um colete lhe será entregue por um dos tripulantes. Em 

cada estação de emergência o passageiro terá todas as informações necessárias. Os navios, 

hoje, dispõem de barcos salva-vidas e balsas suficientes para todos os passageiros e 

tripulantes, assim como um número muito superior de coletes salva-vidas que seriam 

necessários. 

 

REFEIÇÕES 

A culinária a bordo e a cozinha do navio são um dos fatores fundamentais para definir 

o tipo de viagem e o público que será atendido. Amaral (2006) aponta que o design do navio e 

sua própria construção só inicia após essa definição. A gastronomia numa viagem de 

Cruzeiros é de extrema importância, pois um navio é capaz de reunir pessoas (tanto 



 52

passageiros quanto tripulantes) do mundo todo, que possuem gostos diferentes, e que por isso, 

deve contemplar uma variedade de opções de alimentação e bebidas. 

Em geral, são cinco ou até seis refeições diárias dependendo do navio: café da manhã, 

almoço, lanche da tarde, jantar, ceia da meia-noite (podendo ter um lanche intermediário antes 

do almoço). Todas as refeições são gratuitas dentro da embarcação. Com relação às bebidas 

consumidas durante as refeições, há padrões diferentes que variam de acordo com o navio. 

Alguns oferecem apenas água gratuitamente, em outros apenas as bebidas alcoólicas são 

pagas, e atualmente alguns navios usam o sistema all-inclusive, que dá direito a todas as 

bebidas consumidas a bordo, exceto em alguns restaurantes do navio que cobram à parte. 

Muitos dos Cruzeiros contemporâneos oferecem, além dos restaurantes, variações como 

lanchonetes, pizzarias, mini-bares, entre outras opções de alimentação que estão disponíveis 

para consumo até 24 horas por dia. 

Além disso, todos os navios possuem o room service, que atende a qualquer hora do 

dia as necessidades de alimentação do cruzeirista. Dependendo da filosofia da companhia, são 

cobradas apenas as bebidas solicitadas. Geralmente, em relação aos alimentos nenhuma taxa é 

cobrada, com exceção dos navios da Norwegian. 

 

RESTAURANTES A BORDO 

No restaurante principal são servidos: o café da manhã, o almoço e o jantar, self-

service ou a La Carte, dependendo do navio. A Figura 15 apresenta o restaurante do navio 

Costa Fortuna da Costa Cruzeiros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Restaurante – Costa Fortuna 
Fonte: www.braftur.com.br  

 

O esquema de turnos é utilizado para jantar, café da manhã e almoço nos dias de 

navegação. As refeições só são servidas em um único turno, caso o navio esteja com baixa 

ocupação. Os horários variam em função do navio. Durante o check-in pode ser realizada a 
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reserva da mesa para as refeições. Essa será a mesa utilizada para todo o Cruzeiro, assim 

como o garçom e o seu ajudante que irão realizar a atendimento. Também pode ser solicitado 

ao agente de viagens para realizar a reserva do turno de jantar antes da viagem. 

Os restaurantes gostam de criar um clima aconchegante para todos os jantares. Para 

isso, solicitam aos passageiros que sigam o código de vestuário e o tema da noite. 

Normalmente não são permitidos shorts, bermudas e camisetas tipo regata. As portas do 

restaurante se fecham 15 minutos após a abertura.  

Os navios normalmente possuem um segundo ou até um terceiro restaurante estilo 

buffet. Esses restaurantes são muito usados para o café da manhã, almoço e lanche da tarde, 

principalmente se o passageiro for sair em excursão ou se está regressando, pois é mais 

prático e rápido. O departamento de excursão trabalha em conjunto com os restaurantes, 

portanto a cada retorno de excursão encontra-se um dos restaurantes aberto. Nos programas 

diários de bordo são listados os “Horários dos Restaurantes”.  

A ceia da Meia-noite é servida em lugares diferentes do navio e sempre seguindo um 

tema: Buffet de Gala, Buffet Tropical, Buffet Chinês, Italiano, Mediterrâneo, e são quase 

sempre servidos em um dos restaurantes estilo bufffet. Alguns navios também oferecem buffet 

da comida do país que se visita. 

Geralmente os Cruzeiros Marítimos dedicam um dos jantares à homenagem dos 

passageiros com a presença do capitão no salão de jantar, normalmente chamada “Noite do 

Capitão”. Ela representa uma das noites mais especiais da viagem, sendo necessário que os 

passageiros estejam trajados coerentemente com o cerimonial, de preferência traje de gala. 

 

ALIMENTOS E BEBIDAS A BORDO 

É proibido o embarque de passageiros com qualquer tipo de alimentos ou bebida, 

sobretudo bebidas alcoólicas, em sua bagagem, que podem ser disponibilizadas a bordo por 

um preço relativamente mais barato devido ao fato de serem livres de impostos. Esta medida 

visa à proteção do bar de bordo, pois representa uma das maiores fontes de renda do navio, 

perdendo apenas para o cassino. 

 

ENTRETENIMENTO 

O Departamento de Entretenimento é o responsável pelas atividades, shows, 

brincadeiras e festas a bordo. Esse Departamento é comandado pelo(a) Diretor(a) de Cruzeiro, 

considerado o principal anfitrião a bordo. Ele(a) está presente em todas as noites abrindo e 

fechando os shows, comandando as principais festas e atividades.  
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Juntamente com o/a Diretor(a) de Cruzeiro trabalha uma equipe, conhecida como 

"Cruise Staff". Normalmente são pessoas jovens, animadas, receptivas e comunicativas 

realizando a integração dos passageiros, e destes com os tripulantes. O reconhecimento do 

Staff de bordo se faz imprescindível para que o profissional oriente corretamente o seu 

passageiro em como reportar os problemas ou facilitar a sua vida a bordo. 

Todas as atividades de lazer executadas a bordo, desde as atividades ao ar livre até 

atividades executados nos salões nobres e discotecas, são gratuitas e de acesso livre aos 

passageiros, bastando apenas verificar o limite de idade imposto pelo diretor de 

entretenimento. Há inclusive, mini-clubes para crianças e até serviço de baby-sitter. 

Principalmente durante os dias de navegação em alto-mar, as atividades são contínuas: 

aulas de dança, aeróbica, ginástica, relaxamento, culinária, golfe, demonstração de dobra de 

guardanapos, jogos de salão, jogos na piscina, ping-pong, demonstração de cocktais e 

esculturas em vegetais, aulas no Cassino, visita a Ponte de Comando, demonstração de 

massagem e maquiagem, leilão de quadros, degustação de vinhos, bingo e gincanas. 

Em todas as noites, cada show é preparado pela equipe de entretenimento, que  

também podem acontecer em dois turnos. Após os shows, geralmente inicia a festa com o 

tema da noite, que pode ser “Noite tropical”, “Anos 50 e 60”, “Fantasia”, entre outros. 

 

3.4.2 Serviços 

Os serviços oferecidos nos navios de Cruzeiro buscam incrementar a viagem e 

oferecer mais opções ao cliente, proporcionando também maior comodidade à experiência do 

hóspede. Alguns desses serviços, inclusive, dão ao cliente a possibilidade de aproveitar 

serviços que podem não ser oferecidos em terra, garantindo-lhe uma maior exclusividade 

neste tipo de viagem. Dentre esses serviços encontram-se: 

 

CASSINO 

Os cassinos a bordo representam um grande diferencial para os Cruzeiros, pois além 

de representar uma grande fonte de lucro para a companhia, os passageiros de países onde o 

cassino não é permitido, têm a oportunidade de usufruir deste tipo de serviço. A Figura 16, a 

seguir, ilustra um exemplo de cassino abordo. 

No caso do Brasil, em função desta legalidade, os cassinos só podem ser abertos meia 

hora após a saída do navio do porto. Enquanto ele estiver ancorado, os cassinos permanecem 

fechados. Muitos navios apresentam o cassino completo com mesas de blackjack, roleta, vinte 

e um e bacarat, e máquinas de caça-níquel. Não é permitida a entrada de menores de 21 anos, 
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no caso de viagens internacionais, ou menores de 18, no caso dos Cruzeiros realizados na 

costa brasileira. Nos cassinos também não é aceito o uso do cartão do navio, somente 

dinheiro. Nos dias de navegação podem ser oferecidas aulas de "Black-Jack", Pocker e 

Roleta, no cassino ou através da televisão das cabines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Cassino Excelsior – Costa Romântica 
Fonte: www.braftur.com.br  
 

EXCURSÕES 

As excursões oferecidas pelos Cruzeiros podem ir desde um mergulho a um passeio de 

camelo. Os cruzeiristas têm diferentes opções de excursões que podem variar entre fazer um 

Jeep Safari, visitar a maior mesquita do mundo, passear de Catamarã ou mesmo fazer um 

sightseeing por alguma cidade. Estas são oportunidades únicas que podem ser realizadas 

durante um Cruzeiro. Em todos os navios há excursões nos portos de escalas organizadas pelo 

Departamento de Excursões. A grande vantagem de se comprar excursões a bordo é a 

facilidade e conveniência de fazê-lo dentro do navio. 

As excursões iniciam a partir da chegada do navio ao porto, após a liberação pelas 

autoridades locais. Geralmente, são liberados primeiro os passageiros que participarão de 

alguma excursão, e em seguida os passageiros que não estão em nenhuma excursão. Na 

chegada à cabine, no dia do embarque, encontra-se um formulário das excursões com os 

descritivos dos passeios em cada porto, esse formulário chama-se "Booking Form". É 

importante que o idioma seja informado no momento de realização da reserva para uma 

excursão. Normalmente os navios que operam passageiros que falam Português oferecem 

excursões em Português ou Espanhol. 

Nos navios há palestras sobre os portos a serem visitados, assim como também sobre 

as excursões. É importante que as reservas sejam feitas logo após o embarque, pois algumas 

excursões podem lotar e vários navios têm data/hora limite para garantir a reserva. O navio 

somente atrasa a partida caso uma das excursões esteja atrasada. 
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SERVIÇO DE TENDER 

Caso o navio se destine a alguma cidade ou ilha que não disponha de porto, haverá um 

transporte, que deslocará os passageiros até a terra através das lanchas do navio ou de lanchas 

terceirizadas. É um transporte seguro e gratuito não só para aqueles que participarão de tours 

ou excursões em terra, mas para qualquer passageiro que desejar desembarcar na escala. A 

recomendação dada pela tripulação aos passageiros é de que devem voltar para o navio uma 

hora antes da partida. Assim sendo, o serviço de tender, geralmente, só permanece disponível 

até meia hora antes da partida do navio. 

 

VISITAÇÃO À PONTE DE COMANDO 

A visita à ponte de comando do navio ocorre em horários pré-determinados e com 

número limitado de pessoas.  

 

SALÃO DE BELEZA & SPA 

Uma grande Companhia Britânica fornece o serviço de Salão de Beleza e SPA para 

quase todas as Companhias de Cruzeiro do mundo. Nos salões também são oferecidos 

serviços de barbearia. Para qualquer tipo de serviço é necessária a marcação prévia do 

horário. O atendimento e os profissionais são de alto nível e os preços, geralmente, são padrão 

a bordo de quase todos os navios no mundo, sendo apenas um pouco mais elevado se 

comparado com o mesmo serviço em terra. Os Salões de Beleza e Spas se destacam pelas 

massagens, limpeza e tratamento de pele, tratamento anti-celulite e rejuvenescimento. 

 

SAUNA 

A sala para sauna existente dentro do navio possui um tamanho reduzido, que 

invariavelmente direciona-a para uma função unissex. Não é necessário marcar hora para 

utilizar a sauna, sendo apenas necessário estar disponível. Os passageiros devem verificar nos 

programas diários os horários de funcionamento da Sauna, que podem variar de acordo com 

cada navio. A Figura 17 a seguir apresenta um exemplo de sauna a bordo de um navio. 
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Figura 17: Sauna seca – Grand Voyager 
Fonte: www.amadeusturismo.com.br  
 

GIFT SHOP - LOJAS DO NAVIO 

Nas lojas a bordo podem ser encontrados desde souvenirs do próprio navio até 

produtos sofisticados como aparelhos eletrônicos, entre outras variedades. Nos navios de 

grande porte, geralmente encontra-se mais de uma loja. Dentre os tipos de lojas que podem ter 

em navios de Cruzeiro destacam-se: tabacaria, joalheria, perfumaria, bebidas, roupas e 

acessórios. Na verdade, as lojas de navios podem ser consideradas free-shops, pois contém os 

mesmos artigos de free-shops tradicionais. É importante lembrar que não há limite de 

bagagem, o que representa para o passageiro uma grande oportunidade para fazer compras. 

Geralmente, as lojas são abertas meia hora após a saída do navio do porto. 

 

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO (TELEFONE, FAX, INTERNET E CORREIO) 

Todo navio possui um sistema de telefonia via satélite que permite a comunicação do 

passageiro em qualquer ponto do oceano. De qualquer navio podem ser originadas ligações de 

dentro da cabine ou do centro de comunicações do navio. Este serviço, porém, por ser via 

satélite, inicia a cobrança imediatamente após a conexão com o satélite. O preço pago refere-

se ao tempo utilizado desde quando o telefone toca, mesmo que a pessoa não atenda ou que o 

telefone esteja ocupado. Normalmente a cobrança inicia-se após oito segundos em que a 

conexão foi efetuada com o satélite. O valor da ligação é de, aproximadamente, US$9.00 o 

minuto. O custo da ligação é enviado para a conta de bordo do passageiro. O Departamento de 

Excursões também pode informar onde podem ser realizadas ligações mais facilmente e mais 

baratas nos portos. Já no sistema de correio, as cartas são postadas pelo navio conforme sua 

bandeira ou por ordem local, sendo pago apenas o porte de envio.  

O serviço de internet pode ser disponibilizado nos Cyber Café ou nas salas de internet 

do navio. É possível permanecer atualizado a bordo por meio do acesso a e-mails, leitura de 

jornais e revistas, entre outros. 
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GALERIA DE FOTOS 

Em geral, todos navios possuem fotógrafos profissionais a bordo que irão registrar 

todos osmomentos durante a viagem, seja a bordo ou fora do navio. A compra das fotos não é 

obrigatória, portanto não precisa haver preocupação nesse sentido, por parte dos passageiros, 

em permitir que eles tirem fotos suas. Nos momentos de desembarque em portos, nas festas a 

bordo, nos restaurantes e em quase todas as atividades, os fotógrafos registrarão todos esses 

momentos que, posteriormente, são colocadas em display no Salão Fotográfico para que os 

interessados possam escolher e comprar a foto que desejar. Na noite formal, geralmente na 

Festa do Capitão, também se tira uma fotografia formal, onde o passageiro e seu(s) 

acompanhante(s) poderão ter uma recordação de gala de sua viagem. Os fotógrafos não 

recebem salário, apenas a comissão sobre as fotos vendidas. Uma foto normal custa em torno 

de US$6.00 e uma foto formal, de tamanho grande, por volta de US$ 12.00. Na verdade, o 

custo não é da foto, e sim do serviço do fotógrafo. Em quase todos os Cruzeiros se vende, 

normalmente, 50% das fotos tiradas. 

 

ENFERMARIA/HOSPITAL 

Os navios dispõem de uma enfermaria/hospital com, pelo menos, um médico e uma 

enfermeira disponíveis vinte e quatro horas. Alguns navios possuem centro médico mais 

completo, com médicos e enfermeiras para realizar até pequenas cirurgias. As consultas 

normalmente são pagas e seus valores variam entre US$50.00 e US$80.00. Em casos de 

emergência o passageiro deve ligar para a recepção que também funciona 24 horas. Além 

disso, todos os navios possuem uma farmácia que dispõe desde itens de higiene pessoal até 

remédios recomendados pelo chefe médico de bordo em caso de  acidentes ou emergências. 

Todo o custo é pago pelo passageiro. 

 

SERVIÇOS RELIGIOSOS 

Muitas embarcações possuem áreas especiais para culto, sendo possível até participar 

de missas cristãs a bordo. É necessário observar os horários e o tipo de culto conforme o 

boletim afixado à porta do recinto ou capela. 

 

LAVANDERIA 

A lavanderia oferece serviços para lavar, secar e passar roupas. Em alguns navios 

existe o auto-serviço, onde o próprio passageiro pode lavar a sua roupa. Serviço encontrado 

geralmente em Cruzeiros de volta ao mundo como o Queen Elizabeth 2. 
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4 ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE CRUZEIROS MARÍTIMOS E RES ORTS 

Neste capítulo será apresentada uma análise comparativa entre Cruzeiros e Resorts. 

Primeiramente, serão abordadas algumas considerações a respeito dos Cruzeiros como 

“Resorts Flutuantes” do ponto de vista de alguns autores e do mercado. Em seguida, será feito 

um estudo comparativo entre um navio de Cruzeiro e um Resort. 

 

4.1 Cruzeiros como “Resorts Flutuantes” 

De acordo com Amaral (2006) o conceito de hospedagem em alto mar já existe desde 

as décadas de 80 e 90 com o surgimento de mega-navios e o aumento de atrativos e benefícios 

a bordo. Entretanto, o mesmo autor aborda a possibilidade de um novo conceito a partir da 

chegada do navio Voyager of the Seas, considerado na época o maior navio do mundo e 

trazendo muitas inovações. O conceito poderia ter evoluído para “Destino turístico 

itinerante”, devido à sua mega-estrutura e por voltar-se a uma viagem com menor número de 

escalas e maior permanência dos hóspedes no navio, porém este novo conceito não foi bem 

aceito pelo mercado, pois os clientes prefeririam as viagens com mais escalas. Também não 

foi bem aceito pelas próprias companhias de Cruzeiro, pois o consumo a bordo aumentaria 

muito. 

A revista especializada em Turismo, Viagem e Turismo (2006) e o Guia Quatro Rodas 

(2006), compararam os dois tipos de viagem e apresentam ao consumidor os navios e Resorts 

como destinos semelhantes que realmente cumprem a proposta de cobrir todas as 

necessidades dos turistas. Além de itens como restaurantes, teatros, salões, piscinas, quadras 

poli-esportivas e fitness centers, hoje, ambos têm clubes de crianças, acesso à internet e 

sempre algum diferencial, como o cigar room do navio Costa Fortuna da companhia Costa 

Cruzeiros, por exemplo. A lotação pode acontecer em muitas partes do navio pelo fato do 

número de metros quadrados por passageiro não ser alto. Mas os Cruzeiros conseguem 

oferecer uma viagem tranqüila e sem tumulto, principalmente pelo fato de haver turnos para 

refeições e shows. De acordo com a revista Viagem e Turismo (2006), os navios conseguem 

oferecer um serviço de qualidade aos cruzeiristas, considerando uma média de um tripulante 

para cada três passageiros, no caso dos navios que visitam a costa brasileira. O staff está 

presente 24horas por dia. 

Apesar de terem um espaço limitado, os navios de Cruzeiros conseguem comportar 

uma estrutura de lazer que satisfaça e até mesmo surpreenda seus passageiros. Um exemplo 
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disso é o navio Freedom of the Seas que abriga uma piscina de ondas e um parque aquático 

infantil. Outro exemplo é o Mistral, da Iberojet, que tem uma über-hidromassagem dentro de 

uma das piscinas e uma cascata em outra. O Costa Fortuna possui quatro piscinas, uma com 

teto retrátil para os dias frios, e um tobo-água de 6 metros, além de um teatro com palco 

giratório e uma orquestra. O navio SeaDream, da companhia Sea Dream Yach Club, 

compensa o pequeno porte com um deque que se abre para o mar para lançar jet-skis e 

windsurfs. O MSC Música da companhia MSC Cruzeiros, tem uma tela de TV no chão da 

pista de dança. Mesmo aquelas atividades que não podem ser realizadas dentro do navio 

podem ser realizadas em terra durante as escalas que o Cruzeiro oferece, como excursões de 

ecoturismo ou prática de windsurf. 

Alguns navios de Cruzeiro adotam os sistemas de all-inclusive e de alimentação 24 

horas, assim como acontece em alguns Resorts, servindo como um atrativo a mais e 

oferecendo um conforto maior para os turistas e um melhor custo/benefício. Tanto em terra 

quanto em alto-mar, são oferecidas diversas atividades a bordo diurnas, tais como: ginástica, 

aulas de dança, ping-pong, basquete, golfe, cooper, concursos, jogos (como gamão ou bingo), 

aulas de arte, palestras, leilões e programas supervisionados para crianças e adolescentes. E a 

noite a programação conta com: shows, discoteca, teatros, apresentação de dança, festas 

temáticas e baile a fantasia. Os serviços de lavanderia, salão de beleza, lojas de grife, também 

podem ser encontrados em ambos tipos de viagem. Tanto em um quanto no outro, são 

preparadas refeições em imensas quantidades e servidas à americana, em aparadores. De 

acordo com a revista, Viagem e Turismo (2006), os buffets privilegiam a quantidade, a fartura, 

a variedade de opções, com muitos pratos de cozinha especializada. Alguns navios têm 

restaurantes “sentados”, como é o caso do Oásis, no navio Island Scape, e da churrascaria 

Barbacoa, no Island Star, da companhia Island Cruises. 

Hoje, são poucos os Resorts que dispensam os recreadores, assim também em relação 

aos navios. A diferença entre os dois está na estrutura de apoio para os jogos e para as 

brincadeiras, mas isso é algo que não depende do tamanho do navio ou do Resort, mas da 

filosofia empresa. Em terra firme ou em alto-mar podem ser encontrados serviços de baby-

sitter e kids club e teens club, que são ambientes com estrutura e instalações voltados para o 

público infantil e adolescente. As atividades tornam-se mais completas com a presença de 

diversos profissionais entre professores de ginástica, personal trainer, animadores, cantores e 

dançarinos, instrutores de esportes e atividades ao ar livre. Enfim, no quesito recreação, 

ambos contam com funcionários e estrutura para atender o público infantil, adolescente, 

adulto ou de terceira idade. 
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No próximo item deste capítulo, será apresentada mais detalhadamente a oferta de 

infra-estrutura e serviço de um navio de Cruzeiro e de um Resort. 

Embora o conceito de “Resort Flutuante” seja utilizado ao se referir aos Cruzeiros por 

alguns autores, e até mesmo pelo mercado, existe uma disputa entre os Resorts em terra e os 

Resorts em alto-mar. Segundo o presidente da Costa Cruzeiro, Hermann, o perfil do 

passageiro de navio é o mesmo do turista de Resort. É um perfil de pessoas com muitos 

destinos na cabeça. Para ele, o destino de viagem é moda, e neste momento os Cruzeiros estão 

na moda. Cabe a cada um permanecer na moda para atender os desejos dos turistas 

(CRUSING ON LINE, 2005). 

Ainda segundo o presidente da Costa Cruzeiros, as escalas realizadas pelos navios 

podem ajudar a promover os Resorts. Alguns exemplos locais que podem ser citados. Búzios, 

no Rio de Janeiro, antes dos Cruzeiros, era pouco visitada pelo público paulistano, e depois 

que os navios começaram a realizar escalas por lá, houve um aumento na ocupação de leitos 

na cidade por visitantes de São Paulo. Em Ilhéus, na Bahia, em uma parceria com o “Cana 

Brava Resort”, os Cruzeiros que realizavam escalas por lá, ofereciam uma excursão a este 

Resort aos seus cruzeiristas, com direito ao almoço, piscina, bar e chuveiros. Além dos gastos 

realizados no próprio Resort, como bebidas por exemplo, há ainda o repasse de um valor pela 

venda da excursão. Hoje, é comum ver pequenas ilhas do Caribe com cinco navios apotados a 

sua volta, desembarcando 15 mil passageiros em um único dia. Cerca de 10% desses 

passageiros acaba retornando ao local para se hospedar por uma semana em uma outra 

oportunidade. Assim como acontece no Caribe, os Resorts no Brasil também deveriam 

permitir que os cruzeiristas passassem o dia nas suas dependências para depois voltarem em 

outra viagem. O navio pode ser considerado  um propagandista dos Resorts, porque apresenta 

aos cruzeiristas os Resorts das localidades que visitam (VIAGEM E TURISMO, 2006). 

A seguir, são apresentados alguns trechos de artigos que apresentam os Cruzeiros 

Marítimos ao consumidor como “Resorts Flutuantes” e também as suas vantagens: 

 

“Os Cruzeiros Marítimos estão em alta no Brasil, e para quem 

embarca nesta viagem, diversão é a palavra-chave. Com infra-

estrutura de Resorts, eles oferecem desde personal trainer, 

esportes, teatro a shows com artistas consagrados, como Roberto 

Carlos e Ivete Sangalo. Isso sem falar na segurança e na variedade 

gastronômica. Alguns navios possuem até dez restaurantes. Para 

quem não tem muito tempo e nem dinheiro, existem cruzeiros de 3 a 
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15 dias. A maioria das agências de viagens parcela o pagamento 

em até oito vezes”. 

(REVISTA CITTA, 2005) 

 

“Num transatlântico, os passageiros só precisam desembarcar para 

passear nas cidades incluídas no roteiro, sem a chateação de fazer 

e desfazer malas. Restaurantes, bares, shows e lojas estão a bordo, 

a alguns passos das cabines. Também há várias opções de lazer e 

grandes chances de conhecer outras pessoas com os mesmos 

interesses. E tudo isso com segurança e a um custo calculado. Isso 

porque, da hospedagem às refeições, quase todas as despesas estão 

previstas no preço do pacote. Os navios ainda têm serviço médico 

24 horas”. 

(PRÓXIMA VIAGEM: GUIA DE FÉRIAS, 2005) 

 

“Eles oferecem piscinas, academias de ginástica, boates, bares, 

cassino, cinco refeições diárias e serviço de recreadores. Isso sem 

falar no glamour do turismo a bordo. Nos cruzeiros há sempre um 

clima especial, mas procuramos adaptá-los ao Brasil com um toque 

de informalidade. A pessoa não tem o stress das viagens 

convencionais, como aeroporto e transporte. Além do mais, sai da 

rotina completamente. É muito prático e cômodo. Tem atividades 

para todas as idades, e em cada dia o passageiro está num lugar 

diferente”.  

(VEJA RIO, 2004) 

 

“São tantas opções que você sempre terá o que fazer a qualquer 

momento. É como se um Resort navegasse, e nas escalas você pode 

descer e subir à vontade, quantas vezes quiser, e nestes momentos o 

navio se transforma em um luxuoso hotel”.  

(VIAGEM DE NAVIO, 2004) 

 

“Pela comodidade que os navios proporcionam e que os tornam 

cada vez mais parecidos com Resorts flutuantes”.  

(PRÓXIMA VIAGEM: GUIA DE FÉRIAS, 2005) 
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“Os cruzeiros são luxuosos Resorts flutuantes que levam você a 

vários destinos diferentes”.  

(VENICE TURISMO, 2004) 

 

“O que não falta nesses Resorts flutuantes, de fato, são atrações”. 

(VEJA RIO, 2004) 

 

“Você tem direito a toda a estrutura de lazer que estes Resorts 

flutuantes oferecem”. 

(VIAGEM DE NAVIO, 2006) 

 

“São luxuosos Resorts flutuantes que levam você a diferentes locais 

do mundo”. 

 (ARRIVEDERCI, 2006) 

 

“Fazer um cruzeiro significa uma viagem cheia de requinte e 

excelente infra-estrutura que transforma os navios em Resorts 

flutuantes de luxo”.  

(LEE, 2004) 

 

Assim, podem ser percebidas diversas semelhanças entre os dois tipos de 

empreendimento, que possuem inclusive o mesmo tipo de público, o que gera por esse motiva 

uma certa concorrência. Afinal ambos buscam oferecer serviços e infra-estrutura de lazer o 

mais completa possível para atrair a demanda. Tanto os consumidores quanto o trade turístico 

percebem essa semelhança que torna inevitável uma comparação. A modernidade, a 

sofisticação e o oferecimento de uma variedade de atividades e serviços, como academia, 

piscina, spa, discotecas, bares e restaurantes, em ambos os tipos de viagem, permitem 

considerá-los como destinos semelhantes. 

 

4.2 Estudo comparativo: Freedom of the Seas X SuperClubs Breezes 

 Neste item serão observados os serviços, a infra-estrutura e demais elementos que 

compõem o navio e o Resort selecionados para este estudo, para que seja possível realizar 

uma comparação e apresentar, posteriormente, suas semelhanças e diferenças, e comprovar a 

caracterização dos Cruzeiros Marítimos como “Resorts Flutuantes”.  
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 A escolha do navio utilizado para essa análise, se deu pelo fato de ser o maior do 

mundo atualmente, no caso, o Freedom of the Seas. E a escolha do Resort utilizado para essa 

análise, se deu pela grande oferta de serviços e infra-estrutura e por operar o sistema Super-

inclusive, no caso, o SuperClubs Breezes. Ambas as escolhas também se deram pelo fato de 

haver grande disponibilidade de informações, comparados a outros navios ou Resorts. 

  

4.2.1  Freedom of the Seas 

Todos os elementos descritos neste sub-item referentes à infra-estrutura e aos serviços, 

assim como informações a respeito do Freedom of the Seas, foram obtidos através do site da 

Sun &Sea, representante da Royal Caribbean no Brasil, pelo site do navio Freedom of the 

Seas (2006), pelo site da Sea Cruises (2006), e pelo site do Mundi Classe (2006). 

O Freedom of the Seas é um navio que pertence a Royal Caribbean Internacional, 

companhia marítima americana que opera uma luxuosa frota que viaja para diversos destinos. 

Possui 25 anos de navegação e possui 29 navios que oferecem Cruzeiros pela Europa e 

Caribe,  além de exclusivas viagens por terra ao Alasca e Canadá.  

Em geral, os navios da Royal oferecem, por um preço razoável, seis refeições diárias e 

serviço na cabine durante 24 horas por dia, diversas atividades de bordo diurnas tais como 

ginástica, aulas de dança, ping-pong, basquete, golfe, cooper, concursos, jogos de bridge, 

gamão, corrida de cavalos, bingo, degustação de vinhos, aulas de arte, palestras, leilões, 

programas supervisionados para crianças e adolescentes e a noite, shows tipo Broadway ou 

Las Vegas, peças teatrais, cassino, cinema, discoteca, os últimos lançamentos de filmes, festas 

temáticas, baile a fantasia, entre outros. 

Além disso, na estrutura dos navios da Royal Caribbean são oferecidas várias 

excursões terrestres de manhã ou à noite, que podem ser compradas no próprio navio. Na 

Europa ou no Oriente, pode-se reservá-las com antecedência. Existe um sistema de compras 

nos navios da companhia, chamado SuperCharge, onde é apresentado o cartão de crédito e 

todas as despesas extras poderão ser debitadas nele. No último dia o passageiro recebe o 

extrato em sua cabine para conferência. 

O mais novo navio da Royal Caribbean é o Freedom of the Seas, construído na 

Finlândia e inaugurado em seis de junho de 2006. Foram investidos 720 milhões de dólares e 

o navio demorou três anos para ficar pronto. O Freedom apresenta-se, hoje, como a maior 

embarcação do mundo, ultrapassando em medidas o navio Queen Mary II, que até então 

obtinha o título. O novo navio da Royal Caribbean eleva o desenho e a tecnologia de um 

Cruzeiro à dimensão de arte. Além de ser um mega navio é o maior centro de lazer flutuante 
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do planeta, bem como o maior parque aquático a navegar pelos mares do Caribe, segundo a 

própria companhia.  

Com um desenho parecido com os barcos da Linha Voyager, o Freedom tem 30 

metros a mais em largura, 15 andares de atividade, seis diferentes opções de cabine, 135 

metros de “rua” com butiques, bares, restaurantes e outras opções de entretenimento e um 

programa especial para crianças e adolescentes, o Adventure Ocean, completamente 

supervisionado por profissionais.  

Está previsto para o Freedom of the Seas itinerários de até sete noites pelas Caraíbas 

Ocidentais, partindo de Miami em roteiros para México, Ilhas Gran Cayman, na Jamaica e o 

destino exclusivo da Royal Caribbean, Labadee, no Haiti, até 29 de Abril de 2007. Segundo a 

própria Royal Caribbean, o Freedom of the Seas é o mais inovador e avançado navio de 

Cruzeiros que a companhia operou até hoje. Assim como acontece com a maioria dos outros 

navios de Cruzeiro, o Freedom é focado no público de famílias e casais jovens, vindos de 

todo o mundo, o que comprova a alteração no perfil dos cruzeiristas, como já mencionado 

anteriormente. 

A Royal Caribbean sempre procurou inovar e oferecer as melhores e mais 

empolgantes opções de Cruzeiros Marítimos, assim, o Freedom of the Seas conta com os 

consagrados atrativos que tornam os navios da companhia espetaculares: pista de patinação no 

gelo, parede de alpinismo, cozinha internacional, serviço 24h e a rua Royal Promenade. 

A seguir são apresentados alguns dados do Freedom of the Seas: 

• Bandeira: Bahamas 

• Idioma a bordo: Inglês 

• Peso: 158 mil toneladas 

• Comprimento: 339 metros 

• Largura: 56 metros 

• Velocidade de Cruzeiro: 21.6 nós 

• Capacidade: 4.375 passageiros (3.634 em ocupação dupla) 

• Tripulantes: 1.360 

• Altura: 39 metros 

• Decks: 15 

• Cabines externas: 1.084 quartos com para o mar (842 com varanda) 

• Cabines internas: 733 quartos interiores (172 com vista para a Promenade) 

• Cabines para deficientes: 32 quartos com acessos para deficientes  
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• Teatro: 1.350 lugares 

• Camarotes: 1.800 

• Restaurantes: 10 

• Bares e lounges: 16 

Seu tamanho é 43% maior que os navios da série Voyager. E a Royal Caribbean 

pretende continuar inovando sua concepção de Cruzeiros Marítimos. O estaleiro finlandês, 

Aker Yards, parceiro da Royal Caribbean há 35 anos, está construindo ainda outros dois 

navios da mesma classe Freedom, com entregas previstas para 2007 e 2008. No segundo 

semestre de 2009, quando o estaleiro finlandês entregar a Royal Caribbean o Genesis (nome 

provisório), o navio assumirá, possivelmente, o posto de maior do mundo.  

Após o embarque no Freedom of the Seas, o cruzerista recebe uma pequena carteira 

plastificada que contém um cartão magnético e um mapa do navio. Com o cartão, o 

passageiro tem acesso a sua cabine, que pode uma varanda privada com vista para o mar ou 

com vista para a Royal Promenade. Com o mapa, o cruzeirista estará habilitado a não se 

perder no espaço interior do navio e orientar os percursos pelos seus convés e salões. 

O Freedom oferece o sistema all-inclusive, vários equipamentos exclusivos e uma 

oferta de entretenimento e lazer muito vasta. Dentre outros particularidades destaca-se: 

• Restaurante Royal Johnny Rockets 

• Royal Promenade 

• Suíte Presidencial Familiar (acomoda até 14 pessoas) 

• Maior parede de escalada sobre o mar 

• Patinação no gelo 

• H2O Zone - Parque Aquático 

• Campo de mini-golfe 

• Parque de Surfe 

• Cassino Royale 

• Cabines com TV de tela plana 

• Infra-estrutura para eventos: 

• Espaços próprios para reuniões com área de recepção para acomodar até 400 

convidados 

• Sala de reuniões executiva 

• Salas de apresentação multimídia 

• Equipamento para teleconferência 
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Todas as cabines do navio possuem televisores de tela plana, TV a cabo, sistema de 

WiFi, telefone, secador de cabelo e ar condicionado. A Figura 18 ilustra a cabine Royal Suite 

do Freedom of the Seas.  

 Figura 18: Royal Suíte – Freedom of the Seas            Figura 19: Suíte Presidencial Familiar - Freedom of  
 Fonte: www.seacruises.com.br             the Seas  

          Fonte: www.seacruises.com.br 
 

O maior destaque dentre as cabines é a Suíte Presidencial Familiar (Figura 19), que 

apresenta uma área de 113 metros quadrados com quatro quartos, quatro banheiros, duas 

banheiras de hidromassagem, sala de jantar, TV de plasma de 42 polegadas, cinco televisores 

de tela plana e uma área externa com 75 metros quadrados com hidromassagem, bar e mesa 

de jantar ao ar livre, comportando até 14 pessoas. O navio oferece diferentes opções na 

configuração da cabine, com tamanho e tarifas para diferentes cruzeiristas, sejam casais, 

famílias, jovens. A estrutura que compõe as acomodações6 do Freedom of the Seas possuem 

categorias Superior e Luxo e são descritas a seguir: 

 

Cabine: D1 - Externa Superior com Varanda: Cabines Superiores localizadas nos Decks 6, 

7, 8, 9 e 10, com duas camas de solteiro que podem ser convertidas em cama de casal, 

Varanda Privativa e sala de estar (algumas com sofá cama). 

Cabine: D2 - Externa Superior com Varanda: Cabines Superiores localizadas nos Decks 6, 

7, 8 e 9, com duas camas de solteiro que podem ser convertidas em cama de casal, Varanda 

Privativa e sala de estar (algumas com sofá cama). 

Cabine: E1 - Externa Deluxe com Varanda: Cabine Deluxe com Varanda localizadas nos 

Decks 6, 7, 8, 9 e  10, com duas camas de solteiro que podem ser convertidas em cama de 

casal, Varanda Privativa e sala de estar (algumas com sofá cama). 

                                                 
6 Todas as cabines possuem banheiro, secador de cabelo, circuito fechado de TV, rádio e telefone. 
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Cabine: E2 - Externa Deluxe com Varanda: Cabine Deluxe com Varanda localizadas nos 

Decks 6, 7, 8 e 9, com duas camas de solteiro que podem ser convertidas em cama de casal, 

Varanda Privativa e sala de estar (algumas com sofá cama). 

Cabine: F - Externa Large: Cabines Externas localizadas nos Decks 6, 7, 8, 9 e 10 com 

duas camas de solteiro que podem ser convertidas em cama de casal. 

Cabine: FI - Family Interna Promenade: Cabines Internas localizadas nos Decks 2, 7 e 

8, com vista para a Royal Promenade, com janelas arqueadas e com duas camas de solteiro 

que podem ser convertidas em cama de casal. 

Cabine: FO - Cabine Familiar: Cabines Externas localizadas nos Decks 2, 6, 7, 8 e 9,  com 

duas camas de solteiro que podem ser convertidas em cama de casal, sala de estar (algumas 

com sofá cama),  banheiro e toucador. 

Cabine: FS - Royal Family Suíte: Royal Family Suítes localizadas nos Decks 8 e 9, com 

dois dormitórios com duas camas de solteiro que podem ser convertidas em uma cama de 

casal,Varanda privativa, sala de estar com sofá cama, dois banheiros, sendo um com banheira 

e toucador. 

Cabine: GS - Grand Suíte com Varanda: Suítes localizadas no Deck 10, com duas camas 

de solteiro que podem ser convertidas em uma cama de casal, varanda privativa, sala de estar 

(algumas com sofá cama), banheiro com banheira e toucador. 

Cabine: H – Externa: Cabines Externas localizadas nos Decks 3, 6, 7 e 9, com duas camas 

de solteiro que podem ser convertidas em cama de casal . 

Cabine: I – Externa: Cabines Externas localizadas no Deck 2, com duas camas de solteiro 

que podem ser convertidas em cama de casal. 

Cabine: JS - Júnior Suíte com Varanda: Suítes localizadas nos Decks 7, 9 e 10, com 

duas camas de solteiro que podem ser convertidas em cama de casal, varanda Privativa, sala 

de estar (algumas com sofá cama) e banheiro com banheira. 

Cabine: L – Interna: Cabines Internas localizadas nos Decks 2, 3, 6, 7, 8, 9 e 10, com 

duas camas de solteiro que podem ser convertidas em cama de casal. 

Cabine: M – Interna: Cabines Internas localizadas no Deck 9, com duas camas de solteiro 

que podem ser convertidas em cama de casal. 

Cabine: N – Interna: Cabines Internas localizadas nos Decks 2, 3, 6, 7 e 8, com duas camas 

de solteiro que podem ser convertidas em cama de casal. 

Cabine: OS - Suítes com Varanda: Suítes localizadas no Deck 10, com cama de 

casal, Varanda privativa, sala de estar  com sofá cama, frigobar, banheiro com banheira e 

toucador. 
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Cabine: PR - Interna Promenade: Cabines Internas localizadas nos Decks 6, 7 e 8, com 

vista para a Royal Promenade, com janelas arqueadas e com duas camas de solteiro que 

podem ser convertidas em cama de casal. 

Cabine: PS - Presidential Family Suíte: Suítes localizadas no Deck 6, com dois dormitórios 

com duas camas de solteiro que podem ser convertidas em uma cama de casal,varanda 

privativa, sala de estar com sofá cama, dois banheiros, sendo um com banheira e toucador. 

Cabine: Q – Interna: Cabines Internas localizadas nos Decks 2, 6, 7 e 8, com duas camas de 

solteiro que podem ser convertidas em cama de casal. 

Cabine: RS - Royal Suíte: Suíte com quarto separado, localizada no deck 10,  com cama 

King-Size, Varanda Privativa, sala de estar com sofá cama, banheiro privado. 

Um dos grandes destaques da Royal Caribbean é a gastronomia. Os almoços e jantares 

no Freedom of the Seas podem ser servidos no restaurante Leonardo’s Dining Room, 

localizado no deck 3, onde há opções sugeridas pelo chefe. O passageiro tem também a sua 

disposição um restaurante-buffet para o café da manhã, almoço e jantar, localizado no deck 

11 onde as refeições são mais informais e há um número maior de opções. Para refeições 

realizadas em outros restaurantes do navio paga-se uma taxa pela diferença. Os restaurantes 

temáticos Chops Grille (grelhados e marisco) e o italiano Portofino, mediante reserva, servem 

refeições à la carte. Aberto 24 horas, o Café Promenade serve lanches e uma grande 

variedade de cafés, capuccinos e sucos. Para sobremesa, há a sorveteria Ben & Jerry’s. 

O jantar com o comandante acontece no elegante salão de jantar de três andares 

(Figura 20), que une sobre o mesmo lustre os restaurantes Leonardos’s (deck 3), o Isaac’s 

(deck 4) e o restaurante Galileo (deck 5). O serviço é requintado nos três restaurantes e os 

detalhes são notáveis. Há, inclusive, cardápios em diferentes línguas. As opções podem variar 

desde a escolha principal do chefe, passando por opções de carne, peixe e massa, até refeições 

vegetarianas.  

Uma das maiores inovações do navio é o FlowRider, o primeiro simulador de ondas a 

bordo de um navio, que permite a prática de surfe e bodyboard (Figura 21). A zona H2O, 

apresentada na Figura 22, possui uma ampla área interativa com canhões de água e esculturas 

coloridas em torno de três piscinas: uma circular, uma de água corrente e outra com uma 

cascata. Além disso, a Zona H20 ainda conta com duas áreas de água quente. 
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       Figura 21: Flowrider – Freedom of the Seas 

       Fonte: www.flowersandcruises.com/freedom 
 

 

 

 
Figura 20: Restaurantes Leonardos’s, 
 Isaac’s e Galileo - Freedom of the Seas 
Fonte: www.freedomoftheseas.com 

 

 
  
                    Figura 22: Zona H20 - Freedom of the Seas 

            Fonte: www.flowersandcruises.com/freedom 
 

O Freedom of the Seas também abriga em sua estrutura de lazer e entretenimento um 

ringue de gelo, onde são realizadas aulas durante o dia e à noite serve de palco para um dos 

maiores espetáculos do navio, o Freedom-Ice.com. Há também o Teatro Arcádia, ocupando 

simultaneamente dois decks, que é uma das obras de referência do navio e outra opção de 

divertimento para os passageiros após o jantar. Para atividades físicas, há um amplo ginásio 

com equipamentos para a prática de ginástica, musculação e step, além de um estúdio para 

prática de pilates e yoga e um ringue profissional para praticar boxe. Em áreas abertas as 

pções para atividades físicas e recereativas também se diversificam: parede de escalada, 

localizada na popa do navio a 61 metros acima do mar; campo de golfe; quadra poli-esportiva 

(Figura 23); e circuito de jogging.  
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Figura 23: Quadra poli-esportiva – Freedom of  the Seas       Figura 24: Cassino – Freedom of the Seas 
Fonte: www.homes.qcns/cruceros                                            Fonte: www.freedomoftheseas.com 

 

O maior navio do mundo conta com diferentes tipos de ambientes para se divertir ou 

relaxar. Há o agitado bar irlandês, na Royal Promenade, em contraste com o relaxado espaço 

Oliver or Twist, ao som de Jazz. Há também o Boleros, caracterizado pela música latina e o 

tranquilo Schooner Bar, onde o som que se aprecia é o de piano. Há ainda um karaokê no On 

Air Club e o Vicking Crown Lounge oferecendo cocktail o dia inteiro. Para dançar, os 

cruzeiristas podem optar pela discoteca gótica de dois andares The Crypt ou pelo Pharaoh’s 

Palace com decoração egípcia. Há, por fim, o Cassino Royal com 19 mesas de jogo e 300 slot 

machines, ilustrado anteriormente na Figura 24.  

Para o relaxamento do passageiro há o Solário, uma área voltada exclusivamente para 

adultos, com piscina onde há música sub-aquática. Neste espaço ainda há, duas jacuzzis 

projetadas numa estrutura que se estende cerca de quatro metros para fora do navio e a 34 

metros acima do mar e piscinas de hidromassagem. No espaço ShipShape Fitness Center do 

navio há sessões de massagens de relaxamento e programas anti-stress do Spa.  

O navio ainda conta com uma Biblioteca com cerca de 3.600 livros, uma sala para 

consulta à internet com diversos computadores, salão de beleza, barbearia, shopping, lojas de 

grife, serviço de tratamento de acupuntura e até mesmo um serviço dentário para 

branqueamento nos dentes. 

As tarifas, por pessoa, podem variar de acordo com o roteiro e a temporada. Um 

Cruzeiro de sete noites para o Caribe Oeste, por exemplo, custa a partir de US$ 1.250, em 

cabine interna dupla, com passagem aérea inclusa até Miami e com todas as refeições feitas a 

bordo, exceto bebidas e taxas portuárias e de serviço. 
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Para uma melhor visualização, a seguir são apresentadas as estruturas que compõe os 

decks do Freedom of the Seas: 

Deck 2: Cabines externas e internas, Centro de Conferência com capacidade para 400 

convidados, Complexo de Entretenimento e Teatro. 

Deck 3: Cabines externas e internas, Sala de Jantar, Galeria de artes e fotos, Centro de 

entretenimento e Pista de patinação no gelo. 

Deck 4: Sala de Jantar, Bares e Cassinos. 

Deck 5: Sala de jantar, Bares, Café, Clubs, Lojas, Shopping, Bar de esportes e Pub. 

Deck 6: Cabines internas e externas. 

Deck 7: Cabines internas e externas. 

Deck 8: Cabines internas e externas. 

Deck 9: Cabine internas e externas. 

Deck 10: Cabine internas e externas. 

Deck 11: Ship Shape Fitness Center, Piscinas, Solário, Pista de Jogging, mini-golfe, Parque 

aquático, Spa, Café, Piscinas de hidromassagens, Jantar Informal e Jacuzzi. 

Deck 12: Pista de Jogging, Freedom Day Spa e Sky Bar. 

Deck 13: Quadra de esportes, Campo de golfe, Parede de alpinismo e o Flowrider.  

Deck 14: Sala de Carteado, Bar de golfe, Clube de Jazz, Lounge para coquetéis e butiques do 

free shop. 

Deck 15: Capela com capacidade para 40 pessoas. 

  

 Portanto, percebe-se que o Freedom of the Seas não é apenas o maior navio do mundo, 

mas também um completo destino de férias com muitas inovações, amplas opções de lazer e 

entretenimento e confortáveis acomodações. Este navio é um exemplo de que os Cruzeiros 

apontam uma tendência cada vez maior de inovar e oferecer ao cliente um formato de férias 

cada vez mais completo, superando suas expectativas de lazer. Além disso, a diversidade de 

atrativos também aponta para uma direção que os Cruzeiros seguem de atender a públicos 

cada vez mais diversos. 

 

4.2.2 SuperClubs Breezes 

Os elementos descritos neste sub-item que dizem respeito à infra-estrutura e serviços, 

assim como informações referentes ao SuperClubs Brezees foram obtidos pelo site do próprio 

Resort. 
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Os Resorts SuperClubs nasceram a partir do conceito Super-Inclusive criado, 

primeiramente, na Jamaica no ano de 1976 com o Negril Beach Village Resort, atual 

Hedonism II desde 1981. Foi durante a recessão do embargo do óleo no início dos anos 70 

que John Issa, presidente da rede SuperClubs, percebeu que as duas únicas áreas do setor de 

turismo que não sofreram com o impacto econômico, foram o Club Med e os navios de 

Cruzeiro. Issa percebeu que eles compartilhavam uma coisa em comum: eram ambos all-

inclusive. Ele captou este conceito pioneiro e o elevou a um novo padrão criando um Resort 

totalmente Super-Inclusive que distingue o SuperClubs de outros Resorts.  

Assim, o conceito Super-Inclusive, marca registrada do SuperClubs, foi evoluindo ao 

longo dos anos através da competência do presidente da rede, marcando uma nova tendência 

no mercado. Com anos de desenvolvimento, o conceito Super-Inclusive permanece em 

constante crescimento não só no caribe, mas também em outros países, dentre eles o Brasil.  

Após 30 anos, o SuperClubs conta com 14 Resorts que operam este tipo de sistema e ainda há 

mais três em fase de planejamento. 

De acordo com John Issa, o conceito do Super-Inclusive estava sendo diluído um 

pouco nos últimos anos (SUPERCLUBS BREEZES, 2006). Muitas pessoas, ao se 

hospedarem num Resort Super-Inclusive encontravam, inesperadamente, tarifas adicionais. 

Em vista disso, Issa criou uma nova marca de Resorts: Breezes. Os Resorts Breezes são 

realmente fiéis ao conceito Super-Inclusive, e ainda oferecem preços acessíveis, tendo como 

público, hóspedes que buscam qualidade e valor em suas férias. Afinal, o pacote de férias 

Super-Inclusive deve unir tudo em um único preço. 

Todas as 14 propriedades do SuperClubs Resorts que estão distribuídas pela Jamaica, 

Bahamas e Brasil são individualmente desenvolvidas para que sejam atendidas necessidades e 

particularidades de cada mercado. Isso é feito para que as férias oferecidas aos diferentes 

públicos de hóspedes sejam de alta qualidade. Hoje, este fato tornou-se uma marca registrada 

do produto Super-Inclusive, que atende às expectativas dos convidados do SuperClubs. E 

todas as suas amenidades de férias podem ser obtidas a um preço acessível. 

Em Negril, na Jamaica, o Grand Lido Negril oferece férias de luxo com refinamento 

clássico mediterrâneo. O Hedonism II, também em Negril, se destina a um público que busca 

o prazer, alimentando a mente, corpo e alma com a liberdade de diversão em alto nível. E o 

Hedonism III, localizado em Runaway Bay, na Jamaica, também é caracterizado pelo espírito 

desinibido, assim como o Hedonism II. O Grand Lido Sans Souci, localizado em Ocho Rios, é 

destinado a hospedes que buscam a elegância clássica combinada ao luxo contemporâneo em 

ambientes aconchegantes.  
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No ano 2000, a rede jamaicana expandiu-se para o continente da América do Sul. O 

país escolhido como local do novo Resort foi o Brasil, no estado da Bahia. O SuperClubs 

Breezes (Figura 25) fica localizado na deslumbrante costa marítima da Costa do Sauípe e 

possui o mais novo conceito de Super-Inclusive. É o único Resort no Brasil que possui este 

tipo de sistema. Foi projetado para solteiros, casais ou famílias e introduziu o programa Camp 

Breezes destinado especialmente para crianças menores de 16 anos. 

Figura 25: SuperClubs Breezes 
Fonte: www.costadosauípe.com.br  

 

Em um artigo divulgado pelo próprio SuperClubs Brezees, o Resort Super-Inclusive da 

Costa do Sauípe é apresentado como um “Cruzeiro em terra firme”: 

 “ ...o Breezes Costa do Sauípe está longe de ser um lugar-comum. 
Além de paisagens exóticas, famílias, casais em lua-de-mel e 
grupos de amigos vivem momentos extraordinários com todas as 
vantagens e comodidades de um cruzeiro. Da cervejinha na praia 
aos mais requintados vinhos importados, dos jantares sofisticados 
à descontração das opções de esporte, lazer e entretenimento do 
Resort, tudo está incluído na diária e é feito para transformar as 
férias num verdadeiro sonho tropical”. 

(SUPERCLUBS BREEZES, 2006) 
 

Só é possível oferecer todos esses atrativos e comodidades aos hóspedes, pois o 

Breezes Costa do Sauípe é o primeiro e único Resort do Brasil a operar com o diferenciado 

sistema Super-Inclusive. Com ele, como já mencionado anteriormente, todas as refeições, 

bebidas nacionais ou importadas (alcoólicas e não alcoólicas) e atividades culturais e de 

entretenimento aquáticas e terrestres, dentre outras vantagens, já estão incluídas nas diárias. 

Assim, o hóspede não precisa pagar nada além para poder desfrutar das inúmeras 

oportunidades e benefícios oferecidos pelo Resort. Essa comodidade é válida a qualquer hora 

do dia e em qualquer dia da semana e do ano. Nem mesmo as gorjetas são permitidas. O 

Breezes cria um mundo onde o dinheiro e o tempo não têm significado. 
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Para uma melhor visualização do conceito Super-Inclusive, são descritos a seguir os 

itens que estão realmente incluídos nas diárias:   

• Todas as refeições, que vão do variado buffet de café da manhã ao banquete do 

jantar, até mesmo lanches no meio da noite. Tudo o que o hóspede desejar consumir, 

a qualquer hora do dia ou da noite.  

• Todas as bebidas, de refrigerantes a bebidas estrangeiras de primeira linha.  

• Todo o entretenimento.  

• Atividades esportivas terrestres ou aquáticas do Resort, com profissionais e 

equipamentos de primeira qualidade.  

• Todas as taxas hoteleiras. 

 

Para efeito de ilustração, também serão descritos os itens que não estão incluídos no 

Sistema Super-Inclusive do SuperClubs Brezees: 

• Além das atividades esportivas terrestres e aquáticas oferecidas pelo Resort há outras 

atividades que também estão à disposição do hóspede por um custo a parte cobrado 

pelos Centros Esportivos da Costa do Sauípe. 

• Campo de golfe de nível PGA que pode ser utilizado por qualquer hóspede, pagando-

se uma taxa adicional (Figura 26).  

• Traslado entre o Resort e o aeroporto,  

• Telefones,  

• Passeios na região,  

• Lavanderia 

• Tratamentos/massagem no SPA  

• Salão de beleza  

• Compras.  

Figura 26: Centro de Golfe-SuperClubsBreezes 
Fonte: www.costadosaipe.com.br 
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O SuperClubs Breezes oferece diversos serviços e atividades físicas e recreativas e 

instalações que compõem uma infra-estrutura de qualidade e atende a diferentes públicos. São 

descritos detalhadamente a seguir os itens mencionados acima: 

 

Infra-estrutura 

Acomodações 

São 324 apartamentos, seis suítes, nove suítes luxuosas e uma suíte presidencial. 

Todos com varanda. As acomodações possuem duas categorias de quartos: Deluxe e 

Premium, referente às categorias Superior e Luxo. A maioria dos quartos tem camas grandes 

de solteiro. Há também suítes de dois quartos que podem ser solicitadas.  

Todos os quartos são amplos e bem decorados e oferecem: ar condicionado, TV a 

cabo, ventiladores de teto, banheiro privativo, secador de cabelo, CD player, cofre, telefone, 

ferro e tábua de passar, cafeteira e frigobar com água, sucos e refrigerantes. A voltagem é de 

220 volts, por isso os adaptadores necessários são fornecidos pelo hotel.  

Os quartos são divididos nas seguintes categorias: 

• Apto Deluxe: vista para o jardim ou mata atlântica. 

• Apto Premium: vista para o jardim, piscina ou mata atlântica, e alguns com vista  

      parcial para o mar. 

• Suíte Deluxe (Figura 27): vista para o jardim, piscina ou mata atlântica. 

• Suíte Premium: vista para o jardim, piscina ou mata atlântica e alguns com vista  

      parcial para o mar. 

• Suíte Presidencial: vista total para o mar. 

 

Figura 27: Suíte Deluxe- SuperClubs Breezes  
Fonte: www.superclubs.com.br/breezes 
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Salões Para Convenções 

O Brezees oferece uma ampla estrutura de salões para convenções e eventos com 

auditório e salas para reuniões, além de equipamentos necessários para realização dos 

eventos. 

 

Entretenimento 

A única discoteca do empreendimento abre todas as noites com funcionamento das 

23h às 4h, em todos os dias da semana. Bebidas nacionais e importadas para degustar à 

vontade. Também é oferecido o Disco Pass para o hóspede que quiser aproveitar a discoteca 

sem que esteja hospedado no Breezes.  

 

Praias/Piscinas/Jacuzzi 

A Costa do Sauípe possui mais de 7 km de praia tropical virgem, onde podem ser 

feitos passeios pela praia. Dentro do Resort há uma grande piscina com um bar aquático  para 

adultos (Figura 28) e uma piscina para crianças. Além disso, há ainda uma Jacuzzi no Spa.  

Figura 28: Bar molhado - SuperClubs Breezes          
Fonte: www.resortonline.com.br 
 

Fitness  

Possui multi-gyms, steps, aparelhos abdominais, powers e bancada múltipla. 

Instrutores treinados estão disponíveis para aulas de aeróbica, e assistência no uso dos 

equipamentos. Há também as facilidades do Spa, como as saunas seca e a vapor. 

 

Restaurantes 

Jimmy's Buffet (dining Principal): o café-da-manhã, almoço, jantar temático e 

lanches noturnos são servidos em estilo buffet, ilustrado na Figura 29. Há também o café da 
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manhã Continental, comidas típicas e Grill  iluminado para o buffet temático do jantar e 

lanches noturnos.  

 Figura 29: Restaurante Jimmy's Buffet - SuperClubs Breezes 
 Fonte: www.resortonline.com.br 

 

Munasan (dining Japonês): serve o melhor da moderna cozinha japonesa. Reservas 

são necessárias. Possui 78 lugares. Reservas para famílias com crianças menores de 12 anos. 

Fechado às Terças. Traje: Casual elegante.  

Pastafari (dining Italiano):  o jantar é servido numa atmosfera elegante e ao mesmo 

tempo informal com grande variedade de massas e vinhos. Reservas são necessárias. Possui 

86 lugares. Reservas para famílias com crianças menores que 12 anos. Fechado aos 

Domingos. Traje: Casual elegante. 

MarketPlace (dining Internacional): serve jantar diariamente. Reservas são 

necessárias. Possui 70 lugares. Reservas para famílias com crianças menores que 12 anos. 

Fechado às Segundas. Traje: Casual elegante.  

Tropical Grill (Grill da Piscina):  melhor opção para lanches, pizzas e quitutes 

regionais o dia inteiro, todos os dias. Lanches, Churrasco, Peixe e Salada. Aos sábadoa 

Feijoada das 11:00 às 19:00 horas. Também oferece drinks exóticos. Traje: Casual. 

 

Serviços 

Localização e Transporte 

O SuperClubs Breezes está localizado na Rodovia BA 099 Km 76, s/n, Costa do 

Sauípe, Linha Verde, Mata de São João/BA. Encontra-se a uma distância de 76 km ao norte 

da Cidade de Salvador no estado da Bahia e a uma hora de carro do Aeroporto Internacional 

Luis Eduardo Magalhães. Salvador fica a 2 horas de avião do Rio de Janeiro e São Paulo. O 

serviço de traslado Hotel/Aeroporto Internacional de Salvador/Hotel é oferecido pelo Breezes, 

mas não está incluído no preço da diária.  
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Passeios 

Na recepção do Brezees há um balcão de passeios onde podem ser reservados passeios 

e excursões de golfe, turismo na região, passeios ecológicos por exuberantes florestas, 

restingas, manguezais, dunas e rios e também visita a Santo Antônio, um vilarejo próximo, 

com apenas 180 moradores, sem luz elétrica e artesanatos locais. Também não estão incluídos 

no preço da diária. A banda residente apresenta-se todas as noites com atrações locais. Há 

também o Karaokê no Pelican Piano Bar onde o hóspede pode cantar junto ao pianista. 

 

Casamentos 

O Brezees oferece serviços gratuitos de Casamento que incluem: 

• Bolo de Casamento  

• Champagne  

• Certidão de Casamento  

• Juiz de paz  

• Flores  

• Testemunhas são disponibilizadas quando solicitadas.  

• Todos os documentos devem ser fornecidos pelo casal.  

O Brezees solicita, no mínimo, 90 dias de antecedência para casamentos de 

brasileiros e 150 dias para casamentos de hóspedes estrangeiros, para que os 

documentos referentes a parte civil sejam tramitados com tranqüilidade.  

Caso haja apenas a cerimônia religiosa sem a parte civil, são solicitados apenas 30 dias 

de antecedência para realização do casamento. O casal deverá chegar ao Brezees cinco dias 

antes da cerimônia para assinar os documentos. O Resort ficará responsável pela cerimônia e 

pela certidão de casamento.  

 
Bebidas 

Todas as bebidas nacionais e importadas, alcoólicas e não alcoólicas, podem ser 

consumidas sem limites nos seis bares do hotel. As diversas opções de bebidas e drinques 

tropicais de frutas variadas são servidas no Lobby Bar, Tropical Bar, Pelican, Piano Bar, 

Jimmy’s Bar, Bar da Piscina e Hurricanes Disco Bar. Os bares ficam abertos até o último 

hóspede. No Mezzanine Café é oferecido café expresso e chá da tarde no sistema self-service. 
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Jantares Temáticos 

Jantar Luau, Jantar Jamaicano, Jantar de Gala, Jantar Baiano, além de jantares 

românticos nos dinings do Resort. 

 

Atividades 

Atividades Circenses 

No animado Circus Workshop há apresentações com trapezistas, trampolins, 

malabarismo e cama elástica, ilustrado na Figura 30. As apresentações de trapézio e 

trampolins estão disponíveis de segunda a sábado.  

Figura 30: Circus Workshop - SuperClubs Breezes  
Fonte: www.viabrturismo.com.br 

 

Atividades Internas 

No Breezes há salas de jogos que oferecem cartas, dominó, sinuca, entre outros jogos. 

Há também uma grande variedade de filmes na tv a cabo que podem ser assistidos na 

privacidade do quarto do hóspede. 

 

Esportes 

• Três quadras de tênis iluminadas para jogos noturnos, com instrutores 

• Futebol de Areia 

• Vôlei de Praia 

• Passeios de bicicleta 

• Caminhadas 

 

Esportes Aquáticos 

• BodyBoard 

• Caiaques 
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• Surfe 

• Windsurfing  

 

Atividades para crianças 

No Brezees há atendimento, equipamentos e atividades especiais para o público 

infantil. Monitores cuidam e entretêm as crianças e jovens com atividades pedagógicas e 

recreativas e gincanas, deixando os pais tranqüilos para curtir o Resort e as facilidades do 

sistema Super-Inclusive. O Resort conta com Berçário para bebês de 0 a 2 anos, Kids Club 

para crianças de 3 a 13 anos, e Teens Club para jovens, além de atividades específicas para 

crianças e adolescentes com a equipe de entretenimento. 

 
Atividades especiais 

Sumô, boxe, sinuca, aulas de lambada e axé e chá da tarde.  

 

Cursos e Workshops 

Além de inúmeras atividades de entretenimento oferecidas pelo Resort, os hóspedes 

também têm a oportunidade de desenvolver o seu talento artístico por meio dos diferentes 

cursos gratuitos de arte, durante o verão, promovidos pela Academia Brasileira de Arte.  

O projeto “ABRA sua Mente” do Breezes já acontece a alguns anos e atende a todos 

os gostos e idades. Este projeto aposta no entretenimento sofisticado e na valorização cultural. 

Não é apenas uma opção de lazer, mas de aprendizado, de cultura e de descoberta de talentos 

artísticos. Sua importância é mostrar que o lazer atrelado à arte enriquece e transforma o 

cidadão. Qualquer curso ou workshop oferecido pelo projeto “ABRA sua Mente”, no Breezes, 

é gratuito para os hóspedes.  

Para o público infantil é oferecido o curso “Arte para crianças”, onde elas são 

estimuladas a desenvolver sua forma de expressão com criatividade por meio de desenhos e 

pinturas em aquarela, lápis de cor e guache. Ao final de cada semana os trabalhos 

desenvolvidos são organizados em exposições.  

Já o curso “Graffiti” é destinado ao público adolescente. Os jovens aprendem sobre a 

técnica do graffiti e conhecem a diferença entre esta forma de arte e a pichação. Para o 

público feminino há o curso “Moda/Customização”, onde aprendem sobre o desenho de moda 

e a técnica da customização, ou seja, como interferir em peças de roupa usando a criatividade 

artística. 
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Outra atividade para jovens e adultos é o curso “Pintura”, onde desenvolvem-se 

técnicas de pintura sobre tela. Um grande destaque deste curso são os profissionais da Tóim, 

que fazem caricaturas bem humoradas dos hóspedes enquanto circulam pelo Resort. 

Enfim, para uma melhor visualização, são apresentadas a seguir toda a estrutura 

oferecida pelo SuperClubs Brezees: 

• Ar condicionado nos quartos 

• Cd player em todos os quartos 

• Todas as refeições e lanches com uma variedade de opções e ambientes 

• Super Snack Attack 24 horas (somente café da manhã continental) 

• Champagne Oasis 

• Vinho no almoço e Jantar 

• Coquetéis ilimitados de marcas Premium 

• TV a satélite em todos os quartos 

• Secadores de cabelos, ferro e tábua de passar em todos os quartos 

• Windsurfing e Caiaques 

• Surfe e Body Boards 

• Piscinas de águas frescas 

• Praias tropicais com areia branca 

• Cadeiras de praia e toalhas 

• Jacuzzis 

• Golfe (clubes, carrinhos e caddies mandatórios disponíveis por um custo adicional) 

• Tênis com quadras iluminadas para jogos noturnos 

• Bicicletas  

• Vôlei 

• Centro de ginástica e aeróbica 

• Artesanatos 

• Salão de jogos interno 

• Atividades diárias  

• Entretenimento noturno ao vivo 

• Discoteca 

• Piano Bar 

• Instalações para grupos e reuniões 

• Casamentos e renovação de votos (não incluído com reservas de Surprise/Lottery; 

taxas governamentais são aplicáveis) 

• Instalações de Spa 
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• Sauna seca e a vapor 

• Serviços de Lavenderia e lavagem a seco (por um custo adicional) 

• Crianças permitidas 

• Taxas de traslado ao aeroporto e taxas Hoteleiras 

• Gorjetas proibidas 

 

Através do exemplo do Resort apresentado neste trabalho, percebe-se que este meio de 

hospedagem também é um completo destino de férias com inovações, amplas opções de lazer 

e entretenimento e confortáveis acomodações. O SuperClubs Brezees é um exemplo de que os 

Resorts apontam, assim como os Cruzeiros Marítimos, para uma tendência cada vez maior de 

inovar e oferecer ao cliente um formato de férias cada vez mais completo. O sistema Super-

Inclusive também é uma evidência que mostra que os estes tipos de empreendimento estão 

cada vez mais focados no melhor atendimento de seus hóspedes, proporcionando-lhes 

experiências únicas. Diversificando sua oferta de atrativos, os Resorts, assim como os 

Cruzeiros, tendem a atender públicos cada vez mais diversos. 

Assim, pode-se constatar que, após a descrição da infra-estrutura e dos serviços, tanto 

o SuperClubs Breezes quanto o Freedom of the Seas oferecem, em geral: acomodações 

confortáveis de categoria Superior e Luxo; variedade gastronômica, incluindo restaurantes de 

cozinha internacional; todas as refeições; inúmeras opções de atividades esportivas e 

recreativas, incluindo golfe, boxe e surfe; programação destinada a diferentes faixas-etárias; 

kids club e teens club; equipamentos e instalações de qualidade, como quadras poliesportivas, 

piscinas, academia, sauna e jacuzzi; serviços de lavanderia e Spa; além de uma excelente 

oferta de entretenimento, como boate, jogos, teatro e shows. 
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5 CONCLUSÃO 

 
Neste capítulo é apresentada uma resposta a respeito do questionamento feito no início 

deste trabalho, bem como uma análise conclusiva dos dados apresentados e comparados sobre 

a oferta dos Cruzeiros Marítimos e dos Resorts. Em seguida, serão feitas recomendações 

sobre estudos futuros necessários ao tema abordado neste trabalho. 

 

5.1 Considerações Finais 

A atividade de Cruzeiros Marítimos é uma das que mais cresce no mundo. No turismo, 

ela é a indústria de maior crescimento dentro do setor. Eles apresentam, tanto em nível 

mundial quanto nacional, uma notável atuação no mercado atual, que não pode deixar de ser 

estudada e pesquisada, desenvolvendo temas como o apresentado neste trabalho. 

O objetivo principal deste trabalho era realizar uma análise comparativa da oferta 

referente à infra-estrutura e serviços dos Cruzeiros, em relação ao Resort, através da 

identificação de elementos que constituem esta oferta e da comparação realizada entre um 

exemplo de navio de Cruzeiro e um Resort. 

Primeiramente, pode-se constatar que muitos autores conceituam os Cruzeiros 

Marítimos como “Resorts Flutuantes” pela sua semelhança na estrutura de lazer e de serviços 

e na qualidade das instalações. Pode-se constatar também que os Cruzeiros e os Resorts 

podem ser consideradas como destinações turísticas focadas no lazer, pois eles são o próprio 

motivo da viagem dos turistas. Ambos buscam atender as necessidades e os desejos de seus 

clientes de: hospedagem, alimentação, atividades de lazer, serviços e entretenimento. Isso 

permite considerá-los como auto-suficientes, já que sua oferta reúne tudo em um só espaço, 

contemplando todos os elementos necessários em uma viagem de lazer. 

Tanto o navio de Cruzeiro quanto o Resort, possuem seu foco voltado para o cliente, 

atendendo a turistas com o mesmo tipo de perfil. São pessoas motivadas a viajar para um 

destino de férias, interessados em lazer, descanso e entretenimento. É um público exigente 

que deseja ter todas as suas necessidades e expectativas atendidas em sua viagem. É também 

um público que exige conforto, variedade de atividades e de gastronomia, inúmeras opções de 

entretenimento, equipamentos e instalações de qualidade, profissionais capacitados e 

inovações constantes, justamente por estar em um único lugar. 
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A infra-estrutura geralmente encontrada nos Cruzeiros se refere basicamente a: 

instalações para alimentação, incluindo restaurantes de cozinha internacional, lanchonetes e 

bares; acomodações de categoria Superior ou Luxo; recepção; piscinas, podendo incluir em 

alguns navios, jacuzzis, hidromassagem e parque aquático; instalações para atividades 

recreativas e esportivas; academia; teatro; boate; kids club; e biblioteca. 

Os serviços normalmente oferecidos em navios de Cruzeiro diz respeito basicamente 

a: cassino; Spa; excursões; Salão de Beleza; room service 24 horas; baby-sitter; serviços 

médicos, religiosos e de comunicação; lavanderia; sauna; e lojas de grife, joalherias e 

perfumarias. 

Em relação aos Resorts, sua infra-estrutura, em geral, se refere basicamente a: 

instalações para alimentação, com restaurantes de cozinha local, regional e/ou internacional e 

bares; acomodações amplas e decoradas de categoria Superior ou Luxo; piscinas amplas e 

com design próprio, podendo incluir em alguns Resorts, parque temático, jacuzzi, 

hidromassagem e bares molhados; praia; instalações e equipamentos para atividades 

recreativas e esportivas; trilhas ecológicas; academia; teatro; boate; kids e teens clubs. 

E, normalmente, os serviços oferecidos pelos Resorts se referem basicamente a: Spa; 

Salão de beleza; sauna; lavanderia; lojas de roupa, de conveniência e artesanato; serviço de 

baby-sitter; passeios e excursões; serviços médicos; agência bancaria; agência de viagens; e 

locadora de carros. 

Assim, ambos os destinos de lazer oferecem variados serviços que tornam a viagem do 

turista mais completa e uma estrutura de lazer voltada para públicos de diferentes gostos e 

faixa etária. Eles possuem, então, um formato de férias completo que fornece ao turista toda a 

oferta de serviços e infra-estrutura em uma única viagem. Seus serviços e infra-estrutura 

comparados, apresentam algumas diferenças, mas que se referem muito mais à questão do 

espaço do que à qualidade. 

Isso tudo pôde ser comprovado a partir da análise comparativa realizada entre o Resort 

SuperClubs Breezes e o navio Freedom of the Seas. Ambos contam com tal infra-estrutura 

completa e variedade de serviços, que proporcionam ao turista a total satisfação de suas 

necessidades e expectativas em uma única viagem. Nesta comparação também pôde ser 

percebido que há uma tendência cada vez maior de segmentação. Tanto em um quanto no 

outro, nota-se a diversificação de atividades e alimentação e a preocupação em oferecer 

serviços e equipamentos específicos para cada tipo de público, assim como uma programação 

voltada para atender o turista de diferentes faixas-etárias. No capítulo dois, quando o Club 

Med é apresentado, cita-se o fato de que há duas versões do Resort em alto-mar: O Club Med 
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1 e o Club Med 2. Isso também auxilia na comprovação de que a estrutura do Resort pode ser 

adaptada a um navio, como aconteceu neste caso. O sistema de operação e até o padrão de 

funcionários é o mesmo. 

É de igual importância, neste momento, ressaltar algumas diferenças encontradas na 

comparação realizada entre ambas as destinações. Devido à ampla área geográfica e à 

proximidade de atrativos naturais onde, geralmente se localizam os Resorts, há a possibilidade 

de um maior contato com a natureza e de um número maior de atividades ao ar livre. Essa 

grande área é capaz de abrigar amplas e confortáveis acomodações, além de grandes 

instalações e estruturas de lazer e entretenimento. 

Entretanto, é importante lembrar que, apesar do espaço limitado dos navios, os 

Cruzeiros proporcionam acomodações, atividades e serviços de qualidade e também 

possibilitam, através das escalas de seu itinerário, o contato com a natureza e diversas 

atividades ao ar livre. Foi descrito no capítulo quatro como a mega-estrutura de um navio 

pode oferecer muitos benefícios que são oferecidos em terra e que, dificilmente, poderia se 

imaginar aproveitá-los em alto-mar. Além disso, os Cruzeiros possibilitam, em uma única 

viagem, o conhecimento prévio de diferentes localidades, devido também às escalas. Outras 

diferenças que podem ser destacadas e que, no Brasil, pode tornar a viagem por meio aquático 

mais vantajosa, se referem ao funcionamento dos cassinos durante o deslocamento em alto-

mar e das compras realizadas nas lojas do navio, a preço de duty free. 

Os Cruzeiros e os Resorts tiveram praticamente o mesmo marco inicial de expansão, 

onde a partir da metade do século XX, começaram a se consolidar. Tendo isso em vista e o 

fato dos Cruzeiros Marítimos serem hoje o mercado que mais cresce na atividade turística, 

pode-se dizer que, atualmente, eles apresentam um desenvolvimento maior que os Resorts. O 

grande diferencial dos Cruzeiros, neste caso, se dá pelo fato de poderem deslocar-se para 

visitar diversos destinos e proporcionar ao cruzeirista a possibilidade de vivenciarem uma 

maior experiência turística, uma vez que ambos apresentam a mesma oferta de infra-estrutura 

e serviço. Essa flexibilidade com certeza é um grande diferencial em relação aos Resorts, 

capaz de atrair um grande número de turistas, gerando assim o esse notável crescimento.  

Conforme também apresentado no desenvolvimento deste trabalho, para muitos 

Resorts, os Cruzeiros Marítimos representam uma ameaça, pois concorrem com o mesmo tipo 

de atrativo oferecido ao mesmo perfil de público. Em contrapartida, esta ameaça pode ser 

transformada em oportunidade, a partir do momento em que os navios podem ajudar a 

promover os Resorts. Uma forma disso acontecer é através das escalas realizadas pelos 

Cruzeiros. O roteiro programado pela companhia marítima pode incluir destinos que possuam 
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Resorts, e estes podem oferecer o Day-use7 aos passageiros do navio, possibilitando que eles 

utilizem durante o dia suas dependências e seus serviços. Assim, o turista pode retornar ao 

Resort em uma outra oportunidade. Essa já é uma prática mais comum em alguns destinos no 

Caribe, mas no Brasil ainda há uma grande resistência dos Resorts com relação a esta 

oportunidade de crescimento para ambos. Afinal, os dois atraem turistas devido a sua 

completa estrutura, e por isso uma possível parceria só teria a complementar o negócio tanto 

dos Resorts quanto dos Cruzeiros. 

 Portanto, respondendo ao questionamento realizado no início deste trabalho, levando 

em consideração toda a análise comparativa feita no desenvolvimento do mesmo, pode-se 

afirmar que os Cruzeiros Marítimos podem ser considerados como “Resorts Flutuantes” no 

que diz respeito à oferta de infra-estrutura e serviços de ambos. 

 

5.2 Propostas 

 É necessário que haja um posterior estudo acerca do tema “Cruzeiros Marítimos” e sua 

relação com os Resorts. Seria de fundamental importância que houvesse um Estudo de Caso 

mais detalhado, com pesquisa de campo, envolvendo um Resort e um navio de Cruzeiro, 

comparando itens apresentados neste trabalho, dentre outros também.  

Poderia ser realizada também uma pesquisa de campo com turistas que já utilizaram as 

duas destinações, com um questionário envolvendo perguntas que possibilitem uma maior 

análise, não só no que diz respeito à oferta, mas a outros itens que também poderiam ser 

comparados, como tarifas, por exemplo. 

Assim, como neste trabalho foi desenvolvida apenas uma visão focada na oferta de 

Cruzeiros e Resorts, sugere-se que sejam também realizadas pesquisas e estudos sobre os 

dois, referentes a: legislação; impactos econômicos (geração de receitas, impostos, empregos); 

impactos ambientais; e impactos sociais (respeito à cultura local, aumento da violência, 

prostituição e favelização). 

Também podem ser aprofundados assuntos que foram apresentados neste trabalho, 

mas que não foram tão desenvolvidos ou detalhados, mas que merecem um maior estudo e 

para enriquecimento do tema, que se referem a: percepção do trade turístico; eventos e 

convenções; e parcerias entre Cruzeiros e Resorts. Poderia ser feito, por exemplo, uma 

pesquisa envolvendo entrevistas com diversos setores do trade turístico ou mesmo com 

                                                 
7 Utilização das dependências e serviços do Resort durante o dia, mediante pagamento de taxa. 



 88

diversos Resorts para colher opiniões sobre as semelhanças e diferenças dos navios de 

Cruzeiro e os Resorts, ou até a possibilidade de parcerias.  
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ANEXOS 
 

ANEXO – 1 

*Antiga lei 

Art. 178. A lei disporá sobre:  

I - a ordenação dos transportes aéreo, aquático e terrestre;  

II – a predominância dos armadores nacionais e navios de bandeira e registros brasileiros e do 

país exportador ou importador;  

III – o transporte de granéis;  

IV – a utilização de embarcações de pesca e outras.  

§ 1º A ordenação do transporte internacional cumprirá os acordos firmados pela União, 

atendido o princípio da reciprocidade  

§ 2º Serão brasileiros os armadores, os proprietários, os comandantes e dois terços, pelo 

menos, dos tripulantes de embarcações nacionais  

§ 3º A navegação de cabotagem e a interior são privativas de embarcações nacionais, salvo 

caso de necessidade pública, segundo dispuser a lei.  

 

Lei em vigor 

Emenda constitucional nº 7: 

Art. 1º O art. 178 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 178.* A lei disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático e terrestre, 

devendo, quanto à ordenação do transporte internacional, observar os acordos firmados pela 

União, atendido o princípio da reciprocidade. 

Parágrafo único. Na ordenação do transporte aquático, a lei estabelecerá as condições em 

que o transporte de mercadorias na cabotagem e a navegação interior poderão ser feitos por 

embarcações estrangeiras." 

* Nova redação dada pelo art. 1º da Emenda Constitucional nº 7, de 15.8.1995.  

Art. 2º Fica incluído o seguinte art. 246 no Título IX - "Das Disposições Constitucionais 

Gerais": 

"Art. 246. É vedada a adoção de medida provisória na regulamentação de artigo da 

Constituição cuja redação tenha sido alterada por meio de emenda promulgada a partir de 

1995." 

  

 


