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RESUMO 
 
 

Os cruzeiros são uma atividade turística que vem apresentando crescimento 
significativo a cada ano, inclusive no Brasil, que até a temporada de 2010 / 2011 
ocupava a quinta posição em relação à origem dos passageiros. Embora seja um 
segmento de significativo valor social e econômico, ainda existem poucos estudos 
aprofundados sobre o assunto. São comercializadas atualmente (2012) diversas 
opções de cruzeiros, porém as que apresentam as características mais opostas são 
os cruzeiros populares e os cruzeiros de luxo. Por isso a relevância para os 
profissionais em compreender o perfil de cada uma delas e a que público se 
destinam. Dessa forma, o presente trabalho objetiva apresentar os cruzeiros 
marítimos, desde seu início, utilizando dados e fatos históricos; mostrar a atual 
situação da atividade no mundo, principalmente no Brasil; identificar quais são as 
principais companhias que navegam pelo litoral brasileiro com suas características e 
compará-las às companhias de luxo comercializadas no Brasil. Por fim, busca 
identificar o principal fator que vai influenciar a escolha entre um tipo de companhia 
ou outro e o que pode estar interferindo no resultado. Tal pesquisa identificou que o 
principal fator é o perfil do cruzeirista, e que o agente de viagem pode interferir muito 
nessa escolha. 
 
Palavras-chave: Companhias marítimas. Cruzeiros marítimos. Companhias 
populares. Companhias de luxo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ABSTRACT 
 
 

Cruises are a tourist activity that has been showing significant growth every year, 
including in Brazil, a country which, up to the 2010 / 2011 season, was ranked fifth in 
relation to the passengers’ origin. Despite being a segment of such social and 
economic value, there are still few extensive studies about the subject. Several 
options of cruises are marketed nowadays (2012) but the ones which shows the most 
opposite characteristics are the popular cruises and the luxury ones. That is why it is 
relevant for the fields’ professionals to understand their profiles and their audience. 
Therefore, this study intends to introduce the sea cruises, from their beginning, using 
historical data and facts; show the present status of this activity in the world, mainly 
in Brazil; identify the main companies which sail on Brazil’s coast with their 
characteristics and compare them to the luxury companies marketed in Brazil. 
Finally, this study aims to identify the main factor that influences the choice between 
one kind of company or another, and what might be interfering in the outcome. This 
research identified the cruiser profile as the main factor and that the travel agent can 
interfere a lot in the choise. 
 
Keywords: Sea companies. Sea cruises. Popular cruises. Luxury companies. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 
As viagens de cruzeiro vêm se tornando cada vez mais populares entre os 

brasileiros. A cada ano é maior o número de passageiros a bordo dos navios que 

fazem temporadas por aqui, porém esses navios não são os únicos comercializados 

no Brasil. O presente trabalho tem como tema as companhias de cruzeiros no Brasil, 

destacando os pontos em comum, que as caracterizam como “populares” e o que as 

diferenciam das companhias de luxo, especificamente três delas que possuem 

representação e são comercializadas no Brasil, também destacando suas 

características em comum e o que as tornam “luxuosas”.  

A hipótese é que o principal influenciador para a escolha entre as companhias 

populares ou as companhias de luxo não seria simplesmente o preço, mas sim o 

perfil do passageiro e o que ele espera da viagem.    

O objetivo é verificar as características que diferenciam os cruzeiros 

populares que navegam pela costa brasileira dos cruzeiros de luxo. Pessoas que 

não gostam de estar em um navio com mais de 1.000 passageiros não precisam 

desistir de fazer cruzeiros, pois existem outras possibilidades feitas exatamente para 

atendê-las, mas que infelizmente não são muito conhecidas pelo mercado brasileiro. 

Dessa forma, a questão-problema encontrada foi a falta de conhecimento do 

público em geral e também das agências de viagem sobre o produto de luxo. O que 

é vendido e mais divulgado no Brasil são as companhias populares, que agradam 

grande parte dos brasileiros, e vem aumentando suas vendas a cada ano, porém, 

segundo estudo da ABREMAR (Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos), 

10,9% dos cruzeiristas das companhias populares no Brasil não pretendem fazer 

outra viagem ou não sabem se voltam. Além desses existem também, segundo Ilya 

Hirsch, diretor da operadora Qualitours, “o indivíduo que não quer participar da 

corrida por um lugar ao sol ou à sombra do convés (...) enfrentar filas de bufê, comer 

cachorro-quente entre as principais refeições. Não basta fazer parte apenas de uma 

multidão de passageiros” (AMARAL, 2006, p. 190).   

É por isso que a análise dessas empresas de luxo se torna tão importante, 

para que esses passageiros que buscam algo diferente não desistam dos cruzeiros, 

mas sim encontrem aquilo que procuram. O tema é relevante e de interesse 
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principalmente dos agentes de viagem e outros profissionais do mercado de 

cruzeiros, dos acadêmicos e dos estudantes da área.  

Este estudo se estrutura em seis capítulos. O primeiro é a apresentação do 

tema, sua relevância, a hipótese, seu objetivo e justificativas, a questão-problema 

que levou a autora a escolher tal tema e o detalhamento da metodologia utilizada 

para desenvolvimento de cada capítulo. 

O segundo capítulo apresenta breve histórico dos cruzeiros, deste o início do 

uso dos navios, passando pela fase em que eles deixaram de ser utilizados como 

meio de transporte até seu retorno como “destino turístico”. Contempla também a 

situação do mercado de cruzeiros marítimos atualmente (2012), com apresentação 

de dados numéricos que mostram a quantidade de navios, de companhias e os 

principais portos. Para isto, foram feitas pesquisas em livros de história, livros sobre 

o transporte turístico em geral e sobre cruzeiros, além da busca de dados numéricos 

divulgados pela Cruise Line International Association - CLIA. 

O terceiro faz um panorama geral dos cruzeiros no Brasil, seu histórico, dados 

que comprovam o crescimento da atividade no país nos últimos anos e apresenta as 

quatro principais companhias marítimas que todas as temporadas estão em nosso 

litoral: a MSC, a Costa, a Royal Caribbean e a Ibero, além das características em 

comum entre elas.  Utilizou-se a metodologia da pesquisa bibliográfica,com busca de 

dados numéricos da ABREMAR e consulta eletrônica aos sites das companhias 

marítimas, onde estão todas as informações a respeito das atividades a bordo e da 

estrutura desses navios. Foi realizado também, contato com funcionários da 

empresa Pennant Serviços Marítimos, que agencia os navios da MSC no Rio de 

Janeiro, para obtenção de informações verbais. 

O quarto capítulo aborda as companhias de luxo, detalha cada uma das três 

escolhidas como base para o estudo (Silversea, Seabourn e Regent), relata suas 

características particulares, que são seus diferenciais, e os pontos em comum entre 

as três, que as classificam como “de luxo”. Foi realizada a busca de informações nos 

sites, folhetos e catálogos das próprias companhias e utilizou-se ainda as 

informações obtidas em entrevistas com funcionários da Blue Sea, operadora que as 

representam. 

O quinto capítulo mostra como é feita a comercialização desses produtos no 

Brasil e apresenta o resultado de pesquisa feita com agências de viagem do Rio de 

Janeiro sobre o conhecimento destas a respeito das companhias de luxo, bem como 
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as informações constantes das entrevistas com funcionários e com o ex-diretor da 

Blue Sea, atual diretor de vendas da Silversea no Brasil e com agências de viagem 

do Rio e de Niterói escolhidas aleatoriamente.    

O sexto e último capítulo apresenta as considerações finais e sugestões para 

futuros estudos sobre o assunto.  
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2 HISTÓRICO 

 
 

Na história das civilizações o transporte marítimo foi de grande relevância 

para a difusão comercial e cultural. Segundo Amaral (2009, p. 1), não é importante 

saber quem foi e quando foi utilizado um barco pela primeira vez, mas se 

entendermos o porque dos deslocamentos e os elementos envolvidos podemos ver 

que a história dos cruzeiros marítimos se confunde não só com a história das 

navegações, mas com a dos transportes de forma geral.  

Ainda de acordo com Amaral (2009, p. 1), desde os primórdios da evolução 

da sociedade como conhecemos e dos transportes, a busca por riquezas motiva o 

deslocamento, seja para conquistar novas terras e seus recursos ou para o 

descobrimento das possibilidades em outras localidades. Na história mundial 

podemos ver que muitos desses descobrimentos só foram possíveis com o uso das 

embarcações, a expansão marítima e as chamadas “Grandes Navegações” que teve 

seu início no século XV:  

 

A expansão ultramarina européia deu início ao processo da Revolução 
Comercial, que caracterizou os séculos XV, XVI e XVII. Por intermédio das 
Grandes Navegações, pela primeira vez na história o mundo seria 
totalmente interligado. Somente então é possível falar de uma história em 
escala mundial. (MELLO E COSTA,1999) 

 

Segundo alguns autores o país pioneiro na expansão marítima foi Portugal, 

por diversos fatores que o favoreciam, mas aquele que parece ter sido o diferencial 

foi sua precoce centralização política. Segundo Koshiba e Pereira (1996, p. 14),  

 

Devido aos riscos, a exploração do Atlântico não atraia investimentos 
particulares, em consequência, a expansão só poderia ser feita com a 
iniciativa do Estado, pois era o único agente capaz de investir grandes 
recursos sem temer os prejuízos [...]. Daí a importância da centralização, 
sem a qual esse agente investidor da expansão marítima não existiria. 

 

A princípio eram usados as barcas e os barinéis, que eram embarcações 

menores que as caravelas. As barcas comportavam aproximadamente 20 tripulantes 

enquanto os barinéis comportavam cerca de 30. Esse último, segundo Mello e Costa 

(1999, p. 25) 
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Eram pequenos barcos de dois mastros e velas quadrangulares, que logo 
foram substituídos pelas caravelas, de três mastros e velas triangulares. O 
comprimento médio delas era 25 metros, largura de oito a dez metros, 
profundidade de quatro a seis metros e velocidade de aproximadamente 15 
quilômetros por hora. 

 

No século XIX as embarcações já estavam mais modernas, a madeira das 

caravelas foi substituída pelo ferro e as velas pelo uso do vapor. Os navios eram 

utilizados como transporte de carga e também de pessoas a trabalho ou em viagens. 

Segundo Palhares (2006) em meados do século XIX surgiram as viagens 

“descontraídas”, com o propósito de se visitar vários destinos. No início do século XX 

empresas como a White Star Line e a P&O (Peninsular and Oriental Steam 

Navigation Company) passaram a operar cruzeiros regulares. De acordo com Roná 

(2002, p. 50), “os navios transatlânticos eram, na virada do século XIX para o XX, o 

supremo símbolo mecanizado de potência de um país ou nação. Ter o maior, o mais 

rápido ou o mais luxuoso navio do mundo era uma ambição claramente enunciada”.  

É claro que por melhores que fossem, os navios não contavam com certos 

confortos modernos como ar condicionado e estabilizadores. Eles eram divididos 

entre classes sociais, as classes menos privilegiadas usavam banheiros partilhados. 

Os grandes marcos nesse período foram os navios Olympic, Britannic e o lendário 

Titanic, naufragado em 1912, da empresa White Star Lines.   

 
 
2.1 QUEDA E RETORNO DOS TRANSPORTES MARÍTIMOS 

 
 
No período entre guerras, os navios também eram muito utilizados por 

imigrantes em busca de uma vida melhor em outros países e foram usados por 

soldados que retornavam as suas casas. Mas logo após a segunda guerra mundial, 

começou o declínio dessa fase das navegações com a proliferação das rotas aéreas 

na década de 1960. Segundo Amaral (2002), os jatos eram uma opção mais rápida 

e cômoda para o transporte intercontinental e causou uma alteração no paradigma 

dos transportes. 

Ainda segundo Amaral (2002), o desenvolvimento da aviação forçou os donos 

das empresas de navegação a mudarem seu foco de atuação. Agora não importava 

mais o quão rápido eles poderiam chegar, pois eles haviam perdido sua função de 

transportadores, o diferencial deveria ser outro. De acordo com Roná (2002), melhor 
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fizeram aqueles que passaram a dedicar-se ao lazer, implantando os cruzeiros 

marítimos. 

Como o navio agora não era mais o meio de transporte e sim o destino em si, 

as companhias tiveram que inovar para atrair mais hóspedes. Uma alternativa foi a 

criação do programa Air/Sea, onde o passageiro tinha a passagem aérea para o 

porto de embarque e para o retorno a casa sem cobrança extra no preço do pacote. 

Segundo Amaral (2002), algumas companhias buscavam garantir alta ocupação de 

seus navios fazendo bloqueios e até fretamento de aeronaves. 

Além disso, nesse momento houve uma mudança nos serviços oferecidos e 

na estrutura dos navios, que agora focavam somente no conforto do passageiro e 

em seu entretenimento a bordo: “o objetivo do cruzeiro é em grande parte fazer com 

que seus hóspedes desfrutem de ótima infra-estrutura que os navios oferecem, além 

de visitarem pontos turísticos ao longo da viagem” (Jesus, 2004). 

Na década de 1970, surgiram as empresas que passaram a ditar o ritmo do 

mercado desde então: a Royal Caribbean Cruise lines (que passou a se chamar 

Royal Caribbean International) e a Carnival Cruise Line. 

 
 
2.2 O MERCADO DE CRUZEIROS MARÍTIMOS HOJE (2012) 

 
 
Hoje, os cruzeiros marítimos são o segmento turístico que mais cresce no 

mundo todo, segundo Jesus (2004), do site Revista Turismo1. É o primeiro interesse 

dos consumidores de acordo com a CLIA (2012). Vê-se atualmente que as principais 

empresas turísticas vêm aumentando o número de sua frota e ampliando seus 

roteiros. De acordo com pesquisas divulgadas pela CLIA, 13 novos navios foram 

lançados no ano de 2011, o que significou um aumento de 14.886 leitos disponíveis 

e 14 novos navios são esperados para o ano de 2012, 17.984 novos leitos. A CLIA 

também divulgou um aumento de 7,5% no número de passageiros viajados entre 

1980 e 2011, a pesquisa mostra também um número de 225 milhões de hóspedes 

viajados entre 1980 e 2011. Esse fato se deve não só pelo aumento dos navios, mas 

também dos novos destinos, novos itinerários e as inovadoras atividades e 

facilidades a bordo. 

                                                 
1
 Disponível em www.revistaturismo.com.br/artigos/transportes.htm 

http://www.revistaturismo.com.br/artigos/transportes.htm
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Esses transatlânticos, atualmente, contam com modernos equipamentos de 

entretenimento, a ponto dos passageiros terem atividades para todo o dia: eles 

encontram a bordo piscinas, em alguns navios até piscinas de onda2, quadra 

esportiva, mini campos de golfe, espaços para recreação infantil, spas, salão de 

beleza, sala de jogos, cassino, shoppings, restaurantes especiais como japonês e 

chinês, confeitarias, cafeterias, sorveterias, teatro, bares e boates. Além dos navios 

mais modernos que contam com réplicas do Central Park3, muros de escalada e 

toboáguas. 

Esses navios vêm sendo aprimorados a cada ano para atender a um público 

cada vez mais exigente. Enquanto existem aqueles passageiros saudosos da época 

dos navios de gala com um ambiente requintado e sofisticado, existe o público que 

busca um passeio mais descontraído, com preços mais acessíveis. 

Por isso a segmentação do mercado de cruzeiro se apresenta como uma 

realidade. Segundo Roná (2002), “a unificação do público em torno de uma 

preferência em comum facilita tanto a organização das atividades oferecidas quanto 

ao próprio relacionamento entre os viajantes”. Umas companhias oferecem um 

serviço em padrão econômico, sem deixar de lado o conforto e a beleza, com 

atividade para todas as idades e preços acessíveis, para atender a um público cada 

vez maior e com navios cada vez maiores. Outras companhias oferecem um serviço 

mais requintado, para atender a um público específico, que busca uma experiência 

única e fora dos padrões.  

 
 

2.2.1 NÚMERO DE COMPANHIAS E EMBARCAÇÕES 
 
 

Existem atualmente (2012), 26 companhias de cruzeiros associadas à CLIA  

como a Royal Caribbean, a Carnival Cruises, Cunard, Celebrity Cruises, Azamara 

Club Cruises, Costa Cruzeiros, a Regent Seven Seas Cruises, Disney Cruise Line, 

Silversea, Seabourn, Seadrem, Princess, MSC Cruzeiros, Crystal Cruises e 

Norwegian Cruise Line entre outras. Das empresas citadas, algumas possuem frota 

com grande número de navios enquanto outras possuem somente alguns como 

mostra a tabela 1. As que têm as maiores frotas são respectivamente a Carnival, 

dentre eles os novos Carnival Breeze, Magic e Sunshine, seguida da Royal, com os 

                                                 
2
 Allure of the Seas e Oasis of the Seas 

3
 Allure of the Seas e Oasis of the Seas  
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navios Alllure of the Seas e o Oasis of the Seas, atualmente os maiores do mundo. 

Em seguida temos a Princess, a Costa, a MSC e a NCL que estão empatadas, 

seguidas pela Celebrity. Com menos navios encontram-se a Silversea e a Seabourn, 

a Disney Cruises, a Cunard, com os famosos Queen Mary 2, Queen Elizabeth e o 

Queen Victoria, a Regent e a Ibero. Por último estão a Azamara, a Seadream e a 

Crystal (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Relação de Companhias Marítimas pela Quantidade de Navios de sua Frota 

Relação de Companhias Marítimas  Quantidade de Navios de sua Frota 

CARNIVAL 25 

ROYAL CARIBBEAN 22 

PRINCESS 17 

COSTA CROCIERE 14 

MSC CROCIERE 12 

NCL 12 

CELEBRITY CRUISES 11 

SILVERSEA 6 

SEABOURN 6 

DISNEY 4 

CUNARD 3 

REGENT 3 

IBERO CRUZEIROS 3 

AZAMARA 2 

SEADREAM 2 

CRYSTAL 2 
Fonte: Cruise Line International Association, 2012. 

 
 
 A tabela acima apresenta uma relação com as 16 principais companhias 
marítimas associadas a CLIA.  
 
 
2.2.2 PRINCIPAIS LOCALIDADES 
  
 

A tabela 2 apresenta a relação das principais regiões por onde os navios 

fazem suas escalas durante o ano e o número de leitos por dia no ano de 2011 em 

cada uma delas: 
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Tabela 2 - Principais Destinos dos Cruzeiros 

Principais Destinos dos Cruzeiros (leitos por dia) 

Caribe 36,2 milhões 

Mediterrâneo 21,99 milhões 

Europa / Escandinávia 8,47 milhões 

Alaska 6,65 milhões 

Bahamas 6,5 milhões 

México 3,51 milhões 

Transatlânticos 3,1 milhões 

Austrália / Nova Zelândia / Pacífico 2,9 milhões 

Canal do Panamá 2,69 milhões 

América do Sul 2,6 milhões 

Havaí 2,19 milhões 
  Fonte: Cruise Line International Association, 2012 Industry Update. 

 
 
Segundo Amaral (2002, p. 32), “a sazonalidade está intimamente ligada a 

questões como clima e condições de navegação para cada destino”. Como exemplo, 

as regiões Bahamas e América do Sul são mais visitadas pelos navios entre o final e 

o início do ano, enquanto o Alasca recebe mais navios nos meses de Maio, Junho, 

Julho, Agosto e Setembro. No Mediterrâneo, os navios estão predominantemente de 

junho a setembro. O Caribe é uma exceção, pois existem navios que ficam por lá o 

ano todo.   

Com relação à origem dos cruzeiristas, de acordo com o estudo realizado 

pela Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos (ABREMAR, 2011), os 

americanos estão em primeiro lugar, representando 10,1 milhões, enquanto a 

Europa aproxima-se dos quatro milhões, sendo 1,65 milhão da Inglaterra, 1,26 

milhão da Alemanha e 850 mil da Itália.  O Brasil ocupava até a temporada 

2010/2011 a quinta posição. 
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3 CRUZEIROS NO BRASIL 

 
 

Os cruzeiros marítimos estão em alta no Brasil. Segundo a ABREMAR (2011), 

alguns números comprovam a importância dos cruzeiros no país. Desde a 

temporada de 2004/2005 houve aumento do número de navios e de rotas. Enquanto 

a temporada de 2004/2005 teve aproximadamente 140 mil cruzeiristas, na 

temporada de 2010/2011 foram contabilizados aproximadamente 800 mil. 

Referente aos números dos navios, vê-se aumento de 2004 até a temporada 

2010/2011 como mostra a tabela 3: 

 

Tabela 3 - Números dos Cruzeiros Marítimos no Brasil (de 2004 a 2011) 

Números dos Cruzeiros Marítimos no Brasil (de 2004 a 2011) 

 
2004/ 
2005 

2005/ 
2006 

2006/ 
2007 

2007/ 
2008 

2008/ 
2009 

2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

Número de 
Navios 

6 9 11 14 16 18 20 

Total de 
passageiros 

139.430 225.178 300.017 396.119 521.983 720.621 792.752 

Fonte: ABREMAR (www.abremar.com.br), abril/2012. 
 

 
Ainda de acordo com a ABREMAR, na temporada de 2011/2012 houve 

diminuição no número de navios, somente 17 vieram para o Brasil. Porém o número 

de cruzeiristas continuou crescente, com aproximadamente 894.833 hóspedes. Além 

de ter sido a maior temporada realizada no Brasil, com início em 25 de outubro de 

2011 e término em maio de 2012.  

Desses totais de passageiros embarcados, pode-se afirmar que são 

predominantemente brasileiros. Na temporada de 2004/2005, do total de hóspedes, 

somente 14.682 eram estrangeiros. Esse número também foi aumentando de acordo 

com o aumento da oferta, mas ainda assim não se compara com a quantidade de 

passageiros locais. Na temporada de 2010/2011 somente 99.029 eram estrangeiros.  

Os números representam um impacto significativo para o Brasil, já que esses 

navios trazem passageiros e tripulantes dispostos a gastar nos locais visitados com 

souveniers, passeios turísticos, alimentação, hospedagem nos portos de 

embarque/desembarque e transporte (táxis, transfers, aluguel de carro).  Além da 

movimentação econômica gerada pelos passageiros e tripulantes, ainda existe o 

impacto gerado pelas companhias marítimas, dentre eles, os gastos com 
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combustível, custos portuários, compra de suprimentos e comissões as agências e 

operadoras de viagens. 

   

Os cruzeiros marítimos [...] movimentam a economia, aumentam o fluxo de 
visitas nas cidades, geram empregos, estimulam a entrada de divisas e 
promovem o Brasil, também, no âmbito internacional, contribuindo com a 
entrada de turistas estrangeiros no país. (ABREMAR, 2012) 

 

De acordo com a ABREMAR (2011), na temporada de 2010/2011 os impactos 

totais foram de R$1,4 bilhões, sendo R$893,5 milhões gerados pelas companhias 

marítimas e R$522,5 milhões gerados pelos gastos dos cruzeiristas e tripulantes.  

 
 
3.1 INÍCIO DOS CRUZEIROS NO BRASIL 
 
 

Segundo Amaral (2006, p.88), “o segmento de cruzeiros marítimos no Brasil 

teve início com os navios do Lloyd Brasileiro, com os fretamentos organizados pela 

Agaxtur, nas mãos visionárias e criativas de Aldo Leone”. 

A Companhia Nacional de Navegação Costeira, que posteriormente passou a 

se chamar Lloyd Brasileiro, adquiriu em 1961, de estaleiros da Espanha e 

Iugoslávia, quatro navios para prestar serviços de cabotagem no Brasil. As primeiras 

agências a fretar esses navios foram a Exprinter e a Touring Club, porém as viagens 

só começaram a ter grande êxito e a atrair a alta sociedade quando, em 1963 Aldo 

Leone da operadora de viagens Agaxtur, firmou um contrato e fretou o navio Rosa 

da Fonseca para uma viagem de 26 dias a Manaus.  

Como a Agaxtur se tornou conhecida por sua experiência com cruzeiros no 

Brasil, a companhia Costa Armatori (atualmente Costa Cruzeiros) ofereceu seu 

navio, Andrea C, de bandeira italiana, para realizar viagens organizadas por Aldo. 

Após esse navio outros da linha C vieram para o Brasil, como o Franca C, o Enrico 

C, Eugenio C e o Frederico C, o Costa Allegra, Costa Marina entre outros, 

começando assim as visitas dos grandes transatlânticos a costa brasileira. 

 
 
3.1.1 REGIME DE CABOTAGEM NO BRASIL 
 
 

Esses navios estrangeiros realizavam o regime de Cabotagem (navegação 

entre portos de um mesmo país com navios de bandeira estrangeira) até que a 
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atividade foi freada com a proibição total desse regime prevista em norma da 

Constituição de 1988. Essa norma foi revogada em 1996 e só então os cruzeiros 

retornaram ao Brasil. 

Atualmente os navios que realizam cabotagem no Brasil trafegam no regime 

especial de admissão temporária. Esse regime é submetido à Instrução Normativa 

SRF nº 137, de 23 de novembro de 1998 que regula a entrada de navio estrangeiro 

no território nacional e a sua movimentação pela costa brasileira, em viagem de 

cruzeiro que inclui escala em portos nacionais, esses são submetidos ao tratamento 

tributário e ao controle aduaneiro estabelecidos. Normalmente os portos de entrada 

dos navios nesse regime são Recife e Fortaleza4 por questões logísticas, porém 

qualquer outro porto que ofereça estrutura e conte com a presença da polícia federal 

pode servir como portão de entrada. Nesses portos eles apresentam as 

documentações necessárias e declaram um representante legal no país, pessoa 

jurídica que assume a condição de mandatário e será o responsável financeiro. 

Os navios que fazem a temporada por aqui devem ainda obedecer a 

resolução normativa no 66, de 08 de novembro de 2005, artigo seis que estipula um 

mínimo de 25% de brasileiros trabalhando a bordo para embarcações que 

permaneçam no país por mais de 90 dias. 

Além dos navios que realizam a cabotagem, alguns outros, que não fazem 

uma temporada no Brasil, mas passam por aqui esporádicas vezes, fazem a 

chamada navegação de longo curso, que é a realizada entre portos de diferentes 

países. 

 
 
3.2 PRINCIPAIS COMPANHIAS 
 
 

As companhias que enviam navios para passar uma temporada no Brasil são 

basicamente as mesmas todos os anos. As principais são a MSC Cruzeiros, a Costa 

Cruzeiros, a Royal Caribbean e a Ibero Cruzeiros (que pertence ao grupo Costa). 

 
 
 
 
 

                                                 
4
 Informação verbal concedida por David Mota, diretor da empresa Pennant Serviços Marítimos, que 

agencia os navios da MSC. 
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3.2.1 MSC CRUZEIROS 
 
 

A Mediterranean Shipping Cruises (MSC) é uma empresa italiana (Figura 1). 

Sua culinária é tipicamente italiana, com destaque para as pizzas e os sorvetes. 

Seus principais roteiros são Mediterrâneo, América do Norte e do Sul e Norte da 

Europa. Seus maiores navios são o Fantasia, o Splendida e o Divina, que foi 

inaugurado em maio de 2012. A MSC trouxe na temporada 2011/2012 quatro navios 

para o Brasil: Orchestra, Musica, Opera e Armonia. Para temporada 2012/2013 já 

estão confirmados novamente quatro navios, repetindo o Orchestra e o Musica, e 

pela primeira vez o Fantasia e o Magnifica, dois de seus navios mais novos. A 

capacidade desses navios vai de 2.087 (Armonia) a 3.959 (Fantasia) passageiros. 

 

 

Figura 1: Logotipo MSC Cruzeiros. Fonte: MSC, 2012 

 

 
3.2.2 COSTA CRUZEIROS 
 
 

A Costa Cruzeiros (Figura 2) é uma companhia italiana com 60 anos de 

história. Atualmente pertence ao grupo Carnival Corporation. Seus principais roteiros 

são o Mediterrâneo, Caribe, Mar Vermelho, América do Sul, Oceano Indico e o 

Extremo Oriente. Foi a primeira empresa estrangeira a vir ao Brasil, como citado 

anteriormente, e costuma trazer uma novidade a cada ano. Na última temporada 

(2011/2012) trouxe os navios Costa Pacifica, Fortuna, Magica e Victoria. Para a 

temporada 2012/2013 já confirmou a vinda de cinco navios: os novos Costa 

Favolosa e Fascinosa; que também foi inaugurado em maio de 2012 e os Costa 

Serena, Fortuna e Magica. A capacidade desses navios vai de 2.394 (Victoria) a 

3.800 (Favolosa e Fascinosa) passageiros. 
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Figura 2: Logotipo Costa Cruzeiros. Fonte: Costa Cruzeiros, 2012 

  

 
3.2.3 ROYAL CARIBBEAN 
 
 

A Royal Caribbean (Figura 3) é uma das maiores companhias de cruzeiros. É 

uma empresa americana que no passado só navegava pelas ilhas do Caribe, mas 

atualmente (2012) possui roteiros por muitos destinos, os principais são, além do 

Caribe, o Mediterrâneo, Bahamas, Canal do Panamá, Alasca, Havaí, América do 

Sul, Ásia e Norte da Europa. A Royal inovou com seus principais navios (e maiores 

do mundo) que possuem piscinas de onda, teatro das águas, cabines com varandas 

para dentro do navio e réplicas do Central Park. Esses navios ainda não vêem para 

o Brasil. Na última temporada a Royal trouxe o Splendour of the Seas e o Vision of 

the Seas. Para a próxima só confirmou a vinda do Splendour. A capacidade desses 

dois navios é 2.435 passageiros. 

 

 

Figura 3: Logotipo Royal Caribbean. Fonte: Royal Carribean, 2012 
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3.2.4 IBERO CRUZEIROS 
 
 

Por último, a Ibero Cruzeiros (Figura 4), é uma companhia espanhola 

pertencente à Costa Cruzeiros, o que a torna parte da Carnival Coorporation. Sua 

tripulação atende em espanhol, inglês e português. O preço inclui bebidas nos 

horários das refeições. Possui três navios, os Gran Holiday, Gran Mistral e Gran 

Celebration. Seus principais destinos são o Mediterrâneo, América do Sul, e o Norte 

da Europa. Na temporada de 2011/2012 os três navios estiveram no Brasil e já estão 

confirmados para a próxima temporada. A capacidade deles é de 1.700 (Gran 

Mistral), 1848 (Gran Holiday) e 1896 (Gran Celebration) passageiros. 

 

 

Figura 4: Logotipo Ibero Cruzeiros. Fonte: Ibero Cruzeiros, 2012 

 
  
3.3 PRINCIPAIS PORTOS 
 
 

De acordo com a ABREMAR (2011), os portos5 mais visitados no Brasil são: 

Búzios, Cabo Frio, Ilhéus, Ilha Bela, Ilha Grande, Maceió, Natal, Paraty, Porto Belo, 

Recife, Rio de Janeiro, Santos, Salvador, Santarém, Ubatuba e Vitória. 

Os principais portos de embarque e desembarque são o Rio de Janeiro e 

Santos. Considerando a movimentação com os gastos dos cruzeiristas e tripulantes, 

os principais portos do Brasil na temporada 2010/2011 foram respectivamente Rio 

de Janeiro, Santos, Búzios, Salvador e Ilha Bela.  

Ainda não foram registrados dados sobre os gastos dos hóspedes da 

temporada 2011/2012, mas com relação ao número de passageiros embarcados, 

                                                 
5
 Embora a ABREMAR considere todos portos, algumas localidades possuem somente um píer. 
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segundo a ABREMAR, Santos foi o primeiro, seguido do Rio, e os portos de Natal, 

Porto Belo, Recife e Fortaleza registraram a maior alta no número de visitantes.    

 
 

3.4 PERFIL DOS PASSAGEIROS 
 
 

Segundo a ABREMAR (2011), com relação à origem, a maior parte dos 

hóspedes dos cruzeiros no Brasil é de brasileiros, como visto anteriormente. Da 

pequena porcentagem de estrangeiros a maior parte são os Argentinos. Na 

temporada de 2010/2011, dos 99.029 estrangeiros 75% (74.200) eram argentinos. 

Isso se dá pelo fato de que alguns navios que realizam cabotagem no Brasil também 

fazem algumas escalas em Buenos Aires, onde alguns passageiros embarcam. 

Ainda baseado na ABREMAR (2011), temporada de 2010/2011, vê-se que 

dos brasileiros, a grande maioria procede de São Paulo (61,1%), seguido do estado 

do Rio de Janeiro (12%) e do estado do Paraná (5,9%). 

No que diz respeito ao perfil desses cruzeiristas, pode-se dizer que há uma 

diferença visível de perfil dos passageiros dos cruzeiros que vão para o Nordeste 

dos que vão para a Argentina. A faixa etária nos cruzeiros com destino a Buenos 

Aires é mais alta e não se vêem muitos jovens, enquanto no nordeste é o oposto; 

com relação ao valor, os cruzeiros para Buenos Aires também se diferenciam dos 

que vão para o Nordeste, eles custam mais6. 

Porém de maneira geral o público está em sua maioria na faixa etária entre 25 

e 44 anos (48,6%), seguido da faixa entre 45 e 54 (19,4%). Os jovens entre 18 e 24 

anos, representam somente 12,2%. As mulheres são a maioria, representado 

55,8%. Referente ao estado civil, 54,4% são casados; 43,8% viajam acompanhados 

por cônjuge ou namorado e 40,3% acompanhado por filhos / parentes. (ABREMAR, 

2011). 

A maior parte está fazendo um cruzeiro pela primeira vez (62,7%) e tem renda 

média de R$2.501,00 a R$5.000,00 (33,7%). Com a intenção de alcançar um público 

com uma renda inferior, muitas companhias vêem apostando nos mini-cruzeiros no 

Brasil. São cruzeiros de dois a quatro dias, e por isso mais baratos, muito 

procurados por passageiros em seu primeiro cruzeiro e/ou que não podem gastar 

muito.  

                                                 
6
 Análise baseada em observações de seguidas viagens para os dois destinos.   
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Esses dados representam uma estimativa geral, mas existem os cruzeiros 

temáticos, onde o perfil do público vai variar de acordo com a proposta do navio.  

Bons exemplos são: as saídas Bem Estar, Dançando a Bordo, Fitness, Carnavios, e 

Roberto Carlos (Costa Cruzeiros), cruzeiros Enogastronômico, Mar & Ação, Beleza 

sem Fronteiras, Universitários e Zezé de Camargo e Luciano (MSC Cruzeiros). 

 
 
3.5 ESTRUTURA DOS CRUZEIROS 
 
 

Os cruzeiros que fazem a costa brasileira são considerados cruzeiros 

populares, pois são programados para atender o grande público. As comidas, os 

passeios e as atividades a bordo procuram atender ao gosto da maioria. A tripulação 

é treinada para atender o perfil do brasileiro de forma geral: gosta do entretenimento, 

dorme tarde, come tarde, gosta de música popular, atividades na piscina, inclusive 

durante a noite, gosta de participar, gosta de festa temática, entre outros aspectos. 

 
  
3.5.1 REFEIÇÕES 
 
 

Os restaurantes não funcionam o dia todo, obedecem aos horários de café da 

manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e em alguns casos bufês de madrugada. O 

café da manhã normalmente é servido no restaurante da piscina (bufê) e no 

restaurante principal (menu). O almoço segue o mesmo padrão, com vasta opção de 

pratos no bufê da piscina e a opção de escolher os pratos no menu do restaurante 

principal.  

Os jantares são servidos em dois turnos, enquanto alguns passageiros estão 

assistindo ao espetáculo do teatro, outros estão jantando, e o contrário. Esses 

turnos devem ser escolhidos no momento em que se efetua a reserva, embora ele 

possa ser trocado a bordo de acordo com a vontade dos passageiros e a 

disponibilidade das mesas, pelo maitre. A Royal Caribbean e a Costa oferecem 

ainda a opção de não escolher um turno específico, o passageiro pode jantar 

livremente no horário que ele preferir a cada dia. Além do jantar nos restaurantes 

principais os hóspedes também têm a opção de jantar no bufê da piscina, sem 

precisar obedecer a turnos (respeitando o horário de funcionamento). 
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Existem outras opções de alimentação sem ser os restaurantes principais e o 

bufê. Os navios oferecem restaurantes especiais, alguns pagos e sujeitos à 

disponibilidade, como japonês, pizzaria, mexicano, etc. Além das lanchonetes e 

cafeterias. O passageiro pode ainda comer na própria cabine, solicitando ao serviço 

de quarto. 

 
 
3.5.2 ENTRETENIMENTO 

 

 
A equipe de entretenimento desses navios muda toda a sua programação 

quando vêm para a temporada brasileira, a principal mudança é nos horários de 

suas atividades, já que o brasileiro não costuma dormir cedo durante a viagem.  

Os passageiros encontram atividades desde 9h na piscina até de madrugada 

na discoteca e nos salões com música ao vivo e com as atividades da equipe de 

animação. 

Durante o dia acontecem jogos na piscina organizados pela equipe de 

animação, além de atividades com aulas de culinária, de arte e idiomas. Os 

passageiros também encontram o serviço de empréstimo de equipamentos 

esportivos como bolas de vôlei e futebol, tacos e bolas de golfe, raquetes, bolas de 

ping pong e pebolim (totó), jogos de tabuleiro e baralhos. 

Durante a noite, o entretenimento fica por conta dos músicos, que animam os 

diversos salões e bares; dos animadores, que organizam jogos, aulas de dança e 

festas; dos artistas, que apresentam diversos espetáculos no teatro diariamente e do 

DJ que comanda a discoteca. 

As crianças e adolescentes também encontram grande variedade de opções 

de lazer. Os navios oferecem espaços dedicados as diferentes faixas etárias, como 

salas de brinquedos para os bebês acompanhados dos responsáveis, mini-clubs 

para as crianças (normalmente de três a oito anos), salas de jogos para os juniors 

(oito a 13 anos) e teen’s disco para os adolescentes. Esses espaços ficam sob o 

comando das equipes de entretenimento para crianças e adolescentes (o mini, 

Junior e teen club) que organizam diferentes programações a cada dia, incluindo 

jogos e festas exclusivas. 
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3.5.3 BARES E BEBIDAS 
 
 

Alguns bares funcionam o dia todo, enquanto outros, só durante a noite. A 

gorjeta dos garçons é paga, na maioria das vezes, antes mesmo do embarque, no 

ato da compra do cruzeiro.   

As únicas bebidas inclusas são água, sucos, iogurtes e leite durante o café da 

manhã e almoço. Algumas empresas ainda disponibilizam garrafas de chá gelado. 

As bebidas industrializadas (como refrigerantes e águas engarrafadas) e alcoólicas 

não estão incluídas, exceto durante as refeições da Ibero Cruzeiros. Os passageiros 

têm a opção de comprar pacotes de bebidas, como pacotes de vinho, de refrigerante 

e cerveja.  

 
 
3.5.4 O QUE ESTÁ INCLUSO 
 
 

O valor das tarifas desses cruzeiros que fazem a temporada brasileira inclui  

as refeições, algumas bebidas durante o café da manhã e o almoço, o 

entretenimento, o uso dos espaços públicos, das toalhas e espreguiçadeiras na 

piscina e a hospedagem. Além da tarifa o hóspede paga as taxas portuárias e de 

governo, a gorjeta e serviços como: excursões, SPA, salão de beleza, Internet, 

serviço de roaming para celular; fotos e lavanderia entre outros. 
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4 COMPANHIAS DE LUXO 

 
 

De acordo com Amaral (2002, p 47), “algumas empresas apostam no 

segmento de cruzeiros de luxo, com preços mais altos, qualidade de serviços 

superior e exclusiva, criando um ambiente mais intimista, em navios menores de até 

900 hóspedes”. 

O objetivo do presente estudo é analisar e apontar o que diferencia as 

modernas companhias de luxo, especificamente três delas: a Silversea, a Seabourn 

e a Regent Seven Seas, que possuem representação no Brasil, das companhias 

populares. Essas três possuem características similares e são elas que as 

diferenciam das companhias populares. No Brasil essas três empresas são 

representadas pela operadora de cruzeiros Blue Sea e segundo Trojman (2012), as 

vendas dos cruzeiros de luxo tiveram boa resposta do mercado. 

É importante ressaltar que esse estudo não visa qualificar tais companhias 

como melhores ou piores prestadoras de serviços, já que cada tipo de empresa 

oferece o serviço que se propõe para atender da melhor forma as expectativas de 

seus consumidores.  

 
 
4.1 AS TRÊS COMPANHIAS 
 
 

Ao longo do texto apresentam-se as três companhias que são base de análise 

do presente trabalho, com suas características particulares e os detalhes que as 

diferenciam. Segundo Thomas Perez, sócio da operadora de cruzeiros Tereza Perez 

Tours, “o público AA quer exclusividade, sem ter horário fixo para as atividades. Eles 

buscam cabines grandes e, de preferência, com deck. Não procuram uma simples 

viagem, mas, sim, uma experiência de vida”. (GUERRA, 2010). 

 
 
4.1.1 SILVERSEA 
 
 

A Silversea é uma empresa familiar italiana de luxo inaugurada em 1994. Sua 

frota é composta por seis navios de pequeno porte, como segue na tabela 4: 
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Tabela 4 – Dados dos navios da Silversea 

NAVIO PASSAGEIROS COMPRIMENTO INAUGURAÇÃO DECKS 

Silver Cloud 296 156 m 1994 9 

Silver Wind 296 156 m 1995 9 

Silver Shadow 382 186 m 2000 10 

Silver Whisper 382 186 m 2001 10 

Silver Spirit 540 198.5 m 2009 11 

Silver Explorer 132 - - - 
Fonte: Folheto Silversea, 2012 

  

Como observa Manfredi d’Ovidio, dono da empresa, “cada viagem da 

Silversea é uma jornada de descobrimentos” (FERNANDES, 2012).  A proposta é 

oferecer um ambiente elegante e sofisticado com serviços altamente personalizados 

e da melhor qualidade. Suas pequenas embarcações buscam criar um ambiente 

íntimo para que os passageiros possam interagir entre eles. 

Todas as cabines são suítes e 85% delas possuem varanda. As menores 

cabines são da categoria Adventurer Class no navio de exploração, o Silver 

Explorer, com 17 m2. As maiores cabines são as da categoria Gran Suíte, com até 

101 m2 (Silver Shadow e Silver Whisper). Em algumas suítes como a Royal, a 

Owner’s e a Gran, os passageiros tem a opção de escolher “1 Bedroom”, onde ele 

terá somente a suíte escolhida, ou o “2 Bedroom” onde ele ficará com duas cabines 

conjugadas, a suíte escolhida e a suíte ao lado, que dependendo da situação será 

uma suíte Vista ou Veranda (Figura 5). 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 5: Planta da categoria Gran Suíte 2 Bedroom, Silver Shadow e Whisper. 
 

 

A Silversea oferece um mordomo por cabine em todas as cabines. Além 

disso, os hóspedes podem deixar seus aposentos da forma que preferem, eles 

podem escolher o tipo de colchão, mais firme ou mais macio; podem escolher o 
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travesseiro em um menu com nove opções; escolhem entre cama Queen ou Twin; 

escolhem as bebidas do mini bar, incluindo vinhos e espumantes que são repostos 

diariamente; o aroma da suíte além dos amenities de banheiro da Bvlgari, Salvatore 

Ferragamo ou Neutrogena.   

Os navios contam com os restaurantes principais e os restaurantes opcionais 

que exigem reserva e em alguns deles é cobrada uma taxa. É na Silversea que está 

o primeiro restaurante Relais & Chateaux no mar, o Lê Champagne. A empresa 

também é a primeira a apresentar o conceito “Slow Food” a bordo (restaurante La 

Terrazza). Uma novidade que começou como uma reação ao “Fast Food”, é 

dedicada a preparar os pratos com ingredientes frescos e locais, tentando preservar 

as tradições culturais.   

No valor da tarifa do cruzeiro está incluído, além da hospedagem com suas 

mordomias como citado acima, as gorjetas, as taxas de porto e governo, todas as 

refeições, as bebidas incluindo vinhos finos e champagne nos jantares, open bar e 

mini bar das suítes, champagne de boas vindas, frutas e flores frescas nas cabines, 

roupão de banho e chinelos, serviço de quarto 24 horas e filmes. Os passageiros 

que se hospedam nas melhores suítes ganham ainda chocolates especiais, serviço 

de lavanderia, máquina de café expresso na cabine, o jornal de sua escolha 

diariamente e um jantar para dois no Le Champage, um dos restaurantes especiais. 

Todos os hóspedes ganham também créditos a bordo, que vão de US$250 a 

US$500 por pessoa, para serem gastos no shopping, no spa ou com excursões. 

A Silversea apóia uma fundação sem fins lucrativos, dirigida por Silvia 

d’Ovidio. Ela se chama “The Maruzza Lefebvre d’Ovidio Foundation”. Foi criada após 

a morte de Maruzza, irmã do presidente da Silversea, para atender pacientes com 

doenças incuráveis. A empresa criou um programa de captação de recursos, para 

que seus passageiros possam contribuir com a fundação. 

 Melissa Araya, diretora de vendas da Silversea para América Latina e Caribe, 

destaca a importância do mercado brasileiro, que no ano de 2011 registrou um 

incremento de 13% nas vendas. Ainda segundo Melissa, os brasileiros lideram as 

vendas na América Latina. De acordo com Mário Trojman, novo diretor de vendas no 

Brasil, pode-se afirmar que nos últimos três anos o crescimento das vendas da 

Silversea no Brasil chegou a marca de 30% (Figura 6). (FERNANDES, 2012). 
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Figura 6: Logotipo da Silversea. Fonte: Silversea, 2012 

 
 
4.1.2 SEABOURN 
 
 

A Seabourn (Tabela 5) é uma empresa americana, sua frota é composta por 

seis navios de pequeno porte: 

 

Tabela 5 – Dados dos navios da Seabourn 

NAVIO PASSAGEIROS COMPRIMENTO 
INAUGURAÇÃO / 

REFORMA 
DECKS 

Seabourn 
Pride 

208 134 m 1988 / 2010 8 

Seabourn 
Spirit 

208 134 m 1989 / 2009 8 

Seabourn 
Legend 

208 134 m 1992 / 2010 8 

Seabourn 
Odyssey 

450 198 m 2009 11 

Seabourn 
Sojourn 

450 198 m 2010 11 

Seabourn 
Quest 

450 198 m 2011 11 

Fonte: Folheto Seabourn, 2012 

 

 

Sua proposta é criar um ambiente onde o hóspede conhece todos e todos o 

conhecem, inclusive a tripulação, que também sabe as suas preferências e são 

treinados para cuidar dos passageiros. O outro foco da empresa é oferecer aos 

hóspedes a oportunidade de descobrir os destinos mais interessantes e escondidos, 

onde os navios maiores não podem chegar, como a travessia do Canal Corinth na 

Grécia, conforme a figura 7. Estão inclusos ainda nos itinerários da Seabourn 

passeios a mais de 150 patrimônios mundiais da UNESCO. 
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Figura 7: Seabourn Legend atravessando o Canal Corinth.  
Fonte: Blog Seabourn, 2011 

   
 

Um diferencial da Seabourn é o chamado “Caviar in the Surf”, que é feito em 

algumas saídas, onde os mordomos levam champagne e caviar para os hóspedes 

que estão se divertindo e almoçando na praia, sem perder a elegância de seus 

smokings e luvas, ou os oficiais e garçons, com seus uniformes, como apresentado 

na figura 8. 

Suas cabines são todas suítes e não existem cabines internas. As menores 

cabines são as da categoria A, com 26 m2 nos Seabourn Pride, Spirit e Legend e 

com 27,5 m2 nos Seabourn Odyssey, Sojourn e Quest. As maiores cabines são as 

da categoria SS (Signature Suítes) dos navios Odyssey, Sojourn e Quest, com 79,7 

m2. Ela pode ficar ainda maior se comprada junto com a cabine Midship Veranda 

que conjugada, passa a ter 107,4 m2 e a se chamar Grand Signature Suíte (Figura 

9). 
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Figura 8: Caviar in the Surf. Fonte: site da Seabourn, 2012 

 

 

Figura 9: Planta da Grand Signature Suíte dos Seabourn Odyssey, Sojourn e Quest. 

 

Em todas as cabines os passageiros são recebidos com champagne, canapés 

e um menu de sabonetes para sua escolha, como L’Occitane e sabonetes 

terapêuticos exclusivos. Podem escolher entre a cama Queen ou Twin. Encontram 

nas cabines lençóis de algodão egípcios, edredom, roupão de banho e chinelos. 

Serviço de quarto 24 horas, mini bar que é reabastecido diariamente com as bebidas 

escolhidas pelos hóspedes, filmes, acesso para celular, rede Wi-fi e o jornal de sua 

preferência diariamente.  
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Na Seabourn (Figura 10) não existem restaurantes opcionais pagos, todos já 

estão inclusos no valor do cruzeiro. A companhia faz parte do Chaîne dês 

Rôtisseurs7, uma das mais prestigiadas Associações Gastronômicas Mundiais e 

recebeu o prêmio Top Cruise Line Food em 2006, 2007, 2008 e 2012 (Condé Nast 

Traveler8) 

Além das refeições, bebidas e hospedagem, no valor da tarifa está incluso 

somente a gorjeta. Os passageiros pagam as taxas de porto e governo. 

 

 

Figura 10: Logotipo da Seabourn. Fonte: site da Seabourn, 2012 

 

 
4.1.3 REGENT SEVEN SEAS 
 
 

A Regent também é uma empresa americana, ela se dedica em oferecer uma 

experiência extraordinária com conforto absoluto, onde todos os desejos dos 

passageiros são realizados. É a única linha de cruzeiros de luxo que teve toda a 

frota eleita pelos cruzeiristas como “Best Cabin at Sea” (Condé Nast Traveler 2011). 

Sua frota é composta por três navios de médio porte de acordo com a tabela 6. 

 

Tabela 6 – Dados dos navios da Regent9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Folheto Regent, 2012 

 

                                                 
7
 http://www.chainedesrotisseurs.com/ 

8
 Revista especializada em turismo  

9
 Os anos de inauguração dos navios não foram divulgados pela companhia marítima 

NAVIOS PASSAGEIROS COMPRIMENTO DECKS 

Seven Seas Voyager 700 204 m 12 

Seven Seas Mariner 700 216 m 12 

Seven Seas Navigator 490 173 m 12 
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Suas cabines também são todas suítes, não existem cabines internas e 97% 

delas possuem varanda. As menores cabines são as da categoria Window Suíte, no 

Seven Seas Navigator, com 28 m2. Essa é a única categoria sem varanda. As 

maiores cabines são as da categoria Master Suíte, no Seven Seas Mariner, com 186 

m2, como mostra a figura 11. 

 

Figura 11: Planta da Master Suíte no Seven Seas Mariner. Fonte: site da Regent Seven Seas, 2012 

 

Todas as cabines possuem camas King-size ou Twin. Roupões de banho e 

chinelo, mini bar que são reabastecidos diariamente, closet espaçoso, amenities de 

banheiro L’Occitane, secador de cabelo, serviço de quarto 24 horas, filmes e 

champagne de boas vindas. As cabines Concierge ou superiores contam ainda com 

prioridade para reservas online das excursões e no restaurante Prime 7, 15 minutos 

de ligações telefônicas e 60 minutos de acesso a internet. As cabines Penthouse ou 

superiores ainda possuem mordomo exclusivo, amenities de banheiro L’Occitane ou 

Hermès, Ipad e encaixe para Ipod. 

Todos os restaurantes estão inclusos no valor da tarifa. A Regent (Figura 12) 

conta com churrascaria, restaurante francês, o Compass Rose (um restaurante com 

comida vegetariana, kosher e pratos do Spa) e restaurante italiano. Para alguns 

restaurantes é necessário reserva, que pode ser feita online, antes mesmo do 

embarque.  Os Spas, salões de beleza e academias são da famosa rede de resorts 

Canyon Ranch Spa Club.  Além das bebidas, refeições e hospedagem, os hóspedes 

da Regent ainda ganham excursões ilimitadas em todos os portos. Isso significa que 

os passageiros podem fazer quantas excursões desejarem em todos os portos sem 

pagar nada por elas, de acordo com a disponibilidade das mesmas. Os passageiros 
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ganham ainda uma noite de hospedagem em um hotel de luxo no porto de 

embarque com o transfer do hotel para o porto grátis. Caso ele não queira ficar no 

hotel, o passageiro terá um desconto na tarifa do cruzeiro de US$300,00.  Esses são 

certamente os grandes diferenciais da Regent. 

 

 

Figura 12: Logotipo da Regent. Fonte: site da Regent Seven Seas, 2012 

 
 
4.2 POR ONDE NAVEGAM 
 
 

Os navios dessas três companhias não fazem temporadas no Brasil, eles 

fazem a América do Sul, e por isso passam por aqui. Como o Seven Seas Mariner 

da Regent, que em novembro de 2012 chegará ao Rio de Janeiro, vindo de Monte 

Carlo. Ele fará o percurso Rio / Buenos Aires / Rio algumas vezes, além de parar 

também no Rio Grande, Porto Belo, Santos, Búzios, Boca da Valéria, Parintins, 

Santarém entre outros. Sua última parada no Rio será viagem de volta aos Estados 

Unidos10.    

O da Seabourn é o navio Sojourn, que em sua viagem de Buenos Aires para 

Fort Lauderdale em março de 2013 fará parada para embarque / desembarque em 

Manaus, com escala em alguns portos do Brasil como Paraty, Rio de Janeiro, 

Búzios, Salvador e Natal11. 

Além desses dois o Silver Cloud, da Silversea fará embarque / desembarque 

em dezembro de 2012 no Rio de Janeiro, vindo de Barbados, com rumo a Buenos 

Aires. Ele fará escalas ainda em Belém, Natal, Recife e Salvador entre outros12. 

                                                 
10

 Anexo A 
11

 Anexo B 
12

 Anexo C 
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O fato desses navios não ficarem pelo Brasil por meses não significa que 

essas empresas não estejam investindo nesse marcado. Elas estão sempre 

participando de eventos relacionados a Turismo e Cruzeiros no Brasil como o Travel 

Week por meio das operadora que as representam. A Silversea inclusive acabou de 

nomear como diretor de vendas no Brasil Mario Trojman, ex-diretor da Blue Sea com 

o objetivo de incrementar suas vendas no país. 

Essas companhias navegam também pelo Mediterrâneo, Caribe, Norte da 

Europa, África, Sul da Ásia, Austrália e Nova Zelândia, Alasca, América Central, 

Canadá e os cruzeiros de volta ao mundo. A Silversea faz ainda Antártica e o Ártico 

com seu navio de expedição, o Silver Explorer. 

 
 
4.3 ESTRUTURA A BORDO 
 
 

Os navios de luxo em análise são navios pequenos, com capacidade para 

poucos passageiros (vai de 208 a 700 passageiros). Suas cabines são amplas, não 

possuem cabines internas, os spas e áreas para relaxamento e tratamentos 

estéticos também são amplos, enquanto os cassinos e os teatros são pequenos. O 

foco não está em oferecer espetáculos grandiosos, mas sim em oferecer o que há 

de melhor na culinária, oferecer uma oportunidade de descanso, com muito conforto, 

com apreciação de boa música, bons vinhos, boas companhias e o melhor no 

atendimento. 

 
 
4.3.1 REFEIÇÕES  
 
 

Não existe turno de refeição e nem mesas numeradas. Os passageiros 

podem jantar onde, quando e com quem eles desejarem, é o chamado open-seating. 

Os jantares e almoços são servidos com os melhores vinhos e champagnes, sem 

nenhuma cobrança extra e são servidos por profissionais formados nas melhores 

escolas de hospitalidade para hotéis de primeira classe, restaurantes e resorts. 

Não são todos os restaurantes que funcionam para o almoço e café da 

manhã. Eles são servidos nos restaurantes à beira da piscina, com grande 

variedade de opções no bufê e em alguns restaurantes indoors onde os passageiros 

escolhem pelo menu.  
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As refeições também podem ser feitas nas cabines. Sem nenhuma cobrança 

extra, uma mesa de jantar pode ser preparada na varanda ou dentro da cabine, com 

a presença do garçom, servindo course-by-course13 o jantar ou a qualquer hora do 

dia será servido o almoço, lanche ou café da manhã. O serviço funciona 24 horas 

por dia. 

 
 
4.3.2 EXCURSÕES 
 
 

Em todos os portos de escala existem variadas opções de excursão. Esses 

passeios podem ser feitos em pequenos grupos ou passeios personalizados, onde 

os passageiros montam seus itinerários com o concierge. Também existe a opção 

de se alugar um carro particular com motorista e guia para se ir onde quiser.  

Caso o passageiro queira explorar um pouco mais algum destino, as 

excursões podem ser feitas antes ou depois do cruzeiro, nos portos de 

embarque/desembarque. A Silversea ainda oferece a opção do passageiro ficar em 

algum porto durante o cruzeiro e só embarcar novamente alguns dias depois, tendo 

a hospedagem e o transporte para encontrar o navio. 

Todos os tours possuem um número limitado de passageiros, para que todos 

tenham uma experiência mais profunda. Possuem também guias e vão tanto aos 

principais pontos turísticos locais como a atrativos mais específicos, de acordo com 

o desejo dos hóspedes. A única companhia que não cobra pelos passeios é a 

Regent, nas outras duas eles são pagos separadamente. As reservas podem ser 

feitas antes da viagem nos sites das companhias.   

 
 
4.3.3 ENTRETENIMENTO 
 
 

O entretenimento a bordo desses navios não é feito para divertir o grande 

público. Muitos passageiros poderiam achar calmo demais. A programação busca 

oferecer atividades para todo o dia, mas a maioria deles visam o relaxamento do 

passageiro, uma oportunidade de se estar consigo mesmo. Durante a noite a 

intenção é criar um ambiente de encontro, onde os passageiros poderão 

                                                 
13

 Termo usado para jantares onde os pratos são servidos pelo garçom um após o outro, seguindo 
uma sequência. 
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compartilhar suas experiências e fazer amizade com outros hóspedes. A proposta é 

exatamente essa, criar intimidade entre todos. 

Durante o dia é possível relaxar com uma massagem na varanda de sua 

cabine, ler um bom livro na biblioteca, participar de uma aula de yoga ou até praticar 

atividades físicas com um personal trainner nas modernas academias totalmente 

equipadas. Os navios oferecem ainda salas de jogos, degustação de queijos e 

vinho, aulas da culinária e cultura local, piscinas (contam também com piscinas 

aquecidas), pistas de corrida, dependências do spa e em algumas saídas, exibições 

e leilões de arte. 

Os navios da Seabourn oferecem ainda a “Marina”, um deck que se abre no 

fundo do navio. Conta com uma piscina e os passageiros podem praticar esportes 

aquáticos (Figura 13), como o banana boat, o kayak e o pedalinho como mostra a 

figura 13. 

Durante as noites são oferecidos cocktails pré-jantar nos salões, ao som de 

Jazz ou Cabaret. Por todo o navio os hóspedes encontrão salões com música como 

o piano bar e a discoteca. Podem jogar no cassino ou assistir alguma apresentação 

com artistas do local visitado como o samba no Rio de Janeiro e o tango em Buenos 

Aires. Em algumas saídas14 ainda têm a oportunidade de assistir um filme ou dançar 

sob as estrelas, próximo a piscina. 

Esses navios não disponibilizam entretenimento para as crianças nem mesmo 

o serviço de babá mesmo que o embarque de crianças seja permitido, respeitando a 

idade mínima necessária exigida por cada companhia. 

                                                 
14

 Termo técnico utilizado para se referir a cada cruzeiro, cada viagem é uma saída. 
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       Figura 13: Marina com esportes aquáticos da Seabourn 
       Fonte: Site da Seabourn, 2012 
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5 COMERCIALIZAÇÃO DAS COMPANHIAS DE LUXO NO BRASIL 

 
 

As companhias de luxo não fazem temporadas no Brasil, mas passam por 

aqui, possuem representação e são comercializadas aqui. Dessa forma é importante 

saber como é feita essa comercialização para que se possa entender o processo de 

escolha dos passageiros entre os dois tipos de companhias analisadas. 

 
 
5.1 CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO 

 
 
Após entrevista com o ex-diretor da Blue Sea e atual diretor de vendas da 

Silversea no Brasil, verificou-se que as três companhias analisadas são 

representadas por operadoras em São Paulo e no Rio de Janeiro, por serem os 

principais portos e de onde vem a maior parte dos cruzeiristas. São elas a Blue Sea 

no Rio, a Píer 1 em São Paulo e a Qualitours, com escritório nos dois estados. 

Porém, somente a Blue Sea representa as três empresas, enquanto a 

Qualitours representa Regent e Seabourn e a Píer 1 somente Silversea. Por esse 

motivo, a Blue Sea foi a escolhida para um estudo sobre a distribuição desses 

produtos de luxo no país. 

 
 
5.1.1 BLUE SEA 
 
 

A Blue Sea é uma operadora de cruzeiros localizada no centro do Rio de 

Janeiro que está em funcionamento desde 2001. Embora trabalhe com todas as 

empresas seu foco são os cruzeiros de luxo e atualmente ela representa as três 

companhias marítimas relatadas no presente trabalho. Seus clientes são as 

agências de viagens de todo o país, alguns free lancers e alguns poucos 

passageiros diretos. 

O marketing desses navios da Silversea, Seabourn e Regent no Brasil é feito 

por meio da distribuição de catálogos das companhias e folhetos; visitas as agências 

para divulgação; participação em eventos relacionados ao turismo; organização de 

visitas para os agentes a bordo dos navios, nas ocasiões em que estes estão no 

país; eventos como café da manhã e mala-direta para divulgação de promoções, 

ofertas especiais e notícias das companhias que saíram na imprensa.  
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 Por ser representante, a Blue Sea conta com um budge anual (de cada 

empresa representada) para os gastos com a divulgação e comercialização. Esse 

budge é usado pela empresa para financiar os gastos, previamente aprovados, com 

viagens para visitas a agências em outros estados, participação em feiras e eventos 

em nome das companhias, montagem e impressão de folhetos para divulgar 

promoções, gastos com envio de material como catálogos ou vouchers para as 

agências, organização de eventos, viagens às sedes das companhias, publicações 

na mídia, entre outros.  

 A comercialização pode ser feita por qualquer agência de viagem que queira 

oferecer o produto ao seu passageiro. Elas só não terão acesso ao sistema de 

reservas, por isso terão que solicitar a reserva a algum representante. 

 
 
5.2 CONHECIMENTO DO MERCADO BRASILEIRO A RESPEITO DO ASSUNTO 
 
 

Foram escolhidas aleatoriamente agências de viagens da zona sul do Rio de 

Janeiro e da cidade de Niterói para a realização de uma pesquisa sobre a 

comercialização das companhias de luxo. Esse contato contribuiu para que se 

perceba uma grande lacuna que precisa ser preenchida. 

Foram entrevistadas 22 agências de viagens. O objetivo principal era saber o 

conhecimento das mesmas a respeito das companhias de luxo, particularmente da 

Silversea, Seabourn e Regent. As agências também foram informadas sobre os 

preços de diversas promoções lançadas pelas companhias de luxo (vide anexos) 

para que respondessem se possuíam passageiros que gastassem o mesmo valor ou 

mais em viagens de cruzeiro. Esses valores vão de U$ 1.500,00 a U$ 5.000,00 por 

pessoa. 

Das 22 entrevistadas, sete delas responderam já no início que não 

trabalhavam com cruzeiro, algumas por acharem complicado, outras por não 

entenderem muito do assunto. Quatro responderam que a “única” pessoa da 

agência que trata desse assunto não estava ou não podia atender. Outras quatro 

afirmaram não conhecer e nunca terem ouvido falar dessas três empresas. Três 

agências responderam que já ouviram falar das empresas, mas nunca procuraram 

conhecer para comercializar. Duas agências conhecem as companhias de luxo, mas 
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não oferecem a seus passageiros e finalmente duas agências responderam que 

conhecem e vendem os navios dessas três companhias. 

Quando questionadas se possuem passageiros que gastam até U$ 5.000,00 

em um cruzeiro, 100% das agências que trabalham com cruzeiros responderam que 

sim, inclusive uma delas declarou que por estar localizada na beira da praia de 

Ipanema possui muitos passageiros ricos, até grupos deles, mas que não oferece os 

produtos de luxo, que na verdade nem sabe se ainda tem o catálogo que lhe fora 

entregue. Das sete agências que não trabalham com cruzeiro, três delas indicaram a 

CVC, uma operadora que só comercializa cruzeiros populares, como o melhor local 

para se encontrar cruzeiros.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Os cruzeiros são um segmento turístico que atrai, a cada ano, mais e mais 

passageiros. As companhias buscam sempre inovar para atrair mais público pelo seu 

diferencial. Atualmente são 26 companhias marítimas afiliadas a CLIA, dentre elas 

existem empresas que buscam atrair o grande público, com navios cada vez maiores, 

com inúmeras opções de entretenimento e conforto, com capacidade para até 5.402 

passageiros (Allure e Oásis of the Seas); essas são as consideradas populares. Já 

outras, focam em um público específico que aprecia um tratamento especial, fora dos 

padrões, com navios menores, atendimento personalizado e que chegam a transportar 

somente 132 passageiros (Silver Explorer), são as companhias de luxo 

Mais uma vez, é importante ressaltar que os diferentes tipos de companhias não 

são melhores ou piores, mas é de extrema importância que se ofereça o produto certo 

para cada tipo de passageiro, para que o mesmo tenha a experiência perfeita e 

esperada, sem nenhuma decepção. 

Todos os anos algumas companhias enviam navios para ficar uma temporada 

navegando pelo litoral brasileiro, as principais são: MSC Cruzeiros; Costa Cruzeiros; a 

Royal Caribbean e a Ibero Cruzeiros, que se adaptam para atender da melhor forma o 

hóspede brasileiro, entender seu perfil e preferências. Porém, algumas companhias de 

luxo também passam por aqui, com roteiros maiores, que começam em Buenos Aires 

e terminam na América do Sul ou mesmo com cruzeiros que fazem Buenos 

Aires/Rio/Buenos Aires.   

Embora essas companhias sejam consideradas de alto padrão, existem saídas 

com preços promocionais, que vão de U$ 1.599,00 até U$ 5.164,00 por pessoa como 

mostram os folhetos em anexo. De acordo com algumas agências da zona sul do Rio 

de Janeiro e da cidade de Niterói existem passageiros que pagam esses valores ou 

até mais em cruzeiros. 

Dessa forma, verifica-se que a hipótese de que o principal influenciador na 

escolha entre uma companhia de luxo não seria o preço e sim o perfil, já que tais 

companhias são tão diferentes e se encontram preços similares. Um passageiro que 

busca agitação, “noitadas” até o amanhecer e brincadeiras na piscina, certamente não 

irá se interessar em fazer uma viagem tranquila, nos pequenos navios de luxo, por 

mais encantador que sejam e independente de sua situação financeira. O mesmo 
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acontece em uma situação oposta, como o passageiro que paga a cabine mais cara 

em uma companhia de luxo, mas não quer ser só mais um na multidão.  

Sobre o problema encontrado, realmente a situação se confirma: existe a falta 

de conhecimento das agências de viagem com relação ao produto de luxo, mesmo que 

saibam sobre sua existência, não conhecem a fundo seu perfil. Conforme resultado 

das entrevistas, embora seja uma pequena amostra, retrata uma realidade maior. 

Algumas agências ainda não conhecem as empresas de luxo, ou quando conhecem, 

não se interessam em vender. Além desse problema, outro encontrado foi a 

quantidade de agências que nem mesmo trabalham com o produto cruzeiros. Para 

todo o segmento, esse é um ponto negativo. O Brasil tem potencial para sair da quinta 

posição no ranking mundial de emissor de passageiros e chegar a um dos primeiros, 

mas para isso é necessário um trabalho em conjunto que envolva agências de 

viagens, operadoras, associações e até do governo, para que cada vez mais empresas 

enviem seus navios para o país. 

Ainda sobre a falta de conhecimento das agências em relação às companhias 

de luxo, verificou-se que além da falta de interesse das mesmas a se atualizarem, falta 

também maior participação por parte das operadoras que divulgam o produto. Essa 

divulgação deve focar não só as agências, mas os próprios passageiros, para que os 

mesmos saibam o que procurar. É necessário maior publicidade, promotores que 

possam ir a todas as agências, inclusive às menores, aplicando treinamentos sobre o 

produto. É preciso alcançar agência por agência, e não ficar parado nas mesmas que 

já conhecem e já comercializam o produto de luxo. 

As companhias de luxo reconhecem o potencial do mercado brasileiro, mas é 

preciso provar que o Brasil merece cada vez mais investimento. Acredita-se que em 

alguns anos, poder-se-á melhorar essa realidade atual e é importante que estudos 

sejam feitos a respeito do assunto. Quanto mais dados disponíveis sobre a atividade 

no geral, mais fácil será identificar os pontos negativos e trabalhar os mesmos para 

que o desenvolvimento do Brasil no segmento dos cruzeiros marítimos, que só tem a 

crescer, seja cada vez maior e mais rápido. 
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ANEXOS 
 
A - Itinerário da última viagem do Navio Seven Seas Mariner, voltando para Miami 

em Janeiro de 2013. 

 

Data Porto 

DEZ 16 Rio de Janeiro, Brasil 

DEZ 17 Navegação 

DEZ 18 Salvador, Brasil 

DEZ 19 Navegação 

DEZ 20 Fortaleza, Brasil 

DEZ 21 Fortaleza, Brasil 

DEZ 22 Navegação 

DEZ 23 Macapá, Brasil 

DEZ 24 Alter do Chão (Rio Amazonas), Brasil 

DEZ 25 Boca da Valéria (Rio Amazonas), Brasil 

DEZ 26 Manaus (Rio Amazonas), Brasil 

DEZ 27 Manaus (Rio Amazonas), Brasil 

DEZ 28 Parintins (Rio Amazonas), Brasil 

DEZ 29 Santarém (Rio Amazonas) 

DEZ 30 Navegação 

DEZ 31 Ilha do Diabo, Guiana Francesa 

JAN 01 Navegação 

JAN 02 Bridgetown, Barbados 

JAN 03 Gustavia, St Barts 

JAN 04 San Juan, Porto Rico 

JAN 05 Navegação 

JAN 06 Navegação 

JAN 07 Miami, Estados Unidos 

 
 

 

 



 

 

B - Itinerário do navio Seabourn Sojourn passando pelo Brasil no final de 2012 

 

MAR 05 Buenos Aires, Argentina 

MAR 06 Montevidéo, Uruguai 

MAR 07 Navegação 

MAR 08 Navegação 

MAR 09 Paraty, Brasil 

MAR 10 Rio de Janeiro, Brasil 

MAR 11 Rio de Janeiro, Brasil 

MAR 12 Búzios, Brasil 

MAR 13 Vitória, Brasil 

MAR 14 Navegação 

MAR 15 Salvador, Brasil 

MAR 16 Navegação 

MAR 17 Recife, Brasil 

MAR 18 Natal, Brasil 

MAR 19 Navegação 

MAR 20 Navegação 

MAR 21 Navegação 

MAR 22 Santarém, Brasil 

MAR 23 Navegação 

MAR 24 Anavilhanas, Brasil 

MAR 25 Manaus, Brasil 

MAR 26 Manaus, Brasil 

MAR 27 Parintins, Brasil 

MAR 28 Santarém, Brasil 

MAR 29 Curua Uma, Brasil 

MAR 30 Navegação 

MAR 31 Navegação 

ABR 01 Ilha do Diabo, Guiana Francesa 

ABR 02 Navegação 

ABR 03 Bridgetown, Barbados 

ABR 04 Terre-de-Haut, Guadalupe 

ABR 05 Gustavia, St Barts 

ABR 06 Great Harbour, Ilhas Virgens Britânicas 

ABR 07 Navegação 

ABR 08 Navegação 

ABR 09 Fort Lauderdale, Estados Unidos 

 



 

 

C - Itinerário do Silver Cloud, que sai de Barbados para Buenos Aires, passando pelo 

Brasil. 

 

NOV 30 Bridgetown, Barbados 

DEZ 01 St. George, Grenada 

DEZ 02 Scarborough, Trinidad e Tobago 

DEZ 03 Navegação 

DEZ 04 Navegação 

DEZ 05 Belém, Brasil 

DEZ 06 Navegação 

DEZ 07 Navegação 

DEZ 08 Natal,Brasil 

DEZ 09 Recife, Brasil 

DEZ 10 Navegação 

DEZ 11 Salvador, Brasil 

DEZ 12 Navegação 

DEZ 13 Vitória, Brasil 

DEZ 14 Rio de Janeiro, Brasil 

DEZ 15 Rio de Janeiro, Brasil 

DEZ 16 Paraty, Brasil 

DEZ 17 Santos, Brasil 

DEZ 18 Navegação 

DEZ 19 Navagação 

DEZ 20 Punta Del Este, Uruguai 

DEZ 21 Montevidéo, Uruguai 

DEZ 22 Buenos Aires, Argentina 

 

 

 

 

 

 



 

 

D - Um dos Folhetos Promocionais da Silversea, distribuído pela Blue Sea. 

 

 

 

 

 



 

 

E - Um dos Folhetos Promocionais Seabourn, distribuído pela Blue Sea.  

 

 

 

 

 



 

 

F - Um dos Folhetos Promocionais da Regent, distribuído pela Bluesea. 

 

 

 


