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RESUMO 

 

O segmento de cruzeiros marítimos vem crescendo significativamente no mundo e 
também no Brasil. As temporadas de cruzeiro no Brasil estão recebendo cada vez 
mais turistas, o que movimenta a economia de diversas localidades. Analisando as 
motivações de compra do consumidor, esta pesquisa tem como objetivo mensurar 
as expectativas e experiências dos passageiros do navio MSC Orchestra na 
temporada 2012/2013, na cidade do Rio de Janeiro. Por mais que este tema seja de 
grande valor dentro da atividade turística no Brasil, ainda são considerados poucos 
os estudos nesta área, portanto, o presente trabalho busca entender o cenário atual 
desta atividade a partir dos questionários aplicados no porto do Rio de Janeiro. 
Sendo assim, foram aplicados trezentos questionários para passageiros brasileiros 
entre os meses de dezembro de 2012 e março de 2013. Os resultados afirmam que 
os passageiros tinham alto nível de expectativa com relação a viagem e obtiveram 
alto nível de experiência, desta forma, para este grupo de passageiros a viagem de 
cruzeiro foi altamente satisfatória. 
 

Palavras-Chave: Turismo. Cruzeiros Marítimos. Consumidor. Experiência e 

Expectativa. 

  



ABSTRACT 

 

The cruise segment has grown significantly in the world and also in Brazil . The 
cruise seasons in Brazil are getting more and more tourists , which moves the 
economy from different locations . Analyzing consumer buying motivations , this 
research aims to measure the expectations and experiences of the passengers of the 
MSC Orchestra in the season 2012/2013 , in the city of Rio de Janeiro . As much as 
this topic is of great value in the tourist activity in Brazil , are still considered few 
studies in this area , therefore , this paper seeks to understand the current scenario 
of this activity for the questionnaires applied in the port of Rio de Janeiro . Thus , 
three hundred questionnaires were applied to Brazilian passengers between the 
months of December 2012 and March 2013. The results affirm that passengers had a 
high level of expectation of thier trip and had a high level of experience in this way , 
for this group of passengers on cruise trip was highly satisfactory . 

 
Key words: Tourism .Maritime Cruises. Consumer. Experience and Expectation. 

  



SUMÁRIO 

 

 

1. INTRODUÇÃO 9 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 11 

2.1 EVOLUÇÃO DOS NAVIOS 11 

2.1.1 Cruzeiros: Produto Turístico 13 

2.1.2 Atual Situação de Cruzeiros no Mundo 14 

2.1.3 Atual situação de Cruzeiros no Brasil 15 

2.1.4 Companhias marítimas atuantes no porto do Rio de Janeiro 18 

2.2 QUALIDADE EM SERVIÇOS 20 

2.2.1 Qualidade Percebida 21 

2.3 MOTIVAÇÃO PARA COMPRA 22 

2.4 A ECONOMIA DA EXPERIÊNCIA 25 

3. EXPECTATIVAS E EXPERIÊNCIA DOS PASSAGEIROS DO 

CRUZEIRO MSC ORCHESTRA 

29 

3.1 QUESTIONÁRIO EXPECTATIVA (ANTES DA VIAGEM) 29 

3.2 QUESTIONÁRIO EXPERIÊNCIA (DEPOIS DA VIAGEM) 30 

3.3 COLETA DE DADOS 30 

3.4 TRATAMENTO DE DADOS 31 

3.5 RESULTADO DA PESQUISA: EXPECTATIVAS E 

EXPERIÊNCIAS DOS PASSAGEIROS DO CRUZEIRO MSC 

ORCHESTRA 

31 

3.5.1 Dimensões da Experiência: comparação da percepção dos 

passageiros antes e depois da viagem 

49 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 54 

 REFERÊNCIAS 56 

 APÊNDICE A 59 

 APENDICE B 62 

   

 



9 

1  INTRODUÇÃO 

 

Estudos acadêmicos com o intuito de compreender melhor o comportamento 

do consumidor na atividade turística de cruzeiros marítimos têm sido valorizados não 

somente por organizações instituições, mas também por empresas que buscam o 

aumento da demanda de possíveis consumidores. Para que a atividade possa 

alcançar um público cada vez maior, faz-se necessário um entendimento das 

necessidades e desejos do consumidor atual. 

A indústria do turismo possui um desenvolvimento contínuo, com significativas 

e constantes alterações e evoluções ao longo do tempo que movimentam a 

economia de diversas localidades e promovem a inclusão cada vez maior de grupos 

e classes sociais variadas. Um fator relevante e que tem sido foco de muitas 

pesquisas é a recente ascensão da classe C que antes não era participante ativa da 

atividade turística do setor de cruzeiros marítimos e nos dias atuais com diversas 

promoções e condições de pagamento tornou-se um dos principais grupos 

consumidores da área. 

São inúmeros os fatores que interferem no comportamento de compra do 

consumidor de um produto ou atividade turística, principalmente no setor de 

cruzeiros marítimos, que muitas vezes lida diretamente com sonhos e expectativas 

com relação ao serviço prestado. 

Ainda são considerados poucos os estudos na área de comportamento do 

consumidor voltados para cruzeiros turísticos, a partir desta percepção, o presente 

estudo possui foco no comportamento do consumidor de cruzeiros marítimos do 

porto do Rio de Janeiro. 

Sendo assim, esta pesquisa tem como objetivo avaliar as expectativas e 

experiências dos passageiros de cruzeiros marítimos da empresa MSC Cruzeiros, 

com foco no navio MSC Orchestra, na temporada 2012/2013, que embarcaram no 

Porto do Rio de Janeiro entre os meses de dezembro de 2012 e março de 2013. 

 A partir dos questionários aplicados, somente para brasileiros buscamos 

entender se as expectativas foram atendidas e compreender melhor o cenário desta 

atividade turística no Rio de Janeiro. 

Foi realizada uma pesquisa para a elaboração de um referencial teórico 

apropriado para o tema, englobando no primeiro capítulo a evolução dos navios, os 

cruzeiros como produto turístico e a motivação de compra do consumidor. 
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Para analisarmos o comportamento do consumidor de determinado serviço 

em determinado grupo, é preciso entender as motivações ou desejos que o fizeram 

optar por aquela escolha e não outra. No caso da atividade turística em questão, a 

motivação do consumidor pode estar associada a diversos fatores, como é descrito 

no segundo capítulo deste estudo. 

O terceiro capítulo trata da metodologia, métodos de investigação utilizados 

para o estudo do consumidor de cruzeiros marítimos no Rio de Janeiro, como o 

questionário foi estruturado e como foi realizado o tratamento dos dados obtidos 

buscando evidenciar médias e números para comparação de estudo antes e depois 

da experiência. 

A partir de um modelo de avaliação adaptado dos autores Hosany e Witham 

(2010), este estudo buscou avaliar o comportamento do consumidor brasileiro de 

cruzeiros marítimos com um questionário baseado em dimensões da experiência, 

com resultados que possibilitam a análise e comparação de expectativa e 

experiência do consumidor como é apresentado no quarto capítulo. 

Por fim, o quinto capítulo é dedicado às considerações finais, mostrando os 

resultados da pesquisa e a análise final de expectativas e experiências deste grupo 

de consumidores entrevistado no porto do Rio de Janeiro. 
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2  REFERÊNCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo será abordada a história dos cruzeiros marítimos, desde quando 

surgiram no mundo até os dias atuais, passando também pela atual situação em que 

a atividade se encontra no Brasil e no mundo. 

Outro aspecto de grande relevância é a motivação de compra e a expectativa 

que o consumidor possui, sendo assim há uma apresentação sobre a qualidade em 

serviços englobando o modo como as empresas se preparam para a demanda dos 

consumidores e o que eles esperam encontrar com a economia da experiência. 

 

2.1 EVOLUÇÃO DOS NAVIOS 

 

Com o desenvolvimento ao longo do tempo dos meios de transporte, a 

indústria do turismo cresce e faz com que cada vez mais pessoas façam 

deslocamentos para lugares mais distantes, movimentado assim, a economia e o 

setor turístico de diversas localidades. 

Segundo Torre (2002), os primeiros a se aventurarem em navegar o mar 

mediterrâneo foram os egípcios seguidos de fenícios e gregos. Com navios 

mercantes e de guerra, ainda precários e muito lentos, mas com grande capacidade 

de carga, sendo utilizado no transporte de exércitos. 

Alguns povos, como vikings e normandos utilizavam o modelo de transporte 

durante a Idade Média como peça fundamental de exploração de territórios e de 

guerras entre povos e tribos, enquanto os chineses faziam expedições pelo oceano 

Índico. (RONÁ, 2002) 

A partir destes fatos, no período que compreende os séculos XV e XVII a 

construção de navios para o uso do transporte marítimo passou a ser feito com foco 

em transporte de mercadorias, tendo como fonte de locomoção a força do vento com 

o auxílio de velas e remos. 

No século XVIII houve um grande avanço tecnológico que marcou de maneira 

surpreendente o setor marítimo, o barco a vapor. O inventor Robert Fulton, um 

americano que em 1807 construiu o Clermont, que teve a capacidade de realizar 

420 quilômetros em 32 horas subindo o rio Hudson até à cidade de Albany, sendo 

considerado o primeiro barco eficiente a vapor (TORRE, 2002).  A partir deste 

grandioso feito, surgiram diversos outros barcos a vapor que conseguiam realizar 

pequenas viagens costeiras para o transporte de passageiros. 
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Com o passar do tempo, a construção das embarcações e de equipamentos 

para o auxílio de navegação em mar aberto foi se aprimorando, fazendo assim com 

que cada vez mais fosse possível a realização de longas viagens pelo transporte 

marítimo. 

Para realizar uma travessia transatlântica, foi programada em 1818 uma 

viagem com um navio americano chamado Savannah, com propulsão a vapor 

realizando a jornada em 28 dias. A dimensão de melhoria foi tanta que, por volta de 

1840 um navio a vapor conseguia fazer o dobro de viagens que um navio a vela 

considerando que tivessem o mesmo período de tempo disponível (CARTWRIGHT E 

BAIRD, 1999) 

Nos anos que sucederam estes acontecimentos, o navio a vapor foi 

substituído pelo motor a diesel, que proporcionava uma forma mais econômica de 

operação, surgindo cada vez mais novos e maiores navios para transporte de 

passageiros. Os portugueses e espanhóis sobressaíram neste quesito e em viagens 

de longa duração eram os mais experientes. 

Segundo Cartwright e Baird (1999), uma companhia do Reino Unido chamada 

The White Star Lines mudou o cenário de transportes marítimos com um projeto de 

três novos navios, eram: Olympic, Titanic e Britannic. Até então, os navios eram um 

meio de transporte com apenas alguns detalhes de conforto e acomodações em 

alguns casos possuíam primeira classe para os passageiros de melhor poder 

aquisitivo. 

A partir desses navios, de acordo com Catwright e Baird (1999) o cenário da 

atividade mudou, mostrando que as companhias passavam a ter preocupação com 

conforto e comodidade para seus passageiros, com maiores espaços nos deques 

externos e um design arrojado. 

 Até então, em alguns casos, os banheiros eram compartilhados e os recursos 

para oferecer maiores confortos eram escassos devido aos poucos recursos 

tecnológicos da época.  

Porém, uma forma de tornar a temperatura interna dos navios mais amena 

era pintar os cascos dos navios que cruzavam o Atlântico Norte de cor escura e os 

que cruzavam o Atlântico Sul de cor clara, com isso os reflexos dos raios de sol 

tornavam o ambiente menos quente, mesmo sendo considerado um recurso 

precário, já mostrava a preocupação por parte das empresas no conforto e 

satisfação dos passageiros. (AMARAL, 2006) 
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De acordo com Amaral (2006), as viagens realizadas pelo transporte marítimo 

eram consideradas mais rápidas e seguras, até que em 1912, aproximadamente 

1500 pessoas perderam suas vidas em um naufrágio, realizando uma viagem que 

para muitos não teve volta feita no navio Titanic.  

Desde então, diversas formas de melhorias nos transportes de passageiros 

como atividade turística foram analisadas para que as empresas pudessem cada 

vez mais oferecer conforto e satisfação aos seus clientes durante as prestações dos 

serviços. 

 

2.1.1  Cruzeiros: Produto Turístico 

 

Segundo Torre, 

 
 
O barco é um veículo flutuante de madeira, ferro ou outro material, 
impulsionado e dirigido por diversos meios; serve para transportar, 
pela água, pessoas e coisas. Um barco para efeitos turísticos é muito 
mais que isso, devido a se tratar de um meio de transporte aquático 
utilizado para chegar a lugares afastados e que serve como hotel 
flutuante. (2002, p. 181) 
 
 
 

Baseado neste pensamento pode-se dizer que o transporte marítimo subiu a 

um novo patamar, a intenção da atividade passa para além de transportar 

passageiros, alcançar a satisfação no serviço e satisfazer da melhor forma possível 

o cliente. 

Sendo assim, surgia um novo produto turístico dentro do transporte, o 

cruzeiro marítimo. O objetivo do cruzeiro, além de servir como hotel flutuante, tem 

como foco o lazer, a diversão e a plena satisfação em realizar a viagem. 

Com o passar do tempo foram surgindo diversas companhias de cruzeiros 

que tentavam diversificar a sua oferta das mais variadas formas tentando atrair cada 

vez mais clientes.  

Navios que antes eram utilizados apenas no transporte de passageiros e 

mercadorias foram replanejados para se adaptarem a nova realidade que a indústria 

do turismo propunha, e então muitos navios foram transformados para o mercado de 

lazer. A partir de 1900 já existia uma concorrência em larga escala de companhias 
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de cruzeiro, entre elas as conhecidas mundialmente White Star Line e a Hamburg 

Amerika Line.  

Por muitos destes navios serem parte do grupo de navios que inicialmente era 

apenas de transporte de passageiros, o grau de falhas e mecanismos defeituosos 

era alto, assim como haviam espaços mal aproveitados e conforto precário.  

Era o início de uma tendência que anda precisava de melhorias, sendo assim 

ainda era uma área restrita que estava acessível financeiramente a uma pequena 

parte da população que possuía poder aquisitivo elevado fazendo com que se 

transformasse em um produto turístico secundário. 

 

2.1.2  Atual Situação de Cruzeiros no Mundo 

 

De acordo com dados do Estudo sobre cruzeiristas pelo mundo da Fundação 

Getúlio Vargas, (ABREMAR - Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos 

/FGV,2012) pode-se observar um crescente desenvolvimento desta atividade pelo 

mundo.  

Os Estados Unidos apontam grande liderança no ranking com 10,1 milhões 

de cruzeiristas, seguidos da Inglaterra com 1,65 milhões, Alemanha com 1,26 

milhões, Itália com 850 mil e Brasil com aproximadamente 800 mil. (FIGURA 1) 

Sendo assim, a atividade se mostra promissora não só no Brasil, mas 

também no mundo, com cada vez mais navios e expansão de rotas as empresas 

utilizam meios de alcançar uma demanda cada vez maior da população e a 

satisfação de seus clientes com conforto, sofisticação, segurança e recursos 

tecnológicos. 
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Figura 01: Cruzeiristas pelo Mundo 
Fonte: Adaptado de Abremar/FVG 2012. 

 
 

2.1.3 Atual Situação de Cruzeiros no Brasil 

 

Houve um significativo aumento da demanda de passageiros de cruzeiro nos 

últimos anos no Brasil. Desde a temporada 2004/2005 aumentou não só a 

quantidade de navios, mas também a quantidade de rotas, juntamente com a 

facilidade cada vez maior em formas de pagamento e compra que as companhias 

oferecem. 
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Figura 02: Aumento do número de navios no mercado brasileiro 
Fonte: Adaptado de Abremar/FVG 2012 

 

A figura a seguir mostra as rotas em que os cruzeiros atuam de forma geral 

na costa brasileira, porém o navio MSC Orchestra só faz operação de atracação nos 

portos em destaque: Santos, Rio de Janeiro, Búzios, Ilha Bela e Salvador.  

A operação de embarque e desembarque de passageiros, por se tratar de um 

serviço mais delicado em termos de operação, só é realizado em portos 

alfandegários, ou seja, Rio de Janeiro, Santos e Salvador. 

Com relação ao porto do Rio de Janeiro, a demanda de turistas tem sido 

crescente, o que resulta em uma grande movimentação da economia da cidade e 

eleva a atividade turística em questão a um novo patamar.  

O porto do Rio de Janeiro se enquadra em um grupo de principais rotas de 

cruzeiros na costa brasileira e de acordo com pesquisas feitas pelo Píer Mauá, porto 

em questão, a movimentação econômica chega a aproximadamente R$ 1 bilhão de 

reais por ano. 

Atualmente o porto do Rio de Janeiro se encontra em segundo lugar em uma 

escala de principais portos de embarque e desembarque de passageiros no Brasil, o 

porto de São Paulo mantém a primeira posição nesta atividade. (ABREMAR/FGV, 

2012). 
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Figura 03: Principais portos brasileiros na temporada de 2010/2011. 
Fonte: Estudo ABREMAR; FGV, 2011 

 

 

O quadro a seguir mostra este crescente resultado da demanda de turistas oriundos 

de cruzeiros no Rio de Janeiro. 
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Figura 04: Turistas que passaram pelo Porto do Rio de Janeiro por viagem de 
cruzeiro 
Fonte: Estudo Píer Mauá. 2011/2012 

 

2.1.4 Companhias marítimas atuantes no porto do Rio de Janeiro 

 

A empresa MSC Cruzeiros destaca-se por possuir uma frota com navios de 

grande capacidade de transporte de passageiros comparado á outras companhias.  

O navio MSC Orchestra, o qual é o objeto deste estudo foi lançado em 14 de 

Maio de 2007 e é um dos maiores transatlânticos que o porto recebeu nesta 

temporada com capacidade para 3.100 passageiros contando com 1.275 cabines, 

sendo 827 delas externas com varanda. 

O navio possui design italiano e proporciona altos níveis de comodidade para 

os passageiros durante toda a estadia com variadas instalações para entretenimento 

e lazer, como: spa, cassino, pista de cooper, academia, salões de beleza, teatros, 

bares e restaurantes. 
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                   Figura 05: Salão principal navio MSC Orchestra. 
                       Fonte: Site MSC Cruzeiros, 2013. 
 
 

 
                  Figura 06: Navio MSC Orchestra. 
                      Fonte: Site MSC Cruzeiros, 2013. 

 

 

Na temporada 2012/2013, o porto do Rio de Janeiro recebeu diversas 

companhias marítimas com navios que se diferenciavam entre si em questões de 

capacidade e luxo. As principais companhias foram: MSC, Costa, Pullmantur, Ibero e 

Royal Caribbean International.  

A maioria dos navios que fazem operação no porto do Rio de Janeiro é de 

origem européia, como são os exemplos da MSC Cruzeiros e Costa Cruzeiros, que 

são italianas e trazem grande características italianas em seus serviços, comida e 

estilo. 

A figura a seguir mostra os diferentes navios que fizeram parte das 

operações. 
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Companhias Navios 

MSC 
• Orchestra 
• Musica 

Costa 

• Favolosa 
• Fascinosa 
• Fortuna 
• Serena 

Pullmantur 
• Zenith 
• Soberano 

Ibero 
• Grand Celebration 
• Grand Mistral 
• Grand Holiday 

Royal Caribbean  
• Splendour of the Seas 

• Vision of the Seas 

Figura 07: Principais Companhias atuantes no Porto  
do Rio de Janeiro na temporada 2012/2013. 

 Fonte: Elaboração própria.  Píer Mauá 2012. 

 
 
2.2  QUALIDADE EM SERVIÇOS 

 

A qualidade em serviços pode ser percebida a partir do momento em que uma 

empresa se preocupa em melhorar seus serviços para atender expectativas dos 

clientes, buscando assim entender o processo de compra e as maiores expectativas 

do consumidor para que a experiência seja satisfatória e voltando suas ofertas para 

o que o mercado sugere no momento. 

Neste sentido, entendendo o que influência o comportamento do consumidor 

de acordo com a demanda de mercado, as empresas conseguem fazer um 

fortalecimento de sua marca agregando valor ao produto e ainda buscando a 

satisfação de seus clientes. (ENGEL; BLACKWELL; MINIARD; 2000) 
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2.2.1 Qualidade Percebida 

 

Cada indivíduo pode ter uma expectativa e uma percepção diferente, mesmo 

que esteja usufruindo do mesmo produto ou serviço prestado no mesmo momento, 

devido ao fato de serviços serem intangíveis essa diferença nas percepções são 

ainda mais altas, pois cada um possui uma expectativa e uma percepção próprias. 

Até mesmo depois de um cliente utilizar um mesmo produto diversas vezes, ele 

pode sentir que a experiência foi diferente e gerar níveis de satisfação diferentes 

também. 

Kotler (1998) sugere que a partir da motivação do indivíduo ocorre a ação. 

Desta forma, “percepção é a forma pela qual uma pessoa seleciona, organiza e 

interpreta as informações para criar um quadro significativo do mundo”. 

A qualidade percebida engloba as expectativas e percepções do cliente. 

Pode-se dizer que, para analisarmos a qualidade percebida, o processo deve ser 

acompanhado desde a intenção de compra. O que motiva determinado cliente a 

buscar por determinado produto? Quais serão suas expectativas em cima desta 

experiência? 

 A partir disso, a segunda etapa é a percepção do cliente na prestação do 

serviço. Ele foi bem atendido? Encontrou o que esperava encontrar? 

A junção destes dois fatores resulta na qualidade percebida, após a experiência o 

cliente tem uma análise a ser feita baseado em tudo que vivenciou.  

De acordo com Kotler (1998), o nível de satisfação é o que vai determinar se a 

qualidade percebida gerou um resultado positivo ou negativo sobre determinada 

experiência, sendo assim pode-se dizer que: 

 Se a expectativa do serviço for menor do que a percepção, significa que o 

cliente encontrou mais do que esperava encontrar, então o serviço tem alto 

nível de aceitação e é considerado bom. 

 Se a expectativa do serviço foi igual a percepção, significa que a qualidade 

percebida está em um nível aceitável e o cliente encontrou o que esperava 

encontrar, não houve grande surpresa e nem grande decepção.  

 Se a expectativa do serviço for maior do que a percepção, significa que a 

qualidade percebida não alcançou um nível de satisfação do cliente, fazendo 

com que de acordo com o que o cliente esperava encontrar houvesse um 

nível de insatisfação com relação ao serviço prestado. 
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Uma empresa precisa estar atenta a vários fatores que são fundamentais 

para uma qualidade em serviço, o gerente de serviços, principalmente deve estar 

pronto para atender da melhor forma possível as expectativas já que qualquer ação 

pode ser determinante na percepção positiva ou negativa do cliente. 

São muitos os estudos sobre qualidade em serviços e há diversos autores 

que propõem variados tipos de modelos de avaliação. De forma geral, os fatores 

determinantes da qualidade em serviços, são (KOTLER, 1998): 

 Confiabilidade: A prestação do serviço de acordo com o que foi prometido, de 

forma que o cliente sinta que a empresa honrou o contrato e não prometeu 

nada que não foi cumprido. 

 Rapidez: Atendimento ágil, com profissionais que estão aptos a exercer a 

função e a realizarem os procedimentos com rapidez. 

 Tangíveis: Aparência do ambiente, equipamentos e instalações em excelente 

estado são indispensáveis, funcionários de forma apresentável. 

 Empatia: Cuidado com o atendimento, cordialidade e tratamento apropriado 

aos clientes. 

 Flexibilidade: Adaptação do serviço voltado para atender da melhor forma 

possível as necessidades do cliente 

 Acesso: Facilidade que o cliente encontra em acessar o serviço. 

 Disponibilidade: Fácil encontro com funcionários disponíveis prontos a ajudar 

a resolver seus problemas e atender suas necessidades, fácil encontro de 

instalações. 

Esses fatores de forma unificada, podem transformar a percepção do cliente, 

e fazer com que suas expectativas sejam superadas e a marca seja reconhecida.  

 

2.3  MOTIVAÇÃO PARA COMPRA 

 

Para entender melhor o comportamento do consumidor da atividade de 

cruzeiros no Brasil, se faz necessário uma análise da motivação da compra de 

determinado produto e ou serviço, desta forma, para que seja analisado um 

determinado comportamento de intenção de consumo deve haver um indivíduo com 

desejos, necessidades ou simplesmente um objetivo ao ser alcançado ao realizar a 

compra. 

Segundo Solomon, 
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O comportamento do consumidor é entendido como o estudo dos 
processos envolvidos quando indivíduos ou grupos selecionam, 
compram, usam ou dispõem de produtos, serviços, ideias ou 
experiências para satisfazer necessidades e desejos. (2002, p. 24) 
 
 

A partir disso tentamos analisar o comportamento do consumidor baseado na 

motivação da compra e se sua expectativa estava de acordo com a experiência de 

modo que tenha sido uma experiência prazerosa e em qual nível de satisfação. 

“A satisfação do cliente consiste na sensação de prazer percebido de um 

produto em relação às expectativas do comprador. Se o desempenho alcançar as 

expectativas, o cliente ficará satisfeito. Se o desempenho for além das expectativas, 

o cliente ficará altamente satisfeito ou encantado”, (KOTLER, 2000). 

Solomon (2011) afirma que motivação é o desejo do individuo de suprir 

necessidades ou realizar desejos, ou seja, é uma sucessão de atividades que fazem 

com que o comportamento seja diferente do normal mostrando interesse em algo 

específico, mudando assim sua conduta. 

Um ponto interessante que é apontado por Kotler (2006), é a Teoria de 

Maslow que propõe uma análise do comportamento motivacional baseado nas 

necessidades humanas. Maslow defende que a partir de necessidades diferentes as 

pessoas possuem desejos diferentes.  

Sendo assim, ele defende uma hierarquia de necessidades que vai desde 

necessidades fisiológicas, que são fundamentais a sobrevivências as necessidades 

mais supérfluas. São divididas em cinco pontos, que são: Fisiológicas, Segurança, 

Sociais, Estima e Auto-realização. 

 As necessidades fisiológicas dizem respeito as necessidades de 

sobrevivência e preservação da espécie: comida, água, abrigo e sono. 

 As necessidades de segurança estão relacionadas com a busca do indivíduo 

por proteção. 

 As necessidades sociais são aquelas relacionadas a troca de amizades, 

aceitação em grupos e convívio social. 

 As necessidades de estima estão ligadas a aprovação e respeito dando ao 

indivíduo autoconfiança e sensação de prestígio. 
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 As necessidades de auto realização estão ligadas ao desejo íntimo de cada 

um, com a vontade particular que cada um possui de desenvolver seu 

potencial. 

A partir de estudos realizados após a Teoria de Maslow, surgiram algumas 

opiniões contrárias, como Giglio (2005), que afirma que os desejos não estão 

ligados a ordem que a pirâmide de Maslow propõe e que o indivíduo pode ter 

desejos independentes, não sendo necessário que a ordem sugerida seja seguida. 

Sendo assim, desejos considerados de menos importância podem passar na frente 

de desejos que sejam considerados de extrema necessidade. 

São muitos os fatores que interferem na decisão de um indivíduo em realizar 

uma compra de um produto turístico, as motivações que uma pessoa tem para fazer 

determinada compra são diferentes de outro indivíduo mesmo que estejam 

comprando o mesmo produto, no mesmo horário e local.  

Os desejos, necessidades e motivações em comprar e utilizar um produto 

turístico são individuais, independentes do grupo ao qual você pertence, seja ele 

regional, religioso, cultural, ou simplesmente de uma determinada faixa etária. 

A motivação das pessoas em utilizar um produto turístico pode ser dividida 

basicamente em dois grupos: um grupo de fatores que motivam o indivíduo a 

simplesmente tirar férias e outro grupo de fatores que motivam o indivíduo a tirar 

férias em um destino específico e em um momento específico. 

Partindo do princípio de apenas um tema, ou seja, turismo, a motivação para 

a atividade turística pode aparecer de diferentes formas e por diferentes fatores. 

Fatores estes, que podem estar relacionados com o indivíduo de forma particular ou 

com variações de fatores combinados entre si.  

Não existe uma maneira exata de categorizar os principais fatores 

determinantes da motivação do indivíduo em atuar em uma atividade turística. 

Porém os principais são: Físicos (com a busca por relaxamento, exercícios e 

saúde), Emocionais (busca por aventuras, romances, fantasias ou simplesmente 

escapismo), Pessoais (como visitas a amigos ou parentes, desejo de fazer novos 

amigos e necessidade de agradar outro indivíduo), desenvolvimento pessoal 

(vontade de aprender algo novo), Status (com ostentação, glamour, exclusividade) e 

Cultural (com o objetivo de lidar com novas e diferentes culturas). (KOTLER; 

KELLER, 2006) 
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Com base no trabalho de motivação desenvolvido por Maslow, em 1983, 

Beard e Raghob desenvolveram um modelo de estudo chamado Escala de 

Motivação de Lazer que consiste em quatro componentes principais de motivação. O 

modelo sugere que a motivação pela compra pode ser dividida em quatro 

componentes que são: Intelectual, Social, Competição e Evasão. 

O componente intelectual avalia o desejo do indivíduo no aprendizado, a 

vontade de se envolver em situações que exijam focos mentais, que consigam 

agregar uma experiência de descoberta ou de pensamento na atividade 

desenvolvida. 

O componente social avalia o nível de desejo de envolvimento em atividades 

sociais com fins de lazer. Pode ser dividido em duas necessidades básicas: a 

necessidade de interações com o ser humano e a necessidade de estima pelo outro 

O componente de competência por competição avalia o grau de interesse do 

indivíduo em se envolver em atividades de cunho competitivas, buscando a 

superioridade e maestria em qualquer atividade que possa se envolver, geralmente 

em atividades de natureza física. 

O componente de estímulo à evasão pode ser descrito como a vontade pela 

solidão, o afastamento social do indivíduo, ou simplesmente pode estar ligado ao 

desejo de sair da rotina e do ambiente habitual para uma situação propícia ao 

relaxamento e distanciamento de problemas e circunstâncias rotineiras. 

 

2.4  A ECONOMIA DA EXPERIÊNCIA 

 

O seguinte trabalho foi realizado com base em um modelo sugerido 

inicialmente por Pine e Gilmore (1998), que busca definir uma visão para uma nova 

era econômica, a economia da experiência. 

Com uma escala adotada no artigo Journal of Travel Reserchs, Hosany e 

Withan (2009) mostram que a experiência é algo magnífico, que faz com que o 

passageiro sinta que o que passou foi memorável, sentindo deslumbre e verdadeira 

emoção com a experiência. 

Pine e Gilmore (1998) defendem que para uma empresa alcançar o sucesso 

ela deve transformar uma simples viagem em uma experiência inesquecível 

agregando valor ao produto. 
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Atualmente, os cruzeiros marítimos tentam oferecer aos passageiros formas 

de transformar a viagem em um fato único e memorável, não importando quantas 

vezes o cliente já realizou a mesma viagem. Um exemplo claro disso, é o navio MSC 

Orchestra, que foi utilizado neste trabalho como instrumento de pesquisa. Os 

passageiros possuem a opção de realizar festas privativas em salões do navio, 

como festas de 15 anos, comemorações de bodas e casamentos. 

Tal abordagem com o cliente faz com que a viagem no cruzeiro tenha um 

atrativo a mais, agregando assim um valor sentimental muito forte a experiência. 

Pine e Gilmore (1998) identificam quatro diferentes dimensões de experiência 

do consumidor, que são subdivididas em dois grupos: o grau de envolvimento do 

cliente, que mensura a diferença entre participação passiva e ativa e o desejo de 

cada cliente de se envolver em qualquer atividade realizada, analisando imersão 

versus absorção. 

Com relação às quatro dimensões sugeridas por Pine e Gilmore (1998), elas 

são classificadas da seguinte forma: educacional (absorção ativa), entretenimento 

(absorção passiva), estética (imersão passiva) e escapista (imersão ativa).  

Com uma participação passiva o cliente não interfere diretamente no 

resultado experimental, por outro lado com uma participação ativa o cliente tem um 

papel fundamental no resultado experimental, como é o caso das dimensões 

educacional e escapista. 

Cada uma destas quatro dimensões busca mensurar o nível de expectativa 

no momento que precede a viagem e o nível de satisfação com relação a 

experiência vivenciada na viagem após o desembarque. 

A dimensão de educação sugere que a partir de uma experiência com foco 

educacional que possa incitar o cliente a buscar pelo conhecimento ou 

simplesmente ter o desejo de aprendizado pode transformar a experiência em algo 

marcante. 

Na dimensão entretenimento, pode-se observar o fato de que cada vez mais 

as empresas buscam atrair os clientes com as mais variadas formas de diversão, 

com o intuito de em um mesmo lugar satisfazer gostos de diferentes grupos e faixas 

etárias.  

Os navios, de forma geral, possuem um leque de opções no que diz respeito 

a diversão, seja ela oferecida por cassinos, piscina, área de lazer, shows, festas, 

bailes, teatros, oficinas, entre outras. 
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A dimensão de esteticismo nos remete ao design do local, a decoração de 

forma geral que faz com que o passageiro esteja em uma situação de deslumbre e 

encantamento com o que está ao seu entorno, no caso do navio MSC Orchestra um 

dos itens importantes de estética são os salões com temas decorativos como 

savana, decoração chinesa, Havaí, entre outros. 

Na dimensão do escapismo entra a questão de fuga de rotina e de quem o 

indivíduo é, é a busca por ser diferente ou por parecer algo que você não é mesmo 

que momentaneamente. A atividade turística por si só já é uma fonte de escape, a 

partir do momento que estamos saindo da rotina diária e nos transportando para 

algo diferente, ou seja, estamos saindo do nosso ambiente habitual para algo 

totalmente novo. 

De acordo com o artigo de Hosany e Witham (2009), utilizamos a mesma 

escala adotada por Oh, Fiore, e Jeoung (2007), composta por quatro dimensões 

com quatro afirmações cada para mensurar as dimensões da experiência citadas 

anteriormente, como modelo de medição aplicado em cruzeiros podemos assim, 

avaliar se o nível de expectativa foi igual ou não ao nível de experiência. 

Com a proposta de pesquisa, foi interessante acrescentar uma dimensão a 

mais ao questionário, uma dimensão social, já que muitas pessoas que utilizam o 

cruzeiro marítimo como atividade turística buscam a interação social e muitas vezes 

realização pessoal de sonho. 

Sendo assim, a estrutura de dimensões contidas no questionário ficou da 

seguinte forma: 

 

Dimensões da 
experiência 

Afirmativas do Questionário 

  

Educação 

Eu aprendi muito durante este cruzeiro. 

Esta experiência me tornou mais bem informado. 

Esta foi uma verdadeira experiência de 

aprendizado. 

Este cruzeiro estimulou minha curiosidade em 

aprender coisas novas. 

Entretenimento 

As atividades a bordo foram divertidas. 

A diversão foi estimulante. 

As atividades a bordo foram alegres. 

As atividades a bordo foram agradáveis. 

 



28 

 

 

Cont. 
Dimensões da 

experiência 
Afirmativas do Questionário 

  

Esteticismo 

A decoração do navio era atraente. 

A decoração do navio valorizava os detalhes do 

ambiente. 

Foi prazeroso estar no navio. 

Senti uma verdadeira harmonia no ambiente do 

navio. 

Escapismo 

Eu me senti diferente no navio, como um 

personagem de um filme. 

Esta experiência fez com que eu me imaginasse 

sendo outra pessoa. 

Eu fugi completamente da minha rotina diária. 

Eu me senti como se estivesse fora da realidade, 

em outro tempo e lugar. 

Social 
Eu fiz novos amigos.                                                  

Eu realizei um sonho nesta viagem. 

Figura 08: As dimensões da experiência e suas respectivas afirmações 
Fonte: elaboração própria, Adaptado de Hosany e Witham, 2009. 
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3  EXPECTATIVAS E EXPERIÊNCIAS DOS PASSAGEIROS DO CRUZEIRO MSC 

ORCHESTRA 

 

O presente estudo possui caráter exploratório, pois tem como objetivo 

familiarizar-se com o tópico e buscar a medição de conceitos, descoberta de novas 

possibilidades e dimensões da população de interesse. 

Amostras de pesquisas survey devem representar as populações das quais 

são retiradas, apresentando características específicas e estimativas das questões 

levantadas para análise de resultados de determinado grupo. 

É importante distinguir dois diferentes métodos de amostragem: amostragem 

probabilística e amostragem não probabilística. 

A pesquisa aplicada foi de amostragem não probabilística, pois se caracteriza 

por diferentes métodos, o utilizado foi um método de amostragem intencional ou por 

julgamento, já que os participantes foram selecionados para responderem o 

questionário por estarem disponíveis (BABBIE, 1999). 

A pesquisa teve intenção de analisar um grupo dentro de uma população 

maior, que é o caso dos trezentos passageiros brasileiros participantes da pesquisa, 

dentre os mais de dez mil que embarcaram e desembarcaram neste período no 

porto do Rio de Janeiro. 

  Os questionários foram baseados em um estudo feito pelos autores Hosany e 

Witham (2009) e adaptado para esta pesquisa, as dimensões explicadas 

anteriormente obtiveram o acréscimo da dimensão social e os dados pessoais 

obtiveram o acréscimo de alguns itens para o melhor desenvolvimento das 

entrevistas. 

 

3.1  QUESTIONÁRIO EXPECTATIVA (ANTES DA VIAGEM) 

 

O questionário com o objetivo de analisar as expectativas dos passageiros 

antes do embarque no cruzeiro (Apêndice A) foi elaborado em dois diferentes 

blocos, o primeiro buscava analisar as dimensões sobre as expectativas com 

afirmativas no futuro, na qual o participante deveria utilizar escalas de pesquisa 

Likert para medir o grau de expectativa que possuía com relação a experiência da 

viagem.  
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Foram utilizadas as quatro dimensões explicadas anteriormente, acrescidas 

da dimensão social. Sendo assim os quadrantes para a pesquisa, foram em ordem: 

educação, entretenimento, estética, escapismo e social. 

Baseado em uma ordem de importância numérica, os participantes tinham a 

opção de marcar de 1 a 5 com as premissas de (1) para discordo totalmente da 

afirmativa e (5) para concordo totalmente com a afirmativa.  

A segunda parte do questionário diz respeito às informações pessoais, que 

consistiam em perguntas fechadas, como: estado civil, gasto médio da viagem, 

renda familiar entre outros, como poderá ser analisado no próximo capítulo. 

 

3.2  QUESTIONÁRIO EXPERIÊNCIA (DEPOIS DA VIAGEM) 

 

O questionário utilizado para analisar a experiência do consumidor (Apêndice 

B), era um modelo adaptado do de expectativa, porém com 1 bloco a mais, que é a 

avaliação da qualidade dos serviços e equipamentos e a intenção de recomendar ou 

refazer o  cruzeiro na mesma companhia. 

O participante da pesquisa tinha a opção de qualificar os serviços e 

equipamentos oferecidos no navio da seguinte forma: péssimo, mediano, excelente 

e não sei / não utilizei, enquanto que para avaliar o segundo item foi utilizado 

novamente a escala de pesquisa Likert,como no questionário anterior e no bloco de 

dimensões da experiência. 

 

3.3  COLETA DE DADOS 

 

Os questionários foram aplicados somente para brasileiros, entre os 

passageiros que aguardavam o embarque, na sala de check-in do navio MSC 

Orchestra e em passageiros que haviam acabado de desembarcar do mesmo. 

Foram aplicados 150 questionários em passageiros que aguardavam o 

momento do embarque com o objetivo de analisar o nível de expectativa quanto a 

viagem e aos serviços e outros 150 questionários em passageiros que haviam 

acabado de desembarcar com o objetivo de analisar se suas expectativas com 

relação a viagem e aos serviços haviam sido atendidas. 

 Nesta pesquisa, o questionário aplicado possui perguntas fechadas, também 

foi utilizado um método aplicado por Pine e Gilmore(1998), com um modelo 
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abrangente para empresas a fim de ajudar a compreender e gerenciar experiências 

dos clientes.  

Pine e Gilmore (1998) identificam quatro domínios da experiência, que são 

diferenciadas em termos do nível de envolvimento do cliente e participação. As 

quatro dimensões são entretenimento, educação, estética, e escapismo. 

Baseado no comportamento social do brasileiro, expansivo por natureza e 

aberto para novas experiências foi interessante adicionar uma dimensão a mais, 

chamada de dimensão social, que buscava mensurar o quanto uma viagem de 

cruzeiro poderia oferecer a possibilidade de realização de um sonho e a busca por 

novas amizades. 

 

3.4  TRATAMENTO DE DADOS 

 

Os dados obtidos por meio do questionário foram tabulados com a utilização 

do Software Excel e como ferramenta de apoio para elaboração de quadros e 

tabelas. A análise dos resultados foi feita no programa SPSS 19.0. 

Para a comparação dos grupos de respostas (antes e depois da viagem), foi 

utilizado o teste t de comparação de médias.  

O teste t é uma comparação de duas médias e é utilizado quando há o desejo 

de comparar duas amostras independentes sem que haja o conhecimento da 

variância da população. 

Considerando o nível de confiança de 95%, o teste indica que nas variáveis 

com o valor de significância menor do que 0,05 existe diferença estatisticamente 

significativa entre os grupos. 

 

3.5 RESULTADO DA PESQUISA: EXPECTATIVAS E EXPERIÊNCIAS DOS 

PASSAGEIROS DO CRUZEIRO MSC ORCHESTRA 

 

Para que fosse possível mensurar as expectativas e experiências dos 

passageiros, foi necessário aplicar dois questionários diferentes, porém com as 

mesmas perguntas adaptadas. 

Com relação ao questionário sobre as expectativas dos passageiros, foram 

aplicados 150 questionários momentos antes do embarque, para passageiros 

brasileiros de forma aleatória. Nestes 150 questionários, avaliamos o entrevistado 

em dois momentos, um com relação aos dados pessoais e da viagem e outro com 
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relação as suas expectativas baseadas nas dimensões do estudo de Pine e Gilmore 

(1998). 

Os dados a seguir mostram a avaliação dos dados pessoais e da viagem, 

como formas de pagamento e fontes de informação sobre o cruzeiro. 

O navio MSC Orchestra, na temporada 2012/2013 possuiu quatro roteiros 

diferentes, que foram: Ilha Bela, Ubatuba, Nordeste e Buenos Aires. A primeira 

pergunta do questionário foi sobre o destino do cruzeiro, sendo assim, das trezentas 

pessoas entrevistadas 19,7% tiveram como destino Ilha Bela, 32,0% foram para 

Ubatuba, 27,0% foram para o Nordeste e 21,3% para Buenos Aires. 

 

 

Figura 09: Destino da viagem 
Fonte: Elaboração própria, 2013. 

 

A segunda pergunta foi com relação ao tipo de cabine em que o passageiro 

ficaria durante o cruzeiro, com possibilidade de três tipos de respostas: Interna, 

Externa ou Suíte com Varanda. 

Verificou-se então que 54,0% dos entrevistados ficaram na cabine Interna, 

que é o tipo de cabine com menor custo, 20,7% dos entrevistados na cabine 

Externa, que tem valor mediano e 25,3% dos entrevistados ficaram na cabine Suíte 

com Varanda, que é o tipo de acomodação com maior custo do cruzeiro.  
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Figura 10: Tipo de Cabine 
Fonte: Elaboração própria, 2013. 

  

Com relação ao sexo, podemos observar que dos 300 entrevistados 51,7% 

era do sexo feminino e 48,3% do sexo masculino, mostrando que a viagem de 

cruzeiro atrai ambos os sexos oferecendo atrativos de forma igual. 

 

 

                     Figura 11: Sexo 
                       Fonte: Elaboração própria, 2013. 

 

O gráfico a seguir possibilita a análise do aumento da demanda de novos 

passageiros de cruzeiros marítimos, nos últimos anos a ascensão desta atividades 

turística nas classes sociais C e D teve um aumento significativo e muitas pessoas 
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puderam realizar a viagem pela primeira vez na vida, devido a melhores preços e 

maiores condições de pagamento. 

 

 
Figura 12: Já realizou alguma viagem de cruzeiro? 

                                  Fonte: Elaboração própria, 2013. 
 

A tabela 1 representa os Estados predominantes na atividade turística em 

questão. A pesquisa foi realizada no Porto do Rio de Janeiro e dentre os 300 

entrevistados obtivemos o resultado de três Estados predominantes: 58,0% eram 

moradores do Rio de Janeiro,11,3% de Minas Gerais e 10,0% de São Paulo. De 

acordo com a tabela a seguir, estão os resultados da participação de outros 

Estados, visto que a pesquisa foi aplicada somente para brasileiros, só temos 

informações de Estados brasileiros participantes. Os Estados com menos de 10,0% 

de participação entraram na categoria “outros”. 

 

Estados % 

Rio de Janeiro 58,0% 

Minas Gerais 11,3% 

São Paulo 10,0% 

Espírito Santo 5,7% 

Rio Grande do Sul 3,3% 

Bahia 2,7% 

Paraná 2,0% 

Santa Catarina 1,3% 

Distrito Federal 1,0% 

Ceará 1,0% 
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19,3% 

80,7% 
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Não
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Cont. 

Estados % 

Alagoas 1,0% 

Sergipe 0,7% 

Amazonas 0,3% 

Manaus 0,3% 

Paraiba 0,3% 

Pará 0,3% 

Pernambuco 0,3% 

Rio Grande do Norte 0,3% 

Tabela 1 - Estados 
Fonte: Elaboração própria, 2013. 

 

 

                     Figura 13: Estados Predominantes 
                         Fonte: Elaboração própria, 2013. 

 

Com relação ao estado civil, quase metade dos entrevistados eram casados 

ou possuíam união estável com um número total de 47,7%, os solteiros totalizavam 

37,7%, divorciados ou separados 12,0% e viúvos 2,7%. Todas as entrevistas foram 

feitas em datas de cruzeiros consideradas não temáticas, portanto não tinham 

público alvo. 
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                    Figura 14: Estado Civil 
                    Fonte: Elaboração própria, 2013. 

 

A grande maioria dos entrevistados estava viajando acompanhados, somando 

assim 93,3% e apenas 6,7% estavam fazendo a viagem sozinhos. 

 

                    Figura 15: Você está viajando sozinho ou acompanhado? 
                      Fonte: Elaboração própria, 2013. 

 

Do grupo de pessoas que estavam realizando a viagem acompanhados, 

buscamos mensurar possíveis categorias de acompanhantes, os entrevistados 

tinham a opção de marcar mais de uma categoria de acompanhantes, no caso de 

estarem viajando em grupos. Senso assim, dos 300 entrevistados, 64,0% estavam 

acompanhados de família, 40,3% de amigos e na categoria outros, 5,7%, excedendo 

o valor cheio de 100%. 
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                       Figura 16: Tipo de acompanhante 
                         Fonte: Elaboração própria, 2013. 

 

Quanto a faixa etária, os resultados foram bem divididos, 24,7% dos 

entrevistados tinham idade entre 32 a 45 anos, 20,3% entre 26 a 31 anos, 18,7% de 

46 a 55 anos, 14,0% de 19 a 25 anos, 12,3% de 56 a 65 anos, 8,7% acima de 65 

anos e 1,3% até 18 anos, lembrando que menores de 18 anos não podem viajar 

sozinhos, somente acompanhados dos dois pais ou se no caso de acompanhados 

de apenas um dos pais, com autorização autenticada em cartório do pai ou mãe 

ausente no momento do embarque. 

 

                       Figura 17: Faixa Etária 
                          Fonte: Elaboração própria, 2013. 
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Devido a recente ascensão das classes C e D no Brasil, o resultado da 

pesquisa no quesito renda familiar nos revela que mais da metade dos entrevistados 

se enquadram no grupo de classe C (62,3%), com renda familiar de R$ 1.201,00 á 

R$ 5.174,00, seguidos da classe A/B (23,7%), com renda familiar acima de R$ 

5.174,00 e classe D (13,7%), com renda familiar de R$ 752,00 á 1.200,00 e apenas 

0,3% do grupo da classe E com renda familiar de até R$ 751,00.  

Este gráfico nos mostra que com as atuais facilidades em formas de 

pagamentos e com a redução do custo das passagens, as classes sociais menos 

abastadas atualmente possuem mais e melhores condições de participar desta 

atividade turística. 

 

 

                     Figura 18: Renda Familiar 
                       Fonte: Elaboração própria, 2013. 

 

De acordo com os resultados obtidos, dentre os 300 entrevistados 8,3% 

possuíam apenas o ensino fundamental de escolaridade, 33,3% possuíam o ensino 

médio, 39,0% possuíam ensino superior e 19,3% pós-graduação. 
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                    Figura 19: Escolaridade 
                    Fonte: Elaboração própria, 2013. 

 

Nesta temporada, dentre os navios da Companhia MSC Cruzeiros, apenas o 

navio MSC Orchestra operou com passageiros embarcando e desembarcando no 

Porto do Rio de Janeiro, outros navios da mesma Companhia passaram pelo porto 

do Rio de Janeiro apenas como transito, ou seja, não realizavam o procedimento de 

embarque e ou desembarque. 

Para analisarmos o motivo de escolha da Companhia MSC Cruzeiros, o 

questionário dava ao entrevistado a possibilidade de marcar mais de uma opção 

para mensurar o motivo da escolha da Companhia. Os motivos eram preço, 

indicação de amigos, roteiro, cartão MSC club, qualidade, confiança e indicação de 

agentes de viagens. A tabela a seguir mostra detalhadamente a porcentagem de 

escolha de cada quesito, e já que o passageiro poderia marcar mais de uma opção, 

novamente o valor total não é um número exato.  

Analisando o gráfico e a tabela, podemos observar que o quesito principal de 

escolha da empresa foi o preço, devido ao grande número de promoções e 

facilidades oferecidas pela mesma. 
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Motivo de Escolha da MSC 

Cruzeiros 

% 

Preço 51,0% 

Indicação de amigos 35,7% 

Roteiro 39,7% 

Cartão MSC Club 1,7% 

Qualidade 6,3% 

Confiança 7,3% 

Indicação do agente de 

viagens 

20,7% 

Tabela 02: Motivo de Escolha MSC Cruzeiros 
                                     Fonte: Elaboração própria, 2013. 

 

 

                              Figura 20: Motivo de Escolha MSC Cruzeiros 
                                  Fonte: Elaboração própria, 2013. 

 

Quanto as fontes de informação que os passageiros utilizaram para conhecer 

a empresa e o cruzeiro estão familiares e amigos, agências de viagens, internet, 

anúncios em jornais e revistas e televisão. Os entrevistados tinham a possibilidade 

de marcar mais de uma fonte de informação. O resultados seguem na tabela abaixo. 
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Fontes de informação sobre o 

cruzeiro 

% 

Familiares e amigos 45,7% 

Agência de viagens 50,0% 

Internet 25,3% 

Anúncios em jornais/ revistas 3,7% 

Televisão 10,3% 

Tabela 03: Fontes de Informação sobre o Cruzeiro 
Fonte: Elaboração própria, 2013. 

 

 

 

                             Figura 21: Fontes de Informação sobre o Cruzeiro 
                                    Fonte: Elaboração própria, 2013. 

 

Atualmente, as Companhias de Cruzeiros oferecem muitas promoções e 

facilidades, como descontos no caso de viagens acompanhadas para o segundo 

passageiro, descontos por idade e etc. 

O resultado da pesquisa nos mostra que 76,0% dos entrevistados utilizaram 

algum tipo de promoção na compra da passagem contraposto com apenas 24,0% de 

passageiros que não utilizaram nenhuma promoção na compra da mesma. 
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                       Figura 22: Utilizou promoção na compra da passagem? 
                           Fonte: Elaboração própria, 2013. 

 

Quanto ao gasto médio que os passageiros tiveram para realizar a viagem, 

29,0% gastaram uma quantia de até R$ 2.000,00, 31,0% gastaram até R$ 4.000,00, 

22,3% gastaram até R$ 6.000,00, 9,7% gastaram até R$8.000,00, 6,0% gastaram 

até R$ 10.000,00 e 6,0% gastaram mais de R$ 10.000,00. 

 

                   Figura 23: Gasto médio para realizar a viagem (total em reais) 
                       Fonte: Elaboração própria, 2013. 
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Baseado em 300 questionários, devido às facilidades atuais que a Companhia 

oferece 75% dos entrevistados utilizaram a forma de pagamento parcelado, 

enquanto 25% efetuaram o pagamento á vista. 

 

 

                     Figura 24: Forma de pagamento da viagem 
                         Fonte: Elaboração própria, 2013. 
 

Quanto ao número de parcelas, dentre os entrevistados que optaram pelo 

pagamento parcelado, a maioria preferiu o pagamento em 10 parcelas e a minoria 

optou pelo pagamento em apenas duas parcelas, como mostra o gráfico a seguir. 

O pagamento parcelado proporciona ao cliente um planejamento melhor de 

gastos e uma condição a mais de gastar durante a viagem de forma segura, 

sabendo que sua dívida não será cobrada em sua totalidade em apenas uma vez. 
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                       Figura 25: Número de parcelas 
                            Fonte: Elaboração própria, 2013. 

 

Para avaliar os equipamentos e serviços oferecidos no navio foi utilizada uma 

tabela com quatro níveis: péssimo, mediano, excelente e não sei/ não utilizado, para 

aqueles entrevistados que não haviam tido contato ou não saberiam como avaliar 

determinado equipamento e ou serviço. 

A partir das porcentagens obtidas em cada quesito, foi possível extrair uma 

média de 1 a 3, sendo 1 para péssimo e 3 para excelente. Apenas os quesitos 

“qualidade da comida” e “preço das bebidas” tiveram como resultado uma média 

abaixo de 2,5. 

Baseado em 150 questionários, número de pesquisas aplicadas aos 

passageiros que já haviam feito a viagem, pelas médias altas obtidas nos quesitos, 

podemos afirmar que os equipamentos e serviços oferecidos no navio MSC 

Orchestra estão em um nível alto de qualidade. 

Para melhor visualização nas notas dos equipamentos e serviços o gráfico a 

seguir mostra em azul claro a avaliação de péssimo, azul escuro de mediano, 

vermelho de excelente e verde para não sei / não utilizado. 
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                 Tabela 04: Avaliação equipamentos e serviços 
          Fonte: Elaboração própria, 2013 

Equipamentos/ Serviços Péssimo Mediano Excelente 
Não Sei/ 

Não 
Utilizado 

Média 

Atendimento da tripulação 1,30% 14,00% 84,70% 0,00% 2,83 

Limpeza das cabines 0,00% 20,00% 79,30% 0,70% 2,8 

Limpeza geral do navio 0,00% 32,70% 66,70% 0,60% 2,67 

Qualidade da comida 8,00% 36,70% 55,30% 0,00% 2,47 

Temperatura dos ambientes internos 3,30% 25,50% 70,50% 0,70% 2,66 

Shows e espetáculos 0,00% 20,00% 78,70% 1,30% 2,8 

Animadores 0,70% 18,70% 79,30% 1,30% 2,8 

Área de Lazer (solarium) 0,70% 9,30% 89,30% 0,70% 2,89 

Programação diária 0,00% 25,30% 72,00% 2,70% 2,74 

Salão de jogos 0,00% 17,30% 68,00% 14,70% 2,8 

Cassino 0,70% 14,70% 61,30% 23,30% 2,79 

Free shops 0,70% 31,30% 59,30% 8,70% 2,64 

Salão de beleza 0,70% 14,70% 50,00% 34,60% 2,76 

Academia 0,00% 12,00% 57,30% 30,70% 2,83 

Restaurante 3,30% 27,30% 68,00% 1,40% 2,66 

Cordialidade dos tripulantes 0,00% 16,00% 83,30% 0,70% 2,84 

Eficiência dos tripulantes 0,70% 20,00% 79,30% 0,00% 2,79 

Preço das bebidas 21,30% 48,00% 29,30% 1,40% 2,08 

Conforto da cabine 1,30% 25,30% 72,70% 0,70% 2,72 
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                       Figura 26: Avaliação Equipamentos e Serviços 
                            Fonte: Elaboração própria, 2013. 
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O gráfico a seguir mostra o grau de satisfação dos passageiros com o 

cruzeiro, de acordo com os resultados, mais da metade dos entrevistados 

representando 54,0% sentiram-se extremamente satisfeitos, 36,7% satisfeitos, 8,0% 

satisfação regular e 1,3% insatisfeitos.  

 

 

 

                     Figura 27: Grau de Satisfação com o Cruzeiro 
                         Fonte: Elaboração própria, 2013. 

 

 

Quanto ao grau de intenção em refazer o cruzeiro na mesma companhia, a 

maioria dos entrevistados possui total intenção representando 61,3%, seguidos de 

31,3% com muita intenção mostrando assim, que a companhia conseguiu agradar a 

grande maioria dos entrevistados a ponto de obter intenção de retorno dos 

passageiros. 
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                    Figura 28: Grau de Intenção de refazer o cruzeiro na mesma companhia 
                        Fonte: Elaboração própria, 2013. 

 

Assim como o grau de intenção em refazer, o grau de intenção em 

recomendar o cruzeiro também foi alto, alcançando 64,7% em total intenção de 

recomendar, seguido de 28,0% em muita intenção de recomendar. 

 

 

                   Figura 29: Grau de Intenção de recomendar o Cruzeiro 
                       Fonte: Elaboração própria, 2013. 
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3.5.1  Dimensões da Experiência: comparação da percepção dos passageiros 

antes e depois da viagem. 

 

A tabela a seguir mostra a comparação das médias antes e depois da viagem 

em cada dimensão da experiência no cruzeiro. Sendo assim, com a diferença entre 

as duas médias foi possível mensurar se as expectativas foram atingidas ou não.  

Nas afirmativas com significância em destaque, pode-se observar que há uma 

diferença estatisticamente significativa entre a percepção antes e depois da viagem 

(significância menor do que 0,05). 

Porém, mesmo com esta diferença entre o que era esperado e o que foi 

vivenciado pelos consumidores o resultado mostra que a experiência foi satisfatória, 

havia alto índice de expectativa e foi registrado alto índice de aprovação, como 

mostra a tabela a seguir. 

Na dimensão educação, em todas as afirmativas a média de expectativa foi 

um pouco mais alta do que a média de experiência e em 3 afirmativas houve uma 

diferença estatisticamente significativa. 

A dimensão entretenimento mostra que em apenas uma afirmativa, houve 

uma diferença estatisticamente significativa com relação ao que os entrevistados 

esperavam com o que realmente vivenciaram. 

Na dimensão esteticismo, de acordo com os participantes da pesquisa, o nível 

de expectativa estava bem próximo com o nível de experiência que obtiveram. 

Na dimensão de escapismo, três das quatro afirmativas mostraram diferença, 

os entrevistados tiveram expectativa maior do que o oferecido na experiência tendo 

como maior diferença a afirmativa de que o consumidor se sentiria diferente, como 

um personagem de um filme. 

Observando os dados da tabela 05, as expectativas dos participantes da 

pesquisa se confirmam, dado que a expectativa para a viagem era alta e mesmo 

com diferença estatisticamente significativa em alguns quesitos, a experiência 

obteve nível alto de satisfação. 
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Dimensão Item 
Média 
antes 

Média 
depois 

Significância 

Educação 

Eu aprenderei muito durante este cruzeiro. 4,50 4,15 0,001 

Esta experiência me tornará mais bem 
informado. 

4,44 4,21 0,022 

Média geral: 4,33 Esta será uma verdadeira experiência de 
aprendizado. 

4,43 4,09 0,003 

Este cruzeiro estimulará minha curiosidade 
em aprender coisas novas. 

4,48 4,35 0,211 

Entretenimento 

As atividades a bordo serão divertidas. 4,55 4,42 0,127 

A diversão será estimulante. 4,59 4,39 0,016 

Média geral: 4,52 
As atividades a bordo serão alegres. 4,57 4,53 0,628 

As atividades a bordo serão agradáveis 4,61 4,51 0,183 

Esteticismo 

A decoração do navio será atraente. 4,40 4,56 0,072 

A decoração do navio irá valorizar o 
ambiente. 

4,39 4,57 0,051 

Média geral: 4,42 
Será prazeroso estar no navio. 4,58 4,63 0,569 

Sentirei uma verdadeira harmonia no 
ambiente do navio. 

4,25 4,05 0,112 

Escapismo 

Eu me sentirei diferente no navio, como um 
personagem de um filme. 

3,72 3,04 0,000 

Esta experiência fará com que eu me 
imagine sendo outra pessoa. 

3,69 2,79 0,000 

Média geral: 3,65 Eu fugirei completamente da minha rotina 
diária. 

4,47 4,44 0,776 

Eu me sentirei como se estivesse fora da 
realidade, em outro tempo e lugar. 

3,81 3,28 0,002 

      Tabela 05: Médias das Dimensões 
        Fonte: Elaboração própria, 2013. 

 

Na dimensão educação, o resultado em todas as afirmativas teve uma média 

maior que 4,2, mostrando que a grande maioria dos passageiros teve a mesma 

expectativa de aprendizado antes da viagem e obtiveram resultado positivo no 

quesito educação após a realização da mesma.  

Segundo Kotler (1998), “aprendizagem são todas as mudanças ocasionadas 

no comportamento de um indivíduo em função de suas experiências”, o que faz com 

que este quesito confirme sua aprovação com relação á avaliação antes e depois. 
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    Figura 30: Dimensão Educação 
     Fonte: Elaboração própria, 2013. 

 

Com relação a medição das expectativas e experiências na dimensão 

entretenimento, os resultados foram maiores ainda do que na dimensão educação, 

ficando com uma média maior do que 4,4%. Isso nos mostra que a maior parte das 

pessoas esperavam e obtiveram um grande nível de diversão ao realizar uma 

viagem de cruzeiro, como pode-se observar na planilha a seguir. 

 

        Figura 31: Dimensão Entretenimento 
          Fonte: Elaboração própria, 2013. 

 

Na dimensão esteticismo, a média ficou acima de 4,1, significando que a 

maioria dos entrevistados tinham grandes expectativas e obtiveram experiência 

correspondente com relação á decoração dos ambientes do navio. 

3,8 3,9 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5

Eu aprenderei muito durante este
cruzeiro.

Esta experiência me tornará mais bem
informado.

Esta será uma verdadeira experiência de
aprendizado.

Este cruzeiro estimulará minha
curiosidade em aprender coisas novas.

Médias (depois) Médias (antes)

4 4,5 5

As atividades a bordo serão divertidas.

A diversão será estimulante.

As atividades a bordo serão alegres.

As atividades a bordo serão agradáveis

Médias (depois) Médias (antes)
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      Figura 32: Dimensão Esteticismo 
        Fonte: Elaboração própria, 2013. 

 

Na dimensão escapismo, podemos observar que 70% das pessoas 

entrevistadas tinham a expectativa e a experiência de que fugir completamente de 

sua rotina fazendo a viagem de cruzeiro, porém as outras afirmativas que diziam 

respeito a se sentir como personagem de um filme, como outra pessoa ou em outro 

tempo e lugar não obtiveram concordância em grande número, ficando com uma 

média de 3,5% como mostra a figura. 

 

      Figura 33: Dimensão Escapismo 
        Fonte: Elaboração própria, 2013. 

 

3,5 4 4,5 5

A decoração do navio será atraente.

A decoração do navio irá valorizar o
ambiente.

Será prazeroso estar no navio.

Sentirei uma verdadeira harmonia no
ambiente do navio.

Médias (depois) Médias (antes)

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

Eu me sentirei diferente no navio, como
um personagem de um filme.

Esta experiência fará com que eu me
imagine sendo outra pessoa.

Eu fugirei completamente da minha rotina
diária.

Eu me sentirei como se estivesse fora da
realidade, em outro tempo e lugar.

Médias (depois) Médias (antes)
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Na dimensão social, foi constatado que a grande maioria dos entrevistados 

concordava que estariam realizando um sonho com a viagem e que fariam novos 

amigos. Os dois quesitos tiveram média acima de 4,20. 

É de suma importância analisar o antes e depois da experiência para 

determinar se o serviço oferecido atingiu a expectativa do passageiro, já que se 

tratando de uma atividade turística como a de uma viagem de cruzeiro o 

comportamento do consumidor pode ser analisado de diversas formas e pode estar 

associado á diversos tipos de desejos e motivações. 

Para finalizar o questionário, a avaliação feita é de expectativa. Sendo assim, 

97,3% dos entrevistados, baseado em uma quantidade de 150 questionários, 

sentiram suas expectativas atendidas ao realizar a viagem e apenas 2,7% não 

tiveram suas expectativas atendidas. 

Este número revela que a viagem de cruzeiro agradou aos passageiros 

entrevistados e obteve resultado positivo nesta pesquisa. 

 

 

                     Figura 34: Suas expectativas foram atendidas? 
                         Fonte: Elaboração própria, 2013. 
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4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O segmento de cruzeiros marítimos apresenta significativo crescimento a 

cada ano no mundo, e no Brasil é um fator que movimenta a economia de diversas 

localidades com o expressivo aumento de interesse e de condições por parte dos 

brasileiros pela atividade percebidos nas últimas temporadas de operação nos 

principais portos do Brasil.  

Dado o fato de que ainda existem poucos estudos sobre o assunto, a 

presente pesquisa teve a finalidade de acrescentar ao meio acadêmico 

conhecimentos sobre as motivações e os fatores que influenciam nas percepções 

dos passageiros de cruzeiros. 

A pesquisa realizada no porto do Rio de Janeiro somente para brasileiros 

buscou mensurar o nível de expectativas dos passageiros antes do embarque e o 

nível de satisfação com relação á experiência após a viagem.  

Os resultados foram obtidos através de dois diferentes questionários 

adaptados de um estudo dos autores Hosany e Witham (2009), com foco em quatro 

dimensões de experiência: educação, entretenimento, estética e escapismo. 

 O resultado mostra que em alguns itens houve uma diferença 

estatisticamente significativa com relação ao que o entrevistado esperava da 

experiência e o que realmente vivenciou. 

Porém, em todos os quesitos analisados o resultado foi satisfatório ficando 

acima da média e mostrando que a experiência de viagem em um cruzeiro, no caso 

do estudo em questão, no navio MSC Orchestra é satisfatória e atende as 

expectativas dos passageiros tanto com relação as dimensões da experiência como 

em relação aos equipamentos e serviços. 

Na avaliação de equipamentos e serviços o item de preço de bebidas foi o 

que revelou um nível de insatisfação mais alto com relação aos outros itens 

avaliados. 

Houve um alto índice de aprovação, intenção de recomendar e intenção de 

refazer o cruzeiro na mesma companhia marítima, o que mostra que a viagem foi 

satisfatória e atendeu as expectativas da maioria dos entrevistados, independente 

de idade, gosto ou expectativa. 

Atualmente há uma grande preocupação por parte das empresas em oferecer 

lazer, comodidade, interação cultural e segurança aos passageiros aliados á 



55 

diferentes formas de pagamentos para que seja possível alcançar e incluir pessoas 

com menor poder aquisitivo e de diferentes classes sociais nesta atividade turística 

que a pouco tempo atrás estava ao alcance apenas de pessoas com poder 

aquisitivo elevado. 

De acordo com o levantamento bibliográfico feito nesta pesquisa, a tendência 

para o mercado de cruzeiros marítimos é o crescimento gradual abrangendo 

diferentes classes sociais com empresas buscando o fortalecimento de suas marcas 

através da satisfação dos seus clientes com os serviços oferecidos. 

Os resultados obtidos nesta pesquisa não correspondem a todos os 

consumidores de cruzeiros marítimos, já que se trata de um estudo baseado em um 

grupo de trezentos passageiros, porém é uma contribuição para as pesquisas neste 

tema, fazendo uma análise atual do cenário desta atividade turística na cidade Rio 

de Janeiro. 
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APENDICE A – Questionário de expectativa (Embarque) 

 
MSC Orchestra – Temporada 2012/2013 
Estação Marítima de Passageiros do Porto do Rio de Janeiro 
Destino:________________________ 
Tipo de cabine: 1) Interna  2)Externa  3)Suíte com varanda 
 

1. Em relação a suas expectativas com este cruzeiro, indique com um (X) o 
quanto você concorda ou discorda das afirmações abaixo:  
 

Eu aprenderei muito durante este 
cruzeiro. 

Discordo 
totalmente 

1 2 3 4 5 
Concordo 
totalmente 

Esta experiência me tornará mais 
bem informado. 

Discordo 
totalmente 

1 2 3 4 5 
Concordo 
totalmente 

Esta será uma verdadeira 
experiência de aprendizado. 

Discordo 
totalmente 

1 2 3 4 5 
Concordo 
totalmente 

Este cruzeiro estimulará minha 
curiosidade em aprender coisas 
novas. 

Discordo 
totalmente 

1 2 3 4 5 
Concordo 
totalmente 

As atividades a bordo serão 
divertidas. 

Discordo 
totalmente 

1 2 3 4 5 
Concordo 
totalmente 

A diversão será estimulante. 
Discordo 
totalmente 

1 2 3 4 5 
Concordo 
totalmente 

As atividades a bordo serão 
alegres. 

Discordo 
totalmente 

1 2 3 4 5 
Concordo 
totalmente 

As atividades a bordo serão 
agradáveis. 

Discordo 
totalmente 

1 2 3 4 5 
Concordo 
totalmente 

A decoração do navio será 
atraente. 

Discordo 
totalmente 

1 2 3 4 5 
Concordo 
totalmente 

A decoração do navio irá 
valorizar o ambiente. 

Discordo 
totalmente 

1 2 3 4 5 
Concordo 
totalmente 

Será prazeroso estar no navio. 
Discordo 
totalmente 

1 2 3 4 5 
Concordo 
totalmente 

Sentirei uma verdadeira 
harmonia no ambiente do navio. 

Discordo 
totalmente 

1 2 3 4 5 
Concordo 
totalmente 

Eu me sentirei diferente no navio, 
como um personagem de um 
filme. 

Discordo 
totalmente 

1 2 3 4 5 
Concordo 
totalmente 

Esta experiência fará com que eu 
me imagine sendo outra pessoa. 

Discordo 
totalmente 

1 2 3 4 5 
Concordo 
totalmente 

Eu fugirei completamente da 
minha rotina diária. 

Discordo 
totalmente 

1 2 3 4 5 
Concordo 
totalmente 
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Eu me sentirei como se estivesse 
fora da realidade, em outro 
tempo e lugar. 

Discordo 
totalmente 

1 2 3 4 5 
Concordo 
totalmente 

Eu irei realizar um sonho neste 
cruzeiro. 

Discordo 
totalmente 

1 2 3 4 5 
Concordo 
totalmente 

Eu farei novos amigos. 
Discordo 
totalmente 

1 2 3 4 5 
Concordo 
totalmente 

 
 

2. Qual é o seu sexo? 
(   ) Feminino (1) 
(   ) Masculino (2) 
 

3. Você já realizou alguma viagem de cruzeiro anteriormente? 
a. (  ) Não (2) 
b. (  ) Sim (1) 

Quantas viagens realizou? ______  
 

4. Mora em que estado e cidade? 
a. Estado___________________ 
b. Cidade ___________________ 

 
5. Qual é o seu estado civil? 

(   ) solteiro (1) 
(   ) casado / união estável (2) 
(   ) divorciado / separado (3) 
(   ) viúvo (4) 
 

6. Você está viajando sozinho ou acompanhado? 
(   ) sozinho (1) 
(   ) acompanhado (2) 
 

7. Em caso de estar viajando acompanhado, como é seu acompanhante?( Pode 
marcar mais de uma opção) 
(   ) marido ou esposa / companheiro ou companheira (1) 
(   ) filhos (2) 
(   ) pais (3) 
(   ) amigos (4) 
(   ) outros (5) 
 

8. Qual a sua faixa etária? 
(   ) Até 18 anos (1) 
(   ) De 19 a 25 anos (2) 
(   ) De 26 a 31 anos (3) 
(   ) De 32 a 45 anos (4) 
(   ) De 46 a 55 anos (5) 
(   ) De 56 a 65 anos (6) 
(   ) Acima de 65 anos (7) 
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9. Qual é a sua renda familiar? 
(   ) Até R$ 751,00 (1) 
(   ) De R$ 752,00 a R$ 1.200,00 (2) 
(   ) De R$ 1.201,00 a R$ 5.174,00 (3) 
(   ) Acima de R$ 5.174,00 (4) 
 

10. Qual a sua escolaridade? 
(   ) Ensino fundamental (1) 
(   ) Ensino médio (2) 
(   ) Ensino superior (3) 
(   ) Pós-Graduação(4) 
 
 

11. Por que você escolheu a Companhia MSC Cruzeiros ?(Pode marcar mais de 
uma opção) 
(  ) Preço mais acessível. (1) 
(  )Indicação de amigos ou familiares. (2) 
(   ) Roteiro da viagem. (3) 
(   ) Possuo o cartão MSC Club. (4) 
(   ) Qualidade do serviço. (5) 
(   ) Confiança na empresa. (6) 
(   ) Indicação do agente de viagens. (7) 
(   ) Outro: __________________ 
 

12. Quais foram suas fontes de informação sobre o cruzeiro? 
(   ) Familiares e amigos (1) 
(   ) Agência de viagens (2) 
(   ) Internet (3) 
(   ) Anúncios em jornais / revistas (4) 
(   ) Televisão (5) 
(   ) Outro: _________________ 
 

13. Você utilizou alguma promoção na compra da passagem? 
(   ) Sim (1) 
(   ) Não (2) 
 

14. Qual foi seu gasto médio para realizar esta viagem (total em reais)? 
(   ) até 2.000,00 (1) 
(   ) até 4.000,00 (2) 
(   ) até 6.000,00 (3) 
(   ) até 8.000,00 (4) 
(   ) até 10.000,00 (5) 
(   ) mais de 10.000,00 (6) 
 

15. De que forma você fez o pagamento de sua viagem? 
(   ) À Vista (em dinheiro, boleto bancário, cheque ou cartão). 
(   ) Parcelado (no cartão,cheque ou boleto bancário).  
Quantas parcelas?  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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APÊNDICE B – Questionário de Experiência (Desembarque) 

 
MSC Orchestra – Temporada 2012/2013 
Estação Marítima de Passageiros do Porto do Rio de Janeiro 
Destino:________________________ 
Tipo de cabine: 1) Interna  2)Externa  3)Suíte com varanda 
 

16. Com relação ao cruzeiro, suas expectativas foram atingidas ? 
(   ) Sim 
(   ) Não 
 

17. Sobre a sua experiência neste cruzeiro, indique o quanto você concorda ou 
discorda das afirmações abaixo:  

Eu aprendi muito durante este 
cruzeiro. 

Discordo 
totalmente 

1 2 3 4 5 
Concordo 
totalmente 

Esta experiência me tornou mais 
bem informado. 

Discordo 
totalmente 

1 2 3 4 5 
Concordo 
totalmente 

Esta foi uma verdadeira 
experiência de aprendizado. 

Discordo 
totalmente 

1 2 3 4 5 
Concordo 
totalmente 

Este cruzeiro estimulou minha 
curiosidade em aprender coisas 
novas. 

Discordo 
totalmente 

1 2 3 4 5 
Concordo 
totalmente 

As atividades a bordo foram 
divertidas. 

Discordo 
totalmente 

1 2 3 4 5 
Concordo 
totalmente 

A diversão foi estimulante. 
Discordo 
totalmente 

1 2 3 4 5 
Concordo 
totalmente 

As atividades a bordo foram 
alegres. 

Discordo 
totalmente 

1 2 3 4 5 
Concordo 
totalmente 

As atividades a bordo foram 
agradáveis. 

Discordo 
totalmente 

1 2 3 4 5 
Concordo 
totalmente 

A decoração do navio era 
atraente. 

Discordo 
totalmente 

1 2 3 4 5 
Concordo 
totalmente 

A decoração do navio valorizava 
os detalhes do ambiente. 

Discordo 
totalmente 

1 2 3 4 5 
Concordo 
totalmente 

Foi prazeroso estar no navio. 
Discordo 
totalmente 

1 2 3 4 5 
Concordo 
totalmente 

Senti uma verdadeira harmonia 
no ambiente do navio. 

Discordo 
totalmente 

1 2 3 4 5 
Concordo 
totalmente 

Eu me senti diferente no navio, 
como um personagem de um 
filme. 

Discordo 
totalmente 

1 2 3 4 5 
Concordo 
totalmente 

Esta experiência fez com que eu 
me imaginasse sendo outra 
pessoa. 

Discordo 
totalmente 

1 2 3 4 5 
Concordo 
totalmente 
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Eu fugi completamente da minha 
rotina diária. 

Discordo 
totalmente 

1 2 3 4 5 
Concordo 
totalmente 

Eu me senti como se estivesse 
fora da realidade, em outro 
tempo e lugar. 

Discordo 
totalmente 

1 2 3 4 5 
Concordo 
totalmente 

Eu realizei um sonho neste 
cruzeiro. 

Discordo 
totalmente 

1 2 3 4 5 
Concordo 
totalmente 

Eu fiz novos amigos. 
Discordo 
totalmente 

1 2 3 4 5 
Concordo 
totalmente 

 
18. Indique abaixo sua avaliação em relação à qualidade dos serviços e 

equipamentos do navio: 
 

Atendimento da tripulação 
Muito 
Ruim (1) 

Mediano 
(2)) 

Muito 
Bom (3) 

Não sei 
(4) 

Limpeza das cabines 
Muito 
Ruim (1) 

Mediano 
(2)) 

Muito 
Bom (3) 

Não sei 
(4) 

Limpeza geral do navio 
Muito 
Ruim (1) 

Mediano 
(2)) 

Muito 
Bom (3) 

Não sei 
(4) 

Qualidade da comida 
Muito 
Ruim (1) 

Mediano 
(2)) 

Muito 
Bom (3) 

Não sei 
(4) 

Temperatura dos 
ambientes internos 

Muito 
Ruim (1) 

Mediano 
(2)) 

Muito 
Bom (3) 

Não sei 
(4) 

Shows e espetáculos 
Muito 
Ruim (1) 

Mediano 
(2)) 

Muito 
Bom (3) 

Não sei 
(4) 

Animadores 
Muito 
Ruim (1) 

Mediano 
(2)) 

Muito 
Bom (3) 

Não sei 
(4) 

Área de lazer (Solarium) 
Muito 
Ruim (1) 

Mediano 
(2)) 

Muito 
Bom (3) 

Não sei 
(4) 

Programação diária 
Muito 
Ruim (1) 

Mediano 
(2)) 

Muito 
Bom (3) 

Não sei 
(4) 

Salão de jogos 
Muito 
Ruim (1) 

Mediano 
(2)) 

Muito 
Bom (3) 

Não sei 
(4) 

Cassino 
Muito 
Ruim (1) 

Mediano 
(2)) 

Muito 
Bom (3) 

Não sei 
(4) 

Free shops 
Muito 
Ruim (1) 

Mediano 
(2)) 

Muito 
Bom (3) 

Não sei 
(4) 

Salão de beleza 
Muito 
Ruim (1) 

Mediano 
(2)) 

Muito 
Bom (3) 

Não sei 
(4) 

Academia 
Muito 
Ruim (1) 

Mediano 
(2)) 

Muito 
Bom (3) 

Não sei 
(4) 

Restaurantes 
Muito 
Ruim (1) 

Mediano 
(2)) 

Muito 
Bom (3) 

Não sei 
(4) 

Cordialidade dos 
tripulantes 

Muito 
Ruim (1) 

Mediano 
(2)) 

Muito 
Bom (3) 

Não sei 
(4) 

Eficiência dos tripulantes 
Muito 
Ruim (1) 

Mediano 
(2)) 

Muito 
Bom (3) 

Não sei 
(4) 
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Preço das bebidas 
Muito 
Ruim (1) 

Mediano 
(2)) 

Muito 
Bom (3) 

Não sei 
(4) 

Conforto da cabine 
Muito 
Ruim (1) 

Mediano 
(2)) 

Muito 
Bom (3) 

Não sei 
(4) 

 
 

19. Como você se consideraria com relação a esta viagem, sendo (1) 
extremamente insatisfeito e (5) extremamente satisfeito? 

Extremamente Insatisfeito 1 2 3 4 5 Extremamente Satisfeito 

 
20. Quanto á sua intenção de fazer outro cruzeiro, na mesma Companhia, sendo 

(1) nenhuma intenção e (5) total intenção? 

Nenhuma Intenção 1 2 3 4 5 Total Intenção 

 
21. Quanto a sua intenção de recomendar a seus amigos e familiares a 

experiência de fazer um cruzeiro nesta companhia, sendo (1) nenhuma 
intenção e (5) total intenção? 

Nenhuma Intenção 1 2 3 4 5 Total Intenção 

 
 

22. Qual é o seu sexo? 
(   ) Feminino (1) 
(   ) Masculino (2) 
 

23. Você já realizou alguma viagem de cruzeiro anteriormente? 
a. (  ) Não (2) 
b. (  ) Sim (1)  

Quantas viagens realizou? ______  
 

24. Mora em que estado e cidade?  
a. Estado ___________________ 
b. Cidade ___________________ 

 
25. Qual é o seu estado civil? 

(   ) solteiro (1) 
(   ) casado / união estável (2) 
(   ) divorciado / separado (3) 
(   ) viúvo (4) 
 

26. Você está viajando sozinho ou acompanhado? 
(   ) sozinho (1) 
(   ) acompanhado (2) 
 

27. Em caso de estar viajando acompanhado, como é seu acompanhante? ( 
Pode marcar mais de uma opção) 
(   ) marido ou esposa / companheiro ou companheira (1) 
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(   ) filhos (2) 
(   ) pais (3) 
(   ) amigos (4) 
(   ) outros (5) 
 

28. Qual a sua faixa etária? 
(   ) Até 18 anos (1) 
(   ) De 19 a 25 anos (2) 
(   ) De 26 a 31 anos (3) 
(   ) De 32 a 45 anos (4) 
(   ) De 46 a 55 anos (5) 
(   ) De 56 a 65 anos (6) 
(   ) Acima de 65 anos (7) 
 

29. Qual é a sua renda familiar? 
(   ) Até R$ 751,00 (1) 
(   ) De R$ 752,00 a R$ 1.200,00 (2) 
(   ) De R$ 1.201,00 a R$ 5.174,00 (3) 
(   ) Acima de R$ 5.174,00 (4) 
 

30. Qual a sua escolaridade? 
(   ) Ensino fundamental  (1) 
(   ) Ensino médio (2) 
(   ) Ensino superior (3) 
(   ) Pós-Graduação (4) 
 
 
 

31. Por que você escolheu a Companhia MSC Cruzeiros ? (Pode marcar mais 
de uma opção) 
(  ) Preço mais acessível. (1) 
(  ) Indicação de amigos ou familiares. (2) 
(   ) Roteiro da viagem. (3) 
(   ) Possuo o cartão MSC Club. (4) 
(   ) Qualidade do serviço. (5) 
(   ) Confiança na empresa. (6) 
(   ) Indicação do agente de viagens. (7) 
(   ) Outro: __________________ 
 

32. Quais foram suas fontes de informação sobre o cruzeiro? 
(   ) Familiares e amigos (1) 
(   ) Agência de viagens (2) 
(   ) Internet (3) 
(   ) Anúncios em jornais / revistas (4) 
(   ) Televisão (5) 
(   ) Outro: _________________ 
 

33. Você utilizou alguma promoção na compra da passagem? 
(   ) Sim (1) 
(   ) Não (2) 
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34. Qual foi seu gasto médio para realizar esta viagem (total em reais)? 

(   ) até 2.000,00 (1) 
(   ) até 4.000,00 (2) 
(   ) até 6.000,00 (3) 
(   ) até 8.000,00 (4) 
(   ) até 10.000,00 (5) 
(   ) mais de 10.000,00 (6) 
 

35. De que forma você fez o pagamento de sua viagem? 
(   ) À Vista (em dinheiro, boleto bancário, cheque ou cartão). 
(   ) Parcelado (no cartão, cheque ou boleto bancário).  
      Quantas parcelas?     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Sua opinião é muito importante para nós. 

Muito Obrigado! 
 

 


