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that determines the way they go. 

 

Ella Wheeler Wilcox 



RESUMO 
 

Este trabalho tem como objetivo geral abordar  os processos seletivos que ocorrem 
em território nacional para selecionar a mão-de-obra necessária para o trabalho 
embarcado nos cruzeiros da companhia Costa Crociere. Além disso, procura, 
categorizar os cruzeiros marítimos na segmentação de turismo náutico, avaliar se as 
técnicas de recrutamento e seleção são condizentes com a literatura da área e fazer 
uma reflexão crítica a respeito desse tipo de trabalho não-convencional nessa 
companhia. Para a realização deste trabalho, foi feita uma pesquisa bibliográfica 
para o desenvolvimento da parte teórica e desenvolvida uma pesquisa de campo de 
caráter qualitativo com uso de entrevistas. Como resultado, verificou-se que as 
agências recrutam principalmente através de indicação e internet. A seleção é 
basicamente composta por triagem de currículo e entrevistas presenciais ou por 
Skype. As técnicas são eficientes e de acordo com a literatura da área. Obteve-se 
também o seguinte perfil profissional:  pessoas com nível intermediário a fluente de 
inglês; jovens; com alguma experiência anterior na função a ser desempenhada no 
navio e pessoas motivadas e dispostas para o trabalho embarcado. A formação 
acadêmica ainda não é muito valorizada, dada que a experiência dos tripulantes 
configura uma fator mais importante para que sejam contratados e é tida como 
diferencial na maioria dos cargos e imprescindível para poucas funções a bordo. O 
trabalho embarcado configura uma oportunidade de trabalho para profissionais de 
turismo e hotelaria que queiram adquirir experiência profissional e desenvolver 
carreira a bordo.  
 
Palavras-chave: Cruzeiros Marítimos. Turismo Náutico. Gestão de Pessoas. 
Recrutamento e Seleção. Trabalho Embarcado. Costa Crociere. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

This work has as main objective present the selective processes that occur in the 
country to select the hand labor required to work onboard the cruise company Costa 
Crociere. Moreover, it has as specific goals, categorize cruises in the nautical tourism 
segment, verify if the recruitment and selection techniques are in agreement with the 
published literature and make a critical reflection about this unconventional type of 
work in this company. For this work, a literature research was made for the 
development of theory and a field research was made with the use of qualitative 
interviews. As result, it was found that agencies can recruit primarily by the indication 
of other ship crews and through internet. The selection is basically made by 
curriculum analysis and interviews in person or via Skype. The techniques are 
efficient according with the field literature. Also was obtained the following 
professional profile: people with intermediate or fluent english level; young people; 
with some previous experience in the function to be performed on the ship and 
motivated people. The professional education is not highly valued, given that the 
experience of the crew sets up a more important factor in being hired and is 
considered as a differential in most positions and indispensable for few functions 
onboard. This work sets up a job opportunity for tourism and hospitality professionals 
who want to gain work experience and develop career onboard. 
 
Keywords: Maritimes Cruises. Nautical Tourism. Costa Crociere. People 
Management. Recruitment and Selection. Onboard Work. Costa Crociere. 
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INTRODUÇÃO 

 

O título “Gestão de pessoas e Cruzeiros Marítimos: Processos seletivos para 

o trabalho embarcado na Costa Crociere” foi escolhido com base nas experiências 

da autora em participar de processos seletivos, principalmente um específico para 

trabalhar embarcada em um cruzeiro. Além do desejo da pesquisadora em conhecer 

mais sobre o tema relativo ao universo de gestão de pessoas no contexto dos 

cruzeiros marítimos. A autora possui interesse pessoal no assunto e a forma como é 

abordado constitui-se um enfoque pouco discutido no meio acadêmico e pode 

enriquecer ainda mais o acervo de pesquisa produzido pelos alunos do 

departamento de Turismo da Universidade Federal Fluminense. 

Os cruzeiros marítimos se popularizaram e o setor  cresceu nos últimos anos, 

atraindo cada vez mais turistas, curiosos para viajarem através desses transportes e 

usufruírem de seus serviços, agora mais acessíveis. Porém, esse universo náutico 

não se resume apenas nisso. Milhares de pessoas ao redor do mundo trabalham 

embarcadas na prestação de serviços desses gigantes em alto mar. Esses 

tripulantes podem dedicar até onze horas do seu dia, durante sete dias na semana 

para oferecerem um serviço de excelência e qualidade de acordo com o 

regulamento e os valores da companhia na qual trabalham. Mas afinal, quem são 

essas pessoas? Como elas são selecionadas? Qual o perfil das pessoas 

selecionadas para trabalharem nas companhias marítimas, no caso desta pesquisa, 

na Costa Crociere? Perguntas como essas são necessárias para compreender este 

novo cenário de oportunidades de emprego para tantas pessoas, inclusive bacharéis 

em Turismo e tecnólogos em Hotelaria que queiram atuar na área.  

No universo acadêmico ainda não se encontra muito material publicado a 

respeito dos assuntos citados, principalmente que faça relação entre o turismo 

náutico e a gestão de pessoas. Dessa forma, o presente estudo contribuirá para 

fornecer mais conhecimento sobre o tema. É imprescindível que profissionais de 

turismo e hotelaria e também gestores de pessoas que queiram atuar neste 

segmento tenham conhecimento da dinâmica dos processos de seleção, saibam o 

perfil das pessoas que buscam esse trabalho e avaliem se estes tripulantes estão 

sendo devidamente qualificados, adequadamente remunerados e bem tratados 
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pelas companhias marítimas contratantes para exercerem suas funções 

empregatícias a bordo. 

Este estudo tem como objetivo geral avaliar como acontecem os processos 

seletivos para a obtenção da mão de obra necessária para o trabalho embarcado na 

Costa Crociere.  

Como objetivos específicos, busca-se, com base na literatura existente, 

classificar os cruzeiros marítimos no segmento de Turismo Náutico e levantar 

questões a cerca dessa divisão; analisar se as técnicas de recrutamento e seleção 

estão sendo efetivas de acordo com a bibliografia existente; analisar o trabalho 

embarcado de forma crítica, avaliando vantagens e desvantagens, perfil profissional 

dos tripulantes da Costa, consequentes impactos na vida de tripulantes, a questão 

da qualificação profissional e a exploração da força de trabalho. 

No primeiro capítulo é abordado o turismo náutico, assim como a relação 

entre turismo e transportes, traçando um panorama histórico entre ambos e a 

evolução da utilização dos transportes para uso turístico. Também é apresentada a 

história e informações sobre a companhia de cruzeiros Costa Crociere, escolhida 

para ser aprofundada na pesquisa.  

No segundo capítulo são apresentados conceitos sobre gestão de pessoas, 

focado em recrutamento e seleção. Também são apresentadas as características 

buscadas nos candidatos pela companhia Costa Crociere e é feito um levantamento 

das agências de recrutamento e seleção que atuam no Brasil, em parceria com a 

companhia, para a obtenção da mão-de-obra necessária para trabalhar embarcada 

em um de seus navios.  

No terceiro capítulo é exposta a metodologia de pesquisa usada para a 

realização deste trabalho e são abordados os resultados da pesquisa de campo  

divididos em seis blocos com diferentes temas para a realização de uma análise 

crítica a respeito das perguntas efetuadas e respostas obtidas. 

As considerações finais sumarizam as principais ideias e achados da 

presente investigação. 
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1 CRUZEIROS MARÍTIMOS 
 

O primeiro capítulo do trabalho abrange o Turismo e a sua relação com os 

transportes, o Turismo Náutico e os cruzeiros marítimos. Esses temas servem de 

base para o desenvolvimento da pesquisa. Num primeiro momento, os assuntos são 

abordados de forma macro e generalista. São apresentados neste capítulo os 

conceitos, o histórico e a caracterização destes itens.  A companhia marítima Costa 

Cruzeiros, empresa escolhida como objeto da presente pesquisa,  é apresentada 

com o seu histórico, características de sua frota, informações gerais, missão, visão, 

valores e outras informações institucionais. 

 

1.1 TURISMO E TRANSPORTES 

 

O Turismo exerce grande influência nas pessoas e consequentemente nos 

seus comportamentos e, além de compreender um fenômeno social e cultural, 

possui participação na economia de muitos países. 
 
Turismo é um fenômeno social que consiste no deslocamento voluntário e 
temporário de indivíduos ou grupos de pessoas que, fundamentalmente por 
motivos de recreação, descanso, cultura, ou saúde, saem do seu local de 
residência habitual para outro, no qual não exercem nenhuma atividade 
lucrativa nem remunerada, gerando múltiplas inter-relações de importância 
social, econômica e cultural. (DE LA TORRE, 1992, p.19) 
 
 

 De acordo com Ferraz (1992), citado por Trigo (2002), a primeira menção à 

atividade turística praticada de forma legal no Brasil ocorre no Decreto-lei n° 406, de 

04/05/1938, que dispôs sobre a entrada de estrangeiros no país. 

No dia 6 de outubro de 1833 é promulgada a Lei n° 60, que assinala o início 

de uma política governamental de incentivo à implantação de sistemas de transporte 

no Brasil  e no dia 25 de fevereiro de 1967, durante o regime militar, é criado o 

Ministério dos Transportes após o desmembramento do Ministério da Viação e 

Obras Públicas (TRIGO, 2002). 

Os navios, projetados como meio de transportes, contribuem ao longo da 

história para o povoamento e reconstrução de países nos cinco continentes do 

mundo e o transporte marítimo é responsável por diversos acontecimentos tais 

como: grande fluxo de circulação de matérias primas, mercadorias e pessoas, 
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intercomunicação e conquista de territórios e consequentemente pelo capitalismo 

como é conhecido atualmente (AMORIM et al. 2012). 

Traçando um breve panorama da história dos transportes no Brasil, através 

da contribuição de Trigo (2002)1, o ano de 1500 marca a chegada dos portugueses 

no Brasil que, após avistarem o monte Pascoal (BA), aportam no dia 22 de abril 

numa praia na região de Porto Seguro dando-se inicio à  colonização no país. Em 

1515 a costa brasileira começou a ser reconhecida do cabo de São Roque até o Rio 

da Prata pelo espanhol Juan Dias Solis a serviço do governo espanhol. 

É o começo do reconhecimento do território litorâneo que seria explorado 

turisticamente mais tarde. Já em 1808 são abertos os portos brasileiros às nações 

amigas por D. João VI. No ano de 1837 o primeiro navio a vapor é encomendado 

para o Brasil, através da Companhia Rio Doce. No ano de 1862 é extinto o privilégio 

de cabotagem (navegação costeira) para companhias nacionais e já em 1866 o Rio 

Amazonas é aberto para navegação internacional. 

Em 1869, através da Lei n° 1.746, há a autorização para concessão de 

privilégio de exploração de até 99 anos a empresas nacionais ou estrangeiras que 

construam instalações para atracação de navios e movimentação de carga nos 

portos nacionais e em 1886 a lei foi modificada de forma a dar ainda mais vantagens 

para os investidores. 

No dia 19 de fevereiro de 1890 é criado o Lloyd Brasileiro pelo governo 

provisório da República e em 1891 ele funde-se com a Empresa de Obras Públicas 

do Brasil. No dia 30 de outubro de 1891 é criado o Ministério da Indústria, Viação e 

Obras Públicas, que depois contribuiria para o surgimento do Ministério dos 

Transportes, em 1967. 

No dia 02 de fevereiro de 1892 são inauguradas as instalações do Porto de 

Santos, com a atração do navio Nasmith da companhia inglesa Lamport & Holt Ltd. 

Segundo Trigo (2002), o país possuía diversos portos naturais ou rústicos feitos em 

madeira mas nenhum deles era moderno. O desembarque de cargas e pessoas era 

feito através de botes e era comum que pessoas trouxessem roupas secas em 

sacos impermeáveis para trocarem após o deslocamento entre o navio e a praia. No 

início do século XX portos mais modernos são construídos, substituindo as 

instalações antigas. 

                                            
1 Os dados históricos contidos nesta seção foram extraídos da obra de Trigo (2002) 
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Com a Lei n° 907 em 1902, constitui-se a primeira legislação básica para 

regular a atuação portuária no país através da criação de normas para mediar a 

construção e exploração no setor. Em 1910, são inauguradas novas instalações no 

Porto do Rio de Janeiro. 

Em 1953 é fundada a Agência Auxiliar de Turismo (Agaxtur), por Aldo Leone, 

em Santos (SP) com o objetivo de cuidar da recepção dos navios. 

Durante a década de 1960, o Lloyd Brasileiro compra os navios gêmeos Anna 

Nery e Rosa da Fonseca, Princeza Isabel e Princeza Leopoldina para operar no 

litoral brasileiro. Estes navios tinham capacidade para 450 pessoas e ofereciam 

serviço de luxo, mas por conta da má administração, eles foram se deteriorando e 

acabaram sendo vendidos em 1968.  

É criada em 1967, a Empresa Brasileira dos Portos (Portobrás) pelo Decreto 

lei n° 200, de 25 de fevereiro, combinado com o artigo 5° do Decreto-lei n° 900, de 

29/09/1969.  Ainda em 1969 publica-se a Resolução n° 2995, de 30 de maio que 

passa a ser “a linha mestra da política brasileira para o transporte marítimo 

internacional” (Trigo, 2002, p.127). 

Surge, em 1969, o primeiro navio da Costa Crociere, o Andrea C para operar 

na costa brasileira. Depois, na década de 1970, surge o Eugenio C (Costa Crociere)  

e o Funchal, da estatal portuguesa Companhia de Transportes Marítimos (CTM), 

fretado pela operadora Abreutur. 

Ainda em 1970 através do decreto-lei de 25 de março, é fixada em 200 milhas 

a largura do mar territorial brasileiro, antes tida como 12 milhas. 

No ano de 1973, o Decreto n° 71.791 de 31 de janeiro dispõe sobre as zonas 

que seriam prioritárias para o desenvolvimento do turismo, entre elas, o litoral entre 

o Rio de Janeiro e Santos (Resolução CN -Tur n°818, de 02/04/1976) e a orla 

marítima  de Santa Catarina (Resolução CN -Tur n° 1.913 , de 13/12/1982). 

A faixa litorânea entre Mangaratiba (RJ) e Bertioga (SP) ao longo da rodovia 

BR-101 (Rio-Santos) é considerada Zona Prioritária de Interesse Turístico 

(Resolução CN -Tur n° 413, de 13 de fevereiro). Algumas áreas são protegidas com 

demarcação entre o mar e até 1 km após o eixo da rodovia, incluindo ilhas 

existentes no litoral. As localidades que são excluídas são: Ilha de Guaraíba (RJ), a 

praia de Itaorna (RJ), local no qual é instalada a usina nuclear de Angra dos Reis, a 

praia de Jacuenga (RJ) e os perímetros  urbanos de Mangaratiba, Ubatuba, Angra 

dos Reis, Caraguatatuba, São Sebastião e Bertioga (TRIGO, 2002). 
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Segundo Trigo (2002) a Embratur, através da Deliberação n° 1.030, de 

25/10/1974, dispõe sobre as Normas de Ocupação do Território contidas no Projeto 

Turis e a Resolução n° 699, de 13/03/1975, aprova  as normas. O projeto tem como 

objetivo avaliar a densidade ocupacional das localidades consideradas de interesse 

turístico, criando normas que permitissem o aproveitamento mais responsável de 

suas faixas litorâneas. Um estudo que visa ao desenvolvimento sustentável da 

região, porém, ele nunca foi implementado em sua totalidade. Desta forma, o litoral 

entre o Rio de Janeiro e Santos, ao longo da BR-101, passa a ser explorado 

massivamente o que consequentemente afeta a população nativa, o patrimônio 

histórico, a fauna e a flora local. 

Em 1975 ,é criada a holding Empresa de Portos do Brasil S.A. (Portobrás), 

em substituição ao Departamento Nacional de Portos  e Vias Navegáveis. Ela se 

extingue em 1990. Já em 1992 é lançado o programa de modernização portuária, 

com a promulgação da lei dos Portos e abertura para capital privado. Em outubro de 

1998, 70% das privatizações previstas já haviam sido realizadas e 90% dos 

terminais já estavam sendo controlados pela iniciativa privada. 

Brito (2009), menciona os transportes como grandes responsáveis pelo 

desenvolvimento e crescimento progressivo do mercado turístico e ressalta que 

alguns meios de transporte até podem se tornar atração principal da viagem como 

viagens ferroviárias, passeios de carro através de roteiros panorâmicos e também os 

cruzeiros marítimos de lazer. 

De acordo com AMORIM et al. (2012, p.24), “[...] a combinação de transporte, 

alojamento e entretenimento, dentro de um contexto de qualidade e segurança, são 

fundamentais para estimular o crescimento e interesse de turistas em viver a 

experiência de um cruzeiro.” Dessa forma, os cruzeiros compreendam uma opção 

completa de viagem com variados serviços. 

 

1.2 CONCEITUAÇÃO E HISTÓRICO DO TURISMO NÁUTICO 

 

O Ministério do Turismo (2010) acompanhando o comportamento do 

consumidor e sua crescente diversificação decidiu propor segmentações do turismo 

como estratégia para estruturar e comercializar os destinos e consequentemente os 

roteiros em território nacional. Entre seus objetivos, destaca-se a redução da 

pobreza e inclusão social. Através da diversificação e interiorização do Turismo no 
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país, o Ministério do Turismo (2010) visa incentivar o aumento dos produtos 

turísticos brasileiros e atraí-los para consumidores estrangeiros, promovendo 

consequentemente, melhorias na qualidade de vida de seus habitantes e visitantes. 

Entre as segmentações do Turismo, destaca-se o Turismo Náutico, que 

segundo o Ministério do Turismo (2010), pode ser entendido como toda atividade de 

navegação desenvolvida em embarcações sob ou sobre águas, paradas ou 

correntes, sejam fluviais, lacustres, marítimas ou oceânicas. Quando a navegação é 

considerada como uma prática turística, ela caracteriza o segmento denominado 

Turismo Náutico.2 

Há duas perspectivas sobre a movimentação turística das embarcações, a de 

finalidade da movimentação turística e a de meio da movimentação turística. A 

primeira ocorre quando a embarcação em si constitui a principal motivação e a razão 

de deslocamento, considerando-se o tempo embarcado. A segunda se relaciona 

com a embarcação sendo utilizada apenas como deslocamento para outros produtos 

turísticos. Apenas a primeira perspectiva caracteriza o Turismo Náutico. 

O Turismo Náutico pode ser subdividido em: Turismo Fluvial, Turismo de 

Represas, Turismo Lacustre e Turismo Marítimo. Ele também pode ser dividido em 

relação à forma como é utilizado e ao tipo e tamanho da embarcação. 

As embarcações são divididas pela Marinha do Brasil em: 

a) Embarcação de grande porte ou Iate: possui comprimento igual ou maior do 

que 24 metros. 

b) Embarcação de médio porte: possui comprimento inferior a 24 metros. 

c) Embarcação miúda: possui comprimento igual ou inferior a 5 metros ou com 

comprimento total inferior a 8 metros e que apresentem as seguintes 

características: convés aberto, convés fechado, mas sem cabine habitável e 

sem propulsão mecânica fixa e que caso utilizem motor de popa, este não 

exceda 30 HP. 

As embarcações podem ser dos seguintes tipos: balsa; barcaça; bote; chato; 

escuna; flutuante; hovercraft; jangada; lancha; saveiro; traineira; veleiro; iate; moto 

aquática e similares; outras.  

Constitui uma embarcação de turismo, aquela inscrita na autoridade marítima 

que tenha estrutura para transportar pessoas, ofereça serviços turísticos e navios 

                                            
2As informações desta seção sobre Turismo Náutico foram extraídas do Ministério do Turismo (2010). 
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estrangeiros que sejam fretados por armadores estrangeiros ou agências de 

turismo nacionais cuja empresa seja cadastrada no Ministério de Turismo. 

Também existem diferentes áreas de navegação, havendo navegação em 

águas interiores (águas consideradas abrigadas) e em mar aberto (águas 

consideradas desabrigadas). O primeiro é subdividido em Área 1 (áreas abrigadas 

como lagos, lagoas, baías, rios e canais e geralmente não apresentam dificuldade 

de trânsito) e Área 2 (áreas parcialmente abrigadas que possuam agentes 

ambientais adversos, tais como vento, correnteza ou maré, que dificultem o tráfego 

das embarcações). O segundo é subdividido em Águas costeiras (área localizada 

dentro dos limites de visibilidade da costa até a distância de 20 milhas) e Águas 

oceânicas (area localizada além das 20 milhas da costa). 

O Turismo Náutico pode ser dividido em dois grandes segmentos por conta 

de seus impactos na economia: o Turismo Náutico de Cruzeiro e o Turismo Náutico 

de Recreio e Esporte. 

O Turísmo Náutico de Cruzeiro é caracterizado por prestar serviços 

conjugados com transporte, hospedagem, alimentação, entretenimento, visitação de 

locais turísticos e serviços afins, quando realizados por embarcações de turismo. Os 

cruzeiros marítimos e fluviais ainda são classificados em: 

a) Cruzeiros de Cabotagem: A viagem tem início e fim em porto nacional, com 

trânsito exclusivo em portos ou pontos nacionais. 

b) Cruzeiro Internacional: A viagem tem início em porto estrangeiro e termino em 

porto nacional e vice-versa. 

c) Cruzeiro de longo curso: A viagem é realizada entre portos brasileiros e 

estrangeiros. 

d) Cruzeiro misto: A viagem tem início e término em porto nacional, com trânsito 

em portos e pontos nacionais e portos estrangeiros. 

e) Já o Turismo Náutico de recreio e esporte é realizado em embarcações de 

pequeno e médio porte. Elas podem ser divididas em: 

f) Barcos conduzidos por proprietários como: veleiros, lanchas iates. 

g) Barcos alugados com: Bases de charter (fretamento) e passeios organizados 

por agências, clubes e marinas. 

Por conta da grande diferença entre esses dois tipos de Turismo Náutico, o 

de cruzeiros e o de recreio e esporte, há controvérsias sobre considerar ambos 
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como constituintes de um mesmo grupo já que apresentam características tão 

distintas. 

Em 2011, o Conselho de Turismo da Confederação Nacional do Comércio de 

Bens, Serviços e Turismo (CNC) mencionou a problemática sobre o tema através da 

quinta publicação da série editorial Macrotemas, com o título:  "Turismo Náutico: 

busca da regulamentação dos cruzeiros marítimos no País”. 

A publicação defende que é incoerente separar turismo náutico de cruzeiro de 

turismo náutico de recreio e esporte apenas pelo tamanho da embarcação, 

considerando genérico o conceito de Turismo Náutico. Propõe-se que os cruzeiros 

marítimos façam parte de uma categoria separada, nomeada de Turismo Maritimo. 

Porém, anos se passaram e não houve reclassificação para os cruzeiros 

marítimos. Mas a colocação feita nesta publicação apresenta uma lógica e deveria 

ser revista e redebatida. Mas parece que enquanto o setor não for regulamentado, 

não haverá grandes progressos em relação à nomenclatura e desenvolvimento do 

setor. 

De qualquer forma, de acordo com a CNC (2011), o Turismo Náutico 

apresenta um grande potencial em território nacional, através de seus vastos 

recursos naturais: 
 
O Brasil possui mais de 8 mil quilômetros de costa; bacias hidrográficas de 
valor inestimáveis por sua capacidade ou mes- mo biodiversidade; uma 
malha fenomenal de rios navegáveis; e um parque hidroelétrico moderno e 
pujante que legou ao País um número significativo de represas. Tudo isso é 
espaço e matéria-prima para o desenvolvimento do Turismo Náutico no 
País. (CNC, 2011, p.5) 

 
 

Porém, apesar de todo o potencial, o Brasil enfrenta sérios problemas para 
viabilizar progressos na área.  

 
 
No Brasil, a carência de infraestruturas portuárias (insuficiência de berços, 
instalações precárias para turistas), a legislação e a falta de preparo do 
receptivo para o atendimento ao público destacam-se dentre os fatores que 
prejudicam o avanço do setor. (BRASIL, 2010, p.23). 

 

Dessa forma, debates sobre o tema precisam se tornar mais frequentes e 

ações precisam ser tomadas para que a atividade de Cruzeiros Marítmos seja 

regulamentada e sejam efetuadas as mudanças necessárias para o seu 

desenvolvimento no Brasil. 
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1.3 SURGIMENTO E CARACTERIZAÇÃO DOS CRUZEIROS MARÍTIMOS 

 

Um dos principais representantes do Turismo Náutico são os cruzeiros 

marítimos, que por sua vez têm se apresentado como uma das opções de turismo 

mais buscadas pelos turistas e mais rentáveis para os agentes de viagem e 

companhias marítimas. 

Os cruzeiros marítimos compreendem uma das mais procuradas opções de 

turismo no século XXI. Desde seu início em meados de 1840, representados pela 

companhia Peninsula & Oriental Steam Navigation Company – P&O (AMARAL, 

2006, p.2), esses transportes vêm passando por um processo de crescimento, 

evolução e popularização em escala global. 

Porém, durante determinado momento na história, mais precisamente durante 

a segunda guerra mundial em 1939, o desenvolvimento da indústria de cruzeiros foi 

comprometido “[...] durante a guerra o transporte de passageiros continuou mas a 

maioria dos navios estava direcionada ao transporte de tropas ou para outros 

serviços logísticos. A indústria do cruzeiro de turismo era inexistente3” (LOPÉZ, 

2002, p.28). 

Mas a partir da década de 1970 houve um crescimento significativo no 

turismo de cruzeiros, quando se tornou um negócio de lazer e não apenas de 

transporte e  passou a ser mais acessível para a população (AMORIM et al, 2012). 

Os transportes se tornaram maiores e mais equipados e passaram a dar mais 

importância ao entretenimento. 

O que antes podia ser caracterizado como um transporte caro e um agente 

promotor de segregação social, hoje é percebido como uma alternativa de turismo 

mais acessível para diferentes públicos e grupos sociais e não há mais a distinção 

de classes antes retratada e mundialmente famosa pela produção cinematográfica 

Titanic, filme estadunidense de 1997 escrito, dirigido, coproduzido e coeditado por 

James Cameron.  

Na verdade ainda há a separação de classes. Mas antes “[...] ela atendia a 

uma hierarquia social bem definida em terra e, consequentemente, respeitada em 

                                            
3  Em tradução livre da autora do original em espanhol 



 21 

outros espaços sociais”;  agora, “[...] as divisões são por preço e tipo de 

alojamento , dentro de um padrão de qualidade que define o sector” (AMORIM et al., 

2012, p. 25). 

Porém, apesar de estarem se tornando cada vez mais viáveis para os 

consumidores de baixo poder aquisitivo, é comum ainda se associar a imagem dos 

cruzeiros marítimos a uma “[...] viagem restrita para pessoas sofisticadas, esnobes e 

com alto poder aquisitivo e isso acaba afastando potenciais consumidores com reais 

condições de usufruírem desse tipo de turismo” (AMARAL, 2006, p. 79). 

Capazes de fornecer diversos serviços e uma programação de atividades 

intensa, os cruzeiros, apesar das singularidades apresentadas de acordo com a 

companhia, apresentam espaços requintados e luxuosos. Eles oferecem 

comodidade, segurança e criam um ambiente propício à sociabilização do turista 

com os outros hóspedes ou com os seus próprios familiares, amigos e 

acompanhantes. Os cruzeiros são “[...] uma das opções com melhor relação custo-

benefício (value for money) para o turista que opta por férias em alto-mar, com todas 

as refeições, transporte, hospedagem e entretenimento incluídos e um número 

reduzido de opções para despesas extras” (AMARAL, 2006, p. 80). 

De acordo com Davidoff e Davidoff (1994) apud Dowling (2006),  as 

motivações para o crescimento da área de cruzeiros estão baseadas em cinco 

fatores que fomentam a atividade e atraem os passageiros, são eles: 

a) Passageiros têm a oportunidade de visitarem uma variedade de lugares num 

curto período de tempo sem os problemas de outras formas de viagem. 

b) Os navios são autossuficientes. 

c) Cruzeiros possuem um “diretor de cruzeiro” (nome dado ao cargo mais alto 

responsável pela programação de lazer do navio) e uma equipe que tem 

como única função fazer com que os passageiros tenham um momento 

agradável. 

d) Comida de alta qualidade é servida de forma elegante. 

e) Todos geralmente começam e terminam as viagens no mesmo dia.4 

De acordo com a Cruise Lines International Association (CLIA, 2009), a partir 

da década de 1990, os cruzeiros têm tido uma taxa média anual de crescimento de 

7,4% ao ano e apresentam um dos maiores índices de crescimento do mercado de 

                                            
4 Em tradução livre da autora do original em inglês  
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lazer global. A CLIA também apresenta  que em 2000 foram 7,2 milhões de 

passageiros enquanto que no ano de 2008, esse número aumentou para 13 milhões 

em escala mundial, resultando num aumento aproximado de 80% no período 

mencionado. 

“No Brasil, os cruzeiros tiveram bastante aceitação desde o início com os 

navios Lloyd Brasileiro, com fretamentos organizados pela Agaxtur através de Aldo 

Leone que se aproximou da Linea C, ou Costa Crociere” (AMARAL, 2006, p. 88). 

Hoje em dia os cruzeiristas brasileiros estão entre os turistas que mais consomem 

viagens deste segmento e é comum que esses cruzeiristas tenham o desejo de 

fazer mais viagens nesses navios. De acordo com o Costa Campus Programme 

(2011), 98 de 100 hóspedes estão satisfeitos com a Costa Cruzeiros e mais de 1 a 

cada 4 hóspedes já passou um feriado num dos cruzeiros da companhia.  
 
Houve uma mudança de hábito e no comportamento do turista brasileiro 
que, ávido por novas emoções e experiências, anteviu a possibilidade de 
desfrutar de um novo nicho com a navegação pela costa e a condição de se 
unir vários interesses em um só consumo. O lazer foi se diversificando e a 
sua procura, cada vez com mais entretenimento e conforto em seus 
equipamentos e serviços. (AMARAL, 2009, p.136). 

 

O número de consumidores brasileiros é enorme e aumenta a cada ano. 

Porém, além da grande quantidade de cruzeiristas brasileiros, também é significativo 

o contingente de tripulantes brasileiros que trabalham nesses navios.  
 
Em um mundo em que cada vez mais as máquinas substituem os homens, 
nas mais variadas atividades, existe uma indústria moderna, dinâmica, com 
um potencial de crescimento ainda muito pouco explorado e que tem como 
base expressivos contingentes de recursos humanos, prestando serviços da 
mais alta qualidade para grandes grupos de clientes. (AMARAL, 2006,  
p.154).  
 
 

É este grande contingente de recursos humanos tão necessário para a 

prestação de serviços a bordo que este trabalho visa estudar, mais 

especificadamente, os que trabalham na empresa Costa Crociere. 
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1.4 A COSTA CROCIERE 

 

As marcas Costa Crociere, AIDA Cruises e Iberocruceros pertencem à Costa 

Crociere S.p.A, segundo o Costa Campus Program (2011)5. A Costa Crociere S.p.A 

obteve 3,1 bilhões de euros de faturamento e 2,3 milhões de hóspedes em 2011 e é 

o maior empresa de turismo da Itália e o grupo número 1 da Europa. A sede do 

grupo se localiza em Gênova. 

 Em 2011, possuía um total de 27 navios em serviço e 3 em produção. 

Destes, a Costa Crociere possuía 15 navios em serviço e 1 em produção; a AIDA 

Cruises possuía 8 navios em serviço: “AIDAcara”, “AIDAvita”, “AIDAaura”, 

“AIDAdiva”, “AIDAbella”, AIDAluna”, “AIDAblu” e “AUIDAsol” e 2 em produção. A 

iberocruceros possuía 4 navios em serviço: “Grand Mistral”, “Grand Voyager”, 

“Grand Celebration” e Grand Holiday”. Todos os navios da Costa e da AIDA 

possuem bandeira italiana enquanto que os navios da Iberocruceros têm bandeira 

de Madeira (Portugal). Enquanto a AIDA Cruises é a companhia líder de cruzeiros 

no mercado alemão, a Iberocruceros atende exclusivamente o mercado espanhol.  

A AIDA possui atualmente 10 navios em serviço totalizando cerca de 22.000 

hóspedes (dado baseado na ocupação de cabine dupla) e outros 3 navios estão em 

construção e entrarão em serviço em 2015 e 2016. Os cruzeiros AIDA operam em 

países nos quais a língua falada é o alemão, têm como público-alvo pessoas jovens 

e têm como característica um serviço mais informal. A marca Iberocruceros foi criada 

pela Costa Crociere em setembro de 2007 e atualmente opera com 3 navios (Gran 

Mistral, Gran Celebration e o Gran Holiday). 

O grupo trabalha com o Mediterrâneo, a Europa Setentrional, o Mar Báltico, o 

Caribe, a América Central, a América do Sul, os Emirados Árabes, o Extremo 

Oriente, o Mar Vermelho, a Volta ao Mundo e os Grandes Cruzeiros.  

A Costa Crociere S.p.A. pertence ao grupo Carnival Corporation & plc, que é 

líder mundial em cruzeiros. O grupo pretende até 2016 lançar mais 3 unidades na 

frota com previsão de ter um total de 30 navios. Essa marca só será possível de ser 

atingida graças à estratégia escolhida pelo Grupo Costa Crociere, no ano 2000, de 

                                            
5 As informações técnicas da empresa contidas nesta seção foram extraídas do Costa Campus 
Program (2011). 
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investir na ampliação da frota até 2016 e com investimento total de 

aproximadamente 11 bilhões de euros. 

Este trabalho tem como objeto a marca Costa Crociere, ou Costa Cruzeiros 

como é chamada a marca em português. Ela é conhecida por ser um “produto 

europeu”, com “estilo italiano” dedicada ao “público internacional”. 

Com mais de 60 anos de experiência, o primeiro navio de passageiros da 

frota Costa velejou de Gênova no dia 31 de março de 1948 – o Anna C. 

Primeiramente cruzando o Atlântico, depois passando a fazer o trajeto de Gênova 

até Buenos Aires, até a América do Norte e até as Antilhas. 

Depois a empresa foi se especializando no mercado de luxo, equipando-se 

com ar-condicionado e oferecendo serviços com excelência. Desde o início a 

companhia demonstrou paixão pela arquitetura e decoração de navios.  

Em julho de 2000, a empresa lançou o Costa Atlântica, o primeiro navio na 

Europa com varanda. A Costa Crociere construiu 10 novos navios em 14 anos pois 

entendia que o novo século seria marcado pela agilidade. E ela também foi a 

primeira empresa a perceber o potencial turístico da Ásia e em 2006 anunciou sua 

expansão para a China e Emirados Árabes Unidos. 

A empresa também inovou ao ser a primeira a introduzir as prontoprice fares6 

que revolucionou a estrutura de preço no mercado oferecendo oportunidades 

durante todo o ano para viagens a preços acessíveis. Graças a esse sistema os 

clientes não precisam esperar para comprar a viagem e aqueles que reservam 

cabines antes têm acesso a preços vantajosos. Quando mais cedo o consumidor 

reserva sua viagem, mais barato ele paga por ela e ainda pode ganhar upgrade em 

categoria de cabine, entre outros privilégios.  

A Costa percebeu que os navios deveriam ser também um destino de viagem, 

um lugar para visitar assim como os outros destinos compreendidos nos itinerários. 

Desta forma, a empresa tratou de investir cada vez mais em seus equipamentos, no 

entretenimento, no design de suas instalações, de forma a tornar seus navios 

realmente atraentes para serem visitados não apenas como um meio de transporte 

ou canal de deslocamento, mas como uma atração por si só. 

                                            
6ProntoPrice fares são taxas de preço que podem ser combinadas com outras promoções e 
descontos oferecidos no catálogo.Podem ser financiadas e, se a pessoa for um membro do Clube 
Costa, ela tem direito a descontos adicionais e novos pontos. 
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Entre as pessoas que procuram embarcar num dos Cruzeiros Costa, 

destacam-se as pessoas que buscam os cruzeiros Costa para apreciarem 

paisagens, famílias com crianças que buscam serviços organizados e de confiança,  

casais em lua de mel, jovens à procura de diversão e experiências diferentes, 

pessoas mais maduras mas que ainda são ativas e pessoas que estão em busca de 

algo novo. 

Para o entretenimento, crianças e adolescentes podem desfrutar de quatro 

clubes: THE SQUOK CLUB Club Miniclub para crianças de 3 a 6 anos de idade e o 

Max Club para crianças de 7 a 11 anos; a TEEN ZONE Teen Junior para 

adolescentes de 12 a 14 anos de idade e o Teen Club para adolescentes de 15 a 17 

anos de idade. Nesses espaços as crianças e adolescentes podem ter acesso a 

brinquedos, jogos e uma equipe especializada oferece programações diárias para 

entretê-los. 

Adultos têm acesso ao Cassino, que apesar de ser ilegal no Brasil, é 

autorizado em águas internacionais. Família, grupos de amigos e crianças podem se 

divertir no teatro, discotecas e outras instalações que os cruzeiros têm a oferecer. 

A companhia acredita que seus hóspedes procuram os seguintes itens em um 

cruzeiro ideal: 

a) Ver países estrangeiros; 

b) Excursões culturais; 

c) Cozinha de qualidade; 

d) Cabines confortáveis; 

e) Diversão. 

Em 2011, a Costa Crocriere operava 210 em destinos, apresentava 156 

itinerários diferentes, tinha 51 portos de embarcação e realizava mais de 2.200 

excursões. Entre os itinerários da Costa podem ser citados: Mar Vermelho, Oceano 

Índico, Mediterrâneo, Báltico e Rússia, Fiordes Noruegueses, Oceano Atlântico, 

Extremo Oriente, Dubai/Emirados Árabes Unidos e Caribe. A empresa possuia dois 

terminais portuários estratégicos que são próprios da Costa: Palacrociere em 

Savona na Itália e Palacruceros em Barcelona na Espanha. 

A Costa tem como visão: 

a) Exceder as expectativas dos hóspedes; 
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b) Oferecer qualidade de serviço através da experiência completa de viagem, 

a cadeia de valor (agentes de viagens, companhias de transporte, terminais 

portuários, cruzeiro abordo e em terra); 

c) Ser líder de mercado em todo o mundo; 

d) Ser a operadora número 1 de cruzeiros na Europa; 

e) Ser o empregador preferido; 

f) Obter resultados financeiros superiores. 

A Costa tem como missão: 

a) Apreciação da importância dos empregados Costa; 

b) Reconhecimento da importância da satisfação constante dos hóspedes como 

um ingrediente-chave para o crescimento da companhia; 

c) Dedicação à qualidade da atitude prestada no serviço ao hóspede; 

d) Compreensão das necessidades e deveres dos hóspedes; 

e) Liderança e qualidades individuais. 

A Costa tem como valores: 

a) Paixão pelos hóspedes; 

b) Recursos humanos; 

c) Trabalho em equipe; 

d) Inovação e criatividade; 

e) Performance financeira; 

f) Ética. 

O comprometimento da empresa Costa em constantemente melhorar os seus 

processos de gestão corporativa foi reconhecido pelo Shipping Classification and 

Certification Society (RINA) em maio de 2004 com a concessão do B.E.S.T.4, um 

sistema integrado de certificação voluntária de conformidade corporativa com os 

mais altos padrões internacionais nas seguintes áreas: 

a) Meio ambiente 

b) Segurança 

c) Qualidade 

d) Responsabilidade Social 

e) Como resultado, a Costa pretende dedicar todos os esforços para: 

f) Alcançar resultados econômicos 

g) Contribuir para o desenvolvimento sustentável 
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h) Responder às preocupações que surgem no contexto social no qual a 

empresa opera. 

De acordo com o Costa Campus Programme (2011), a Costa cumpre a 

demanda de férias de mais de 1 milhão de pessoas em um ano e conta com 

aproximadamente 19.250 funcionários em 70 países. E isto requer um 

comprometimento contínuo em: 

a) Qualidade 

b) Segurança 

c) Proteção do meio ambiente 

d) Respeito aos direitos trabalhistas e decentes condições de trabalho 

A política corporativa da companhia trabalha: 

a) A adoção de padrões operacionais detalhados. 

b) Instalação de equipamentos tecnologicamente avançados para o tratamento e 

processamento de resíduos 

c) Auditorias ambientais regulares para medir e melhorar o desempenho 

ambiental da empresa 

d) As questões ambientais e a conformidade com as normas internacionais 

relevantes são gerenciados pelo departamento de conformidade com padrões 

de qualidade e auditoria, através do responsável pelo meio ambiente a bordo 

em todos os navios 

e) A Costa Cruzeiros adotou um programa de rigoroso treinamento para o seu 

pessoal para garantir a conscientização dos colaboradores para o potencial 

impacto ambiental da atividade da empresa e para assegurar a compreensão 

da importância de Conformidade Ambiental 

f) Especial enfoque na conscientização de pessoas, sensibilizando as pessoas 

de várias maneiras durante a sua estada a bordo para a necessidade de se 

proteger o ambiente marinho 

g) O prêmio “Estrela Verde” concedido pela RINA garante que os navios não são 

prejudiciais ao meio ambiente e que eles contribuem para manter o ar e 

oceanos limpos. 

h) A menção “estrela verde do design” é apenas concedida aos navios que são 

desenhados desde o início do planejamento para garantir o máximo de 

respeito ao meio ambiente. A Costa Cruzeiros possui dois navios premiados 
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nesta categoria: o Costa Atlantica e o Costa Mediterranea, que foram 

premiados em 2000 e 2003.  

A Costa também se preocupa com questões relativas à saúde e segurança no 

ambiente de trabalho. A empresa: 

a) Busca do maior grau de segurança no local de trabalho, com o objetivo de 

minimizar os riscos ocupacionais em todas as fases da atividade da empresa, 

levou ao reconhecimento na forma de certificação OHSAS 18001, que 

também faz parte do esquema de BEST 4. Costa Cruzeiros adota 

consistentemente uma série de procedimentos, de acordo com o padrão mais 

rigoroso estipulado a nível internacional. 

b) Todos os navios Costa possuem a certificação SMS (Safety Management 

System). Para adquirir esta certificação, A Costa Cruzeiros adota uma série 

de procedimentos que garantem altos padrões de qualidade. 

c) A Costa Cruzeiros alcança altas pontuações nas muitas (programadas e 

desavisadas) inspeções conduzidas tanto pela administração de bandeira 

nacional (guarda costeira) como pelas autoridades locais. 

d) A companhia se orgulha por um recorde excelente na área de saúde 

ocupacional graças ao rigoroso programa de treinamento oferecido à 

tripulação, auditorias de saúde ambiental, coleta de amostras regulares e 

análises. 

Em relação à qualidade nos serviços, a Costa Crociere se preocupa em 

constantemente melhorará-la para satisfazer seus hóspedes. 

Em 2010, 2.150.000 hóspedes viajaram com a companhia. Os hóspedes vêm 

de mais de 160 países e 77% moram na União Europeia. A contínua prestação de 

um serviço de qualidade para uma demanda tão grande, percebendo as 

necessidades dos hóspedes e aumentando o nível de satisfação deles é apenas 

possível se toda a estrutura organizacional coloca a qualidade em primeiro lugar. 

Um dos principais métodos de se avaliar a qualidade prestada é a medição da 

satisfação do hóspede. Formulários com comentários e relatórios preenchidos ao 

final do cruzeiro, preparados pelos Hotels Directors são submetidos a avaliações 

minuciosas e acompanhados por auditorias a bordo com o objetivo de serem 

implementadas ações corretivas o mais prontamente possível como solicitadas. 

Os níveis de satisfação dos hóspedes da companhia são excelentes e isso se 

aplica tanto a bordo (entretenimento, acomodação, etc) como em terra (excursões). 
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Como resultado 98% dos hóspedes saem satisfeitos. (COSTA CAMPUS 

PROGRAMME, 2011). 

Porém, a empresa passou por um grande susto em 2012, quando  o Costa 

Concordia naufragou na costa italiana, perto da Ilha de Giglio deixando um total de 

32 mortos. Em outubro de 2013 foi lançado nos cinemas brasileiros o filme “Meu 

passado me condena” que teve como cenário o cruzeiro Costa Favolosa. O filme é 

uma comédia brasileira, dirigida por Júlia Rezende e estrelado por Fábio Porchat e 

Miá Mello. Ele é baseado numa série de mesmo nome, exibida no canal por 

assinatura, Multishow (WIKIPEDIA, 2014). 

O filme começou a ser gravado no início de março de 2013 e foi  a primeira 

vez que uma equipe brasileira grava em um cruzeiro real. Em seu final de semana 

de estreia, o filme arrecadou nos cinemas brasileiros R$5,7 milhões, ficando na 

posição número 1 do ranking de bilheterias e tornou-se a segunda melhor estreia do 

ano de 2013 para um filme brasileiro, ficando apenas atrás do filme Somos tão 

Jovens. O filme foi exibido em 373 salas de cinemas do Brasil inteiro e atraiu 425,7 

mil expectadores (WIKIPEDIA, 2014). 

A frota Costa é composta atualmente por 14 embarcações (e uma em 

construção com previsão de inauguração para outubro de 2014). São elas: Costa 

Classica, Costa Victoria, Costa Atlantica, Costa Mediterranea, Costa Fortuna, Costa 

Magica, Costa Serena, Costa Pacifica, Costa Luminosa, Costa Deliziosa, Costa 

Favolosa, Costa Fascinosa, Costa neoRomantica, Costa neoRiviera e Costa 

Diadema.7 

Ao longo da história da companhia e construção de novos navios, pode-se 

perceber, de forma geral, que houve um aumento progressivo das embarcações; 

aumento no número de cabines; expansão da capacidade de levar mais tripulantes 

embarcados a trabalho; ampliação de espaços que aos poucos foram ganhando 

mais andares como teatros e restaurantes; aumento no número de equipamentos de 

lazer e entretenimento como piscinas, jacuzzis, jogos eletrônicos; melhoria nos 

serviços relativos ao tratamento estético e de bem-estar. 

Percebe-se também a relação inversa que há entre o tamanho e peso do 

cruzeiro com a velocidade que este geralmente de desloca. Desta forma, 

dependendo da proposta do navio, deve-se levar em conta qual atributo priorizar, 
                                            
7  Informações detalhadas de toda a frota da Costa Cruzeiros encontram-se disponíveis no apêndice 
C. 
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dependendo do tipo de viagem que este irá operar, se serão majoritariamente 

curtas ou longas, se transportará uma quantidade enorme de pessoas ou um grupo 

mais seleto com necessidades diferenciadas, etc. 

É interessante notar que cada cruzeiro da companhia possui seu próprio estilo 

e reflete um tema diferente ou um conceito unificador. Cada cruzeiro é único, porém 

todos apresentam características em comum que indicam fazerem parte da mesma 

companhia. O arquiteto por trás do design da maioria dos navios da Costa se chama 

Joseph Farcus e é reconhecido como um dos maiores nomes do design voltado para 

cruzeiros. O design de Farcus remete a um mundo de fantasia, uma outra dimensão. 

Através da arte contida nos diferentes cômodos dos cruzeiros, os hóspedes 

conseguem se imaginar num mundo de sonho e de magia. 

A arte está presente na companhia desde a década de 1950 quando 

arquitetos e designers foram convidados para fazer uma parceria e trabalharem 

juntos no design de interiores dos cruzeiros e coleções de artes foram 

implementadas em cada navio. Em média cada cruzeiro da Costa apresenta mais 

500 obras de arte originais, entre elas, pinturas, mosaicos, cerâmicas, fotografias, 

painéis, esculturas, fantasias, tapeçarias, entre outros. 

A Costa se preocupa em oferecer equipamentos e instalações cada vez 

melhores para seus hóspedes. Um exemplo disto é que a empresa não procura se 

espelhar em outra companhia marítima para ter o  melhor bar, ela espera que o bar 

de seu cruzeiro possa ser melhor que qualquer outro bar que um hóspede possa 

encontrar em terra. A companhia procura não apenas corresponder a expectativa do 

consumidor, mas superá-la de forma a torná-la inesquecível.  

A empresa também inovou ao incluir o Samsara Spa em seus navios, a partir 

de 2006, o primeiro spa no mundo com vista para o oceano. Os serviços oferecidos 

pelo Samsara Spa puderam oferecer um diferencial para hóspedes mais exigentes e 

com maior poder aquisitivo para se hospedarem nas suítes Samsara que além de 

oferecer espaços exclusivos como restaurantes, também oferece mimos aos 

hóspedes como banho turco, sauna e academia totalmente equipada, tornando-se 

uma opção de viagem mais luxuosa. O Samsara Spa está presente em quatro 

navios da rede Costa e é um spa 6 estrelas com um conceito oriental. Samsara é um 

termo budista associado com um mundo de mudança e com o ciclo da vida de 

nascimento e morte.  
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A Costa inova em mudanças e se esforça para prestar atenção aos 

detalhes e ser pioneira em implementar atividades e ideias, se antecipar na 

competição ao realizar novidades antes que qualquer outra empresa concorrente. 

Ela foi pioneira em introduzir um simulador de Grand Prix a 30 metros acima do nível 

do mar em 2006; a primeira a introduzir cinema 4D num navio com a já conhecida 

experiência do 3D porém, com efeitos de vento, água e perfumes; a primeira no 

mundo a criar o espaço Playstation World a bordo do Costa Luminosa, Costa 

Pacífica e Costa Deliziosa. 

Outro fator que a Costa Crociere orgulha-se de oferecer com qualidade é a 

gastronomia. A Costa acredita que as viagens realizadas em seus cruzeiros são 

estilo gourmet. São mais de 5 refeições ao dia com predominante influência  do 

estilo mediterrâneo, oferta de refeições vegetarianas e com baixo teor de gordura. 

A comunicação é outro elemento ao qual a companhia dá importância. O site 

da empresa está disponível em mais de 26 versões locais e em 16 línguas. Desde 

2010 a empresa também fornece aplicativos gratuitos para iPad e iPhone para 

informar sobre novidades e fornecer outro canal de compra para atuais e potenciais 

clientes. A Costa também tem o site Costaclick disponível em 19 línguas e em 18 

países que serve para ajudar agentes de viagem para sempre estarem informados e 

treinados sobre a oferta da companhia, um portal de reservas exclusivo pra agentes 

de viagens. 

Outro canal de comunicação e integração entre a empresa e seus clientes é o 

Costa Club. Através desta comunidade, os hóspedes fiéis podem obter vantagens e 

tratamentos especiais além de terem a oportunidade de compartilharem suas 

experiências de viagem. Em janeiro de 2011 o Costa Club totalizava mais de 

850.000 membros nos níveis Aquamarine Club, Coral, Pearl e Gold Pearl. 

Alguns cruzeiros  não tiveram aumento nem em tamanho nem na quantidade 

de equipamentos. Isso porque alguns cruzeiros “novos” da Costa Cruzeiros nada 

mais são do que cruzeiros que a Costa já operava antes mas que precisavam ser 

remodelados. Como exemplo, pode-se citar o Costa Romantica de 1993 que agora 

atende como Costa neoRomantica e, apesar do cruzeiro parecer pequeno para os 

padrões atuais de cruzeiros, ele apresenta uma proposta diferente e encontra-se 

melhorado com novas instalações em seu interior. 

O Costa neoRomantica e o Costa neoRiviera são cruzeiros com um novo 

conceito que a Costa Cruzeiros criou para o ano de 2014, o Costa Neo Collection. 
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Estes cruzeiros terão como público-alvo casais e grupos de amigos. Como eles 

são cruzeiros de pequeno e médio porte, poderão realizar rotas mais exclusivas e 

que geralmente são inacessíveis para cruzeiros maiores. No site oficial da empresa 

ainda não constam informações técnicas detalhadas sobre o navio Costa 

neoRiviera. 

O Costa Diadema será o maior navio de cruzeiros da Costa Cruzeiros e será 

inaugurado em outubro de 2014. O investimento totaliza mais de 550 milhões de 

euros. Ele é baseado na classe Dream da Carnival Corporation e terá capacidade 

para mais de 3.724 passageiros e 1200 tripulantes. O navio da Costa Crociere fará 

viagens de 7 noites pelo Mediterrâneo e configura um dos cruzeiros mais 

aguardados do ano de 2014. 

A Companhia denomina seus navios de “frota verde”, pois utiliza a tecnologia 

para preservar o meio ambiente e manter o ar e o oceano limpos. Em todos os 

navios da Carnival Corporation há um departamento específico para questões 

relativas ao meio ambiente. A tripulação recebe treinamento sobre sustentabilidade 

e os passageiros também são conscientizados sobre ações de preservação da 

natureza enquanto estão embarcados nos navios (BRITO, 2009). 

De acordo com o Costa Campus Programme (2011), a empresa recicla 100% 

dos resíduos sólidos, dessalinizadores produzem água potável e o desperdício de 

água é administrado por regras restritivas. Também foram adotadas políticas para 

maximizar a energia e eficiência do combustível, como exemplo, a reutilização do 

calor produzido pela água quente usada no processo de arrefecimento do motor. 

Além disso ela cria valor em países em desenvolvimento ao empregar 

funcionários desses países a bordo de seus cruzeiros, dando-lhes oportunidades de 

trabalho que talvez não teriam em suas terras natais, transmitindo-lhes otimismo, 

felicidade e chance de terem uma vida melhor. 

O fato da empresa reaproveitar suas embarcações antigas e investir em obras 

para torná-las atraentes aos novos consumidores também configura um indício de 

que a empresa se preocupa com questões relativas à sustentabilidade. 

Embarcações antigas, se não passarem por  constante manutenção e apresentarem 

inovação, correm o risco de se tornarem obsoletas ou ultrapassadas.  

A Costa investe em seus produtos previamente lançados e cria maneiras de 

mantê-lo atraente no mercado e conquistar novos consumidores. Isso mostra que 
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além de se preocupar com a reutilização de seu produto, a empresa demonstra 

que utiliza o marketing de forma estratégica. 

Apesar das dificuldades enfrentadas nos últimos anos, principalmente após o 

incidente com o Costa Concordia, a empresa demonstra força no mercado. A Costa 

continua a promover melhoria em sua frota, procura inovar com novos conceitos 

para aumentar sua fatia de mercado no setor de cruzeiros e busca atrair ainda mais 

clientes potenciais através do turismo de luxo com a oferta de suítes mais 

requintadas e exclusivas. Desta forma, a Costa pretende alcançar a liderança 

mundial  e continuar a fortalecer a posição número 1 na Europa. 

No próximo capítulo, serão introduzidos conceitos sobre a área de gestão de 

pessoas para posterior verificação da seriedade e do compromisso com que a 

empresa lida em relação a sua força de trabalho. Além de avaliar  quais 

características busca-se num profissional para que este contribua 

consequentemente para o crescimento e sucesso da empresa. 
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2 PROCESSO SELETIVO PARA O TRABALHO EM CRUZEIROS MARÍTIMOS 
 

No segundo capítulo é introduzido o tema Gestão de Pessoas, da área de 

Administração, que vai fazer a conexão entre o Turismo e os recursos humanos dos 

cruzeiros marítimos, com ênfase nos processos de recrutamento e seleção. São 

apresentadas as características buscadas pela Costa Crociere para os seus 

funcionários e também é feito um levantamento das agências de recrutamento e 

seleção que atuam em parceria com a Costa Crociere em território nacional. 

 

2.1 GESTÃO DE PESSOAS: DEFINIÇÃO  E HISTÓRICO 

 

Com o aumento cada vez maior das frotas de cruzeiros, a obtenção de mão 

de obra se torna mais necessária para atender a toda a demanda desses navios. 

Dessa forma, é de extrema importância a gestão de pessoas nesse setor. 

Segundo Chiavenato (2008), gestão de pessoas refere-se às políticas e 

práticas necessárias para administrar o trabalho das pessoas e também 

compreende um conjunto integrado de processos dinâmicos e interativos. 

De acordo com Almeida et al. (2006), a gestão de pessoas teve suas 

primeiras regras e princípios introduzidos pelo taylorismo a partir nos anos 1930, 

juntamente com a estruturação das leis trabalhistas. 

Num primeiro momento, foi denominada de departamento pessoal, no qual 

prevalecia “[...] o apontamento de horas e o pagamento da tarefa, sem preocupação 

com a satisfação do trabalhador nem com sua permanência na empresa.” (ALMEIDA 

et al., 2006, p. 25). 

Com o advento da tecnologia e do processo de globalização, a sociedade 

passou por várias mudanças. O mundo pós-moderno se caracteriza por ter um 

grande fluxo de informações, transmitidas velozmente num sistema complexo e 

fragmentado (HALL, 2004). E com a gestão de pessoas não foi diferente. 

Ela também passou por um processo de transformação, até para poder se 

adaptar ao novo mundo. Se as pessoas mudaram, e passaram e ver suas 

identidades de forma diferente (HALL, 2004), então a área de gestão de pessoas 

também precisou evoluir, principalmente pelo fato de ter que lidar com pessoas, 

agora ainda mais complexas e com múltiplas identidades e porque não, 

competências. 
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Com as mudanças, surgiram novas tendências tornando a busca por 

vantagens competitivas nas organizações cada dia maior. As pessoas através da 

contribuição de seus conhecimentos às empresas são entendidas como importantes 

fontes de criação de competitividade nas organizações. Assim fazem do processo 

seletivo uma atividade fundamental.  

A área de Gestão de Pessoas tem passado por enormes transformações. 

Antes denominada de departamento pessoal, caracterizada pela burocracia e 

trabalho mecanizado, a atual gestão de pessoas lida cada vez mais com indivíduos 

mais humanizados e complexos com diferentes aspirações, habilidades e 

comportamentos. 

Entre as tendências atuais para a área de gestão de pessoas há: o aumento 

das exigências com relação à qualidade e produção, a diminuição da valorização da 

recompensa financeira, que está sendo trocada por reconhecimento e possibilidade 

de crescimento profissional, aumento dos requisitos para o trabalho, redução de 

salários, entre outros. A partir disso, é imprescindível para os gestores de pessoas 

ter conhecimento deste panorama e implementarem um processo seletivo com 

eficiência e de acordo com o cenário do mercado de trabalho. 

Dentre as várias áreas intrínsecas ao estudo de recursos humanos, como 

treinamento e desenvolvimento, recompensas e gestão do desempenho, há a 

categoria recrutamento e seleção de pessoas. 

 

2.2 PROCESSOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

 

O processo de seleção dos tripulantes é fundamental para escolher as 

pessoas mais qualificadas para cada função a ser exercida dentro dos cruzeiros 

marítimos. 

Os processos seletivos têm como finalidade básica a “identificação de 

pessoas que apresentam perfis de competências para ocupar posições em aberto, 

alinhados com as estratégias e a cultura das organizações” (ALMEIDA et al., 2006, 

p. 34). 

Atualmente o mercado de trabalho tem crescido consideravelmente 

necessitando cada vez mais de funcionários mais aptos e avaliando os candidatos 

de forma mais exigente. O objetivo do processo de seleção é “escolher o candidato 

com melhores conhecimentos e habilidades para desempenhar determinada tarefa” 
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(GATEWOOD; FIELD, 1998, apud FRANCO; MIGUEL; SANTOS, 2003, p. 235). É 

preciso escolher o candidato certo que aprenda as tarefas mais rapidamente e que 

cometa a menor quantidade de erros possível. Desta forma, a empresa diminui seus 

gastos em treinamento e capacitação. 

Do ponto de vista comportamental (teoria Behaviorista) em processos 

seletivos, (SKINNER,1953/1994, apud FRANCO; MIGUEL; SANTOS, 2003, p. 236), 

o analista de comportamento “procura identificar as relações sistemáticas entre o 

comportamento e as alterações no ambiente”. Segundo Botomé (1981, apud 

FRANCO; MIGUEL; SANTOS, 2003), há uma classificação da pessoa conforme o 

seu comportamento categorizada pelo profissional que está analisando. 

A teoria Behaviorista pode ser aplicada ao processo de seleção de pessoal 

por compreender que o profissional/gestor de gestão de pessoas analisa o 

comportamento humano fazendo uso da psicologia organizacional – relativa ao 

comportamento de indivíduos em grupo e subsistemas em organizações como um 

todo. Para a elaboração de um processo seletivo, o gestor deve estudar e descrever 

quais comportamentos o candidato deverá ter, assim escolherá quais testes aplicará 

ao grupo e em qual ambiente os realizará.  

Nesse sentido, é importante que os candidatos possuam infraestrutura e 

equipamentos necessários para que possam participar das atividades e precisam 

receber a orientação sobre as tarefas que devem ser coerentes e apresentem uma 

determinada finalidade para a suposta avaliação. 

De acordo com uma pesquisa feita por Faissal (2002), estima-se que dos 

profissionais que realizam processos seletivos, 24% sejam oriundos da 

Administração, 66% sejam da psicologia e 10% sejam de outras áreas. Dessa forma, 

é possível perceber que este procedimento oriundo da área de gestão de pessoas, é 

aplicado por profissionais diversos, não sendo restrito à pessoas graduadas em 

psicologia.  

Essa é uma das tendências da área de gestão de pessoas como um todo. 

Cada vez mais ela está atraindo a atenção de profissionais das mais variadas 

formações. Isso está ocorrendo por causa de sua crescente valorização no mercado 

de trabalho.  

É ascendente a busca por profissionais qualificados para exercer o 

recrutamento e seleção das pessoas mais adequadas possíveis, de acordo com 
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suas competências e perfis para enquadrarem ocupações cada vez escassas e 

exigentes.  

Seja no próprio departamento de RH da empresa ou em consultorias 

especializadas na prestação de serviços em recrutamento e seleção, estes 

profissionais estão sendo mais valorizados. Os salários aumentaram e também, a 

quantidade de cursos de ensino superior e especialização oferecidos sob o nome 

Gestão de Pessoas, entre outras variações. 

Para a realização do processo seletivo, contudo, é necessário o recrutamento 

de pessoal: 
 
 
O processo de recrutamento possibilita à organização dispor de um número 
de candidatos superior à quantidade de cargos a serem preenchidos. Daí a 
possibilidade de selecionar, entre os vários candidatos recrutados, os mais 
adequados a essescargos, com vista em manter ou aumentar a eficiência 
da organização (BÍSCOLE; RIBEIRO, 2004, p. 70).  
 
 

Na perspectiva de Prahalad e Hamel (1990), o funcionamento da organização 

pode ser comparado com uma árvore na qual o tronco e membros principais seriam 

produtos do núcleo; os galhos menores seriam como unidades de negócio, folhas e 

frutas como produtos finais. As raízes representariam o conjunto de competências 

que estabilizam tudo. Na árvore as raízes alimentam os níveis superiores e, 

comparando este sistema ao de uma organização, percebe-se que os funcionários e 

suas respectivas habilidades cognitivas são essenciais para o efetivo sucesso de 

uma empresa.  

Segundo Nobre, Tobias e Walker (2011, p. 416), “[...] habilidade é algo que 

está relacionado à capacidade de agir mental, física, financeira, legal, jurídica e 

institucionalmente, entre outras formas” e a cognição é a “principal habilidade 

organizacional. Nessa perspectiva, o conjunto de habilidades organizacionais 

abrange os conceitos de cognição, inteligência, autonomia, aprendizagem e gestão 

do conhecimento”. 

Um processo seletivo bem realizado pode captar colaboradores com perfil 

compatível ao esperado pela empresa ou obter indivíduos com perfil diferente dos 

outros colaboradores já empregados anteriormente de forma proposital, com o 

intuito de obter um colaborador com características diferenciadas que tenha maior 

chance de oferecer inovação e um novo ponto de vista para o negócio.  
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Deste modo o novo colaborador poderá manter a atuação da empresa 

como esperada no mercado e desenvolver seu diferencial e abrangência de 

mercado, ou ainda propor, dependendo do nível de autonomia e liberdade dentro da 

empresa, novos rumos, novo público-alvo, novos produtos, e outras direções 

possíveis para a organização. 

Outro fator importante no momento de realizar um processo de recrutamento 

e seleção é identificar o comprometimento organizacional dos candidatos, verificar o 

valor que estes atribuem à organização e reconhecer em que grau estão dispostos a 

se dedicarem ao trabalho.  

Um elevado comprometimento organizacional por parte dos funcionários pode 

incentivar a manter ou aprimorar altos índices produtivos. Nesse sentido, é 

fundamental que no processo de seleção sejam escolhidas pessoas que 

demonstrem capacidade de assumir responsabilidades de acordo com o cargo e 

possuam as qualificações necessárias para a vaga oferecida para proporcionar à 

empresa vantagens competitivas sustentáveis. 

Desta forma, Chiavenato (2005) entende que uma boa contratação dos 

candidatos nos cargos requer perfeita harmonia entre as características dos cargos 

e as características dos candidatos que vão ocupá-los. 

Considerando duas contribuições intelectuais relativas ao tema, destaca-se a 

de Becker (1960) que enfatiza que o indivíduo decide por entrar, permanecer ou sair 

de uma empresa considerando as vantagens que estas escolhas irão lhe trazer; e a 

segunda, mais recente de Meyer, Allen e Smith (1993) em que afirmam que o 

comprometimento organizacional é um estado psicológico influenciado por 

condições ambientais (extraorganizacionais e organizacionais); chega-se à 

conclusão de que as pessoas podem escolher participar de um processo seletivo e 

demonstrar comprometimento por determinada empresa ao identificar as vantagens 

que podem obter ao fazerem parte dela, além de descobrir de que forma podem ter 

suas necessidades reais supridas e conquistar realização pessoal ao se identificar 

com os valores da organização em questão. 

Como apontam Motta e Caldas (1997), a cultura brasileira foi construída a 

partir das influencias que recebeu dos colonizadores portugueses, dos índios nativos 

e dos escravos africanos, o resultado dessa miscigenação promoveu o surgimento 

de subculturas e sociedades e com traços, comportamentos e organizações 

peculiares.  
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Ao promover um processo de recrutamento e seleção, a organização deve 

usar normas e procedimentos de forma eficaz a atrair os melhores candidatos que 

se enquadrem no perfil da empresa e, consequentemente, na cultura organizacional. 

Isso deve receber atenção especial principalmente em empresas internacionais ao 

quererem implementar ou buscar por um determinado padrão de comportamento 

nos candidatos que difere do país de origem da empresa.  

A cultura local exerce grande influência nos indivíduos e certamente a 

empresa pode precisar adaptar a cultura organizacional ou criar medidas 

apropriadas para familiarizar os colaboradores à filosofia da empresa. Motta (1997) 

destaca que o processo de socialização pode ser entendido como um processo 

global no qual o colaborador, “[...] nascido com potencialidades comportamentais de 

espectro amplo” (MOTTA, 1997, p. 73) é instruído a realizar um comportamento 

mais restrito de acordo com o padrão da empresa na qual está inserido.  

A socialização organizacional é um tipo de socialização secundária, ou seja, 

carregando sua bagagem de vivências, o indivíduo adquire habilidades, capacidade, 

atitudes e desenvolve valores para que possa se comportar de forma adequada na 

organização. Segundo Motta (1997), a fase da chegada representa o primeiro 

processo de socialização organizacional, onde o indivíduo traz seu conjunto de 

valores, atitudes e expectativas que serão reconstruídos por essa nova organização.   

A primeira fase entendida pelo autor supracitado, trata do momento do 

recrutamento e seleção que é o primeiro contato do candidato com a empresa, em 

que suas expectativas e idealizações são confrontadas com a realidade da 

organização e pode desistir de entrar para trabalhar nesta caso não se identifique 

com os valores, ambiente e demais funcionários. 

 

2.2.1 Recrutamento 
 

Em relação às formas de recrutamento, há três maneiras de  realizá-lo. O 

recrutamento pode ser interno, externo ou misto. “O recrutamento interno acontece 

quando, havendo determinada vaga, a empresa procura preenchê-la através do 

remanejamento de seus empregados a títulos variados como: promoções, 

transferências, plano de carreira e outros” (BÍSCOLE; RIBEIRO, 2004, p. 70). 

Através do recrutamento interno a empresa pode motivar o funcionário, 

fazendo com que sua produtividade possa aumentar com a possibilidade de 
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ascensão na organização, além do processo ser mais rápido e menos custoso. 

Porém, nesse processo o candidato deve estar apto para exercer as funções do 

cargo no qual se submeteu. Caso contrário a empresa pode optar por realizar um  

recrutamento externo. 

No recrutamento externo a organização busca candidatos que não pertencem 

ao seu quadro de funcionários. “As vantagens do recrutamento externo são: criação 

de novas ideias [...] aumento do nível de conhecimento e habilidades não 

disponíveis na organização atual; e reduz custos de desenvolvimento de pessoal” 

(BÍSCOLE; RIBEIRO, 2004, p. 71). 

Esse tipo de recrutamento, porém, pode desmotivar os funcionários da 

empresa já que estes podem se sentir desprestigiados, desvalorizados e 

incapacitados em relação aos novos convocados pelo recrutamento externo e isso 

pode resultar numa queda de produtividade da empresa. Esse processo é mais caro 

e demorado. O funcionário novo precisará de tempo para se acostumar e se 

familiarizar com os processos internos, com a cultura organizacional e se entrosar 

com seus colegas de trabalho. 

O recrutamento misto é aquele que reúne ambos os recrutamentos, tanto o 

interno quanto o externo. As empresas fazem o recrutamento com seus próprios 

funcionários e com profissionais que não pertencem ao quadro efetivo de 

funcionários da empresa. No recrutamento misto, os recrutamentos internos e 

externos podem ser feitos simultaneamente ou consecutivamente. 
 
 
O processo de seleção assim como os recrutamentos devem ser tomados 
como duas fases de um mesmo processo, isto é, a introdução de RH na 
organização. Por isso pode-se dizer que a seleção contribui para a política 
de RH complementado (sic) o recrutamento, selecionando a mão de obra, 
de forma correta, sendo também de vital importância para a política de RH, 
pois faz parte do processo inicial. Nenhuma política de RH será satisfatória  
se o processo de seleção não for (BÍSCOLE E RIBEIRO, 2004, p.73). 
 
 

No caso das agências de recrutamento e seleção que fazem o processo 

seletivo de tripulantes para a Costa, o recrutamento invariavelmente será feito de 

forma externa, já que não é possível aproveitar mão-de-obra interna já que o 

trabalho será feito na companhia contratante e não na própria agência.  

De acordo com Lacombe (2009) existem as seguintes técnicas de 

recrutamento externo: 
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a) Anúncios na mídia 

As vagas são divulgadas em jornais de grande circulação ou determinado 

público-alvo, rádio de grande audiência e televisão, que possui alto custo. O jornal 

constitui uma forma tradicional de recrutamento e tem sido substituído pela internet.  

Nesses casos, o anúncio pode ser aberto ou fechado (aberto quando é 

divulgado o nome da empresa contratante e fechado quando o nome é mantido em 

sigilo). O anúncio ainda pode ser misto, indicando o nome da empresa mas não 

revelando seu endereço. 

Empresas que costumam revelar seus nomes tendem a ter  uma boa posição 

no mercado e resolvem apresentar suas identidades para obter mais candidatos e 

consequentemente, maior probabilidade de encontrar um bom profissional. 

Algumas empresas anunciam mesmo sem ter vagas em aberto. Elas fazem 

isso para formação de cadastro de candidatos. 

b) Tabuletas na porta 

Geralmente essa técnica é utilizada para recrutamento de pessoas com 

pouca qualificação. A vaga é exposta em local estratégico e procura atrair pessoas 

que passam pelo local, principalmente moradores da região. 

c) Informações em quadros de avisos 

Esse método é utilizado por empresas que acreditam que seja proveitoso 

recrutar candidatos recomendados de seus próprios empregados. Como vantagem, 

constitui um procedimento de baixo custo e de certa forma, contratar pessoas 

conhecidas. Um problema que isso pode gerar é a formação de gupos por conta da 

busca por benefícios ao indicar um candidato ou de ser contratado por um colega. 

d) Indicações 

Nesse método, funcionários de confiança identificados com a empresa 

indicam pessoas que sejam de sua confiança e com o perfil para a vaga em aberto, 

ficando o assunto restrito a determinado grupo. 

e) Apresentações espontâneas 

Elas costumam acontecer com empresas grandes e populares que despertam 

o interesse dos candidatos. Nesse caso, os currículos ficam cadastrados para 

consultas futuras. Isso ocorre com maior frequência em períodos de desemprego e 

de recessão. 

f) Agências de emprego 
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São empresas especializadas para recrutar e selecionar candidatos para as 

vagas disponíveis pela empresa contratante e apresentar os candidatos para que ela 

tome a decisão final. Algumas empresas que possuem unidades próprias de 

recrutamento e seleção também costumam usar agências de emprego em épocas 

de pico de sua atividade. 

g) Intercâmbio com outras empresas 

Empresas que se comunicam entre si, trocam informações sobre candidatos a 

emprego. As unidades de recrutamento buscariam candidados através de seus 

cadastros. 

h) Anúncios em revistas técnicas 

Esse método é pouco usado, e é geralmente aplicado para recrutamento de 

técnico muto especializados. É diferente do anúncio feito em revistas, pois elas 

constituem recrutamento por mídia. Esse tipo de recrutamento é voltado para um 

público mais específico e altamente qualificado. 

i) Empresas de headhunting 

Essa expressão inglesa significa caçador de cabeças e se refere à empresas 

especializadas no recrutamento e seleção de profissionais de alto nível. Trabalham 

sempre a partir de uma solicitação de um cliente e mantêm um cadastro com 

profissionais muito bem qualificados. Costumam buscar profissionais que já estão 

empregados pela suposição de que um bom empregado não poderia estar 

desempregado. Esse processo começa a partir do detalhamento minucioso da vaga 

e a partir de dele, busca-se o profissional com o perfil. Os headhunters são muito 

solicitados por empresas multinacionais que precisam de profissionais nativos em 

locais fora da sede da empresa.  

j) Instituições de formação de mão-de-obra especializada e de profissionais de 

alto nível 

Este recrutamento consiste em buscar profissionais jovens com potencial e 

em instituições com mão-de-obra especializada e profissionais de alto nível, como 

universidades e escolas técnicas. Através de contato realizado com coordenadores, 

é possível ganhar espaço para palestras, anúncios em murais de avisos e até 

entrevistas. 

k) Sites de oferta e procura de mão-de-obra 

Há sites especializados só para oferta de mão-de-obra. Entre as vantagens 

desse método, é possível citar seu baixo custo e a velocidade de resposta. A 
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internet também permite oferecer informações mais completas a respeito da 

empresa, da vaga e o que ela espera dos candidatos. O processo de captar pessoas 

através desse método pode ser dividido em três etapas: obter a relação de 

candidatos; filtrar desta seleção aqueles que parecem melhores e entrar em contato 

com diretamente com os mesmos. 

Lacombe (2009) também destaca a relação inversa que há entre custo e 

urgência de recrutar pressoas. Quanto menor o tempo, maior costuma ser o custo 

do processo e vice-versa. Cabe à empresa escolher os melhores métodos para a 

sua necessidade. 

 
2.2.2 Seleção 

 

As técnicas seletivas compõem a seleção e, as etapas são promovidas de 

acordo com as necessidades mais procuradas no potencial futuro colaborador, 

atuando cada etapa como filtro com o objetivo de encontrar as informações mais 

seguras possíveis sobre cada candidato.  

Entre as técnicas, segundo Lacombe (2009), há: 

a) Triagem preliminar de currículos 

Este método tem por objetivo checar se o candidato tem a possibilidade de 

ser aprovado. Neste momento, é avaliada sua formação acadêmica, sua experiência 

profissional, e demais informações fornecidas, e há a verificação se estas estão de 

acordo com a vaga. Outro ponto observado é o tempo de permanência do candidato, 

se ele permanece pouco tempo na empresa, isso pode levantar suspeitas sobre o 

motivo de tal acontecimento, prejudicando sua admissão. Neste processo, metade 

dos candidatos costumam ser eliminados. 

b) Entrevista na unidade de seleção 

Este procedimento tem por objetivo, além de conhecer o candidato e observá-

lo pessoalmente, também tem por objetivo confirmar as informações antes 

fornecidas no currículo. Desta forma, é avaliada a veracidade e coerência das 

informações contidas nele. 

São avaliadas as qualificações profissionais do candidato, experiência, 

conhecimentos, aspirações profissionais e planos para o futuro, motivo de saídas 

nos empregos anteriores, vulnerabilidades, etc. Também é possível neste momento, 

obter características da personalidade do candidato e seus valores pessoais. As 
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informações profissionais devem ser coerentes com as apresentadas na Carteira 

de Trabalho e Previdência Social (CTPS).  

A entrevista pode ser estruturada ou não. Entre as perguntas mais usadas, 

estão: “quais são seus objetivos a longo prazo?”, “quais seus objetivos a curto 

prazo?”, “quais são seus pontos fortes?”, “e seus pontos fracos?”, “o que você sabe 

sobre a empresa?” , “por que deveríamos contratá-lo?”. 

Entre os erros mais cometidos nas entrevistas estão a influência das 

impressões causadas pelos candidatos que já foram entrevistados e julgamentos 

precipitados. 

c) Informações de pessoas confiáveis 

Esse método consiste em verificar as informações do candidato com algum 

funcionário que trabalha na empresa. Esse método só é válido se a pessoa que 

fornecer as informações for confiável também, caso contrário, o candidato pode ser 

prejudicado. Mas as informações devem ser checadas e deve-se atentar para o fato 

que geralmente a pessoa que informa sobre o candidato está mais interessada em 

ajudá-lo do que ajudar a própria empresa. Segundo Lacombe (2009) as técnicas 

podem consistir em: 
d) Testes técnicos-profissionais 

Esses testes têm por objetivo avaliar a competência técnico-profissional do 

candidato. São mais utilizados para profissionais no início de carreira e candidatos 

de nível intermediário para baixo. Quando o objetivo é aplicar para candidatos 

especializados, eles são feitos acompanhados pela entidade na qual os candidatos 

pretendem atuar. 

e) Testes psicológicos 

Esses testes avaliam as características de personalidade do candidato, além 

de sua habilidade verbal, raciocício lógico, memorização, etc. Eles são elaborados 

periodicamente por instituições especializadas que os vendem para as unidades de 

recrutamento e seleção. Um teste bem aplicado é capaz de traçar o perfil do 

candidato e fazer a comparação com o perfil esperado para a vaga disponível. 

Os testes psicológicos segundo Fiorelli (2007), podem ser usados por 

administradores e gestores quando as entrevistas não levam a resultados 

conclusivos e os candidatos possuem qualificações semelhantes e se buscam dados 

neutros como apoio à decisão. Mas é importante ressaltar que, de acordo com o 

Art.35º do código de Ética do Psicólogo, o profissional “[...] não divulgará, cederá, 
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dará, emprestará ou venderá a leigos instrumentos e técnicas psicológicas, que 

permitam ou facilitem o exercício ilegal da profissão” (CÓDIGO DE ÉTICA DO 

PSICÓLOGO, 1987). Ou seja, os testes psicológicos só podem ser aplicados por 

psicólogos.  

f) Dinâmica de grupo 

Esse método consiste na criação de uma situação simulada, geralmente 

referente a rotina de trabalho e através dela observa-se o comportamento e atitude 

dos candidatos. A dinâmica de grupo costuma fornecer informações suplementares 

às obtidas através dos testes.  

Essa técnica seletiva é fundamental como apontado por Andrade (2005) para 

verificar o comportamento dos indivíduos em situações que podem ocorrer no dia a 

dia da empresa.  

g) Entrevistas pelas chefias futuras 

Uma vez feita a seleção preliminar, os candidatos selecionados são 

encaminhados para as chefias futuras que devem decidir quais candidatos devem 

aprovar. A decisão final é de responsabilidade da futura chefia. Em empresas de 

sucesso, é comum a participação de funcionários com posições altas 

hierarquicamente. Isso confere maior cuidado na seleção, demonstra aos recém 

chegados de que eles fazem parte de uma equipe integrada e não são menos 

importantes e de que os executivos se preocupam com a qualidade dos funcionários 

na empresa.  

h) Informações de empregos anteriores 

Depois que o candidato é admitido, é feito um processo de coleta de 

informações. Isso geralmente ocorre no final do processo seletivo, por envolver 

custos internos e remuneração a terceiros. Existem empresas que se encarregam de 

obter informações do candidato por escrito e cobram honorários. Elas servem para 

complementar as informações existentes do candidato e facilitar a decisão final. 

i) Informações cadastrais 

Empresas responsáveis pela coleta de dados dos empregos anteriores 

também podem fazer uma pesquisa em dados cadastrais, como emissão de 

cheques sem fundos, verificam se os candidatos estão envolvidos em processos ou 

se estão na lista do SPC ou do Serasa. 

j) Exame médico 
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O exame médico é obrigatório por lei antes do candidato ser admitido. Essa 

etapa costuma ser realizada no final das outras por raramente apresentar problemas 

sérios que atrapalhem a efetivação do candidato à vaga pretendida. 

Muitas empresas apresentem problemas em relação à ética, eliminando 

candidatos por doenças crônicas ou mulheres grávidas. 
É importante entender que a maioria dos processos de recrutamento e 

seleção usados na atualidade conciliam diversas técnicas de seleção 

simultaneamente. Para Milkovich e Boudreau (2006) os múltiplos procedimentos, 

promovem os candidatos para que sejam escolhidos para funções específicas e eles 

fornecem informações mais completas que acabam facilitando na tomada de 

decisão final a respeito da aprovação ou não dos candidatos. 

A maioria das vagas oferecidas para o trabalho embarcado é voltada para o 

setor de serviços, e neste tipo de trabalho as pessoas é que fazem toda a diferença 

nas tarefas a serem realizadas. Desta forma, deve-se ter atenção especial na 

escolha dos profissionais que irão lidar diretamente e indiretamente com os 

hóspedes no cruzeiro. 

 

2.3 HABILIDADES E COMPETÊNCIAS BUSCADAS PELA COSTA 

 

A Costa Cruzeiros, através da criação de sua visão, missão e valores, pode 

definir a base de planejamento para conquistar seu futuro crescimento. Mas é 

importante destacar que esses valores corporativos só alcançam consequências 

práticas se influenciarem o comportamento diário de seus colaboradores. De acordo 

com o Costa Campus Programme (2011), o conjunto de comportamentos constitui o 

Costa Touch, ou seja, o Toque Costa, um estilo distintivo que caracteriza os 

funcionários da empresa e deve ser aplicado por todos aqueles que tem um 

relacionamento de serviço com os hóspedes.  

Todos os recursos humanos da empresa precisam cooperar com o Toque 

Costa e isso se deve ao fato de que todos trabalham de forma a fornecer serviço 

para os hóspedes e clientes internos, ou seja, colegas que se beneficiam dos 

resultados do trabalho efetuado pela equipe Costa. 

As 10 regras de ouro do Toque Costa, segundo o Costa Campus Programme 

(2011) são: 

a) O uniforme e a aparência pessoal precisa ser impecável. 
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b) Conhecer minuciosamente os deveres e o conteúdo do Toque Costa. 

c) Agir para assegurar o máximo de limpeza e ordem. A proteção dos ativos da 

Costa Cruzeiros também é uma responsabilidade. 

d) Pessoalmente tomar conta da segurança e bem-estar dos hóspedes. 

e) Formalmente cumprimentar  os hóspedes com um sorriso amigável (também 

no telefone) e usar linguagem corporal positiva. Sempre que possível, falar 

com os hóspedes pelo nome deles. 

f) Desempenhar as funções com capacidade impecável. 

g) Personalizar todas as solicitações dos hóspedes. 

h) Encarrega-se de qualquer queixa por parte do hóspede e ter certeza que tudo 

o que poderia ser feito foi realizado para alcançar as expectativas de dos 

hóspedes. 

i) Verificar constantemente a satisfação dos hóspedes a cada oportunidade em 

que um serviço foi prestado. 

j) Lembrar-se sempre em última análise que são os hóspedes que ajudam a 

companhia a crescer e eles indiretamente pagam os salários dos 

funcionários.  

De acordo com o Costa Campus Programme (2011), todos os colaboradores 

da Costa têm algo em comum, sejam eles dançarinos, engenheiros navais, médicos, 

massagistas, camareiras, recepcionistas, capitães de navio. Todos têm o “C” da 

Costa Cruzeiros. Todos são cidadãos da Costa. São mais de 19.250 colaboradores; 

18.000 no mar e 1.250 pessoas trabalhando em terra; 80% têm menos de 40 anos 

de idade e vêm de 70 países diferentes. Além disso, estima-se que em média 3.000 

pessoas trabalham no estaleiro para a construção de um cruzeiro da Costa. 

Todos os colaboradores da Costa podem ter acesso a informações da 

companhia e sobre os outros funcionários através do sistema intranet Costa Planet, 

dedicado a todos os cidadãos Costa. 

A Costa dispõe de oito centros de treinamento em diferentes países. Em 2010 

foram mais de 560.000 horas investidas em treinamento. Os futuros tripulantes após 

aprovados nos processos seletivos são treinados a partir do curso Costa Campus 

que serve de introdução para questões relativas ao trabalho embarcado, segurança 

e saúde a bordo, sustentabilidade, comportamento a ser praticado, entre outros 

assuntos relevantes. Depois de embarcados, os tripulantes passam por novos 
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treinamentos e capacitações, mas depois do curso introdutório os trabalhadores 

tendem a ficar mais familiarizados com os procedimentos internos. 

Porém, antes de serem convocados, de acordo com o Costa Campus 

Programme (2011), espera-se que esses tripulantes, antes de tudo apresentem 

bastante maturidade. Eles precisam de forma geral, acordar bastante cedo, devem 

ser pontuais nos compromissos, estar sempre uniformizados corretamente, ter 

higiene e apresentação impecável, estar dispostos a trabalhar por várias horas 

seguidas com um sorriso no rosto e demonstrar paixão e energia em suas funções 

diariamente. 

Além disso, precisam ser competentes, dedicados, leais, éticos, terem 

entusiasmo e a capacidade de construírem bons relacionamentos. Esses são alguns 

dos valores que a Costa espera encontrar em seus funcionários. 

 

2.4 AGÊNCIAS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

 

Para identificar as competências necessárias nos candidatos para o trabalho 

embarcado existem agências de recrutamento e seleção que auxiliam companhias 

marítimas a captarem essa mão de obra.  

Os brasileiros que têm interesse em trabalhar na companhia podem se 

inscrever para as vagas disponíveis de três formas: entrando em contato 

diretamente com a companhia, enviando o currículo para o contato fornecido através 

do site oficial da empresa;  fazendo contato com algum recrutador oficial da Costa 

com escritório no Brasil ou procurando alguma agência de recrutamento e seleção 

parceira da Costa para mediar o processo de seleção e embarque. Este trabalho 

tem por objetivo avaliar como ocorrem os processos seletivos através destas 

agências. 

Atualmente, três agências atuam em parceria com a Costa Crociere no Brasil 

fornecendo serviços de recrutamento e seleção. Duas agências possuem sede em 

Curitiba e uma agência possui sede em São Paulo. Neste trabalho elas serão 

identificadas como Agência A, Agência B e Agência C para que sejam preservadas 

suas identidades e informações organizacionais. Todas atuam em terra 

representando as companhias e fazendo as mediações necessárias entre os 

candidatos e as empresas contratantes. 
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Segundo Marras (2009), o sistema de terceirização começou a ser aderido 

pelas organizações no final da década de 1990, com a justificativa de que 

terceirizando serviços, haveria menor custo e maior especialização nos mesmos. O 

ato de terceirizar corresponde a repassar uma ou mais tarefas ou serviços a um 

determinado profissional ou empresa sem que haja vínculo empregatício com a 

prestadora de serviços. São acordadas questões relativas a custo, prazo e 

resultados.  

No caso de terceirizar serviços de recrutamento e seleção, ainda segundo 

Marras (2009), tal serviço tem a responsabilidade de avaliar nos candidatos o 

conjunto de valores e crenças que dão suporte à organização, neste trabalho, à 

Costa Crociere. Para isso, é importante que a equipe de recrutadores entenda a 

cultura corporativa da empresa contratante, visando não apenas avaliar o candidato 

para o cargo em questão, mas para com toda a ideologia da companhia marítima. 

Na Costa Crociere há dois tipos de trabalho, o Shoreside (em terra) e o  

Onboard (a bordo). Através do site oficial da companhia, é possível se candidatar a 

qualquer modalidade de trabalho, tendo vagas disponíveis. Porém, as agências de 

recrutamento e seleção do Brasil para o trabalho embarcado desta companhia 

selecionam apenas para o trabalho da segunda modalidade. Nesta categoria de 

trabalho, o trabalho a bordo, ainda há três segmentações: Engine Department, Deck 

Department e Hotel Department.  

A primeira categoria estaria relacionada ao setor de maquinaria do cruzeiro 

composta majoritariamente por engenheiros, mecânicos e técnicos de eletrônica. A 

segunda categoria, refere-se ao setor do convés, composta por profissionais da área 

da saúde, meio ambiente, recursos humanos e segurança. Já o terceiro setor é 

formado por profissionais que, em sua maioria, lidam diretamente com os hóspedes, 

como a área de alimentos e bebidas, limpeza, entretenimento, fotografia, entre 

outros8. 

As agências de recrutamento e seleção que atuam em parceria com a Costa, 

embora disponibilizem vagas para o Deck Department, como vagas para médicos e 

enfermeiras, isso configura um acontecimento raro. As vagas disponibilizadas são 

praticamente todas do Hotel Deparment. Elas são apresentadas em totalidade no 

capítulo 3 quando é traçado o perfil deste tripulante. 

                                            
8 O organograma da empresa e seus respectivos departamentos encontra-se no anexo. 
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Conhecer as técnicas utilizadas pelas agências, as competências buscadas 

nos candidatos e o perfil dos tripulantes selecionados são tarefas inevitáveis para se 

compreender o processo de captação de recursos humanos no segmento de 

cruzeiros marítimos. Através da pesquisa de campo apresentada no capítulo 3 é 

possível traçar um panorama da situação atual deste fenômeno do turismo náutico 

relacionado a empresa italiana Costa Cruzeiros que movimenta milhares de pessoas 

anualmente tanto para turismo quanto para trabalho. 

 

3 PESQUISA DE CAMPO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

No terceiro e último capítulo são apresentadas as informações adquiridas 

através da pesquisa e é realizada uma avaliação crítica a respeito dos resultados 

obtidos em relação aos procedimentos de recrutamento e seleção e demais 

assuntos referentes à obtenção de mão-de-obra para a prestação de serviços na 

Costa Crociere. 

 

3.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para a realização deste trabalho foi desenvolvida uma pesquisa de campo de 

caráter qualitativo fazendo uso de entrevistas estruturadas, com tripulantes e 

gestores de agências de recrutamento e seleção. A pesquisa qualitativa foi escolhida 

para que se obtivesse maior riqueza de detalhes por parte dos entrevistados afim de 

se promover uma análise crítica mais profunda acerca das questões discutidas no 

trabalho. As entrevistas foram realizadas de forma presencial, quando possível, e via 

Skype™ por conta da origem geográfica diferenciada dos entrevistados. 

Foram entrevistadas as três agências brasileiras de recrutamento e seleção 

que trabalham em parceria com a Costa Crociere e cinco ex-tripulantes que já 

trabalharam embarcados nessa companhia de cruzeiro. Existem outras agências de 

recrutamento e seleção para o trabalho embarcado mas possuem outras 

companhias marítimas como parceiras. Os entrevistados puderam relatar suas 

experiências e reflexões sobre o tema gestão de pessoas, mais especificadamente, 
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sobre os processos seletivos realizados para o trabalho embarcado e questões 

relativas a motivação, exploração da força de trabalho e qualificação profissional.9 

Os representantes das agências de recrutamento e seleção foram acessados 

através de telefones e e-mails disponíveis nos sites de suas respectivas agências. 

Os tripulantes foram encontrados em grupos específicos voltados para o trabalho 

embarcado aleatoriamente na rede social Facebook®. Com a falta de disponibilidade 

de alguns tripulantes, novas buscas foram feitas até que se obtivesse pelo menos 5 

tripulantes entrevistados. 

Os nomes dos entrevistados, tanto dos representantes das agências quanto 

dos ex-tripulantes foram mantidos em sigilo para que fossem preservadas as suas 

identidades e pudessem se sentir mais seguros e confortáveis no momento de 

fornecerem informações pessoais e corporativas ao entrevistador. O nome das 

agências também foi preservado. Neste trabalho elas são identificadas apenas como 

Agência A, Agência B e Agência C. A pesquisa não teve como objetivo nomear a 

melhor agência ou gerar possíveis valorações . Os entrevistados das agências, da 

mesma forma, são identificados como Representante Agência A, Representante 

Agência B, e Representante Agência C. Os tripulantes por sua vez, são nomeados 

como Tripulante 1, Tripulante 2, Tripulante 3, Tripulante 4 e Tripulante 5.  

O objetivo em si foi avaliar se os métodos de recrutamento e seleção 

aplicados são os mais adequados para seus devidos fins e se estão de acordo com 

a literatura da área, além de se traçar um panorama da área de recrutamento e 

seleção para tripulantes brasileiros que vão trabalhar embarcados nos cruzeiros da 

Costa Crociere. 

Com base nessas informações, objetivou-se também obter o perfil destes 

tripulantes e verificar o que os motiva para o trabalho embarcado, o que acham a 

respeito desse trabalho, seus consequentes impactos positivos e negativos, 

vantagens e desvantagens inerentes a esse ofício, como também o posicionamento 

sobre a valorização da formação acadêmica e a suposta exploração desta força de 

trabalho. 

A entrevista foi estruturada em seis blocos, com temas específicos. O bloco 1 

contém informações pessoais sobre o gestor ou tripulante; o bloco 2 aborda 

informações gerais sobre a agência mediadora e tripulante; o bloco 3 trata sobre o 

                                            
9 Entrevistas disponíveis no apêndice A. 
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processo de planejamento no recrutamento e seleção; o bloco 4 aborda a 

execução do recrutamento e da seleção (R&S), o bloco 5 apresenta a avaliação do 

recrutamento e da seleção (R&S) e o bloco 6 aborda reflexões sobre o trabalho 

embarcado.  

A diferença entre as perguntas da entrevista realizada para o gestor e a 

entrevista realizada para os tripulantes é o ângulo no qual cada entrevistado está 

inserido, um como  promotor de todo o processo (gestores) e o outro como 

participante do processo como candidato (tripulantes). Porém, através da pesquisa, 

cada lado pode expor suas opiniões acerca do outro, propondo melhorias e fazendo 

críticas construtivas. 

3.2 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Esta seção aborda os resultados obtidos na pesquisa. Ela é dividida em seis 

blocos, cada um com um tema diferente. As entrevistas encontram-se na íntegra no 

apêndice A. 

 

3.2.1 BLOCO 1: Informações pessoais dos gestores e tripulantes 
 

 O BLOCO 1 da pesquisa, composto por informações pessoais dos 

entrevistados, teve como objetivo colher informações generalistas neste primeiro 

momento.  Esses dados iniciais são essenciais para se conhecer um pouco sobre o 

entrevistado, criar familiaridade com ele e consequentemente ter uma base de 

informações capaz de gerar perguntas mais detalhadas posteriormente. Para os 

gestores foram perguntados: idade, formação profissional, cargo que ocupa na 

Agência, tempo de permanência na empresa, experiência profissional em cruzeiro 

(se tiver) determinando cargos e companhias. Para os tripulantes, pediu-se a idade, 

a formação profissional, experiência profissional antes de embarcar e a experiência 

profissional em cruzeiro, determinando cargos e companhias 

Conforme os dados solicitados no BLOCO 1, excluindo-se o nome por uma 

questão de sigilo: o Representante da Agência 1 possui 28 anos, tem formação 

superior incompleta em Biomedicina e trabalha no cargo de direção. Ele atua na 

agência há mais de 2 anos, trabalhou embarcado, com uma média de oito contratos 

em seis anos. Começou o trabalho embarcado em 2005 como Snack Steward 

(auxiliar de buffet). Depois de 20 dias embarcado foi promovido para Assistant 
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Waiter (assistente de garçom). Depois de dois meses embarcado foi promovido 

para Waiter (garçom). No final do primeiro contrato já estava com uma proposta de 

promoção para Captain Waiter. O primeiro navio em que trabalhou embarcado foi o 

Pacific, na época pertencente a Pullmantur. Começou ganhando US$500,00 como 

Snack Steward e parou de trabalhar como Head Waiter ganhando em torno de 

US$5.000,00~5.500.00 por mês, aos 22 anos. 

O Representante da Agência 2 não forneceu idade, tem formação em Direito 

e trabalha no cargo de direção. Ele trabalha na agência desde a sua fundação e 

nunca trabalhou embarcado.   

O Representante da Agência 3 possui 33 anos, tem formação em Sistemas 

de Informação e trabalha como assistente de recrutamento. Atua na agência há 3 

anos e nunca trabalhou a bordo. 

A Tripulante possui 24 anos, nasceu e mora no Rio de Janeiro (RJ) e tem 

ensino superior completo em Gestão de Turismo pelo CEFET (2011). Antes de 

embarcar trabalhou numa agência de turismo em Petrópolis como Assistente de 

Operações, responsável pelo contato com fornecedores (backoffice), por 1 ano e 2 

meses. Trabalhou na Costa Crociere como Cabin Steward (camareira) em 2011 por 

9 meses. 

O Tripulante 2 possui 23 anos, nasceu e mora em Niterói (RJ) e tem segundo 

grau completo. Antes de embarcar, começou a trabalhar aos 18 anos numa loja de 

informática. Depois afirma ter progredido como balconista em outros locais mas 

acredita que nenhum dos trabalhos foi excepcional, a viagem do navio em si 

constitui o pico alto de seus empregos. Foi aprovado para trabalhar como Petty 

Officer na Costa Crociere, mas quando chegou lá, foi realocado/promovido para 

Housekeeping por conta de uma defasagem no departamento. Depois, com a saída 

de seu gerente e consequente reorganização, voltou a trabalhar no posto mais baixo 

de Petty Officer, conforme estava no contrato original. Ele não se adaptou à função, 

pediu para voltar para Housekeeping mas o pedido foi negado. Realocaram-no para 

Cleaner que é semelhante, mas cuida e limpa da área dos tripulantes enquanto que 

o Housekeeping faz o serviço de limpeza da área dos passageiros.Trabalhou por 5 

meses em 2012 (não completou o primeiro contrato). Atualmente aguarda aprovação 

para Children Animator na MSC. 

A Tripulante 3 possui 28 anos, nasceu e mora em Salvador (BA) e tem ensino 

superior completo em Comunicação Social com ênfase em Jornalismo pela 
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Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Antes de embarcar, trabalhou com 

telemarketing e clipagem de jornalismo, ambos foram seus primeiros empregos com 

carteira assinada. Antes trabalhava dando aulas de inglês em escolas e reforço 

escolar. Trabalhou na Costa como Cabin Steward (camareira) em 2011. Fez dois 

contratos (cada contrato dura em média oito meses). Após a experiência na Costa 

Crociere embarcou como camareira para a Royal Caribbean, em 2013. 

A Tripulante 4 possui 32 anos e nasceu/mora em São Paulo (SP). Tem ensino 

superior incompleto em Música pela Universidade Livre de Música Tom Jobim. Antes 

de embarcar já trabalhou com muitas coisas. Mas já havia trabalhado por 8 anos 

como Bartender. Teve uma empresa de eventos num bar e deu aula de coquetelaria. 

E antes de ser Bartender chegou a ser cantora, mas abandonou a área porque 

acreditava não ganhar dinheiro com música; Trabalhou na Costa como Bar server. 

Apesar de possuir experiência como Bartender, não foi aprovada para atuar nesta 

função por não ter experiência anterior embarcada e não ter o inglês fluente. 

Trabalhou por 5 meses na Costa, em 2012 (não finalizou o primeiro contrato por ter 

sido demitida por conta do número de warnings10 recebidos. Depois dessa 

experiência embarcou como Bar Server na Royal Caribbean, mas recebeu críticas 

por não ser boa com vendas. Aconselharam-na a procurar algo como cantora, pois 

cantava bem. Depois embarcou como cantora na Pullmantur. Após uma grave 

alergia e impossibilitada de cantar, foi realocada como Bartender na Pullmantur. 

Pretende voltar a trabalhar embarcada como cantora no final do ano. 
A Tripulante 5 possui 29 anos, nasceu em Maringá (PR) e mora em Linhares 

(ES) e tem ensino superior completo em Educação Física pelo Centro Universitário 

Cesumar (2006). Antes de embarcar trabalhou como professora de Educação Física, 

técnica de ginástica rítmica e trabalhou com recreação de crianças na Grécia. 

Trabalhou na Costa como Children Animator, em 2012. Fez um contrato completo de 

9 meses e não concluiu o segundo contrato, tendo trabalhado por apenas 4 meses. 

 Através dessas informações, é possível perceber que nenhum dos 

representantes das agências possui formação na área de Administração ou 

Psicologia ou Pegagogia, apesar de atuarem diretamente no processo de 

recrutamento e seleção. Porém apesar de apenas um entre os representantes das 

                                            
10 Warnings são advertências dadas pelos chefes no navio ocasionadas pelo descumprimento de 
ordens pré-estabelecidas. Após o quinto warning, ou terceiro warning pelo mesmo motivo, o tripulante 
pode ser mandado embora.  
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agências ter experiência embarcado, isso é muito comum entre os entrevistados, 

e é uma característica que facilita aos gestores compreenderem melhor o ambiente 

de trabalho e suas atribuições.  

 De acordo com Marras (2009),  o padrão para assumir o cargo de gestor de 

RH, ou seja, recursos humanos, compreende um profissional graduado de 

preferência em administração de empresas, com especialização em RH, que possua 

visão holística, capacidade de gerir de forma estratégica e com liderança. O autor 

afirma que é primordial ter formação humanista e empatia com profunda para poder 

saber se comunicar tanto com executivos  quanto com trabalhadores em posições 

mais baixas hierarquicamente.  

 Desta forma, o ideal é que os gestores tivessem formação em administração 

ou psicologia ou pedagogia, ou no mínimo formação na área de humanas. O 

conhecimento teórico na área deveria receber mais atenção, além da experiência de 

embarque e do dia-a-dia da empresa já adquiridos..  

 É perceptível também, que apesar dos tripulantes possuírem diferentes 

formações acadêmicas e nível de instrução, estarem em diferentes localizações 

geográficas e possuírem experiências distintas, todos têm algo em comum: são 

bastante jovens. Todos embarcaram antes de completar 30 anos. Inclusive os 

representantes das agências são jovens. O representante da Agência A tem apenas 

28 anos. Essa maior incidência de pessoas jovens por parte dos tripulantes, pode 

ser explicada pela exigência da companhia em contratar pessoas novas pela maior 

probabilidade de possuírem mais disposição e saúde para aguentar a rotina de 

trabalho do navio. Além disso, podem fazer carreira desde cedo no navio. Porém, 

isso também pode ser explicado por constituir uma oportunidade de trabalho ainda 

recente no Brasil, atraindo a atenção dos mais jovens. Os representantes das 

agências por serem novos, têm um perfil mais inovador e menos conservador para 

atuar neste ramo de recrutamento e seleção específica para cruzeiros. 

 

3.2.2 BLOCO 2: Informações gerais das agências e dos tripulantes 
 

 O BLOCO 2 da pesquisa, teve como foco informações gerais das empresas e 

dos tripulantes em relação à iniciação nesse trabalho e em relação às agências que 

usaram para fazer a mediação com a companhia marítima. Foram feitas perguntas 

sobre a estrutura da agência, o departamento de Gestão de Pessoas, as empresas 
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parceiras, a comunicação com a Costa Crociere e o setor na atualidade para os 

gestores. Para os tripulantes foram feitas perguntas sobre o surgimento do interesse 

pelo trabalho embarcado, a importância das agências, a comunicação com a Costa 

Crociere e o setor na atualidade. 

 Com base nas informações coletadas, a agência mais antiga surgiu em 2004, 

outra agência foi criada em 2008 e a outra em 2012. Para que suas identidades 

fossem preservadas, a história de surgimento, assim como respectivas missões, 

visões e valores não são apresentados para que o reconhecimento das mesmas não 

seja passível de ser realizado. 

A agência A é organizada da seguinte forma: Departamento de entrevistas (3 

entrevistadores), sendo que uma pessoa que faz as entrevista também atua no 

Departamento Administrativo e atua na coordenação do equipe; Departamento de 

embarque (2 pessoas). E possui 2 filiais, com dois funcionários cada, responsáveis 

também pelas entrevistas. A agência trabalha em parceria com a Costa 

Crociere/Ibero Cruceros e indiretamente indica tripulantes para uma outra empresa 

que atua com a MSC, quando esses tripulantes não desejam ou não podem atuar 

nas empresas parceiras. Ela tem contato com representantes da Costa Crociere 

através da Global Recruiting que é um setor específico da companhia responsável 

por solicitar a quantidade de pessoas e fazer o acompanhamento do embarque. Em 

relação ao setor na atualidade, o representante da Agência A foca na qualidade do 

atendimento em sua gestão como forma de atrair e fidelizar tripulantes e acredita 

que seja um setor instável mas com potencial de crescimento: 
 
 
Eu sei que é um ramo instável. A agência ela não é um ramo que você pode 
falar assim: “Vou ter agência pela vida inteira”. Eu quero que sim porque eu 
gosto do que faço mas em contrapartida, o governo brasileiro cria um monte 
de empecilhos com as companhias marítimas. Ambas as partes cometem 
erros. No ano retrasado a Costa veio com 4 navios e a Ibero veio com 3 
(totalizando 7 navios). Esse ano na temporada 2013/2014, a Costa veio com 
2 navios e a Ibero, apenas 1. São menos 4 navios. Pelo menos da Costa e 
da Ibero juntando. Isso faz com que o ritmo da agência tenha um aperto 
financeiro, principalmente. Mas eu acredito que tem muita coisa para 
melhorar. Por mais que tenha triplicado as taxas portuárias, por isso 
também que as companhias não estão vindo, e também tem os 25% de 
tripulantes que precisam ter nacionalidade brasileira....porque custa USD 
25.000,00 o preço de um brasileiro que faltar por dia dentro de uma 
companhia durante a temporada brasileira. O governo fez assim para dar 
oportunidade de trabalho. É bom? É. Para o brasileiro é bom. Mas também 
inibe as companhias de quererem investir aqui, colocar mais navios. As 
companhias vem e vão continuar vindo porque querendo ou não, o cruzeiro 
temporada Brasil está cheio mas inibe investir mais. Então assim, rola um 
medo. Vou embarcar pessoas? Vou. Vou embarcar quantos? Ao invés de 
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me pedirem 2.000 vagas vão me pedir 20? Isso é ruim. Eu hoje não 
tenho só investimento numa agência. Pensando nisso eu tenho outros 
investimentos não ligados à ela. (REPRESENTANTE AGÊNCIA A) 
 
 

 A agência B é estruturada da seguinte maneira: Departamento de Mídia, 

Departamento de Entrevistas e Departamento de Embarques. A agência trabalha em 

parceria com a Royal Caribbean/Pullmantur, Costa Crociere/Ibero Cruceros, 

Starboard, Oceania, Crystal, Norwegian Cruise Line, SeaDream Yatches e Image 

Group. Ela tem contato direto com os entrevistadores e com os diretores gerais de 

recrutamento. Há contrato com as companhias nas quais trabalham. Em relação ao 

setor na qual atuam, a agência destaca a conjuntura internacional como fator 

determinante em sua gestão: 
 
 
As mudanças ocorrem naturalmente, como em qualquer segmento. A 
economia/política nacional e internacional interferem no mercado de 
cruzeiros, trazendo alterações. Por exemplo, com a crise instalada na 
Europa, os europeus passaram a buscar mais o trabalho a bordo. Os 
brasileiros então passaram a “concorrer” com candidatos com língua nativa 
europeia e com inglês como segunda língua. Isso fez com que os requisitos 
para os brasileiros aumentassem. (REPRESENTANTE AGÊNCIA B)  
 
 

 A agência C, possui em sua estrutura: um profissional responsável pelo 

processo de recrutamento e seleção, dois profissionais na área administrativa e uma 

supervisora. A agência trabalha com Costa Crociere/Ibero Cruceros e Royal 

Caribbean/Pullmantur. Há um contrato com a companhia parceira e ela possui um 

representante que faz a mediação via e-mail ou telefone. Em relação ao futuro do 

setor, o representante da agência C concorda com o da agência B e acredita que as 

exigências de pré-requisitos dos candidatos tendem a aumentar por parte das 

companhias contratantes. Para sobreviver ao mercado no qual atua, a agência foca 

na qualidade no atendimento aos tripulantes e companhias e agilidade na resposta 

de procedimentos com as companhias marítimas. 

As empresas não detalharam informações sobre o Departamento de Gestão e 

Pessoas pois ele não existe. Na realidade, as agências fragmentam a atuação que 

este poderia chegar a ter em dois departamentos diferentes, o Departamento de 

Entrevistas que ficaria encarregado pelo processo de recrutamento e seleção e o 

Departamento de Embarque, prestando auxílio aos tripulantes no processo após 

aprovação, informando documentos necessários, solicitações de treinamentos, 

informações sobre data de embarque, etc. 



 58 

Pode-se perceber que as três agências possuem uma equipe enxuta para a 

prestação de serviços de recrutamento e seleção e possuem departamentos 

voltados diretamente para a atividade fim na qual estas agências estão 

comprometidas, para captar mão de obra. O Departamento de Mídia da agência B, 

pode ser uma boa opção de segmentação para que o serviço principal não seja 

interrompido na hora de haver comunicação por parte da empresa e agentes 

externos, como por exemplo, jornalistas que às vezes procuram as agências para 

realizarem matérias. 

O setor apresenta instabilidade por ser influenciado por fatores externos como 

por exemplo, a economia global, como foi mencionada pelo representante da 

Agência B e por ser sazonal, questão que é aprofundada no bloco 3. 

 Em relação aos tripulantes, dos cinco, quatro tripulantes embarcaram com a 

mediação de uma agência e uma, a Tripulante 4, fez o contato direto com um 

representante direto da Costa Crociere em São Paulo. 

 Os TRIPULANTES 1 e 5 começaram a pensar na ideia de trabalhar em 

cruzeiro ainda na faculdade. A tripulante 1 sofreu influência de uma amiga durante a 

faculdade de Turismo. A amiga embarcou e acabou indicando a agência na qual ela 

fez o processo seletivo para trabalhar no navio. A TRIPULANTE 5, enquanto 

cursava Educação Física, imaginou que seria uma grande oportunidade trabalhar 

com animação em cruzeiro por acreditar que este trabalho era de excelência neste 

setor e essa experiência internacional seria incrível, por somar um trabalho de elite 

com a sua experiência anterior na área. Focada no trabalho embarcado, após 

concluir a faculdade, mudou de estado e recebeu a indicação de uma agência 

através de uma prima. 

 A TRIPULANTE 3 escolheu a agência através de uma pesquisa no Google e 

escolheu a agência por acreditar ser a maior e consequentemente melhor. Ela 

escolheu trabalhar em cruzeiro, pois gostaria de realizar um intercâmbio cultural: 
 
Eu sempre quis ter uma experiência no exterior, não tinha dinheiro 
suficiente para bancar um intercâmbio, o mais barato seria au pair. mas 
precisava ter carteira de motorista. Como não dirijo, voltei à “estaca zero”. 
Pesquisei na internet e vi a oportunidade de navio de cruzeiros, ganharia 
dinheiro e conheceria o mundo. Então fiz um empréstimo no banco e com a 
família, em torno de R$4.000,00, para dar os primeiros passos. 
(TRIPULANTE 3) 
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A TRIPULANTE 4 escolheu trabalhar em cruzeiro para fugir de problemas 

vividos em terra e fez contato direto com um representante da Costa Crociere que 

possui escritório em São Paulo: 
 
A minha história é um pouco exótica. Porque eu nunca pensei em trabalhar 
no navio. Porque eu trabalhava em bar e eventos. Eu era casada e meu 
marido era sócio de um bar que tinha. Aí ele me decepcionou muito e eu 
resolvi me separar dele. Em questão de um dia, depois que resolvi largar 
tudo, eu resolvi embarcar. Porque tinha uma agente direto da Royal e da 
Costa pedindo alunos meus para embarcar. E eu tinha esse contato, porque 
mandava alunos meus de coquetelaria para os cruzeiros. Eu estava muito 
magoada e não pensava em passar nem mais um minuto em terra. Acabei 
sendo aprovada para ambas as companhias mas escolhi trabalhar na Costa 
pois gostei mais do tratamento e do treinamento que recebi. Embarquei com 
R$70,00 no bolso. Não levei nada meu, até porque tudo o que construí com 
o meu ex-marido eu deixei. Não queria nada. Fui para a casa da minha 
mãe, peguei minha mala e embarquei. Queria fugir daquela vida complicada 
que eu tinha. Entrei no navio com 43 kgs. Saí do navio com 53,5 kgs. E aí 
mudou totalmente minha vida para melhor. Fiz amizades, fui para países 
que eu nunca imaginei, me descobri. (TRIPULANTE 4) 
 
 

 O TRIPULANTE 2 teve o primeiro contato com o universo de trabalho 

embarcado em cruzeiros através de um anúncio no jornal. Mas foi reprovado no 

primeiro processo no qual participou por causa do nível do inglês. Depois de um 

tempo, encontrou um anúncio no Twitter de uma agência que estava contratando 

para o trabalho embarcado. E assim resolveu tentar mais uma vez e conseguiu ser 

aprovado. 

 Em relação à importância das agências, todos os tripulantes concordam que 

elas auxiliam na mediação com a companhia contratante: 
 
As agências facilitam muito. Não teria como você fazer esse processo 
sozinha de procurar companhia. Elas facilitam todo o processo de 
documentação, oferecem curso, então acho que o papel delas é 
fundamental. Até mesmo para te orientar. E para quem for fazer o segundo 
contrato, eu já não voltaria na mesma posição e tudo mais. Então eu acho 
que é fundamental o papel delas em todo  o processo. Desde o primeiro 
contato até o último. Porque vamos supor, você faz a primeira entrevista,  
você não fala inglês, seu inglês não é tão bom, ela não vai te alocar numa 
posição onde o inglês seja essencial. Eu mesma achava que falava um 
inglês fluente. Pensava em procurar recepção mas talvez não seria o ideal. 
(TRIPULANTE 1) 
 
 

O tripulante 2, porém, acredita que se a procura pelo trabalho embarcado não 

fosse tão grande, talvez essa mediação não seria tão necessária. Mas que com a 

demanda de tripulantes existente hoje, as agências se tornam fundamentais. 

Ele ainda destaca que mudanças ocorreram desde que ele embarcou em 2012 para 
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hoje. A ferramenta Skype é mais utilizada, e agora pessoas podem participar do 

processo seletivo mesmo morando distantes das sedes das agências: 
 
Agora eles estão dando essa facilidade a mais, estão fazendo entrevista, 
para quem não é daqui, por Skype. E eu acho isso bem legal. A pessoa não 
tem que perder, sei lá quanto de dinheiro de passagem para chegar na 
agência e ainda ter que tentar alguma coisa ainda, sem garantia. 
(TRIPULANTE 2) 
 

 Todos os tripulantes que utilizaram agências mencionaram o Skype como um 

fator positivo de mudança para a realização dos processos seletivos. Na verdade, 

ele já era utilizado durante a entrevista final com a companhia contratante, porém, 

seu uso foi amplificado e estendido para os procedimentos entre agentes no 

território nacional. Essa ferramenta pôde otimizar o tempo de ambas as partes 

evitando deslocamentos e gastos desnecessários, antes obrigatórios para a 

participação dos processos seletivos. A tecnologia além de estar cada vez mais 

presente na vida cotidiana das pessoas, também ganha força em ambientes 

corporativos na prestação de serviços à distância.  

 Os tripulantes também mencionaram que como forma de estratégia, as 

agências poderiam divulgar mais seus serviços nas mídias: 
 
Soube sobre a agência através de uma amiga. Mas tem  muita gente que 
não sabe. Cerca de 90% das pessoas falam: “que legal não sabia que 
existia isso” e algumas raras já ouviram falar. (TRIPULANTE 1) 
 
 

 Em relação à comunicação com a companhia Costa, os tripulantes acreditam 

que as informações repassadas são condizentes com a realidade do trabalho 

embarcado porém com eles reclamam da falta de transparência e clareza com 

alguns detalhes. 
 
A agência ela até te passa o que vai acontecer, mas as coisas quando 
acontecem lá dentro, são muito mais intensas, são muito mais difíceis. A 
agência te fala, mas ela também cria muita expectativa, porque as pessoas 
ficam muito iludidas com esse mundo. E quando a gente volta, a gente vicia 
nele. Porque a gente sente muita falta desse mundo marítimo, mesmo 
diante de absurdos em questões trabalhistas. A agência fala, mas quando a 
gente passa pela situação a gente vê que é muito pior. (TRIPULANTE 5) 
A maior parte das informações que ela passou realmente aconteceu lá 
dentro como jornada de trabalho, carga horária, tudo isso foi o que foi 
passado lá dentro. Claro que nem tudo é passado nas entrevistas como 
pequenas outras coisas que acontecem mas a maior parte do que ela sabia 
foi passado direito. (TRIPULANTE 2) 
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3.2.3 BLOCO 3: Recrutamento e seleção (planejamento) 
 

O BLOCO 3 da pesquisa teve como objetivo verificar questões relativas ao 

planejamento do processo seletivo, por parte das agências, e a observação de um 

possível perfil de tripulantes, percebida pelos tripulantes, após a experiência 

embarcados. Foram feitas as perguntas aos gestores sobre: demanda de 

funcionários, periodicidade do processo de R&S, vagas disponíveis para a 

candidatura, perfil do candidato, região com maior procura, diferença entre o perfil 

Costa Crociere do perfil para outras companhias. Para os tripulantes foram feitas 

perguntas sobre o perfil do candidato e a diferença entre o perfil da Costa Crociere 

do perfil de outras companhias. 

As agências realizam os processos seletivos para todos os cargos 

simultaneamente. Várias vagas são apresentadas em seus próprios sites e páginas 

das redes sociais e os candidatos são alocados durante as entrevistas. O processo 

seletivo acontece o ano todo, porém, há sazonalidade: 
 
Até o final de maio estaremos embarcando menos pessoas por causa da 
sazonalidade, por conta do número de cruzeiros que estão no Brasil. 
Geralmente depois de março os navios vão para a Europa. Aí chega na 
Europa tem 25% de brasileiros só em um navio. O que que a companhia 
faz? Ela tem 14 navios. Ela não pode deixar um navio com tantos brasileiros 
sendo que lá o público é outro. É 80% italiano e os 20% restante é francês e 
alemão. Aí ela vai e manda alguns brasileiros para os outros navios. Nesse 
momento a demanda de embarque é pouca porque ela está fazendo um 
remanejamento, mais latinos embarcando, ou outras nacionalidades. Em 
meses de baixa temporada a gente embarca em torno de 20, 30 pessoas. 
Agora um mês de pico como novembro, setembro, você embarca 150 fácil 
por mês. Então é bem sazonal mesmo. Junho começa a embarcar bastante 
gente porque o cara embarcou em outubro, aí está vindo de férias e aí 
começa o verão da Europa. Hoje para a companhia é indiferente embarcar 
um brasileiro na Europa primeiro ou embarcar no Brasil. Nós embarcamos 
mais no Brasil por conta dos percentual de 25% de brasileiros que precisam 
estar no navio no mínimo. Se o pré-requisito é o inglês, ele vai 
fazer/começar a temporada lá fora. O contrato é de 8 meses. Não importa 
onde o navio está. Na China...na Ásia, na América, não importa. 
(REPRESENTANTE AGÊNCIA A) 
 
 

 As vagas são divulgadas nos sites das agências e em outros veículos como 

Facebook. As três agências que trabalham em parceira com a Costa Crociere, de 

forma geral, concordam entre si em relação às principais características e 

habilidades necessárias para desempenhar o trabalho a bordo da Costa Crociere. 

Apesar das inúmeras vagas disponíveis nesta companhia, percebe-se um padrão de 
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perfil em relação às exigências das três agências. As vagas disponíveis com seus 

respectivos requisitos, funções e salários encontram-se detalhadas no apêndice B.  

Os valores das funções apresentadas no apêndice B são do ano de 2014 e 

variam de acordo com a companhia contratante. As agências forneceram apenas os 

valores médios oferecidos no mercado. Todos os salários são líquidos e costumam 

ser mais baixos que os apresentados aqui para a companhia Costa Crociere. A 

alimentação, o uniforme (parcial) e a hospedagem são por conta da empresa 

contratante. Os contratos são temporários em regime internacional, variando de oito 

a nove meses e são sempre renováveis de acordo com o desempenho do tripulante. 

É importante salientar que algumas agências usam nomenclaturas diferentes 

pra alguns cargos, e há, inclusive outras vagas além das apresentadas neste 

trabalho. Porém, foram expostas as vagas disponíveis até o fechamento deste 

trabalho que cada agência seleciona.  

Analisando os requisitos, os salários e as funções das vagas oferecidas pelas 

três agências, é possível perceber que todas apresentam informações bem 

próximas. Entre os requisitos, é possível notar sempre uma referência à idade do 

profissional, ao nível de inglês e à experiência exigida para a função. 

O idioma foi considerado o principal requisito pelas agências para trabalhar 

embarcado. Mesmo que a pessoa vá trabalhar num cargo baixo e lidar pouco com 

os hóspedes, ela precisa saber se comunicar no navio. O cruzeiro vai ter tripulantes 

de toda a parte do mundo e mesmo os tripulantes brasileiros precisam saber lidar 

com os seus colegas de trabalho. A comunicação é fundamental para se 

familiarizarem com a empresa, compreenderem a rotina organizacional de suas 

respectivas funções, participarem dos treinamentos a bordo, se relacionarem com os 

tripulantes e hóspedes, etc. Apesar da empresa ser italiana, o inglês é a língua 

oficial do navio. Porém, o italiano é tido como segunda língua a bordo e é muito 

utilizado. Os tripulantes inclusive podem realizar aulas de ambas as línguas a bordo 

para aprimorá-las.  

No mínimo é esperado conhecimento intermediário do inglês, o equivalente 

ao B1, que além de falar ainda saiba escrever. Para alguns cargos, o conhecimento 

de outras línguas é fundamental, como a de Guest Service Operator e outras áreas 

que lidam mais com os hóspedes e, consequentemente, com outras nacionalidades, 

em sua maioria europeia.  
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Algumas poucas vagas exigiram formação no ensino superior como a de 

Sport Instructor em Educação Física e a de Children e Teen Animator em Turismo, 

Pedagogia, Psicologia ou Educação Física e Custom Immigration Purser com 

formação em Turismo, Administração e Áreas Humanas. 

A idade constitui um dos principais requisitos também. No mínimo a pessoa 

precisa ser maior de 18 anos. De acordo com o Toque Costa visto no capítulo 2, a 

companhia marítima não estabelece claramente parâmetros de idade para o seu 

pessoal, porém, cita a importância de possuir profissionais dispostos e motivados 

para o trabalho, capazes de aguentar diversas horas seguidas de trabalho e dá 

bastante importância ao comportamento a bordo e ao entendimento da rotina 

organizacional da empresa, sempre satisfazendo e surpreendendo seus hóspedes. 

A experiência é importante, mas o comportamento e a adaptação dos 

funcionários é mais valorizada. As agências são flexíveis para determinados cargos, 

por conta da dificuldade de encontrar profissionais com uma vasta experiência e ao 

mesmo tempo com um excelente nível de inglês e vice-versa.  
 
Eu recebo dois tipos de candidato e a gente tem que alinhar. O candidato 
com inglês fluente que não tem experiência em nada para dentro do navio, 
da parte de limpeza, da parte de restaurante, de bar e a gente tem que 
adequar à função que ele mais se identifique. Ou tem aquele que já trabalha 
há uns 10, 15 anos em restaurante, por exemplo, e não fala nem “ah” em 
inglês. Esses dois perfis que a gente hoje encontra. Agora achar uma 
pessoa com experiência e ainda tenha o inglês geralmente é o mais difícil. 
(REPRESENTANTE AGÊNCIA A) 
 
 

A companhia marítima entende que muitas vezes é difícil encontrar 

profissionais com anos de experiência e ainda disponibilidade para trabalhar meses 

fora. Por conta disso, algumas vezes, pessoas com um nível de inglês  não tão bom 

são selecionadas e desenvolvem maiores experiências profissionais a bordo. As 

empresas prezam bastante pelos fatores disposição e motivação para este tipo de 

trabalho. 

Em relação  à região com maior demanda para o trabalho embarcado, de 

acordo com o representante da Agência A, São Paulo possui a maior procura. O Rio 

de Janeiro vem em segundo lugar e Curitiba em terceiro. 
 
Engraçado a agência fica em Curitiba e meu maior número de tripulantes é 
em primeiro lugar de São Paulo,  em segundo do Rio de Janeiro, em 
terceiro de Curitiba. Então assim, ainda tem muito o que apresentar da 
agência. No Rio é fácil entender a procura. O pessoal vê os navios 
passando, isso querendo ou não instiga as pessoas a quererem trabalhar 
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no navio. Mas Curitiba não é tão explorado assim. Mas tem um pessoal 
com bastante potencial. No Nordeste o pessoal vê também bastante navio 
passar, tem esse conceito de mar, que convive, mas falta ter um espaço lá 
para explicar um pouco melhor, as pessoas demoram a entender um pouco 
mais as coisas em relação ao pessoal do sul, do sudeste. Isso é nornal, é 
cultural, e conscientizar na parte do inglês. (REPRESENTANTE AGÊNCIA 
A) 
 
 

Já de acordo com o representante da Agência B, eles não têm preferência por 

Estado e a maior procura está nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, 

Ceará e Espírito Santo. O representante da Agência C afirma que sua maior 

demanda vem de São Paulo e do Ro de Janeiro.  

No que diz respeito à diferença de perfil dos tripulantes Costa para os 

tripulantes de outras companhias marítimas, o representante da Agência B cita o 

nível de fluência no inglês e a experiência em grandes hotéis e resorts. 

O representante da Agência A também fala sobre o idioma na questão de 

escolha da companhia. 
 
Há uma grande probabilidade da pessoa que tem o espanhol com um nível 
mais superior e o inglês não tão bom ir para a Ibero. Mas se a pessoa tiver 
espanhol e nada do inglês ela não vai para a Ibero. Por mais que dentro do 
navio na Europa 99,9% das pessoas sejam espanhóis fazendo cruzeiro. A 
língua oficial do navio é o inglês , o seu supervisor quando for fazer uma 
reunião, ele vai falar inglês. O comandante vai fazer um anúncio, ele falar 
inglês. Agora se você tem um pouco do inglês e um espanhol fluente, legal! 
Agora um espanhol fluente e nada do inglês, para a companhia eles não 
vão querer..(REPRESENTANTE AGÊNCIA A). 
 
 

O representante da Agência C também destaca a questão da língua como 

fator diferencial: 
 
Costa e Ibero são do mesmo grupo. Nestas o nível de inglês varia de 
acordo com função do básico para intermediário 
Já Pullmantur e Royal também são do mesmo grupo. Nestas o nível de 
inglês varia de acordo com função do intermediário para avançado. 
(REPRESENTANTE AGÊNCIA C) 

 
 

De acordo com os tripulantes, a agência e a companhia traçam um perfil 

antes do processo, mas ele é relativo e pode variar por conta da flexibilidade da 

agência. No cruzeiro, é mais difícil perceber um perfil por conta da multiplicidade de 

pessoas que trabalham a bordo, até mesmo num cargo. 
 
Eu achava que antes eles traçavam um perfil mas eles não traçam. Eles as 
vezes veem a necessidade da empresa, e colocam. Claro, tem um perfil. O 
perfil deles é um inglês mais avançado, aí se a pessoa tem um inglês mais 
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avançado eles colocam numa empresa que exige mais o inglês. No caso 
da Costa eles não exigem tanto o inglês então eles colocam pessoas com 
menos experiência no inglês. Agora perfil dos outros tipos de coisa do 
trabalho, eu não acho que eles escolham perfil. Porque eu achava que, por 
exemplo, no meu caso, de Children Animator, quando cheguei lá e comecei 
a perguntar na minha equipe se tinham trabalhado com animação ou 
criança, eles diziam que não, que nunca tinham trabalhado com nenhum 
dos dois. E assim eu conhecia uma pessoa que tinha experiência com 
crianças e não foi chamada para embarcar e tinham pessoas lá que nunca 
mexeram com crianças e estavam trabalhando com crianças, 
principalmente de outras nacionalidades. Tinha italiana sem nenhuma 
formação. (TRIPULANTE 5) 
A agência procura pessoas jovens, porque é um trabalho muito pesado. [...] 
pessoas jovens com pouca experiência, pessoas mais vislumbradas, que 
acham que vão trabalhar em navio, conhecer vários países. A maioria das 
pessoas acham que vão trabalhar em um navio e vão conhecer outros 
países. Elas vão conhecer mas você não tem o dia inteiro para descer num 
lugar então as pessoas jovens se iludem mais com isso. (TRIPULANTE 1) 
 
MSC, Costa e Ibero  possuem basicamente o mesmo perfil. Agora para 
trabalhar na Royal Caribbean ou na Disney...eles pedem um perfil com 
experiência e inglês mais avançado. (TRIPULANTE 2) 
 
 

Desta forma, o perfil da Costa se distingue do de outras companhias por 

conta do nível de inglês e experiência e por possuir pessoas mais jovens em seu 

quadro de funcionários. 

 

3.2.4 BLOCO 4: Recrutamento e seleção (execução) 
 

O BLOCO 4 da pesquisa foi direcionado para o momento de execução do 

processo de recrutamento e seleção, questões que ocorrem durante o processo e 

fatores de influência. Aos gestores foram feitas levantadas questões sobre as 

técnicas de recrutamento, fatores que atraem os candidatos para a agência, 

quantidade de candidatos por processo seletivo, técnicas de seleção, acidentes e a 

mídia como fatores de influência para o trabalho embarcado, desistência de 

candidatos e o companhamento pós-embarque. Para os tripulantes foram feitas 

perguntas sobre: técnicas de recrutamento utilizadas, fatores que atraem os 

candidatos para a agência, técnicas de seleção, acidentes e a mídia como fatores de 

influência para o trabalho embarcado, desistência de candidatos, acompanhamento 

pós-embarque. 

 As agências utilizam técnicas bastante semelhantes para o recrutamento e 

seleção. Todas mencionaram o alto índice de candidatos que chegam através de 

indicação de outros tripulantes. Isso pode ser um fator positivo, já que a agência 
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pode economizar gastos com marketing.  Porém, os tripulantes mencionaram, que 

como estratégia de sobrevivência no mercado atual, o ideal seria que as agências 

divulgassem mais os seus serviços, principalmente em instituições de ensino e em 

cursos profissionalizantes com mão-de-obra qualificada. 

 Os sites das próprias agências divulgam as vagas e os candidatos as 

encontram através de busca pela internet. Outro fator que atrai bastante os 

candidatos são as redes sociais. Além de participarem dela para fins pessoais, de 

sociabilização e entretenimento, uma tendência é ver as pessoas interessadas 

também em procurar vagas de emprego e oportunidades de trabalho através desse 

meio.  

Nesse ambiente, elas inclusive parecem mais acessíveis para contato e se 

mostram mais participativas, afirma o representante da Agência A. Ele inclusive 

afirma já ter sido mais cético em relação à eficiência das redes sociais para este fim 

de comunicação, mas hoje percebe sua importância. Mas não nega que algumas 

pessoas perdem a noção do senso de educação. Como exemplo disso, um 

tripulante que cobrou data de embarque de madrugada na página da empresa no 

Facebook. 

O representante da Agência C também cita técnicas de recrutamento  mais 

tradicionais como banco de dados específico da agência para cadastramento e 

agendamento da pré-seleção, jornais, agências de emprego e currículos entregues 

de forma presencial.  

Porém, o meio mais comum de atração de candidatos é a internet, que sugere 

o site da agência, redes sociais que também envolvem a internet e a indicação 

através de pessoas que já participaram de processos seletivos pelas companhias.  
 
A gente usa muito a ferramenta do Facebook. O site ajuda, mas não 
desmerecendo as demais, o nosso atendimento  é o que traz as pessoas 
aqui. 90% das pessoas vem porque um indicou, o outro indicou, e é assim. 
Eu sou muito grato por isso. Eu já tive restaurante em São Paulo, eu 
sempre prezei pelo atendimento. E não é diferente do que fazemos hoje 
com a agência. (REPRESENTANTE AGÊNCIA A) 

 
 
 A indicação é um meio que facilita o recrutamento para as agências, mas elas 

não podem contar apenas com isso como método de recrutamento. A divulgação 

prioritária na internet e consequentemente em sites de redes sociais se apresenta 

como uma boa estratégia para captar seu público jovem.  
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 As instituições de ensino também foram mencionadas como um veículo 

para recrutar mão-de-obra mas não foram especificadas. O ideal é que essa 

divulgação pudesse ser maior, pois nestes locais, há probabilidade de encontrar 

pessoas qualificadas para as vagas e conhecimento em idiomas. Porém, o problema 

desse tipo de público é o vínculo que possuem em terra e o trabalho embarcado 

pode ser um empecilho para a conclusão de seus estudos, fazendo com que essas 

pessoas embarquem apenas uma vez e não queiram renovar contrato 

posteriormente para finalizarem a faculdade. Esse fator é negativo para a 

companhia, pois, além de querer captar mão-de-obra, ela se interessa em 

reaproveitar seus funcionários e oferece carreira a bordo para mantê-los a longo 

prazo.   

 São muitos os candidatos que participam de cada processo seletivo e esse 

número varia de acordo com a época de alta ou baixa temporada e volume da 

agência. Eles são atraídos pela indicação de amigos ou de desconhecidos que 

encontram em grupos específicos em redes sociais direcionadas para o trabalho 

embarcado e também têm interesse com base em outras informações que 

encontram na internet. 

 Em relação às técnicas de seleção, as três agências apresentam uma ordem 

bem semelhante no processo seletivo: 

a) análise perfil por currículo ou cadastro; 

b) entrevista de pré-seleção via Skype com recrutador da agência; 

c) entrevista de seleção oficial via Skype com recrutador da companhia; 

d) entrevista de seleção oficial presencial com o recrutador da companhia para 

cargos de staff11. 

O que muda de uma agência para outra são detalhes. A entrevista presencial 

pode ser substituída pela entrevista via Skype por causa da diferença geográfica. 

Nem sempre os recrutadores têm disponibilidade para se deslocarem.  

Na primeira entrevista são feitas perguntas mais generalistas e na segunda (e 

terceira caso tenha), são abordadas perguntas mais específicas para a função. 
 
 Perguntas do dia-a-dia e perguntas técnicas. Se é para bar se tem 
conhecimento com coquetéis, se é para camareira se sabe a ordem de 
arrumar um quarto, se é para recepção a gente pode simular uma situação 
entre  passageiro e o recepcionista. (REPRESENTANTE AGÊNCIA A). 

                                            
11 O cruzeiro possui três níves hierárquicos de tripulantes a bordo, em ordem crescente de autoridade 
existem os crew members, staff members e officers. 
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Na Agência A, há teste de conhecimento específico para três cargos: 

Recepção, Tour Escort e Social Hostess. Ele é aplicado pela companhia, a agência 

não tem acesso a informações e ele é presencial. A agência considera que os testes 

são importantes para essas vagas, pois exigem profissionais mais experientes e 

com maior conhecimento técnico.  

Não são feitos testes psicológicos, pois as agências acreditam que não haja 

necessidade e também porque não há profissionais da área de psicologia em seu 

quadro de funcionários, para a aplicação. 

Não são feitas dinâmicas de grupo, pois, apesar da grande quantidade de 

candidatos, é preciso que seja dada a devida atenção a cada um deles e verificar 

suas experiências e nível de inglês, individualmente. Dinâmicas de grupo podem 

acontecer durante o Costa Campus Programme que será visto a seguir. 

Entre uma entrevista e outra as agências podem oferecer cursos de 

qualificação para a próxima etapa, no qual oferecem dicas e auxiliam no processo 

de aprovação. A agência B oferece cursos pagos específicos para a vaga 

pretendida. Porém, há workshops gratuitos também oferecidos aos candidatos. 

Depois de aprovados em todas as etapas, os candidatos precisam fazer dois 

cursos, o Standards of Training, Cerification & Watchkeeping (STCW) e o Costa 

Campus Programme. 

O STCW que é conhecido no Brasil também como Curso Básico de 

Segurança de Navio (CBSN) é estabelecido pela autoridade marítima brasileira, que 

define como seu propósito geral: qualificar o aluno para tarefas a bordo de navios de 

passageiros, fornecendo-lhe conhecimentos básicos sobre medidas de segurança a 

bordo, de acordo com as convenções STCW-1978, emendado em 1995, e 

NORMAN-24. O curso possui uma carga horária de 34 horas, dividido em 4 

disciplinas ministradas em sala de aula. As aulas de combate a incêndio e 

sobrevivência no mar contam também com treinamento prático. Nesse curso são 

abordadas as seguintes disciplinas: 

a) segurança Pessoal e Responsabilidade Social;  

b) primeiros Socorros Elementares;  

c) prevenção e Combate a Incêndio (teoria e prática); 
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d) técnicas de Sobrevivência Pessoal e Procedimentos de Emergência (teoria 

e prática). 

O Costa Campus Programme é um curso ministrado pelo Costa Campus 

Trainer, representante da Costa Crociere no Brasil. Nele é feito um treinamento de 

pré-embarque aos candidatos selecionados pelas agências. Ele é eliminatório caso 

o candidato não se adapte às regras da companhia e apresente comportamento 

inadequado. Nele são ministradas disciplinas sobre a história da companhia, meio 

ambiente, segurança e higienização. 

 Todos os representantes das agências e tripulantes disseram que é comum 

ver candidatos desistindo na última hora. O representante da Agência A, inclusive, 

acredita que é preferível que o candidato desista antes de efetuar os procedimentos 

para embarque como treinamento e curso STCW. Dessa forma, ele não gasta 

dinheiro à toa, que muitas vezes acaba se tornando um investimento alto 

inicialmente. Uma vez embarcado, o conselho que ele dá é que o candidato, por 

mais que não tenha se adaptado, finalize o contrato de trabalho, procure alguma 

motivação para continuar, pois nunca é bom fechar portas, e depois ele pode tentar 

trabalhar embarcado novamente numa outra função, outra companhia. 

 Em relação ao acompanhamento pós-embarque, os representantes das 

agências afirmam que realmente não o fazem, mas que recebem um feedback da 

empresa após o desembarque do tripulante para o momento de renovação do 

contrato. Esse foi um dos motivos que mais geraram insatisfação por parte dos 

tripulantes. Pois após aprovados e embarcados, muitos reclamaram da falta de 

suporte no Brasil e orientação. Apesar das agências informarem sobre vida a bordo, 

no navio as situações ganham proporções maiores e são mais intensas: 
 
Eu acho importante sim ter uma agência porque são relações 
internacionais. Nem sempre uma pessoa ela tem entendimento burocrático 
trabalhista, até porque tem muitos problemas trabalhistas. Inclusive andam 
fazendo reportagens de situações, reclamando do exagero do 
trabalho...então eu acho que para um controle, a gente precisa de uma 
agência, que além de tudo controle isso. Claro que ela tem que ganhar 
dinheiro porque ela está trabalhando para isso, então eu não discordo das 
questões dos exames, deles ganharem dinheiro em cima dos exames, tem 
que ganhar sim, porque eles estão correndo atrás disso. Não discordo deles 
quererem cobrar treinamento. Mas eu acho que tem que ter um acordo 
porque é uma empresa multinacional, é internacional, não é brasileira. 
Então se tratando de Costa ou de qualquer outra, eu acho que a agência 
tinha que dar um suporte aos outros problemas que andam acontecendo, e 
ela não dá. Ela te coloca lá dentro e depois lava as mãos dela. Ela vai 
querer saber depois se você saiu, desembarcou porque quer te colocar de 
novo. (TRIPULANTE 5) 
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Sobre a questão do acidente envolvendo o Costa Concordia e o filme que 

teve o Costa Favolosa como cenário, em geral, tanto os representantes das 

agências quanto os tripulantes acreditam que ambos não surtem tanta influência nos 

tripulantes, pois eles já estariam preparados para a realidade a bordo, e portanto, 

com suas possíveis consequências e prováveis acidentes. 
 
É tudo momento. Na época do Concordia eu tive tripulantes aprovados para 
outro navio da Costa e falaram “ah, eu não vou, não vou mais embarcar 
porque é perigoso”. O que é mais perigoso, você morrer atropelado em São 
Paulo de moto ou o navio afundar? Eu brinco no meu workshop que, o navio 
começa a afundar, é tanta coisa para você salvar, que assim, morrer no 
navio é mais raro. Teve sim uma desistência grande, uma resistência 
também, porque o pessoal vincula o erro de um ser humano ao erro de uma 
empresa séria, porque se não fosse séria não estaria há 60 anos no 
mercado. E o filme “Meu passado me condena”, estimula sim a pessoa a 
trabalhar no navio mas se você não tem trabalhado com o tripulante que ele 
não vai para o mundo da Rose, e sim pra o mundo do Jack, isso às vezes 
afeta. Porque ele vai assistir ao filme e achar que vai fazer as mesmas 
coisas que o Fábio Porchat fez. Ele não vai lá trabalhar e servir ninguém, ir 
como passageiro. Mas o pessoal sempre vincula. [...] Eu sempre comento 
nos workshops, já peguei tempestades, já fiquei à deriva. O navio é muito 
mais seguro do que um avião, do que um carro, do que uma moto, uma 
bicicleta ou até mesmo andar a pé... (REPRESENTANTE AGÊNCIA A) 
 
 

O representante da agência B afirma que não sentiu diferença durante o 

processo seletivo em ambas as situações. Já o representante da Agência C não quis 

se pronunciar nesta questão. 

Em relação aos tripulantes, eles acreditam que ambas as situações não 

causem tanta influência também. 
 
O acidente e o filme influenciam mais passageiros do que tripulantes. Para 
quem vai viajar sim, nem tanto para quem vai trabalhar. Porque quem 
escolhe trabalhar embarcado não influencia, quando já se escolhe esse 
caminho, a pessoa não liga tanto para isso. Eu me identifiquei com o filme 
porque apesar da gente vê que algumas coisas que são mentiras (mas por 
se tratar de um filme, fictício a gente aceita) muitas coisas me trouxeram 
recordações. Mas algumas pessoas podem ter pensado em trabalhar em 
cruzeiro por achar que deve ser legal. (TRIPULANTE 1) 
 
Tecnicamente para mim não influenciou em nada. O filme, meu passado me 
condena ele até mostrou um lado bem negativo de quem trabalha lá dentro. 
Então para mim não afetou, acredito que para outras pessoas não deva ter 
afetado tanto assim não. Pelo menos para quem tem experiência. Para 
quem não tem experiência com certeza o acidente é um baque, fica 
receosa. Mas...acredito que por mim não. (TRIPULANTE 2) 

 
Nem uma coisa , nem outra. As pessoas que pensam em trabalhar em 
navio, a maior característica é o sonho, e realizar algo. Acredito que 
algumas é pra fugir de algo também. Essas pessoas não precisam ver nada 
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para estimular ou desestimular, elas têm o objetivo:  Ou vão ou não vão. 
(TRIPULANTE 3) 
 
Minha família ficou preocupada. Mas a gente encara isso de uma maneira 
mais natural. A gente sabe como lidar com naufrágio, essas situações. A 
gente corre risco a qualquer momento. Ao atravessar a rua, ou tendo risco 
de levar uma bala perdida, ou ser atropelada, ou alguém me matar por outro 
motivo, ou até escorregar. Isso para mim não me dá medo, não mudou não. 
Mas depois de um mês embarcada, eu tinha amigos meus com parentes 
embarcados no Costa Concordia. O dia que aconteceu, foi uma loucura. [...] 
o filme eu não vi ainda então também não influencia. (TRIPULANTE 4) 
 
Eu não assisti ao filme mas eu estava na gravação. Em relação ao 
Concordia não. [...] não seria por causa de filme ou acidente. Se uma 
pessoa, vê e percebe um acidente em navio, é muito raro de acontecer. E 
se acontece, a frequência é muito menor do que de um acidente de avião 
ou de um acidente de carro. Então eu acho que isso não estimulou nada. 
(TRIPULANTE 5) 

 

 Logo é possível perceber que ambas as situações não influenciam tanto os 

tripulantes, alguns inclusive nem assistiram ao filme, pois não tiveram tempo hábil 

para vê-lo. 

 

3.2.5 BLOCO 5: Recrutamento e seleção (avaliação) 
 

O BLOCO 5 da pesquisa visa obter uma avaliação por parte das agências de 

seus próprios serviços e avaliação dos tripulantes no processo seletivo e na 

experiência a bordo. Os gestores foram perguntados sobre a eficácia das técnicas, 

propostas de melhoria, feedback aos candidatos, alterações realizadas nos 

processos de R&S. Os tripulantes foram perguntados sobre a satisfação com o 

processo seletivo, propostas de melhoria, feedback aos candidatos, 

acompanhamento pós-embarque e a possibilidade de repetir a experiência e indicá-

la a um amigo 

 As agências acreditam que alcançam seus objetivos e utilizam as técnicas 

certas para seus objetivos. As três afirmam que mudanças são feitas conforme vão 

percebendo falhas ou problemas em seus processos e isso ocorre diária e 

empiricamente.  
 
Todo dia mudamos algo no processo de recrutamento. Às vezes para 
melhor, às vezes para pior. Mudar é constante. Mudando nome de função, 
alterando procedimento.[...] A tendência é melhorar mais ainda. [...] A Costa 
hoje paga o INSS para o candidato. Então a companhia está melhorando 
bastante. Tem empresas que pagam muito melhor para o candidato na 
mesma função. Mas a qualidade de vida e a qualidade que a Costa presta 
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para o candidato, hoje no mercado, é a melhor. (REPRESENTANTE 
AGÊNCIA A) 
 
As mudanças ocorrem de acordo com as mudanças do mercado. 
(REPRESENTANTE AGÊNCIA B) 
O processo sempre foi feito da mesma forma, mas ao longo do tempo as 
exigências de capacitação e experiência técnica ou nível de inglês das 
companhias têm aumentado.[...] O que poderia ser melhorado é a 
qualificação em nossa região do Paraná, não temos locais para preparação 
técnica dos candidatos, ou seja, cursos em hotelaria e inglês específicos 
para trabalho em cruzeiros. (REPRESENTANTE AGÊNCIA C) 
 
 

As três afirmam que se colocam à disposição dos candidatos para lhes 

fornecerem feedback sofre seus respectivos desempenhos nos processos seletivos 

e sugerir dicas para qualificação e futura aprovação no cargo ou setor almejado. 

 Os tripulantes se mostraram, de forma geral, satisfeitos com o processo 

seletivo, porém, reclamaram sobre a falta de transparência em algumas informações 

e falta de acompanhamento da agência no momento pós-embarque. 
 
Eu fiquei satisfeita com o processo seletivo.  Se eu tivesse passado de um 
entrevista para outra sem orientação, ficaria muito perdida. [...] Acho 
importante a mediação entre a agência e a companhia. A comunicação 
funciona mas tem algumas falhas. Eles não te prometem um mundo de 
sonhos mas muitas informações são omitidas. Então quando você chegar lá 
vai ver algumas coisas diferentes. Eles deixam claro que não é fácil, que 
você vai trabalhar muito, e que eles são muito rígidos. Enfim, é como se 
fosse um exército lá dentro, sempre tem que estar uniformizado, 
identificado. Enfim, você segue padrões. Só que há muitas coisas eles vão 
ocultar, como comida, por exemplo. Eles não vão falar que a comida é 
horrível. Teve uma menina que embarcou comigo que ela morreu comendo 
carne de porco no navio, teve um verme que foi para o cérebro, ela 
desembarcou e morreu. E tem várias pessoas que se matam dentro do 
navio. Tem uns que se jogam. Então muitas informações eles vão ocultar. 
[...] Depois de embarcados quem avalia a gente são os chefes do cruzeiro. 
A agência nunca mais fala com você. Depois que embarca morreu o 
contato, Não há feedback. O chefe direto avalia você mas você nunca pode 
avaliar seu chefe. (TRIPULANTE 1) 
Eu achei que foi justo. Foi bem tranquilo. Apesar de não ter tanto o inglês, 
eu tinha experiência como Bartender. Só acho que tem coisas que eles 
falam que nem se compara no mar. E em relação ao trabalho de Bartender 
no navio, há controvérsias. Muitas coisas eles falam que o certo é do jeito 
deles mas não é bem assim. Tem coisas que eles fazem que é diferente da 
coquetelaria internacional. E eles te obrigam a fazer do jeito deles. Medidas 
de bebidas, como pegar os objetos, nomes das coisas que eles trocam. É 
muito estranho. TRIPULANTE 4) 
Acredito que eu poderia ter ido um pouco melhor para passar. Até porque, 
quem fez a entrevista comigo na época que passei não foi o entrevistador 
mesmo, foi o médico da empresa porque eles estavam todos assoberbados. 
Então...por isso que eu passei eu acho. Ele falou “estou fazendo a 
entrevista com vocês porque os entrevistadores estão todos enrolados, com 
várias entrevistas, aí me pediram para eu fazer”. E foi fazendo. Acredito que 
90% passou nele. Eu lembro que tinha uma menina, que ela falou que não 
sabia falar inglês. Ele falou “Não tem problema, vou te colocar no navio 



 73 

espanhol então”, mas ela não quis ficar porque estava no final da 
faculdade. (TRIPULANTE 2) 
 
 

 O representante da agência C defende que as agências não são 

responsáveis pelo acompanhamento pós-embarque já que quem passa a cuidar dos 

tripulantes é a própria companhia contratante: 
 
A responsabilidade pela mão-de-obra que contrataram é da companhia, é 
claro que apresentamos o que necessitam então se aprovaram é porque 
atinge os critérios requeridos. (REPRESENTANTE AGÊNCIA C) 
 
 

 Em relação às mudanças, o representante da Agência B concorda que o 

acompanhamento do tripulante deve ser feito pela companhia contratante. Já o 

representante da agência A afirma participar do acompanhamento e receber 

feedback dos candidatos através da companhia. 

 Sobre o desejo de se repetir a experiência, as opiniões entre os tripulantes se 

dividiram. Basicamente há dois tipos de posicionamento: os que pretendem voltar e 

fazer carreira a bordo e os que acham a experiência válida apenas uma vez na vida 

e que agora possuem outros planos pessoais e profissionais que entrariam em 

conflito com o trabalho embarcado. Alguns porém, pretendem embarcar novamente 

em outra posição ou companhia. 
 
Se fosse voltar voltaria em outra posição. Poderia ter embarcado como 
Animator (animador). Essa função usava bastante a comunicação. 
Trabalhava muito, trabalhava até de madrugada. Mas eles tinham regalias, 
como poder circular pelo navio uniformizado, cabines melhores, 
restaurantes melhores para staff. Era o trabalho mais animado. Na agência 
eles indicam para posições que mais precisam. Há mais vagas para o 
departamento Crew do que para o departamento Staff. Mas hoje meus 
planos são ter permanecer em terra. (TRIPULANTE 1) 
 
Provavelmente vou embarcar agora de novo, como Children Animator para 
a MSC. [...] é uma experiência única, tipo, muito boa. Até hoje eu estou 
querendo voltar a ter essa experiência porque foi maravilhosa. 
(TRIPULANTE 2) 
 
Eu nunca tive experiência como camareira, nunca passou pela minha 
cabeça, principalmente depois de ter nível superior. Acho que poderia sim 
entrar com outro cargo, pois quando tenho contato com pessoas de outro 
departamentos, vejo que não são tão mais inteligentes ou dedicados do que 
eu, que poderia muito bem fazer igual ou melhor. Eu descobri que gostaria 
de trabalhar no crew office, acho que faria um bom trabalho, por entender 
as dificuldades que passamos faria de tudo para agilizar o que eu pudesse 
para ajudar o pessoal. Entretenimento também  faria, mas mais como 
produção, gosto de compor, produzir festas, peças de teatro, eventos. Mas 
para eles aceitarem já teria que ter experiência em terra. (TRIPULANTE 3) 
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Pretendo trabalhar no final do ano como cantora na Pullmantur. Dar 
continuidade ao meu trabalho que infelizmente foi interrompido porque fiquei 
doente. Mas pretendo melhorar ainda antes de embarcar novamente. Quero 
voltar para lá com mais experiência, mais atitude e mais descansada para 
aguentar. (TRIPULANTE 4) 
 
Hoje não repetiria mais porque meus planos são outros. Sim, recomendo a 
experiência para todos com um “aspas”. É uma experiência para uma vez e 
não voltar mais. Quem quer ir, faça uma vez, mas se quiser continuar, faz 
um intercâmbio. Você tem muito mais liberdade, você vai ganhar dinheiro, 
às vezes você vai ganhar mais, mesmo pagando aluguel, conhece outros 
navios, e muitas vezes não é tratado da mesma forma como é tratado 
dentro de um navio. Porque é isso que as pessoas confundem. A 
intensidade das coisas, porque é tudo junto, muito tempo, com o trabalho.  
Então eu acho que a gente não pode aceitar, o tipo de treinamento que eles 
dão lá dentro. Principalmente brasileiro. Porque para os navios navegarem 
nas nossas terras, isso é lei: tem que ter tripulante brasileiro. Se os 
brasileiros começarem a se recusar, a trabalhar nessas condições de maus 
tratos, eles vão parar (de tratar mal os brasileiros). Eu ouvi muita gente 
reclamando o contrato inteiro, sendo maltratado. E depois os brasileiros 
chegavam no final do contrato, desembarcavam, sentiam a falta da vida a 
agitada e voltavam. Então eu acho que a gente tinha que ter mudança 
nessa parte. Então a gente vai uma vez, aprende línguas rápido, ver outras 
culturas, conhece outros países e se quiser outra experiência faça um 
intercâmbio. (TRIPULANTE 5) 
 
 

Porém, todos recomendam a experiência não apenas pra amigos, mas para 

todos. 

 

3.2.6 BLOCO 6: Reflexões sobre o trabalho embarcado 
 

O BLOCO 6 da pesquisa abordou questões relativas ao trabalho embarcado, 

contemplando tanto a visão dos gestores que recrutam e selecionam a mão-de-obra 

necessária para este trabalho, e em alguns casos já chegaram a trabalhar 

embarcados, quanto a visão dos tripulantes após a experiência. Os gestores foram 

questionados sobre a definição do trabalho embarcado apresentando vantagens e 

desvantagens, a importância da formação acadêmica em geral e em turismo ou 

hotelaria, a possibilidade de crescimento a bordo para os brasileiros , a exploração 

da força de trabalho em turismo e no navio, a motivação para o trabalho embarcado, 

sugestões para os interessados no trabalho embarcado em cruzeiros. Os tripulantes 

foram questionados sobre a definição do trabalho embarcado e suas vantagens e 

desvantagens, a importância da formação acadêmica em geral e em turismo ou 

hotelaria, a possibilidade de crescimento a bordo para os brasileiros, a exploração 

da força de trabalho em turismo e no navio, a motivação para o trabalho embarcado, 
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os impactos positivos e negativos na vida pessoal e profissional pós-embarque e 

sugestões para os interessados no trabalho embarcado em cruzeiros. 

 Em relação as principais vantagens e desvantagens do trabalho embarcado, 

as agências tiveram posicionamentos diferentes. 

 O representante da agência A acredita que entre as vantagens pode-se citar a 

facilidade de acesso já que as pessoas moram no próprio ambiente de trabalho, a 

oportunidade de viajar, de juntar dinheiro e de crescer profissionalmente ao mesmo 

tempo e o aprendizado de culturas. Entre as desvantagens ele cita o cronograma 

repleto de horários, o fato de ter que ficar longe da família e de não ter dias de folga. 
 
O que faz uma pessoa ficar no navio é quando ela soma os aspectos 
negativos com os positivos e vê que têm mais positivos. Caso contrário, vá 
para casa. Mas pelo menos termina o contrato para deixar as portas abertas 
porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Mas navio não é para a vida 
inteira, eu deixo isso bem claro para as pessoas. É uma ponte que te leva a 
outro lugar. (REPRESENTANTE AGÊNCIA A). 
 
 

O representante da Agência B só listou as vantagens: 
 
A principal vantagem do trabalho embarcado está em: ganhar um salário em 
dólar, aprender novas culturas (em um navio o tripulante convive com cerca 
de 30 nacionalidades diferentes, cada uma com sua cultura), aperfeiçoa o 
idioma inglês e viaja ao redor do mundo, conhecendo países que 
dificilmente teria a oportunidade conhecer. Além disso, o trabalho a bordo 
pode proporcionar, principalmente ao jovem com dificuldade de inserir no 
mercado de trabalho, a chance de adquirir experiência profissional, o que 
aumenta suas chances de obter um emprego em terra futuramente. Outro 
ponto importante é o autoconhecimento/amadurecimento. Os tripulantes 
costumam dizer que aprendem embarcados o que aprenderiam em terra em 
10 anos. (REPRESENTANTE AGÊNCIA B) 
 
 

 Já o representante da Agência C acredita que não há vantagens ou 

desvantagens mas há a adaptação ou não por parte dos tripulantes: 
 
O trabalho embarcado exige um perfil especifico de quem consegue 
conviver com outras culturas e disponibilidade de viajar e se comprometer 
com contrato de serviço que varia de 6 a 8 meses trabalhando a bordo. Não 
tem vantagem ou desvantagem, pois isto é relativo às necessidades de 
cada pessoa, ou seja, há pessoas que se adaptam em trabalhar a bordo e 
outras que preferem trabalhar em terra. (REPRESENTANTE AGÊNCIA C) 
 

 Os tripulantes citam como vantagens a oportunidade de conhecer lugares, 

contato com pessoas do mundo inteiro, juntar dinheiro, crescimento pessoal, 

aprendizado de línguas estrangeiras.  
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 Como desvantagens, citam a deteriorização da saúde, que desestimula o 

trabalho embarcado a longo prazo, a baixa remuneração, desproteção das leis 

trabalhistas do país, distância da família a ausência de dias de folgas. 

 Em relação à importância da formação acadêmica dos profissionais e da 

formação específica para Turismo e Hotelaria, todas as agências acreditam que para 

alguns cargos a formação não é necessária, a experiência seria mais importante. 

Porém, a formação em Turismo ou Hotelaria é considerada um fator diferencial para 

a obtenção das vagas. 
 
Diferencial sim, preferencial não. [...] ajuda porque é amplo o curso [...] não 
necessariamente a pessoa precisa ser formada em turismo. Tinha 
passageiro que pensava: “Brasil é ainda um pouco assim...que é 
humilhação uma pessoa formada em turismo trabalhar como garçom no 
cruzeiro”. Mas o que esse garçom ganha dá para ele pagar o cruzeiro à 
vista e ainda guardar dinheiro, coisa que talvez o hóspede tenha parcelado 
em 24x. Num navio é bom ter um profissional que se formou em turismo, 
não é ruim. Ele agrega muito. Mas tem outras pessoas que vão agregar 
como este profissional. Você, formado em Turismo, vai aprender com os 
que ali estão. Assim como você também vai ensinar. A vida do ser humano 
é aprender e ensinar o tempo todo. (REPRESENTANTE AGÊNCIA A) 
 
Há vagas em que é necessária ter formação superior. No mais, a formação 
superior em hotelaria/turismo é vista como um diferencial. 
(REPRESENTANTE AGÊNCIA B) 
 
Esta qualificação auxilia a entrada no processo, mas não é a que define a 
aprovação, vagas de staff, etc. (REPRESENTANTE AGÊNCIA C) 
 
 

 Os tripulantes concordam que a formação acadêmica deveria ser levada em 

conta no processo seletivo, pelo menos para cargos mais altos. E também acreditam 

que formação em Turismo e Hotelaria oferece uma vantagem competitiva e um 

diferencial, mas não a consideram imprescindível. 
 
Tive boa qualidade de ensino, acho que ele deveria ser considerado pra ter 
um cargo melhor. Não um alto cargo porque acho que apessoa tem que 
começar de baixo, mas pelo menos não colocar uma pessoa com nível 
superior para limpar banheiros.[...] Acredito que a formação em turismo é 
um diferencial, mas não imprescindível. (TRIPULANTE 3) 
 
Na minha área não valorizavam formação acadêmica. Mas acho que 
deveriam valorizar sim porque a minha experiência como animadora, fez 
diferença no meu trabalho. E faz diferença. Tanto que, com outras 
nacionalidades, eles logo fazem 18 anos e embarcam. Eles não têm 
experiência com animação infantil. E você vê muitos animadores gritando 
com crianças. Tinham 11 excelentes animadores e outros que não tinham 
formação, não sabiam lidar, não sabiam fazer um jogo e simplesmente 
aprendia, ensinava em cima do que foi passado de uma outra pessoa, do 
que via de outra pessoa. E na formação tanto de Turismo quanto na de 
Educação Física, as pessoas têm aula sobre isso, sobre recreação. Eu tive 
aula sobre desenvolvimento, como lidar com uma criança. Pedagogia 
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também é importante. A única formação de um cargo que sei que exige 
na parte de Educação Física é o de Sport Instructor que exigia formação de 
um Educador Físico. Mas na minha posição, nenhuma. (TRIPULANTE 5) 
 

Sobre a questão do crescimento profissional embarcado, as agências B e C 

não quiseram se pronunciar. Já o representante da Agência A acredita que os 

brasileiros têm as mesmas chances de crescimento que profissionais de outras 

nacionalidades, mas para isso é preciso dedicação e força de vontade. 
 
Todo mundo quer ser chefe, mas todo mundo sabe mandar? Uma 
companhia que oferece professor de inglês e italiano para os tripulantes 
gratuitamente, eles querem que as pessoas cresçam. Existe sim, planos de 
carreira. Se você vai abraçar, ok. Se não quiser, você só vai ser mais um. 
(REPRESENTANTE AGÊNCIA A) 
 
 

Os tripulantes portanto, discordam. Eles reclamam da diferença de tratamento 

dada a funcionários e outras nacionalidades. Que italianos, por serem do país de 

origem da empresa, teriam mais chances de conseguirem cargos e salários mais 

altos. Outra nacionalidade valorizada seria a dos filipinos, por serem, de forma geral, 

submissos ao trabalho. Os brasileiros costumam ter fama de reclamões e folgados 

e, por conta disso, estariam em desvantagens com suas chefias diretas para 

ascenderem hierarquicamente nos navios. 
 
Pelo que eu pude perceber lá, muitos brasileiros querem mamata. 
Reclamam muito [...] e às vezes não tem noção. Já vi gente que perdeu 
documento, não consegue voltar, irresponsáveis. Então isso atrapalha. 
(TRIPULANTE 4) 
 
A companhia oferece crescimento sim, em menor proporção, mas oferece. 
Tem a Camilla Xicatto que nem fez Brasil mas fez Volta ao Mundo. Ela foi 
chefe no meu contrato passado no caribe porque ela tem o francês, ela tem 
formação fora. Então ela não trabalha mais aqui. Tem uma brasileira que é 
Sport Instructor e que não trabalha mais aqui, faz norte da Europa, 
Caribe...ela fala alemão e português. Então tem brasileiros que respeitam a 
nossa nacionalidade, que respeitam as nossas leis também e trabalham em 
outros lugares. Como a gente encontra chefes, autoridades brasileiros que 
não gostam de brasileiros. [...] Então acho que os chefes, principalmente os 
brasileiros deveriam se entender. Alguns chefes tratam com certa 
discriminação, tratam mal. Mas você vê chefes de outras nacionalidades 
que distratam outras pessoas, inferiorizam outras pessoas, outros países. E 
tem chefes que não fazem isso. Nós temos os filipinos que todo mundo fala 
muito mal e eu não tive muito contato de trabalhar com os filipinos. Mas são 
pessoas muitos fiéis ao trabalho, muito dedicados, fiéis aos seus chefes. 
Mas são muito maltratados, e claro que eles vão te agredir de uma certa 
forma, porque são maltratados e ninguém gosta de ser maltratado. 
(TRIPULANTE 5) 

 
Acho que sim., eu tiro por mim. Ainda não consegui trabalhar com foco 
nisso, desta vez vou com esse objetivo. Acho que a maioria de nós vai sem 
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foco, mas todos os brasileiros que trabalham sério, se tem vontade de 
subir de cargo conseguem sim. (TRIPULANTE 3) 
 
 

Em relação à exploração da força de trabalho, o representante da Agência A 

acredita que apesar de puxado e pesado, o trabalho embarcado prevê condições 

determinadas em contrato e as pessoas que querem trabalhar embarcadas devem 

estar sujeitas a elas. Porém, devem exigir seus direitos para ter uma boa qualidade 

de vida.  

O representante da Agência B não quis se pronunciar e o representante da 

Agência C acredita que o trabalho embarcado não seja exploratório. 
 
Os profissionais de Turismo são importantes sim para desenvolvimento de 
um país e não são servilistas, pois sua atividade exige conhecimentos 
abrangentes, pois podem atuar em vários ramos, não são restritos como as 
áreas administrativas. (REPRESENTANTE AGÊNCIA C) 
 
 

Recentemente foi realizada uma matéria sobre a exploração do trabalho 

embarcado e o assunto ganhou popularidade na mídia. A matéria relata que fiscais 

da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) 

flagraram trabalho escravo num dos cruzeiros da companhia MSC. Denúncias 

recebidas pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República 

(SDH/PR) foram encaminhadas à Comissão Nacional de Combate ao Trabalho 

Escravo (Conatrae). O trabalho foi considerado escravo por causa das jornadas 

exaustivas diárias, maus tratos e assédio moral. Alguns tripulantes alegam trabalhar 

por mais de 14 horas diárias. O MTE monitora os cruzeiros que atravessam o litoral 

desde o começo de 2014. (BRASIL DE FATO, 2014) 

Os contratos de trabalho são baseados na legislação do Brasil ou em normas 

internacionais, o que dificulta a resolução do problema e pode incentivar brechas 

para infrações. Se uma pessoa é contratada 30 dias antes ou 30 dias após a partida 

do navio da costa brasileira, a lei determina que a relação de trabalho fique 

subordinada às regras brasileiras. Se o contrato for feito no exterior ou se estenda 

por mais de nove meses, o Direito Internacional permite que o contrato esteja 

alinhado com as leis do país onde o navio tem a bandeira registrada.12 

Outro fator discutido são os de casos de assédio nos cruzeiros. Familiares e 

amigos de vítimas de abusos fundaram a Organização de Vítimas de Cruzeiros no 

                                            
12 Ibidem 
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Brasil (OCV-Brasil). A associação tem por objetivo prevenir outras violações e 

também proteger os trabalhadores dos cruzeiros. 13 

Em 2013, um projeto de lei foi criado no Senado Federal com o objetivo de  

fortalecer a garantia de direitos aos tripulantes brasileiros dos cruzeiros. A proposta 

ainda não foi aprovada e chama-se PLS 419/2013.14 

Os tripulantes discordam entre si em relação à exploração do trabalho 

embarcado. Enquanto alguns o consideram escravista, outros acreditam que as 

condições de trabalho, apesar de serem pesadas, estão previstas no contrato. 
 
Eu acredito que sim, tem trabalhos escravos sim. Mas acho que depende do 
cargo. Tem cargo que não. Tem brasileiros que não sofrem com isso. Mas 
tem cargos que sim. Mas o que me incomoda mais são os líderes dessas 
pessoas. O trabalho no navio já é difícil. No seu contrato diz que você 
trabalha 11 horas por dia. Então já está no contrato isso. Então a pessoa vai 
lá, e se é um garçom, ela trabalha, ela sabe que vai levantar bandeja 11 
horas por dia. Mas o que acontece, os líderes dessas pessoas, forçam a 
barra, falam de uma maneira muito agressiva. Por exemplo, não tem 
clientela, às vezes, deixar um banquinho para a pessoa sentar, dar uma 
descansada, fazer um revezamento...dar outras alternativas para a pessoa 
ter um estimulo, mostra que o chefe estar se preocupando com o seu bem-
estar de corpo. Porque eu vejo que muitas pessoas que trabalham, como 
camareira, eles trabalham com a exaustão da pessoa. Então isso eu acho 
demais. (TRIPULANTE 4) 
 
Não, escravo é algo que você é obrigado a ficar, parte desse princípio. E lá, 
no mesmo dia que você pede para ir embora você já não é mais obrigado a 
trabalhar.  Em relação a rotina de trabalho é difícil, mas estamos recebendo 
pelo trabalho, assinamos um contrato que já contém essas horas e 
aceitamos isso. (TRIPULANTE 3) 

 

Apesar desse resultado, todos os tripulantes entrevistados, com exceção da 

TRIPULANTE 3 tiveram algum problema de saúde. A TRIPULANTE 1 tem um 

problema na coluna e nos ombros por conta de movimentos repetitivos que realizava 

durante o trabalho embarcado como camareira. O TRIPULANTE 2 sofreu um 

acidente de trabalho e torceu o pé, tendo que ser desembarcado. A TRIPULANTE 4 

teve uma alergia que comprometeu seu trabalho como cantora e a TRIPULANTE 5 

teve febre assim como todos de sua equipe do clubinho de crianças, o que resultou 

no desembarque de uma colega de trabalho que teve infecção generalizada. O 

trabalho embarcado, por ser realizado num ambiente pequeno e muitas vezes 

fechado, propicia a proliferação de doenças e o ambiente de trabalho também 

oferece risco aos seus trabalhadores em procedimentos de embarque e 

                                            
13 Ibidem 
14 Ibidem 
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desembarque de hóspedes. Por causa disso, medidas de segurança e proteção à 

saúde do trabalhador devem ter a devida atenção e serem aperfeiçoadas de forma a 

zelar pela saúde dos funcionários. 

De acordo com o representante da Agência A, os tripulantes buscam essa 

forma de trabalho, em primeiro lugar, para viajar. Viajar, conhecer um país diferente. 

“Umas pessoas vão só pelo dinheiro, outras por crescimento profissional também”. 

O representante da Agência B acredita que os candidatos buscam no trabalho 

embarcado: viagem, dinheiro, realização pessoal, experiência profissional, 

conhecimento cultural e status, nessa ordem. Já o representante da Agência C, 

acredita que o que mais motiva os tripulantes seja, em ordem decrescente de 

importância, realização pessoal, conhecimento de outras culturas, experiência 

profissional e dinheiro. 

Todos os tripulantes que embarcam a trabalho no cruzeiro, apesar das 

diferentes origens, formações, funções a serem desempenhadas, têm algo em 

comum. Além do fato de procurarem trabalhar em cruzeiros marítimos e, no caso 

desta pesquisa, especificadamente o trabalho na Costa Crociere, elas possuem um 

elemento que as guia para a concretização do trabalho, do sonho ou apenas do 

desejo de mudança: a motivação. 
 
O comportamento motivado é o único tipo de comportamento para o qual o 
organismo mobiliza todas as suas energias (…) Para o comportamento 
motivado, o sistema nervoso funciona na medida exata da tensão 
necessária, que se desvanece após o trabalho (WHITAKER, 1997, p.94). 
 
 

 A motivação desses tripulantes é o combustível propulsor que fornece energia 

para executar tantas tarefas e trabalhar durante tantas horas ao dia. Mas afinal, o 

que motivaria tanto estes tripulantes para procurarem esta forma não-tradicional de 

trabalho? 

Algumas pessoas, procuram o trabalho embarcado como forma de 

descoberta pessoal, fuga da realidade na qual vive e tentativa de descoberta de sua 

própria identidade. Alguns passaram por um grande problema pessoal ou tiveram 

um grande perda e são estimulados pela oportunidade de trabalhar em cruzeiros 

pela facilidade de se afastarem do ocorrido geograficamente e ainda serem 

remuneradas para obterem as respostas que procuram, como foi o caso da 

TRIPULANTE 4 ao querer se distanciar do ex-marido. 
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Pessoas mais jovens podem procurar a experiência do cruzeiro pelo desejo 

de realizarem um intercâmbio cultural, como aconteceu com o TRIPULANTE 3. Nem 

todos os estudantes possuem condição financeira para realizarem um intercâmbio 

para o exterior através de um agência especializada. Desta forma, procuram uma 

agência de recrutamento e seleção, que não cobra pelo serviço de intermediação 

com a companhia marítima. Assim, essas pessoas têm a chance de obter vivência 

no exterior, contato com outras culturas, oportunidade de conhecer outros lugares 

viajando, praticar idiomas, etc. 

Também há as pessoas que procuram trabalhar em cruzeiros apenas pelo 

dinheiro. O TRIPULANTE 2 foi incentivado por este motivo. Alguns acreditam que dá 

para ficar rico trabalhando embarcado. Alguns abraçam a ilusão, outros acabam 

realmente conseguindo juntar uma quantia alta em dinheiro. Mas isso vai depender 

de muitas variáveis como função a ser exercida, companhia na qual irá trabalhar, 

determinação para juntar dinheiro e evitar gastá-lo. 

Os tripulantes definiram fatores motivacionais, em ordem de importância. A 

TRIPULANTE 1 listou: viajar para fora do Brasil; praticar o inglês; sair de casa;  ficar 

longe de todo mundo; ficar longe do ex-namorado que tinha terminado e estava 

muito triste e achou que se fosse para longe conseguiria esquecê-lo. 

O TRIPULANTE 2 apresentou os seguintes motivos: conhecer outros locais; o 

dinheiro que a princípio parecia bem interessante; a experiência de poder ficar 

vivendo 24h com inglês direto, aprimorando essa língua; conhecer outras culturas; 

liberdade, sair de casa, passar um tempo fora, juntar dinheiro e depois voltar e 

construir alguma coisa por aqui. 

A TRIPULANTE 3 escolheu a experiência para: conhecer o mundo; ter 

dinheiro ; experiencia profissional; realização pessoal; status/casar com um 

estrangeiro. 

A TRIPULANTE 4 foi motivada para: conhecer o mundo; ter liberdade;  

realização pessoal; ter dinheiro; experiência profissional. 
A TRIPULANTE 5 optou pelo trabalho embarcado em busca de: experiência 

profissional no exterior; conhecer outras culturas; aprimorar línguas estrangeiras;  

conhecer o mundo; realização pessoal. 

 Os tripulantes citam como impactos positivos após a experiência embarcados, 

o aperfeiçoamento de línguas estrangeiras, autoconhecimento, valorização no 

mercado de trabalho, aumento da resistência às dificuldades enfrentadas em terra. 
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Como impactos negativos, alguns tripulantes citam a dificuldade de se colocarem 

no mercado de trabalho e problemas de saúde adquiridos enquanto estavam 

embarcados. 
Todos os representantes das agências sugeriram para pessoas que têm 

interesse em trabalhar embarcadas em um cruzeiro da Costa Crociere, que 

pesquisem antes. 

O representante da Agência A sugere que os tripulantes pesquisem o quanto 

antes se quiserem ir para o navio. Pesquisar agência, pesquisar vagas, pesquisar se 

quer, se não quer, etc. O representante da Agência B aconselha que busquem 

aperfeiçoamento do inglês e adquiram experiência na área hoteleira. O 

representante da Agência C sugere que as pessoas assistam a palestras, se 

qualifiquem tecnicamente e conversem com profissionais que já estão embarcados. 

Dentro desse cenário, os jovens universitários e recém-formados em turismo 

e hotelaria podem encontrar no trabalho embarcado uma boa oportunidade de 

obterem experiência profissional. Por mais que a formação acadêmica seja tida 

como diferencial, e a experiência seja um fator mais relevante para os recrutadores, 

ainda sim este tipo de trabalho oferece chances de crescimento e desenvolvimento 

de carreira. Caso os tripulantes decidam voltar e desistir da carreira a bordo, já 

trazem uma bagagem cultural e aprendizados para a profissão e para a vida.  

A tendência, como mencionada pelos representantes das agências de 

recrutamento e seleção, é que o processo seletivo fique cada vez mais rígido e 

cobre cada vez mais qualificação do candidato. Desta forma, profissionais da área 

de turismo e hotelaria apresentam vantagem ao possuírem conhecimento teórico e 

vivência na área. 

Mas é imprescindível que a questão do trabalho embarcado possa continuar 

sendo debatida e revista, de forma que a atividade de cruzeiros seja regulamentada 

em ordem para que a qualidade de vida da tripulação da Costa Crociere possa ser 

melhorada e a saúde de seus funcionários preservada. Fornecendo os cuidados 

necessários aos seus funcionários, a empresa pode continuar sendo a companhia 

de cruzeiros favorita da Europa e se tornar a companhia mais desejada entre 

tripulantes para o trabalho embarcado. Porém, mudanças precisam ser 

implementadas. Não apeas na companhia italiana, mas nas outras também. 

Para que os hóspedes tenham uma experiência agradável durante uma 

viagem de cruzeiro, é imprescindível atentar para a as necessidades dos tripulantes 
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também. A consequente satisfação dos funcionários pode ser capaz de melhorar 

ainda mais o serviço prestado a bordo, aumentar o reconhecimento e lucros da 

companhia contratante e fidelizar e gerar novos tripulantes para as agências de 

recrutamento e seleção. O trabalho embarcado pode assim, contribuir para o 

desenvolvimento de profissionais de turismo e hotelaria, oferecendo uma 

oportunidade de trabalho capaz de gerar inclusão social e realização pessoal e 

profissional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 84 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

As companhias marítimas por precisarem contratar brasileiros para o trabalho 

embarcado na costa brasileira, fazem parcerias com agências de recrutamento e 

seleção locais, para o auxílio de captação da mão-de-obra necessária. Existem 

apenas três agências de recrutamento e seleção que atuam em parceria com a 

companhia Costa Crociere no Brasil atualmente.  

Respondendo ao objetivo geral deste trabalho de avaliar como acontecem os 

processos seletivos para o trabalho embarcado na Costa Crociere, os brasileiros que 

têm interesse em trabalhar na companhia podem se inscrever para as vagas 

disponíveis de três formas: entrando em contato diretamente com a companhia, 

enviando o currículo para o contato fornecido através do site oficial da empresa;  

fazendo contato com algum recrutador oficial da Costa com escritório no Brasil ou 

procurando alguma agência de recrutamento e seleção parceira da Costa para 

mediar o processo de seleção e embarque. As agências facilitam o acesso às 

informações e transmitem maior segurança para os brasileiros que desejam 

trabalhar no exterior. As agências atraem mais candidatos através de seus próprios 

sites e indicação de ex-tripulantes. A seleção é feita basicamente através de 

entrevistas presenciais ou realizadas via Skype. 

De acordo com o primeiro objetivo específico traçado, de categorizar os 

cruzeiros marítimos no segmento de Turismo Náutico, pôde-se perceber que apesar 

dessa classificação, eles são uma opção de turismo com características diferentes 

do Turismo Náutico de Recreio e Esporte, constituintes também desse segmento. 

Os cruzeiros apresentam serviços diferenciados e características únicas e não 

devem ser diferenciados de outras embarcações apenas pelo tamanho. Mais 

debates e contribuições devem ser implementadas no setor para o melhor 

entendimento e consequentemente desenvolvimento da atividade no litoral 

brasileiro. 

Conforme estabelecido no segundo objetivo específico, sobre as técnicas de 

recrutamento e seleção condizentes ou não com a literatura existente, verificou-se 

que as técnicas aplicadas são verossímeis com publicações na área. Apesar das 

agências possuírem gestores de pessoas sem formação em administração, 

psicologia ou pedagogia, estes conseguem recrutar e selecionar candidatos de 

forma eficiente. As técnicas de recrutamento e seleção que fazem uso da internet 
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atinge o público-alvo composto por pessoas jovens e interessadas no trabalho. 

Porém, os gestores não valorizam tanto a formação acadêmica dos candidatos. Isso 

poderia ser revisto pois o aprendizado teórico e acadêmico também têm importância 

no mercado de trabalho e deveriam ser mais valorizados. 

Os tripulantes de forma geral, mostraram-se satisfeitos com os processos 

seletivos realizados pelas agências, mas reclamam da falta de transparência no 

fornecimento de algumas informações e na falta de acompanhamento por parte das 

agência após o momento do embarque na companhia.  

De acordo com o terceiro objetivo específico, de análise crítica do trabalho 

embarcado, o que mais motiva os tripulantes para este tipo de trabalho é o desejo 

de viajar e conhecer o mundo. Os tripulantes ficam divididos na hora de se 

posicionaram a respeito da exploração do trabalho e da valorização da qualificação 

profissional. A maioria reconhece que o trabalho é pesado em determinadas 

funções. Mas os tripulantes alegam não terem se sentidos surpresos com o trabalho 

embarcado, já que as condições de trabalho são explicitadas no próprio contrato.  

Os tripulantes reclamam dos curtos períodos de folga e dos abusos de 

autoridade praticados por seus chefes dentro do navio, sendo estes os maiores 

agravantes de insatisfação. Apesar dos problemas, alguns tripulantes desejam 

embarcar novamente e continuar a fazer carreira a bordo enquanto que outros 

decidiram abandonar o trabalho embarcado por terem outros planos pessoais e 

profissionais e por acreditarem que esta experiência é válida apenas uma vez na 

vida, dadas as suas circunstâncias e suas peculiaridades.  

De acordo com os entrevistados, o trabalho embarcado apresenta inúmeras 

oportunidades para os brasileiros e pessoas com formação ou cursos na área de 

turismo e hotelaria. E apesar da formação, de forma geral, não ser imprescindível, 

ela fornece oportunidade maior para crescimento na companhia se acompanhada de 

uma boa avaliação profissional durante o trabalho embarcado. Brasileiros 

apresentam maior dificuldade para crescimento na empresa, mas fatores culturais e 

comportamentais influenciam para que isso ocorra.  

O trabalho embarcado, apesar dos problemas, se apresenta como uma 

excelente oportunidade para os recém formados e pessoas jovens que queiram 

obter uma experiência internacional e autoconhecimento. E apesar dos objetivos 

terem sido atingidos,  o trabalho embarcado em cruzeiros ainda precisa ser revisto e 
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regulamentado, e mais publicações na área precisam ser feitas para que seja 

melhorada a qualidade de vida dos tripulantes. 
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APÊNDICE A: ROTEIRO DAS ENTREVISTAS 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA AOS GESTORES 
Gestores de Agências de Recrutamento e Seleção para o trabalho embarcado em  

Cruzeiros Marítimos  da Costa Crociere 

   

BLOCO 1: Informações pessoais sobre o Gestor 

1. Nome:  

2. Idade:  

3. Formação:  

4. Cargo que ocupa na Agência: 

5. Tempo de permanência na empresa: 

6. Experiência profissional em cruzeiro (se tiver), determinando cargos e 

companhias:   

 

BLOCO 2: Informações gerais sobre a Agência 

7. Quando e como surgiu a Agência? Breve relato sobre a história da empresa. 

8. Ela possui/possuiu filiais? (Se sim, onde ficam/ficavam localizadas a matriz e as 

filiais?)  

09. Qual é a missão da empresa? Qual é a visão da empresa? Quais são os valores 

da empresa? 

10. Como é estruturada a agência? Quais são os departamentos e quantos 

funcionários possui no total e em cada área?  

11. Como você analisa o seu ramo de atuação (agências de recrutamento e seleção 

de tripulantes para o trabalho embarcado em cruzeiros), nos dias atuais? Quais 

mudanças percebeu desde que a empresa foi criada? Como você imagina o ramo 

no futuro? 

12. Quais são as estratégias adotadas pela agência para sobreviver no mercado 

atual?  

13. Como é o seu departamento de gestão de pessoas? É centralizado na matriz? 

Quais as funções das filiais? Fale sobre a atuação do departamento de gestão de 

pessoas. Quais são as principais funções desempenhadas por esse departamento? 

14. Quais são as empresas parceiras? (companhias marítimas) 
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15. Como é realizada a comunicação e a parceria entre a Agência e a Companhia 

Marítima? (Há contrato? Se sim, de quanto tempo? Há algum representante da 

companhia que faz a mediação? O contato é direto?) 

 

BLOCO 3: R&S (Planejamento) 

16. Como vocês identificam a necessidade de contratar novos funcionários? A 

própria companhia marítima informa a quantidade e respectivas funções? Se sim, 

com quanto tempo de antecedência?  

17. Com relação ao processo de R&S, com qual periodicidade ele acontece na 

empresa? Tem alguma época com maior demanda por esses profissionais 

(sazonalidade)? 

18. Quais são os cargos oferecidos pela Costa Crociere?  

19.Quais são as principais características (conhecimento, habilidades, aspectos 

comportamentais, bagagem cultural, idiomas, experiência profissional, etc) que são 

necessários para o indivíduo ocupar os cargos?  

20. A respeito das vagas oferecidas, quando vocês planejam um processo de R&S, 

é traçado previamente um perfil?  

21. Quem traça esse perfil? A companhia marítima, a agência ou ambas? 

22. É difícil encontrar profissionais com essas características mencionadas? Se sim, 

por quê? 

23. Em qual estado/região há mais procura pelo trabalho embarcado? Vocês têm 

preferência por profissionais de determinada localidade?  

24. Que diferença teria o perfil traçado para o trabalho na empresa Costa Crociere e 

o perfil de tripulantes para outras companhias de cruzeiros? (Ibero, MSC, Royal, 

Pullmantur, por exemplo) 

 

BLOCO 4: R&S (Execução) 

25. Para as vagas oferecidas pela Agência, o recrutamento acontece internamente, 

externamente ou de maneira mista? A companhia de cruzeiros também realiza 

processos seletivos? Se sim, o recrutamento é externo, interno ou misto?Por quê?  

26. Quem se responsabiliza pela execução dos processos de R&S? 

27. Quais são as técnicas de recrutamento usualmente adotadas pela empresa? 

Exemplos: sites especializados, redes sociais, jornais, o próprio site da empresa, 

agências de emprego ,currículos pré-cadastrados,  headhunter, etc.) 
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28. Por quais razões vocês escolhem essas técnicas? (caso sejam várias 

técnicas, pedir uma justificativa para a adoção de cada uma delas). 

29. Vocês costumam divulgar as vagas em locais onde, possivelmente, encontrarão 

os profissionais desejados? Como universidades, instituições que oferecem cursos 

técnicos, entre outros? Se sim, quais? 

30. Essas técnicas de recrutamento adotadas pela empresa, em sua opinião, são 

efetivas, alcançam o objetivo esperado? 

31. Em um processo seletivo para determinada vaga, quantas pessoas geralmente 

se inscrevem para a seleção? 

32. Entendendo o recrutamento como um processo de “atrair” candidatos, você 

acredita que a sua Agência motiva os profissionais para se inscreverem na seleção? 

Por quê? 

33. Você acredita que o acidente do “Costa Concordia” desestimulou o interesse das 

pessoas a trabalharem na Costa Crociere? E a escolha do “Costa Favolosa” como 

cenário do filme “Meu passado me condena” estimulou o trabalho embarcado na 

companhia? 

34. Com relação às técnicas de seleção, quais são adotadas? 

35. Por quais razões vocês escolhem essas técnicas? (caso sejam várias técnicas, 

realizar uma justificativa para a adoção de cada uma delas).  

36. Qual é a ordem do processo seletivo (ordem das técnicas)? Quais 

características, conhecimentos e habilidades os candidatos precisam ter para seguir 

para a próxima etapa? 

37. Como é feita a entrevista? É feita por você ou outros profissionais? 

38. Quais são as perguntas que normalmente são feitas durante a entrevista e qual 

o intuito?  

39. Vocês atribuem um peso maior para uma determinada etapa? Em caso positivo 

qual e por que? 

40. Quem se responsabiliza pela aplicação dessas técnicas? Contrata-se um 

profissional de fora? Em caso positivo, qual e por quê? 

41. Essas técnicas de seleção adotadas pela empresa, em sua opinião, são efetivas, 

surtem o efeito esperado?  

42. Tendo finalizado a seleção, vocês costumam aplicar uma entrevista de pré-

contratação (entrevista onde se esclarece as normas da empresa, explica o dia-a-dia 

do trabalho embarcado, salário, etc.)? 
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43. Em caso positivo, o que é tratado nessa entrevista? 

44. Já aconteceu do candidato desistir da vaga nesse último momento? 

 

BLOCO 5: R&S (Avaliação) 

45. Geralmente, essas técnicas são capazes de atrairum profissional no mercado 

com aquele perfil previamente traçado?  

46. O que poderia ser melhorado nos processos de R&S aplicados pela empresa?  

47. Após o R&S, vocês avaliam se o candidato selecionado correspondeu às 

expectativas inicialmente traçadas? 

48. Aos não selecionados é fornecido um feedback? Vocês oferecem consultoria ou 

dicas para os almejantes ao trabalho embarcado, como por exemplo, formas de 

melhorar o currículo, o que falar na entrevista, qual experiência profissional devem 

buscar se quiserem ser aprovados futuramente? 

49. O processo de R&S dentro da empresa sempre ocorreu da mesma forma como 

é realizado hoje ou sofreu alterações ao longo do tempo? Se ocorreram mudanças, 

por que elas foram realizadas? 

 

BLOCO 6: Reflexões sobre o Trabalho Embarcado 

 

50. Como você define o trabalho embarcado? Quais vantagens e desvantagens que 

percebe em relação às outras formas de trabalho em terra? 

51. Você acredita que hoje, a formação acadêmica, principalmente em turismo ou 

hotelaria, seja imprescindível para trabalhar na área? Se não, ela é tida como 

preferencial ou diferencial para conseguir aprovação no processo seletivo? Se sim, 

para quais vagas? 

52. Naim José Ayub, brasileiro da cidade de Ribeirão Pires, São Paulo, trabalhou 

durante anos como Cruise Director de Cruzeiros da Costa. Ele constitui um exemplo 

de um brasileiro que conseguiu fazer carreira embarcado na companhia. A 

companhia Costa Crociere oferece plano de carreira? Como isso funciona? Os 

brasileiros têm as mesmas chances que italianos ou trabalhadores de origem 

europeia de obterem posições mais altas hierarquicamente nos navios? 

53. Alguns autores e pesquisadores divergem a respeito da natureza do 

fenômeno/atividade Turismo. Enquanto alguns acreditam que ele promova 

desenvolvimento econômico, impacto positivo na geração de renda e constitua uma 
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fonte de empregos para populações locais, outros criticam seu desenvolvimento e 

a forma como é abordado de forma tão positiva e pouco crítica. Alguns inclusive, 

acreditam que o turismo apresente uma ilusão de desenvolvimento, uma 

dependência e uma reedição do colonialismo. A respeito disso, o que você acha 

sobre a seguinte frase: “Os trabalhadores de turismo encontram-se na base da 

estrutura ocupacional de seus países e suas atividades são intrinsicamente 

pautadas pelo servilismo”. 

54. Sobre o preconceito que algumas pessoas alimentam sobre o trabalho em 

cruzeiros marítimos, considerando uma forma de trabalho muito desgastante pelas 

longas jornadas de trabalho, baixa remuneração e pela existência de filipinos e 

outros nativos com pouca instrução, o que você acha disso? Acredita que os 

tripulantes, de forma geral, sejam desqualificados ou pouco qualificados para 

atuarem em cruzeiros marítimos da Costa Crociere? 

55. Sobre o trabalho embarcado, o que você acha que mais motiva as pessoas a 

procuraram este tipo de trabalho. (realização pessoal, experiência profissional, 

conhecimento de outras culturas, viagem pelo mundo, dinheiro, status, etc.) Se 

possível, enumere em ordem decrescente de importância. 

56.  O que você sugeriria para pessoas que têm interesse em trabalhar embarcadas 

em um cruzeiro da Costa Crociere? (ou de forma geral) 
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ROTEIRO DA ENTREVISTA AOS TRIPULANTES 
Tripulantes e ex-tripulantes que trabalharam embarcados em Cruzeiros Marítimos da 

Costa Crociere 

   

BLOCO 1: Informações pessoais sobre o Tripulante 

1. Nome:  

2. Idade:  

3. Formação:  

4. Experiência profissional antes de embarcar: 

6. Experiência profissional em cruzeiro, determinando cargos e companhias:   

 

BLOCO 2: Informações gerais sobre o tripulante e a agência mediadora. 

7. Quando e como surgiu o interesse pelo trabalho embarcado?  

8. Como surgiu a oportunidade? Foi através de uma agência?  

9. (Se a resposta anterior foi sim) Qual foi a agência e por que a escolheu para servir 

como intermediária entre você e a companhia de cruzeiro? 

10. Como você analisa este ramo de atuação (agências de recrutamento e seleção 

de tripulantes para o trabalho embarcado em cruzeiros), nos dias atuais? Quais 

mudanças percebeu desde que foi contratada? Como você imagina o ramo no 

futuro? 

11. Quais estratégias você recomendaria para que uma agência possa sobreviver no 

mercado atual? (comentar sobre o fechamento de alguns escritórios no RJ como o 

da Infinity Brazil que ficava no centro do Rio de Janeiro e o da SeaManWork Ship 

Jobs que se localizava no Shopping Città America na Barra da Tijuca) 

12. Você acredita que realmente seja necessária uma agência realizar o serviço de 

mediação entre os tripulantes e a companhia de cruzeiros Costa Concordia? Se sim 

por quê? Como você avalia esta parceria e comunicação? 

 
BLOCO 3: R&S (Planejamento) 

13. A respeito das vagas oferecidas, você acredita que quando os gestores planejam 

um processo de R&S, é traçado previamente um perfil? 

14. Quem você acredita traçar esse perfil? A companhia marítima, a agência ou 

ambas? 

15. O que você acha que a Agência procura de forma geral? 
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16. O que você acha que a Agência procura num candidato para a vaga na qual 

você foi aprovada? 

17. O que você acha que a Costa Cruzeiros procura de forma geral? 

18. O que você acha que a Costa Cruzeiros procura num candidato para a vaga na 

qual você foi aprovada? 

19. Qual diferença percebe em relação ao perfil de tripulantes da Costa Cruzeiros 

em relação às outras companhias? 

20. Você acredita que seja difícil para a agência/companhia encontrar profissionais 

com essas características mencionadas? Se sim, por que? 

 

BLOCO 4: R&S (Execução) 

21. Como tomou conhecimento sobre o recrutamento da agência em questão? 

Através de quais meios soube do processo seletivo? 

Exemplos: sites especializados, redes sociais, jornais, o próprio site da empresa, 

agências de emprego ,currículos pré-cadastrados,  headhunter, etc.) 

22. Que outras técnicas e locais a agência poderia usar para potencializar o 

recrutamento de tripulantes? 

23. Essas técnicas de recrutamento adotadas pela empresa, em sua opinião, são 

efetivas, alcançam o objetivo esperado? 

24. Entendendo o recrutamento como um processo de “atrair” candidatos, você 

acredita que a sua agência em questão motiva os profissionais para se inscreverem 

na seleção? Por quê? 

25. Você acredita que o acidente do “Costa Concordia” desestimulou o interesse das 

pessoas a trabalharem na Costa Crociere? E a escolha do “Costa Favolosa” como 

cenário do filme “Meu passado me condena” estimulou o trabalho embarcado na 

companhia? 

26. Com relação às técnicas de seleção, quais foram adotadas? 

27. Qual é a ordem do processo seletivo (ordem das técnicas)? Quais 

características, conhecimentos e habilidades você acredita que os candidatos 

precisam ter para seguir para a próxima etapa? 

28. Como é feita a entrevista? Quais perguntas fizeram na entrevista? 

29. Tendo finalizado a seleção, eles aplicaram uma entrevista de pré-contratação 

(entrevista onde se esclarece as normas da empresa, explica o dia-a-dia do trabalho 

embarcado,salário, etc)? 
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30. Em caso positivo, o que é tratado nessa entrevista? 

31. Já aconteceu do candidato desistir da vaga nesse último momento? 

 

BLOCO 5: R&S (Avaliação) 

32. Como você avalia o processo de recrutamento e seleção realizado pela agência? 

Você ficou satisfeita? 

33. O que poderia ser melhorado nos processos de R&S aplicados pela empresa?  

34. Após o R&S, os representantes da agência avaliam se o candidato selecionado 

correspondeu às expectativas inicialmente traçadas? 

35. Aos não selecionados é fornecido um feedback? Eles oferecem consultoria ou 

dicas para os almejantes ao trabalho embarcado, como por exemplo, formas de 

melhorar o currículo, o que falar na entrevista, qual experiência profissional devem 

buscar se quiserem ser aprovados futuramente? 

36. Como você se sentiu durante o processo de R&S? A agência e seus funcionários 

foram hospitaleiros? A Agência apresentava infraestrutura adequada para realizar o 

serviço de R&S (equipamentos e ambiente acolhedor)? Se sentiu apenas mais um 

dentre os outros aspirantes às vagas oferecidas?  

37. Como definiria o serviço de mediação prestado pela agência em questão?  

Dê nota de 0 a 10 nos seguintes quesitos (sendo 0 a nota mais baixa e 10 a nota 

mais alta): 

Qualidade do atendimento  

Clareza nas informações 

Confiabilidade nos processos 

Velocidade de resposta/feedback 

Orientação para os procedimentos de embarque 

Acompanhamento da agência durante o processo seletivo 

Acompanhamento da agência após o embarque 

Acompanhamento da agência no processo de renovação de contrato 

 

38. As informações transmitidas pela agência foram consizentes com o trabalho 

embarcado realizado? Percebeu alguma informação omitida ou não repassada de 

forma clara pela agência? Qual (quais)?  

39. Você acredita que foi justo o processo de seleção? Acha que era qualificada 

para a vaga na qual foi aprovada? Se sim, por quê?  
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40. Acredita que poderia ter embarcado numa outra posição talvez ainda melhor 

em termos de salário, qualidade de vida, realização pessoal e profissional? Se sim, 

por que acha que não foi aprovada nestas outras vagas? O que pode ter faltado 

para obter a vaga desejada?  

41. Repitira a experiência caso ainda tenha interesse em trabalhar embarcado? 

Recomendaria a agência para algum amigo? 

 

BLOCO 6: Reflexões sobre o Trabalho Embarcado 

 

42. Como você define o trabalho embarcado? Quais vantagens e desvantagens que 

percebe em relação às outras formas de trabalho em terra? 

43. Você acredita que hoje, a formação acadêmica em turismo ou hotelaria é 

imprescindível para trabalhar na área? Se não, ela é tida como preferencial ou 

diferencial para conseguir aprovação no processo seletivo? Se sim, para quais 

vagas? 

44. Naim José Ayub, brasileiro da cidade de Ribeirão Pires, São Paulo, trabalhou 

durante anos comoCruise Director de Cruzeiros da Costa. Ele constitui um exemplo 

de um brasileiro que conseguiu fazer carreira embarcado na companhia. A 

companhia Costa Crociere oferece plano de carreira? Como isso funciona? Os 

brasileiros têm as mesmas chances que italianos ou trabalhadores de origem 

europeia de obterem posições mais altas hierarquicamente nos navios? 

45. Alguns autores e pesquisadores divergem a respeito da natureza do 

fenômeno/atividade Turismo. Enquanto alguns acreditam que ele promova 

desenvolvimento econômico, impacto positivo na geração de renda e constitua uma 

fonte de empregos para populações locais, outros criticam seu desenvolvimento e a 

forma como é abordado de forma tão positiva e pouco crítica. Alguns inclusive, 

acreditam que o turismo apresente uma ilusão de desenvolvimento, uma 

dependência e uma reedição do colonialismo. A respeito disso, o que você acha 

sobre a seguinte frase: “Os trabalhadores de turismo encontram-se na base da 

estrutura ocupacional de seus países e suas atividades são intrinsicamente 

pautadas pelo servilismo”. 

46. Sobre o preconceito que algumas pessoas alimentam sobre o trabalho em 

cruzeiros marítimos, considerando uma forma de trabalho escravo pelas longas 

jornadas de trabalho, baixa remuneração e pela existência de filipinos e outros 
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nativos com pouca instrução, o que você acha disso? Acredita que os 

tripulantes, de forma geral, sejam desqualificados ou pouco qualificados para 

atuarem em cruzeiros marítimos da Costa Crociere? 

47. Sobre o trabalho embarcado, o que você acha que mais motiva as pessoas a 

procuraram este tipo de trabalho. (realização pessoal, experiência profissional, 

conhecimento de outras culturas, viagem pelo mundo, dinheiro, status, etc.) Se 

possível, enumere em ordem decrescente de importância para você. 

48. Quais impactos positivos e negativos você acredita que o trabalho embarcado 

tenha proporcionado para a sua vida pessoal e profissional.  

49.  O que você sugeriria para pessoas que têm interesse em trabalhar embarcadas 

em um cruzeiro da Costa Crociere? (ou de forma geral) 
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APÊNDICE B: DETALHAMENTO DAS VAGAS DISPONÍVEIS 

 
AGÊNCIA A 

DEPARTAMENTO DE BAR 

BARTENDER 

Requisitos: Maior de 22 anos, experiência na área e inglês fluente. 

Salário: Aproximadamente US$ 1024,00 + Extras (US$2200.00) 

Função: Organização e limpeza do bar, amplo conhecimento em coquetelaria 

internacional, conhecimentos em cafeteria, utensílios e maquinários de trabalho do Bar, 

saber delegar de maneira profissional as tarefas das áreas mencionadas acima. 

BAR WAITER/ COCKTAIL WAITRESS (Garçom/Garçonete de Bar) 

Requisitos: Maior de 18 anos, experiência na área e inglês intermediário para avançado. 

Salário: Aproximadamente US$ 1024,00 + Extras (US$2200.00) 

Função: Organização e limpeza do bar, amplo conhecimento em coquetelaria 

internacional, conhecimentos em cafeteria, utensílios e maquinários de trabalho do Bar, 

saber delegar de maneira profissional as tarefas das áreas mencionadas acima. 

BAR UTILITY/ BAR BOY (Auxiliar de bar) 

Requisitos: Maior de 18 anos, experiência na área e inglês intermediário. 

Salário: Aproximadamente US$ 550,00 + Extras (US$650.00) 

           Função: Organização e limpeza do bar, repor mercadoria de bar e auxiliar o Bartender. 

DEPARTAMENTO DO RESTAURANTE 

ASSISTANT WAITER/ WAITRESS (Assistente de Garçom) 

Requisitos: Maior de 18 anos,  experiência na área e inglês intermediário. 

Salário: Aproximadamente US$600,00 + Extras (US$1100,00) 

Função: Responsável por ajudar o garçom na estacão de trabalho, ter conhecimento em 

serviços a la carte e serviços de vinho. 

ROOM SERVICE ATTENDANT 

Requisitos: Maior de 21 anos,  experiência na área e inglês avançado. 

Salário: Aproximadamente U$ 610,00 + Extras (U$670,00). 

Função: Responsável pelo serviço de quarto, levar até o camarote do passageiro o que 

for solicitado, desde uma toalha ao café da manha na suíte. 

SNACK STEWARD (Garçom de Buffet) 

Requisitos: Maior de 18 anos,  experiência na área e inglês intermediário. 

Salário: Aproximadamente U$550,00 + Extras (U$710,00). 

Função: Responsável pela organização, reposição de comida e limpeza do restaurante 

Buffet dos passageiros 

      MESS ATTENDANT (Atendente de Refeitório) 
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Requisitos: Maior de 18 anos,  experiência na área e inglês intermediário. 

Salário: Aproximadamente U$650,00 

Função: Responsável pela organização, reposição de comida e limpeza do restaurante 
da tripulação. 

PETTY OFFICER (Arrumador/a de Tripulação Oficial) 

Requisitos: Maior de 18 anos,  experiência na área e inglês intermediário. 

Salário: Aproximadamente U$ 600,00 

Função: Responsável pela organização, reposição de comida e limpeza do restaurante 
dos oficias. 

OFFICER STAFF STEWARD  (Arrumador/a de Tripulação Staff) 

Requisitos: Maior de 18 anos,  experiência na área e inglês intermediário. 

Salário: Aproximadamente U$ 600,00 

Função: Responsável pela limpeza dos corredores e demais áreas públicas da 
tripulação. 

DEPARTAMENTO DE COZINHA 

COOK 1 (cozinheiro 1) 

Requisitos: Maior de 25 anos,  experiência na área e inglês intermediário para 
avançado.  

Salário: Aproximadamente U$ 1200,00 + Extras (U$1400,00) 

Função: Responsável pela elaboração dos variados pratos servidos a bordo, 
armazenamento da comida, temperatura. Delega tarefas a uma equipe de cozinheiros. 

COOK 2 (cozinheiro 2) 

Requisitos: Maior de 20 anos,  experiência na área e inglês intermediário.  

Salário: Aproximadamente U$ 900,00 + Extras U$1100,00 

Função: Trabalha com a equipe liderada por um executivo chefe. É responsável pela 
preparação de molhos, saladas, sopas entre outras posições oferecidas dependendo 

das habilidades. 

COOK 3 (cozinheiro 3) 

Requisitos: Maior de 18 anos,  experiência na área e inglês intermediário. 

Salário: Aproximadamente U$ 600,00 + Extras (U$750,00) 

Função: Trabalha com a equipe liderada por um executivo chefe, onde é escalado para 

preparação de pratos simples e auxiliar os demais cozinheiros.  

GALLEY UTILITY 

Requisitos: Maior de 18 anos,  experiência na área e inglês intermediário. 

Salário: Aproximadamente U$ 520,00 + Extras (U$ 620,00) 

Função: Responsável pela organização e limpeza da cozinha. 

DEPARTAMENTO DE HOUSEKEEPING 

CABIN STEAWARD/ESS (camareiro/a) 
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Requisitos: Maior de 20 anos,  experiência na área e inglês intermediário para 
avançado. 

Salário: Aproximadamente U$950.00 + Extras (US$1600.00) 

Função: Responsável pela organização e limpeza do quarto dos passageiros, 

explicação sobre o funcionamento da cabine e serviços de quarto. 

NGHT STEWARD/ GPU (arrumadeiro/a noturno) 

Requisitos: Maior de 21 anos,  experiência na área e inglês avançado. 

Salário: Aproximadamente U$ 600,00 + Extras (U$670,00) 

Função: Responsável pelo serviço de quarto noturno, levar ao camarote do passageiro 

tudo aquilo que for solicitado, desde uma toalha a um sanduíche. 

CLEANER/ HOUSEKEEPING STEWARD/ GPU (faxineiro/a / arrumadeiro/a) 

Requisitos: Maior de 18 anos,  experiência na área e inglês intermediário. 

Salário: Aproximadamente U$ 400,00 + Extras (U$750,00) 

Função: Responsável pela organização e limpeza das áreas sociais do navio, tais como 

corredores, escadarias, banheiros. 

DEPARTAMENTO DE ENTRETENIMENTO 

CHILDREN ANIMATOR / TEEN ANIMATOR 

Requisitos: Maior de 21 anos,  experiência na área e inglês avançado. 

Salário: Aproximadamente U$ 870,00 + Extras (U$1100,00) 

Função: Responsável pela animação e entretenimento das crianças e adolescentes com 
atividades recreativas, danças, cantos e gincanas. 

ANIMATOR CRUISE STAFF 

Requisitos: Maior de 21 anos,  experiência na área e inglês avançado. 

Salário: Aproximadamente U$ 1024,00 + Extras (U$1375,00) 

Função: Responsável pela animação e entretenimento dos hospedes tais como danças, 
gincanas, atividades recreativas. 

SPORT INSTRUCTOR 

Requisitos: 20 a 35 anos. Formação em Educação Física ou relação com a área. 

Salário: Aproximadamente U$ 872 + Extras (U$1072,00) 

Função: Responsável por entreter os convidados a bordo durante o cruzeiro, organizar 
o programa de esporte e envolver os convidados em atividades esportivas. 

DEPARTAMENTO DE TOUR 

TOUR ESCORT 

Requisitos: Maior de 21 anos,  experiência na área, Inglês avançado e Italiano, Alemão 
ou Francês avançado. 

Salário: Aproximadamente U$ 1500,00 + Extras (U$2000,00) 

Função: Experiência em gerenciar grupos de excursão, trabalha como guia turístico e 

vendas de passeios aos hóspedes. 



 104 

DEPARTAMENTO DE GUEST SERVICE 

GUEST SERVICE OPERATOR (Recepcionista) 

Requisitos: Maior de 18 anos,  experiência na área e inglês fluente. Ter boa 
comunicação, falar mais de dois idiomas a parte do Inglês seguindo a essa ordem 

(Italiano, Francês ou Alemão), boa aparência e saber tratar de maneira mais profissional 

o cliente. 

Salário: Aproximadamente U$ 1400,00 + Extras (U$1630,00) 

Função: Recepcionista a bordo, soluciona as dúvidas, reclamações e necessidades dos 

hóspedes. 

DEPARTAMENTO DE CREW OFFICER 

CUSTOM IMMIGRATION PURSER (Agente de Imigração) 

Requisitos: Maior de 21 anos,  experiência na área, inglês e italiano avançado e ter 

amplo conhecimento em informática. 

Salário: Aproximadamente U$ 1350,00 

Função: Responsável pela administração, documentação de bordo com a Policia 

Portuária e contabilidade dos departamentos a bordo. 

AGÊNCIA B 

DEPARTAMENTO DE BAR 

BARTENDER 

Requisitos: Maior de 18 anos, inglês avançado e experiência mínima na área de 1 ano. 

Deve ter conhecimento de variados tipos de coquetéis internacionais além de cervejas 

e spirits dos mais diversos países. Para essa função é imprescindível ter uma boa 

experiência na área. 

Salário: Aproximadamente U$950,00 + Extras (US$1800.00)  

Função: É o responsável pelo preparo dos mais diversos drinks servidos aos 

passageiros. Deve ser rápido no preparo dos mesmos e solícito e cortês no 

atendimento aos clientes. Trabalha em ambiente multi-environment podendo ser 
escalado para um dos diversos bares do navio em sistema de escala de trabalho. 

BAR SERVER 

Requisitos: Maior de 18 anos, inglês avançado e experiência na área, ter conhecimento 
de bebidas e coquetelaria internacional. Devem ter boa comunicação e conhecimento 

de bebidas internacionais tais como coquetéis, cervejas e spirits. 

Salário: Aproximadamente U$900,00 + Extras (US$1700.00)  

Função: Responsável pelo serviço de vendas de bebidas por todo navio servindo com 

padrão superior de hotelaria. 

BAR UTILITY/ BAR BOY (Auxiliar de bar) 

Requisitos: Maior de 18 anos, inglês intermediário e experiência na área.  

Salário: Aproximadamente U$550,00 + Extras (U$650,00) 

Função: Auxilia o bartender na manutenção, limpeza e na organização da área de 
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trabalho de bar. Essa vaga destina-se somente a homens. 

DEPARTAMENTO DO RESTAURANTE 

WAITER (Garçom) 

Requisitos: Maior de 18 anos, inglês avançado e experiência na área. Deve ter 

experiência em restaurantes de grande porte. 

Salário: Aproximadamente US$1000,00 + Extras (US$2500) 

Função: Responsável por servir os clientes de maneira eficiente e cortês, sempre 
buscando antecipar suas necessidades.  

ASSISTANT WAITER (Assistente de garçom) 

Requisitos: Maior de 18 anos, inglês intermediário e experiência na área. 

Salário: Aproximadamente US$850,00 + Extras (US$1700,00) 

Função: Trabalha diretamente com o waiter, o ajudando a servir os clientes e buscando 
antecipar as necessidades dos mesmos. 

SNACK STEWARD (Garçom de Buffet) 

Requisitos: Maior de 18 anos, inglês intermediário e experiência na área. 

Salário: Aproximadamente U$ 700,00 + Extras (U$1050,00) 

Função: Trabalha nas estações de comida dos restaurantes. Serve eventualmente os 
clientes. É ainda responsável pela organização dos locais. 

      MESS ATTENDANT (Atendente de Refeitório) 
Requisitos: Maior de 18 anos e inglês intermediário. 

             Salário: Aproximadamente U$650,00 

Função: Trabalha no restaurante da tripulação realizando as mais diversas tarefas 
pertinentes à rotina. 

ROOM SERVICE ATTENDANT (Atendente de Cabine/Mensageiros) 

     Requisitos: Maior de 18 anos, inglês avançado e experiência na área. 

      Salário: Aproximadamente U$560,00 + Extras (U$710,00). 

Função: Responsável pelo serviço de alimentos e bebidas nos quartos dos hóspedes. 
Pode também, se solicitado, tirar o pedido dos passageiros via telefone.  

DEPARTAMENTO DE COZINHA 

COOK 1 (cozinheiro 1) 

Requisitos: Maior de 18 anos, inglês fluente e experiência de, no mínimo, 2 anos na 
cozinha de restaurante. 

Salário: Aproximadamente U$ 1110,00 + Extras (U$1300,00) 

Função: Responsável pelo preparo dos mais variados pratos servidos a bordo do navio. 
É o líder de uma equipe composta por outros cozinheiros. 

COOK 2 (cozinheiro 2) 

Requisitos: Maior de 18 anos, inglês intermediário e experiência na área. 

Salário: Aproximadamente U$ 850,00 + Extras U$1060,00 
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Função: Integra a equipe liderada pelo Cook na preparação dos pratos. É responsável 
pelas comidas servidas nas estações alimentares (food Workstations) dos restaurantes. 

COOK 3 (cozinheiro 3) 

Requisitos: Maior de 18 anos, inglês intermediário e experiência na área. 

Salário: Aproximadamente U$ 700,00 + Extras (U$850,00) 

Função: Integra a equipe liderada pelo Cook na preparação dos pratos. Responsável 
pelo pré-preparo dos pratos e auxilia os demais cozinheiros quando solicitado na 

preparação de outros pratos.  

GALLEY UTILITY 

Requisitos: Maior de 18 anos e inglês intermediário. 

Salário: Aproximadamente U$ 547,00. 

Função: Trabalha na cozinha no setor de limpeza. 

DEPARTAMENTO DE HOUSEKEEPING 

             BUTLER/CONCIERGE 

Requisitos: Maior de 18 anos, experiência de dois anos em hotéis ou resorts,  
conhecimento em serviços de quarto e restaurante. 

Salário: Aproximadamente U$1120,00. 

Função: Executa um atendimento personalizado aos hóspedes das suítes dos navios.  

CABIN STEAWARD/ESS (camareiro/a) 

Requisitos: Maior de 18 anos e inglês Intermediário. 

Salário: Aproximadamente U$720.00 + Extras (US$1500.00) 

Função: Responsável pela limpeza e arrumação das cabines dos passageiros. 

BELL BOY 

Salário: Aproximadamente U$710.00 

Função: Realiza diversos serviços de entrega (inclusive bebidas e alimentos) e 

assistência aos hóspedes em seus quartos. 

Salário: Aproximadamente U$710.00 

CLEANER/ HOUSEKEEPING STEWARD/ GPU (faxineiro/a / arrumadeiro/a) 

Requisitos: Maior de 18 anos e inglês intermediário. 

Salário: Aproximadamente U$ 650,00. 

Função: Responsável pela limpeza dos corredores e demais áreas públicas do navio. 

CREW STEWARD 

Requisitos: Maior de 18 anos e inglês intermediário. 

Salário: Aproximadamente U$ 627,00. 

Função: Responsável pela limpeza dos corredores e áreas destinadas aos triuplantes. 

DEPARTAMENTO DE STAFF 

PHOTOGRAPHER (Fotógrafo) 

Requisitos: Maior de 21 anos, inglês ao menos intermediário e experiência mínima de 
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dois anos na área incluindo trabalhos em festa, formaturas, bailes formais, etc. 

Salário: Aproximadamente U$ 700,00 + Comissões. 

Função: Responsável por tirar fotos nos diversos eventos do navio podendo se 
estender às ilhas particulares ou gangways, montar e desmontar os sets de fotografia, 

vender fotos e equipamentos entre outras. 

DEPARTAMENTO DE ENTRETENIMENTO 

DANCE MAESTRO 

Requisitos: Maior de 18 anos, experiência como instrutor de dança em diversos estilos. 

Salário: Aproximadamente U$ 850 + Extras (U$1050,00) 

Função: O Dance maestro ministra e entretém os passageiros em aulas de dança e 
diversos bailes e eventos com música no navio. 

YOUTH STAFF  

Requisitos: Maior de 21 anos, inglês fluente, outros idiomas são considerados um 

plus, experiência mínima de 1 ano na área em hotéis de grande porte, resorts, summer 

camps ou navios de cruzeiro e formação superior em Letras, Hotelaria, Turismo, 

Psicologia, Educação Física ou Pedagogia. 

Salário: Aproximadamente U$ 1000,00 + Extras (U$1560,00) 

Função: Irá trabalhar em um ambiente multi-environment na área de entretenimento, 

realizando atividades diversas, brincadeiras e programações pré-determinadas pela 

companhia e animando as crianças do navio. Devem prestar atendimento superior à 

todos incluindo e principalmente familiares acompanhantes.  

ANIMATOR CRUISE STAFF 

Requisitos: Maior de 21 anos, inglês fluente e dois anos de experiência na área 

incluindo aí experiência como master of ceremonies ou apresentações para grupos ou 

platéias de no mínimo, 200 pessoas.  

Salário: Aproximadamente U$ 1000,00 + Extras (U$1620,00) 

Função: Irá trabalhar na área de entretenimento, sua função é entreter os hóspedes nas 
áreas sociais e de lazer com atendimento superior de hotelaria. Faz apresentação de 

diversos eventos à bordo e também como host de espetáculos entre outros. 

SPORT INSTRUCTOR 

Requisitos: 21 anos, inglês fluente, experiência na área em hotéis de grande porte, 

resorts ou summer camps e formação superior em Educação Física. Necessário ter 

experiência em paredes de escalada. 

Salário: Aproximadamente U$ 1000,00 + Extras (U$1620,00) 

Função: Irá trabalhar na área de entretenimento, realizando aulas de dança, parede de 

escalada, aulas de hidroginástica, gincanas, competições e atrações nas áreas de lazer 

do navio, trabalhando em um ambiente multi-environment . Também participará de 

brincadeiras, e programações pré-determinadas pela companhia. Devem prestar 

atendimento superior de hotelaria  a todos. 
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TOUR ESCORT 

Requisitos: Maior de 18 anos, Inglês avançado, outro idioma fluente e experiência em 
turismo na área de tour guide. 

Salário: Aproximadamente U$ 1500 + Extras (U$1700,00) 

Função: Responsável pelas vendas das excursões realizadas fora do navio. 
Eventualmente acompanha o guia nas excursões. Participa de reuniões sobre os roteiros, 

particularidades dos itinerários entre outros.  

DEPARTAMENTO DE GUEST SERVICE 

GUEST SERVICE OPERATOR (Recepcionista) 

Guest Service Operator (Recepcionista) 

Requisitos: Maior de 21 anos, inglês e alemão avançado. Experiências em hotel cinco 

estrelas de grande porte. 

Salário: Aproximadamente U$ 1250,00 + Extras (U$1600,00) 

AGÊNCIA C 

DEPARTAMENTO DE BAR 

BARTENDER 

Requisitos: Maior de 18 anos, inglês avançado e experiência na coordenação de equipe, 

coquetelaria internacional incluindo cafés, licores e vinhos. 

Salário: Aproximadamente de U$933,00 + Extras (US$2200.00) 

Função: É o responsável pelo preparo dos mais diversos drinks servidos aos 

passageiros. Deve ser rápido no preparo das bebidas e cortês no atendimento aos 

clientes. 

ASSISTANT BARTENDER 

Requisitos: Maior de 18 anos, inglês avançado e experiência na coordenação de equipe, 

coquetelaria internacional incluindo cafés, licores e vinhos. 

Salário: Aproximadamente de Aproximadamente de U$550,00 + Extras (US$1500.00) 

Função: É o responsável pelo preparo dos mais diversos drinks servidos aos 

passageiros. Deve ser rápido no preparo das bebidas e cortês no atendimento aos 

clientes. 

BAR WAITER/COCKTAIL WAITRESS (Garçom/Garçonete de Bar) 

Requisitos: Maior de 18 anos, inglês avançado, conhecimento na área, experiência 

como garçom, habilidade com bandeja e vendas, extrovertido, conhecimento geral dos 

produtos, cocktelaria internacional incluindo cafés, licores e desejável conhecimentos 

de vinho sem necessidade de saber preparar.  

Salário: Aproximadamente de US$ 900,00 + Extras (US$1500.00) 

Função: Atendem os clientes, recepcionando-os e servindo bebidas nos bares dos 
navios. 

BAR UTILITY/BARBOY (Auxiliar de bar) 
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Requisitos: Maior de 18 anos, inglês avançado e desejável experiência em limpeza 
geral, estoque, preparação de ingredientes e utensílios. 

Salário: Aproximadamente de U$550,00 + Extras (U$850,00) 

Função: Auxilia na manutenção da limpeza, na organização da área de trabalho e 

estocagem dos produtos de bar. 

DEPARTAMENTO DE RESTAURANTE 

PAY RESTAURANT WAITER (Garçom de Restaurante exclusivo) 

Requisitos: Maior de 18 anos, inglês avançado, desejável outras línguas e experiência 

de garçom em hotéis e restaurantes à la carte de alto padrão, serviço de vinhos.  

Salário: Aproximadamente de US$1000,00 + Extras (US$1600) 

Função: Trabalha servindo os clientes nos restaurantes exclusivos, buscando sugerir e 

antecipar as necessidades dos mesmos com relação a alimentos e bebidas. 

BUTLER (Mordomo) 

Requisitos: Maior de 18 anos, inglês avançado, desejável outras línguas (italiano, 

alemão, Frances, espanhol), experiência como Mensageiro ou Garçom. 

Salário: Aproximadamente U$ 1000,00 + Extras (U$1300,00) 

Função: Realiza serviços de entrega e atendimento de bebidas e alimentos aos 

passageiros exclusivos nas suas suites.   

WAITER (Garçom) 

Requisitos: Maior de 18 anos, inglês avançado e experiência de garçom em hotéis e 

restaurantes à la carte. 

Salário: Aproximadamente de US$900,00 + Extras (US$1600) 

Função: Trabalha servindo os clientes buscando sugerir e antecipar as necessidades 

dos mesmos com relação a alimentos e bebidas. 

ASSISTANT WAITER (Assistente de Garçom) 

Requisitos: Maior de 18 anos, inglês intermediário e experiência como garçom, 

habilidade com bandeja, extrovertido, conhecimento geral dos produtos servidos. 

Salário: Aproximadamente de US$550,00 + Extras (US$1100,00) 

Função: Trabalha diretamente com o garçom, ajuda a servir as bebidas, busca os 

alimentos na cozinha, arruma as mesas e realiza o Mise en place. 

BELL BOY / ROOM SERVICE ATTENDANT (Atendente de Cabine/Mensageiros) 

Requisitos: Maior de 18 anos, inglês intermediário, desejável habilidade com bandeja. 

Salário: Aproximadamente U$600,00 + Extras (U$800,00). 

Função: Realiza serviços de entrega de bebidas e alimentos aos passageiros nas suas 

cabines. 

SNACK STEWARD (Garçom de Buffet) 

Requisitos: Maior de 18 anos, inglês intermediário, e experiência como garçom em 

eventos ou buffet, desejável habilidade com bandeja, conhecimento geral dos produtos 
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aonde trabalha. 

Salário: Aproximadamente deU$550,00 a + Extras (U$850,00) 

Função: Trabalha no Self Service. É responsável pela organização e limpeza do Buffet. 

MESS ATTENDANT (Atendente de Refeitório) 

Requisitos: Maior de 18 anos, inglês básico, desejável habilidade com bandeja. 

Salário: Aproximadamente U$650,00 + Extras (U$750,00) 

Função: Realiza serviços de bebidas e alimentos no refeitório dos tripulantes. 

PETTY OFFICER CREW STEWARD (Arrumador/a de Tripulação Oficial) 

Requisitos: Maior de 18 anos, inglês básico, desejável outras línguas e experiência com 

serviços gerais e serviços de alimentos e bebidas em eventos ou Buffet. 

Salário: Aproximadamente de U$ 600,00 + Extras U$750,00 

Função: Responsável pela limpeza das cabines de oficiais e serviços de alimentos e 

bebidas no refeitório de oficiais. 

OFFICER STAFF STEWARD (Arrumador/a de Tripulação Staff) 

Requisitos: Maior de 18 anos, inglês básico, desejável experiência com serviços gerais. 

Salário: Aproximadamente de U$ 550,00 + Extras U$700,00 

Função: Responsável pela limpeza dos corredores e demais áreas publicas da 

tripulação staff. 

CREW STEWARD (Arrumador/a de Tripulação) 

Requisitos: Maior de 18 anos, inglês básico, desejável experiência com serviços gerais. 

Salário: Aproximadamente U$ 620,00 + Extras U$750,00 

Função: Responsável pela limpeza dos corredores e demais áreas publicas da 

tripulação. 

DEPARTAMENTO DE COZINHA 

COOK 1 (Cozinheiro 1) 

Requisitos: Maior de 18 anos, inglês intermediário, experiência na função em hotéis, na 

coordenação de equipes, preparação de cardápios nacionais e internacionais, formação 
em gastronomia desejável. 

Salário: Aproximadamente U$ 1400,00 + Extras U$1500,00 

Função: Responsável pelo preparo das comidas quentes e montagem final dos pratos. 

COOK 2 (Cozinheiro 2) 

Requisitos: Maior de 18 anos, inglês intermediário, experiência na função em hotéis e 

restaurantes. Formação em gastronomia ou cozinha internacional desejável. 

Salário: Aproximadamente U$ 950,00 + Extras U$1200,00 

Função: Responsável pelo preparo das comidas quentes e dos ingredientes. 

COOK 3 (Cozinheiro 3) 

Requisitos: Maior de 18 anos, inglês básico-intermediário e experiência em cozinhas 

industriais, hoteleiras ou restaurantes, formação em cozinha internacional desejável.  
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Salário: Aproximadamente U$ 600,00 + Extras U$760,00 

Função: Responsável pela preparação dos ingredientes para as comidas quentes. 

GALLEY UTILITY 

Requisitos: Maior de 18 anos e inglês básico.  

Salário: Aproximadamente U$ 550,00 + Extras U$700,00 

Função: Trabalha como auxiliar de limpeza na cozinha, lava louça e utensílios, 

acondiciona pratos e talheres limpos, separa os resíduos gerados no refeitório e 
cozinha. 

DEPARTAMENTO DE HOUSEKEEPING 

CABIN STEAWARD/ESS (Camareiro/a) 

Requisitos: Maior de 18 anos, Inglês Intermediário,  experiência na arrumação de 
quartos e organização de ambientes em geral com padrões de higienização. 

Salário: Aproximadamente U$900.00 + Extras (US$1800.00) 

Função: Responsável pela limpeza e arrumação das cabines dos passageiros. 

NIGHT STEWARD/ GPU (Arrumadeiro/a Noturno) 

Requisitos: Maior de 18 anos, inglês intermediário, desejável experiência com serviços 
gerais em hotel. 

Salário: Aproximadamente U$ 550,00 + Extras (U$850,00) 

Função: Responsável pela limpeza dos corredores e demais áreas publicas e sociais do 
navio. 

CLEANER/ HOUSEKEEPING STEWARD/ GPU (Faxineiro/a / Arrumadeiro/a) 

Requisitos: Maior de 18 anos, inglês básico, desejável experiência com serviços gerais. 

Salário: Aproximadamente U$ 550,00 + Extras (U$850,00) 

Função: Responsável pela limpeza dos corredores e demais áreas publicas e sociais do 
navio. 

CLEANER/ HOUSEKEEPING STEWARD/ GPU (Faxineiro/a / Arrumadeiro/a) 

Requisitos: Maior de 18 anos, inglês básico, desejável experiência com serviços gerais. 

Salário: Aproximadamente U$ 550,00 + Extras (U$850,00) 

Função: Responsável pela limpeza dos corredores e demais áreas publicas e sociais do 
navio. 

DEPARTAMENTO DE ENTRETENIMENTO 

PHOTOGRAPHER (Fotógrafo) 

Requisitos: Maior de 18 anos e inglês avançado e experiência com fotografia social, 
eventos, casamentos, aniversários, formaturas, etc. Domínio da técnica digital, perfil 

vendedor e extrovertido. 

Salário: Aproximadamente U$ 750,00 + Extras U$950,00 

Função: Trabalha em diversos eventos sociais, mantendo sempre contato com os 

passageiros, expõe seu trabalho na loja de fotografia oferecendo diversos produtos aos 
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passageiros. 

CRUISE STAFF & YOUTH STAFF/ CHILDREN ANIMATOR (Animadores) 

Requisitos: Maior de 18 anos, inglês avançado, experiência em equipes de recreação 
em hotéis, eventos com crianças, adolescentes ou adultos. Perfil extrovertido capaz de 

improvisar.  

Salário: Aproximadamente U$ 870,00 + Extras U$1000,00 

Função: Responsável pela execução programada de atividades diurnas e noturnas para 

garantir o entretenimento e satisfação dos passageiros. 

TOUR ESCORT  

Requisitos: Maior de 18 anos, inglês avançado e uma das seguintes línguas: italiano, 

francês ou alemão. Experiência com passeios turísticos nacionais e internacionais. 

Perfil líder, vendedor e muito extrovertido.  

Salário: Aproximadamente U$ 900,00 + Extras U$1500,00 

Função: Trabalha no balcão de excursões abordo vendendo pacotes turísticos e 

excursões. Acompanha os passeios e coordena as atividades junto aos guias turísticos 

locais. 

DEPARTAMENTO DE RECEPÇÃO 

GUEST SERVICES OPERATOR/ GSO/ ASSISTANT PURSER (Recepcionista) 

Requisitos: Maior de 18 anos, inglês avançado e uma das seguintes línguas: italiano, 

francês ou alemão. Experiência em recepção de hotéis, atendimento ao cliente, 

desejável formação em hotelaria, administração ou áreas humanas.  

             Salário: Aproximadamente U$ 1350,00 + Extras U$1800,00 

Função: Trabalha no balcão de recepção, realiza check-in e check-out, atendimento ao 

cliente, responsável por informar aos passageiros sobre qualquer detalhe do itinerário 

diário do navio. 

DEPARTAMENTO DE CREW OFFICER 

CUSTOM IMMIGRATION PURSER (Agente de Imigração) 

Requisitos: Maior de 18 anos, inglês e italiano avançado. Experiência em rotinas 

administrativas, RH, recepção de hotéis, desejável formação em hotelaria, 
administração ou áreas humanas.  

Salário: Aproximadamente U$ 1350,00 + Extras U$1800,00 

Função: Trabalha no setor administrativo, responsável pela documentação da rotina de 

imigração, vistos, etc.  

Figura 1 : Detalhamento vagas disponíveis pelas agências entrevistadas 
Fonte: Elaboração própria baseada nas informações fornecidades pelas agências 
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APÊNDICE C: DADOS TÉCNICOS DOS CRUZEIROS DA COSTA CROCIERE 

Costa Classica 

 

Figura 2: Costa Classica 
Fonte: Cargos Paquebots, 201415 
 

Dados técnicos 

Ano de Construção: 1991 

Completamente Restaurado: 2001 

Capacidade de hóspedes: 1.680 (total de camas) 

Tripulação: 590 

Cabines: 654 

Tonelagem: 52.926 t 

Comprimento: 220.6 m 

Largura: 30.8 m 

Pontes: 13 (11 para uso dos hóspedes) 

Velocidade Máxima: 20 nós 

Velocidade do Cruzeiro: 18.5 nós 

Estrutura de Lazer 

2 Piscinas | 4 Jacuzzis de hidromassagem | Percurso de Jogging | Caracalla SPA | 

Venus Beauty | Fitness Center | GymPiazza Trevi 

 

                                            
15 Disponível em: http://www.cargospaquebots.net/Revue%20de%20presse/Images/691-

Costa_Classica-1.jpg acessado em 03 de março de 2014. 
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Restaurantes e teatro 

Tivoli Restaurant | La Trattoria Restaurant Buffet|Pizzeria La Tavernetta | Il dolce 

Amore’s Patisserie | Colosseo Theater (2 andares) 

Salas e Bares 

Al Fresco Cafe’ | San Remo Casino | Salão de Baile Puccini | Discoteca Galileo | Atrium 

| Piazza Navona Grand Bar | Foyer Bar | La Tavernetta Bar | Il dolce Amore Bar | 

Positano Bar | Colosseo Theater (2 andares) 

Características das cabines 

Serviço de cabine 24hs | TV via satélite, Ar condicionado, Minibar, Cofre, Secador de 

Cabelo, Telefone | Voltagem: 220 Volts/60 Hz – 110 Volts/60 Hz 

Características das Suítes 

Entrega diária de menus de almoço e jantar | Escolha de travesseiro (Menu de 

Travesseiros) | Chinelos e roupões de banho durante todo o cruzeiro |Kit de banho 

Outros Serviços 

Recepção/ Informações/ Casa de câmbio |Escritório de excursões | Centro Médico | 

Shopping Center (Ponte Vecchio) | Conexão WiFi sujeito a cobrança (áreas comuns, 

cabines) | Photo Shop|Capela (Com Missa Católica)|Conference Room | 

Biblioteca/Internet Point | Card Room | CostaClub Corner | Teen’s Club | Squok Club | 
Lavanderia 

Figura 3  : Costa Classica: Dados Técnicos 
Fonte: Elaboração própria baseada na Costa Crociere 
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Costa Victoria 

 

Figura 4: Costa Victoria 
Fonte: Cestování.cz, 201416 

Dados técnicos 

Ano de Construção: 1996 

Completamente Restaurado: 2004 

Capacidade de hóspedes: 2.394 (total de camas) 

Tripulação: 790 

Cabines: 964 (sendo 6 para deficientes físicos) 

Tonelagem: 75.166 t 

Comprimento: 252.9 m 

Largura: 32.2 m 

Pontes: 14 (12 para uso dos hóspedes) 

Velocidade Máxima: 24 nós 

Velocidade do Cruzeiro: 22 nós 

Estrutura de Lazer 

       4 Piscinas | 4 Jacuzzis de hidromassagem | Percurso de Jogging | Campo 

Polidesportivo | Pompei SPA | Venus Beauty | Fitness Center/Gym | Solarium 

Restaurantes e teatro 

Sinfonia Restaurant | Fantasia Restaurant | Bolero Restaurant Buffet | Pizzeria | Club Il 

Magnífico (à la carte Club Restaurant) | Festival Theater (2 andares) 

                                            
16  Disponível em: http://i.ck.cz/f/5388/23.jpg  Acessado em 05 de março de 2014 
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Salas e Bares 

Concorde Plaza – Concorde Plaza Bar | Club Il Magnífico | Montecarlo Casino | 

Capriccio Lounge – Capriccio Bar | Discoteca Rock Star | Giardino d’Inverno | Atrium 

Planetarium – Planetarium Bar | Orpheus Grand Bar | Caffè La Terrazza  | Bellavista Bar 

| Nettuno Bar | Sirena Bar 

Características das cabines 

Serviço de cabine 24hs | TV via satélite, Ar condicionado, Minibar, Cofre, Secador de 

Cabelo, Telefone | Voltagem: 220 Volts/60 Hz – 110 Volts/60 Hz 

Características das Suítes 

Entrega diária de menus de almoço e jantar | Escolha de travesseiro (Menu de 

Travesseiros) | Chinelos e roupões de banho durante todo o cruzeiro | Kit de banho 

Outros Serviços 

Recepção/ Informações/ Casa de câmbio | Escritório de excursões | Centro Médico | 

Shopping Center (Portobello) | Conexão WiFi sujeito a cobrança (áreas comuns, 

cabines) | Photo Shop. Art Gallery (Montmartre)  | Capela (Com Missa Católica) | 

Metting Room | Conference Room | Card Room | Biblioteca | CostaClub Corner | 

Teen’s Club/ Internet Point | Peter Pan / Squok Club | Lavanderia 

 

Figura 5  : Costa Victoria: Dados Técnicos 
Fonte: Elaboração própria baseada em Costa Crociere 
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Costa Atlantica– O navio inspirado em Fellini e no cinema 

 

Figura 6: Costa Atlantica 
Fonte: Brunvoll, 201417 
 

Dados técnicos 

Ano de Construção: 2000 

Capacidade de hóspedes: 2.680 (total de camas) 

Tripulação: 897 

Cabines: 1.057 (sendo 8 para deficientes físicos) 

Tonelagem: 85.619 t 

Comprimento: 292.5 m 

Largura: 32.2 m 

Pontes: 15 (12 para uso dos hóspedes) 

Velocidade Máxima: 24 nós 

Velocidade do Cruzeiro: 22 nós 

Estrutura de Lazer 

4 Piscinas (1 com cobertura móvel – 1 para crianças) + tobogã | 4 Jacuzzis de 

hidromassagem | Percurso de Jogging | Campo Polidesportivo | Ischia SPA | Venus 

Beauty | Fitness Center/Gym | Lido Ginger & Fred | Lido Aurora | Lido Pinocchio | 
Solarium 

                                            
17 Disponível em : http://www.brunvoll.no/references/cruise/owner-costa-cruises  Acessado em 05 de 

março de 2014. 
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Restaurantes e teatros 

Tiziano Restaurant (2 andares) | Botticelli Restaurant Buffet | Pizzeria Napoli | Club 

Atlantica (à la carte Club Restaurant) | Caruso Theater (3 andares) 

Salas e Bares 

Salone delle Feste Corallo|Club Atlantica | Piazza San Marco – Piazza San Marco Bar | 

Lounge Via Veneto | Caffé Florian | Fortuna Casino – Fortuna Bar | Lounge Paparazzi/ 

Paparazzi Bar | Terrazza Giardino | Discoteca Dante | Atrium La Dolce Vita – La Dolce 

Vita Bar | Ginger & Fred Bar – Aurora Bar | Solarium Bar 

Características das cabines 

Serviço de cabine 24hs | TV via satélite, Ar condicionado, Minibar, Cofre, Secador de 

Cabelo, Telefone | Voltagem: 220 Volts/60 Hz – 110 Volts/60 Hz 

Características das Suítes 

Entrega diária de menus de almoço e jantar | Escolha de travesseiro (Menu de 

Travesseiros) | Chinelos e roupões de banho durante todo o cruzeiro | Kit de banho 

Outros Serviços 

Recepção/ Informações/ Casa de câmbio | Escritório de excursões | Centro Médico | 

Shopping Center (Via della Spiga) | Conexão WiFi sujeito a cobrança (áreas comuns, 

cabines) | Photo Shop. Art Gallery | Capela (Com Missa Católica) | Sala Olimpia 

(Metting Room) | Sala Paparazzi (Conference Room) | Card Room | Biblioteca | 

CostaClub Corner | Internet Point | Virtual World Game Room | Squok Club|  
Lavanderia 

Figura 7  : Costa Atlantica: Dados Técnicos 
Fonte: Elaboração própria baseada em Costa Crociere 
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Costa Mediterranea – O navio que celebra os antigos palácios italianos 

dos séculos 17 e 18 

 

Figura 8: Costa Mediterranea 
Fonte: Kouzon Corporation, 201418 
 

Dados técnicos 

Ano de Construção: 2003 

Capacidade de hóspedes: 2.680 (total de camas) 

Tripulação: 897 

Cabines: 1.057 (sendo 8 para deficientes físicos) 

Tonelagem: 85.619 t 

Comprimento: 292.5 m 

Largura: 32.2 m 

Pontes: 16 (12 para uso dos hóspedes) 

Velocidade Máxima: 24 nós 

Velocidade do Cruzeiro: 22 nós 

Estrutura de Lazer 

4 Piscinas (1 com cobertura móvel – 1 para crianças) + tobogã | 4 Jacuzzis de 

hidromassagem | Percurso de Jogging | Campo Polidesportivo | Ischia SPA | Venus 

                                            
18 Disponível em: 

http://www.kouzoncorporation.com/web/wpcontent/uploads/2014/01/COSTA_MEDITERRANEA_1-

3.jpg.  Acessado em 05 de março de 2014. 
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Beauty | Fitness Centre/Gym | Lido Apollo | Lido Armonia | Lido Squok | Solarium 

Restaurantes e teatros 

Argentieri Restaurant (2 andares) | Perla del Lago Restaurant Buffet | Pizzeria Posillipo 
| Club Medusa (à la carte Club Restaurant) | Osiris Theater (3 andares) 

Salas e Bares 

Salone Giardino Isolabella | Salone Orientale |Club Medusa | Piazza Casanova – 

Casanova Bar | Lounge Talia | Canal Grande Casino – Canal Grande Bar | Discoteca 

Selva | Terrazza d’Inverno | Atrium Maschera d’Argento – Maschera d’Argento Bar | 
Lounge Dionisio – Dionisio Bar | Roero Bar | Apollo Bar – Armonia Bar | Solarium Bar 

 

Características das cabines 

Serviço de cabine 24h | TV via satélite, Ar condicionado, Minibar, Cofre, Secador de 

Cabelo, Telefone | Voltagem: 220 Volts/60 Hz – 110 Volts/60 Hz 

Características das suítes 

Entrega diária de menus de almoço e jantar | Escolha de travesseiro (Menu de 

Travesseiros) | Chinelos e roupões de banho durante todo o cruzeiro|Kit de banho 

Outros Serviços 

Recepção/ Informações/ Casa de câmbio | Escritório de excursões | Centro Médico | 
Shopping Center (Via Condotti) | Conexão WiFi sujeito a cobrança (áreas comuns, 

cabines) | Photo Shop/ Art Gallery | Capela (Com Missa Católica) | Sala Olimpia 

(Metting Room) | Sala Dionisio (Conference Room) | Card Room | Biblioteca | 
CostaClub Corner | Internet Point | Virtual World Game Room | Squok Club | 
Lavanderia 

Figura 9  : Costa Mediterranea: Dados Técnicos 
Fonte: Elaboração própria baseada em Costa Crociere 
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Costa Fortuna – O navio que conta a história de transatlânticos de 

sucesso  

 

Figura 10: Costa Fortuna 
Fonte: Schiffs-Feeling, 201419 
 

Dados técnicos 

Ano de Construção: 2003 

Capacidade de hóspedes: 3.470 (total de camas) 

Tripulação: 1.027 

Cabines: 1.358 (sendo 27 para deficientes físicos) 

Tonelagem: 102.587 t 

Comprimento: 272.2 m 

Largura: 35.5 m 

Pontes: 17 (13 para uso dos hóspedes) 

Velocidade Máxima: 22 nós 

Velocidade do Cruzeiro: 20 nós 

Estrutura de Lazer 

4 Piscinas (1 com cobertura móvel – 1 para crianças) + tobogã | 6 Jacuzzis de 

hidromassagem | Percurso de Jogging | Campo Polidesportivo | Club Salute Saturnia 

1927 | Venus Beauty | Lido Barcellona | Lido Oceania 1932 | Lido Colombo 1954 | 
Solarium 

 

                                            
19 Disponível em: http://www.schiffs-feeling.de/images/costa-fortuna.jpg . Acessado em 05 de março 

de 2014. 
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Restaurantes e teatros 

Michelangelo 1965 Restaurant (2 andares) | Raffaello 1965 Restaurant (2 andares) | 

Cristoforo Colombo 1954 Restaurant Buffet (2 andares) | Club Conte Grande 1927 (à la 

carte Club Restaurant) | Rex 1932 Theater (3 andares) 

Salas e Bares 

Salone Leonardo da Vinci 1960 | Club Conte Grande 1927 | Neptunia 1932 Casino | 

Salão de Baile Conte Verde 1923 | Discoteca Vulcania 1927 | Atrium Costa – Costa Bar | 

Conte di Savoia 1932 Grand Bar | Classico Roma 1926 Bar (Cognac&CIgar Bar) | Conte 

Rosso 1921 Piano Bar | Lido Oceania 1932 Bar - Lido Colombo 1954 Bar | Solarium Bar 

Características das cabines 

Serviço de cabine 24h | TV interativa com vídeo/movie on demand | TV via satélite, Ar 

condicionado, Minibar, Cofre, Secador de Cabelo, Telefone | Voltagem: 220 Volts/60 Hz 

– 110 Volts/60 Hz 

Características das suítes 

Entrega diária de menus de almoço e jantar | Escolha de travesseiro (Menu de 

Travesseiros) | Chinelos e roupões de banho durante todo o cruzeiro | Kit de banho 

Outros Serviços 

Recepção/ Informações/ Casa de câmbio | Escritório de excursões | Centro Médico |  

Shopping Center | Conexão WiFi sujeito a cobrança (áreas comuns, cabines) | Photo 

Shop | Capela (Com Missa Católica) | Sala Saturnia 1927 (Metting Room) | Sala 

Augustos 1952 (Conference Room) | Card Room | Biblioteca Galilei 1963 | CostaClub 

Corner | Internet Point   | Virtual World Game Room  | Squok Club | Lavanderia 

Figura 11  : Costa Fortuna: Dados Técnicos 
Fonte: Elaboração própria baseada em Costa Crociere 
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Costa Magica– O navio que recorda os lugares mágicos da Itália 

 

Figura 12: Costa Magica 
Fonte: Jtashipphoto, 201420 
 

Dados técnicos 

Ano de Construção: 2004 

Capacidade de hóspedes: 3.470 (total de camas) 

Tripulação: 1.027 

Cabines: 1.358 (sendo 27 para deficientes físicos) 

Tonelagem: 102.587 t 

Comprimento: 272.19 m 

Largura: 35.54 m 

Pontes: 17 (13 para uso dos hóspedes) 

Velocidade Máxima: 22 nós 

Velocidade do Cruzeiro: 20 nós 

Estrutura de Lazer 

4 Piscinas (1 com cobertura móvel – 1 para crianças) + tobogã | 6 Jacuzzis de 

hidromassagem | Percurso de Jogging | Campo Polidesportivo | Club Salute Saturnia 

                                            
20 Disponível em: http://www.jtashipphoto.dk/A-

N/Costa%20Magica/Costa%20Magica%20%289%29.JPG.  Acessado em 05 de março de 2014. 
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1927 | Venus Beauty | Fitness Centre/Gym|Lido Pallinuro | Lido Maratea | Lido Positano 

| Solarium 

Restaurantes e teatros 

Costa Smeralda Restaurant (2 andares) | Portofino Restaurant (2 andares) | Bellagio 

Restaurant Buffet (2 andares) | Club Vicenza (à la carte Club Restaurant) | Urbino  

Theater (3 andares) 

Salas e Bares 

Salone Capri | Club Vicenza | Sicilia Casino | Salão de Baile Spoleto | Discoteca Grado 

| Atrium Italia Magica – Italia Magica Bar | Salento Grand Bar | Classico L’Aquilla Bar 

(Cognac&CIgar Bar) | Capo Colonna Piano Bar | Lido Maratea Bar – Lido Positano Bar | 
Solarium Bar 

Características das cabines 

Serviço de cabine 24hs | TV interativa com vídeo/movie on demand | TV via satélite, Ar 

condicionado, Minibar, Cofre, Secador de Cabelo, Telefone | Voltagem: 220 Volts/60 Hz 

– 110 Volts/60 Hz 

Características das suítes 

Entrega diária de menus de almoço e jantar | Escolha de travesseiro (Menu de 

Travesseiros) | Chinelos e roupões de banho durante todo o cruzeiro | Kit de banho 

Outros Serviços 

Recepção/ Informações/ Casa de câmbio | Escritório de excursões | Centro Médico | 

Shopping Center / Photo Shop | Conexão WiFi sujeito a cobrança (áreas comuns, 

cabines) | Capela (Com Missa Católica) | Sala Saturnia (Metting Room) | Sala Isobella 

(Conference Room) | Card Room | Biblioteca Bressanone | CostaClub Corner | Internet 

Point | Virtual World Game Room | Squok Club | Lavanderia 

Figura 13:  Costa Magica: Dados Técnicos 
Fonte: Elaboração própria baseada em Costa Crociere 
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Costa Serena– O navio inspirado na mitologia clássica grega 

 

Figura 14: Costa Serena 
Fonte: 1.bp.blogspot, 201421 
 

Dados técnicos 

Ano de Construção: 2007 

Capacidade de hóspedes: 3.780 (total de camas) 

Tripulação: 1.100 

Cabines: 1.500 (sendo 27 para deficientes físicos) 

Tonelagem: 114.500 t 

Comprimento: 290 m 

Largura: 35.5 m 

Pontes: 17 (14 para uso dos hóspedes) 

Velocidade Máxima: 23 nós 

Velocidade do Cruzeiro: 21,5 nós 

Estrutura de Lazer 

4 Piscinas (2 com cobertura móvel – 1 para crianças) + tobogã |5 Jacuzzis de 

hidromassagem | Percurso de Jogging | Campo Polidesportivo | Centro Samsara SPA | 

Venus Beauty | Fitness Centre/Gym | Lido Sole, Urano, Squok, Iris e Solarium 

                                            
21 Disponível em: http://1.bp.blogspot.com/_SMMeFG3PnPs/TSES8UcOrcI/AAAAAAAABh4/E-

SNUMu5LYk/s1600/costa-serena-srs-02--01-11-2.jpg.  Acessado em 05 de março de 2014. 
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Restaurantes e teatros 

Ceres Restaurant (2 andares) | Vesta Restaurant (2 andares) | Prometeo Restaurant 

Buffet (2 andares) | Samsara Restaurant | Club Bacco (à la carte Club Restaurant) | 
Giove  Theater (3 andares) 

Salas e Bares 

Salone Luna | Club Bacco | Caffetteria Juventas | Giano Casino | Salão de Baile Cupido 

| Discoteca Pan | Atrium Pantheon – Pantheon Bar | Apollo Grand Bar | Classico Ercole 

Bar (Cognac&CIgar Bar) | Minerva Piano Bar | Sport Victoria Bar | Scuderia Costa Bar | 

Scuderia Costa Bar | Lido Sole Bar – Lido Urano Bar  

Características das cabines 

Serviço de cabine 24hs |TV interativa com vídeo/movie on demand | TV via satélite, Ar 

condicionado, Minibar, Cofre, Secador de Cabelo, Telefone | Voltagem: 220 Volts/60 Hz 

– 110 Volts/60 Hz 

Características das suítes 

Entrega diária de menus de almoço e jantar  | Escolha de travesseiro (Menu de 

Travesseiros) | Chinelos e roupões de banho durante todo o cruzeiro | Kit de banho 

Características das Cabines  e Suites Samsara 

Ritual de boas-vindas | Chuveiro com ducha purificante | Difusor de essências 

aromáticas | Ionizador (nas Suítes) | Balança | Lençóis e fronhas de algodão orgânico | 

Mini-bar e serviço de quarto com produtos e menus light | Seleção de chás para 

preparaçãoo na cabine 

Outros Serviços 

Recepção/ Informações/ Casa de câmbio | Escritório de excursões | Centro Médico | 

Shopping Center / Photo Shop | Conexão WiFi sujeito a cobrança (áreas comuns, 

cabines) | Capela (Com Missa Católica) | Sala Mercurio (Conference Room) | Biblioteca 

Clio | Card Room | CostaClub Corner | Internet Point | Virtual World Game Room | 

Squok Club | Lavanderia | Simlador de Gran Prix |Pantalla Gigante 

Figura 15  : Costa Serena: Dados Técnicos 
Fonte: Elaboração própria baseada em Costa Crociere 
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Costa Pacifica – O navio da música 

 

Figura 16: Costa Pacifica 
Fonte: Naviearmatori, 201422 
 

Dados técnicos 

Ano de Construção: 2009 

Capacidade de hóspedes: 3.780 (total de camas) 

Tripulação: 1.100 

Cabines: 1.504 (sendo 28 para deficientes físicos) 

Tonelagem: 114.500 t 

Comprimento: 290 m 

Largura: 35 m 

Pontes: 17 (13 para uso dos hóspedes) 

Velocidade Máxima: 23 nós 

Velocidade do Cruzeiro: 21,5 nós 

Estrutura de Lazer 

4 Piscinas (2 com cobertura móvel – 1 com tobogã) | 5 Jacuzzis de hidromassagem | 

Percurso de Jogging | Campo Polidesportivo | Centro Samsara SPA | Venus Beauty | 

Fitness Centre/Gym | Fitness Centre/Spinning | Lido Calypso | Lido Ipanema | Lido 

Squok | Lido La Bamba | Solarium 

 

                                            
22 Disponível em: http://www.naviearmatori.net/albums/userpics/16909/1337983530.jpg.     Acessado 

em 05 de março de 2014. 
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Restaurantes e teatros 

My Way Restaurant (2 andares) | New York New York Restaurant (2 andares) | La 

Paloma Restaurant Buffet (2 andares) | Samsara Restaurant | Club Blue Moon (à la 

carte Club Restaurant) | Stardust  Theater (3 andares)  | Music  Studio 

Salas e Bares 

Grand Bar Rhapsody | Club Blue Moon | Caffetteria Rondò | Flamingo Casino | 

Discoteca Fever | Atrium Welcome | Bar clássico Amapola (Cognac&CIgar Bar) | Rick’s 

Piano Bar | Salão de Baile Wien Wien | Salone Around the clock | Route 66 sport Bar | 

Scuderia Costa Bar | Lido Calypso Bar | Lido Dorado Bar 

Características das cabines 

Serviço de cabine 24hs | Flat TV LCD interativa com vídeo/movie on demand | TV via 

satélite, Ar condicionado, Minibar, Cofre, Secador de Cabelo, Telefone |Voltagem: 220 

Volts/60 Hz – 110 Volts/60 Hz  

Características das suítes 

Entrega diária de menus de almoço e jantar | Escolha de travesseiro (Menu de 

Travesseiros) | Chinelos e roupões de banho durante todo o cruzeiro | Kit de banho  

Características das cabines e suites Samsara 

Ritual de boas-vindas | Chuveiro com ducha purificante | Difusor de essências 

aromáticas | Ionizador (nas Suítes) | Balança | Lençóis e fronhas de algodão orgânico| 

| Mini-bar e serviço de quarto com produtos e menus light | Seleção de chás para 

preparação na cabine 

Outros Serviços 

Recepção/ Informações/ Casa de câmbio | Escritório de excursões | Centro Médico | 

Shopping Center / Photo Shop | Conexão WiFi sujeito a cobrança (áreas comuns, 

cabines) | Capela (Com Missa Católica) | Sala Amadeus (Conference Room)|Biblioteca 

Imagine | Card Room|CostaClub Corner|Internet Point|Lavanderia |Simlador de Gran 

Prix | Patalla Gigante | Virtual World | Squok Club | Teen’s Zone | Music Studio 

Figura 17: Costa Pacifica: Dados Técnicos 
Fonte: Elaboração própria baseada em Costa Crociere 
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Costa Luminosa– O navio dedicado à magia da luz 

 

Figura 18: Costa Luminosa 
Fonte: Dreamlines, 201423 
 

Dados técnicos 

Ano de Construção: 2009 

Capacidade de hóspedes: 2.826 (total de camas) 

Tripulação: 1.050 

Cabines: 1.130 (sendo 23 para deficientes físicos) 

Tonelagem: 92.600 t 

Comprimento: 294 m 

Largura: 32.3 m 

Pontes: 17 (13 para uso dos hóspedes) 

Velocidade Máxima: 23 nós 

Velocidade do Cruzeiro: 21,5 nós 

Estrutura de Lazer 

3 Piscinas (1 com cobertura móvel – 1 para crianças) | 4 Jacuzzis de hidromassagem | 

Percurso de Jogging / Roller | Campo Polidesportivo | Centro Samsara SPA | Venus 

                                            
23 Disponível em: http://www.dreamlines.com.br/sites/default/files/cruises/ships/00014588-131152.jpg. 

Acessado em 05 de março de 2014. 
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Beauty | Fitness Centre/Gym | Fitness Centre/Spinning | Lido Delphinus  | Lido Dorado  

| Lido Squok | Putting Green Area | Solarium  

Restaurantes e teatros 

Taurus Restaurant (2 andares) | Andromeda Restaurant Buffet (2 andares) | Samsara 

Restaurant | Club Luminosa (à la carte Club Restaurant) | Phoenix Theater (3 andares) 

Salas e Bares 

Grand Bar Elettra|Club Luminosa | Caffetteria Sirius | Vega Casino | Discoteca Altair | 

Atrium Supernova – Supernova Bar | Cigar Lounge Rigel (Cognac&CIgar Bar) | Antares 

Piano Bar | Virgo Bar | Libra Bar | Scuderia Costa Bar |  Lido Delphinus Bar | Lido 

Dorado Bar  

Características das cabines 

Serviço de cabine 24hs | Flat TV LCD interativa com vídeo/movie on demand | TV via 

satélite, Ar condicionado, Minibar, Cofre, Secador de Cabelo, Telefone |Voltagem: 220 

Volts/60 Hz – 110 Volts/60 Hz 

Características das suítes 

Entrega diária de menus de almoço e jantar | Escolha de travesseiro (Menu de 

Travesseiros) | Chinelos e roupões de banho durante todo o cruzeiro | Kit de banho 

Características das cabines e suites Samsara 

Ritual de boas-vindas | Chuveiro com ducha purificante | Difusor de essências 

aromáticas | Ionizador (nas Suítes) | Balança | Lençóis e fronhas de algodão orgânico | 

Mini-bar e serviço de quarto com produtos e menus light | Seleção de chás para 

preparação na cabine 

Outros Serviços 

Recepção/ Informações/ Casa de câmbio | Escritório de excursões | Centro Médico | 

Shopping Center / Photo Shop | Art Gallery | Conexão WiFi sujeito a cobrança (áreas 

comuns, cabines) | Capela (Com Missa Católica) | Sala Regolo (Conference Room) | 

Biblioteca Bellatrix/ Internet Point | Card Room | CostaClub Corner | Lavanderia | 

Simlador de Gran Prix | Simulador de golfe  | Pantalla Gigante  | Squok Club | Teen’s 

Zone | Virtual World | Cinema Mizar 4D 

Figura 19  : Costa Luminosa: Dados Técnicos 
Fonte: Elaboração própria baseada em Costa Crociere 
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Costa Deliziosa– O navio inspirado pela fascinação das formas 

 

Figura 20: Costa Deliziosa 
Fonte: Miriadna, 201424 
 

Dados técnicos 

Ano de Construção: 2010 

Capacidade de hóspedes: 2.826 (total de camas) 

Tripulação: 1.100 

Cabines: 1.130 (sendo 29 para deficientes físicos) 

Tonelagem: 92.600 t 

Comprimento: 294 m 

Largura: 32.3 m 

Pontes: 17 (13 para uso dos hóspedes) 

Velocidade Máxima: 23 nós 

Velocidade do Cruzeiro: 21,5 nós 

Estrutura de Lazer 

3 Piscinas (1 com cobertura móvel – 1 para crianças) | 4 Jacuzzis de hidromassagem | 

Percurso de Jogging/ Roller|Campo Polidesportivo | Centro Samsara SPA | Venus 

Beauty | Fitness Centre/Gym | Fitness Centre/Spinning | Lido Azzurro Blu | Lido Acqua 

Regina | Lido Squok | Putting Green Area | Solarium 

                                            
24 Disponível em: http://miriadna.com/desctopwalls/images/max/Costa-Deliziosa.jpg.  Acessado em 05 

de março de 2014. 
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Restaurantes e teatros 

Albatros Restaurant (2 andares) | Muscadins Restaurant Buffet | Samsara Restaurant | 

Club Deliziosa (à la carte Club Restaurant) | Duse Theater (3 andares) 

Salas e Bares 

Grand Bar Mirabilis | Club Deliziosa | Caffetteria Sugar | Gaius Casino | Discoteca 

Sharazad | Atrio Delle Delizie – Bar delle Delizie | Cigar Lounge Tabac Blonde 

(Cognac&CIgar Bar) | Excite Piano Bar | Lounge Vanilla – Vanilla Bar | Lounge Alcázar 

– Alcázar Bar | Scuderia Costa Bar | Lido Azzurro Blu Bar | Lido Acqua Regina Bar 

Características das cabines 

Serviço de cabine 24hs | Flat TV LCD interativa com vídeo/movie on demand | TV via 

satélite, Ar condicionado, Minibar, Cofre, Secador de Cabelo, Telefone | Voltagem: 220 

Volts/60 Hz – 115 Volts/60 Hz 

Características das suítes 

Entrega diária de menus de almoço e jantar | Escolha de travesseiro (Menu de 

Travesseiros) | Chinelos e roupões de banho durante todo o cruzeiro | Kit de banho 

Características das cabines e suites Samsara 

Ritual de boas-vindas | Chuveiro com ducha purificante | Difusor de essências 

aromáticas | Ionizador (nas Suítes) | Balança | Lençóis e fronhas de algodão orgânico | 

Mini-bar e serviço de quarto com produtos e menus light | Seleção de chás para 

preparação no camarote 

Outros Serviços 

Recepção/ Informações/ Casa de câmbio | Escritório de excursões | Centro Médico | 

Shopping Center / Photo Shop | Conexão WiFi sujeito a cobrança (áreas comuns, 

cabines) | Capela (Com Missa Católica) | Sala Kipros (Conference Room) | Biblioteca 

Velvet/ Internet Point |Card Room | CostaClub Corner | Lavanderia | Simlador de Gran 

Prix | Simulador de golfe | Virtual World | Patalla Gigante |Cinema Étoiles 4D 

Figura 21 : Costa Deliziosa: Dados Técnicos 
Fonte: Elaboração própria baseada em Costa Crociere 

 

 

 

 

 



 133 

Costa Favolosa – O navio que representa o mais belo castelo de conto 

de fadas 

 

Figura 22 : Costa Favolosa 
Fonte: Inteligemcia, 201425 
 

Dados técnicos 

Ano de Construção: 2010 

Capacidade de hóspedes: 3.800 (total de camas) 

Tripulação: 1.110 

Cabines: 1.508  

Tonelagem: 114.500 t 

Comprimento: 290 m 

Largura: 35.5 m 

Pontes: 17 (13 para uso dos hóspedes) 

Velocidade Máxima: 23 nós 

Velocidade do Cruzeiro: 19.6 nós 

Estrutura de Lazer 

4 Piscinas (2 com cobertura móvel – 1 para crianças)/ Aqua Park/ Tobogã |  5 Jacuzzis 

de hidromassagem | Percurso de Jogging | Campo Polidesportivo | Centro Samsara 

                                            
25 Disponível em: http://www.inteligemcia.com.br/wp-content/uploads/2013/01/Casco-do-Costa-

Favolosa.jpg. Acessado em 05 de março de 2014. 
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SPA | Venus Beauty | Fitness Centre/Gym | Lido Belvedere | Lido di Porpora | Lido 

dell’Ondina | Lido Squok  | Solarium 

Restaurantes e teatros 

Duca d’Orleáns Restaurant (2 andares) | Ca’d’Oro Restaurant Buffet | Samsara 

Restaurant |Club Favolosa (à la carte Club Restaurant) | Hortensia Theater (3 andares) 

Salas e Bares 

Club Favolosa | Club Cavallo Bianco | Cigar Lounge Tabac Blonde  Montespan 

(Cognac&CIgar Bar) | Atrio dei Diamanti – Bar dei Diamanti | Grand Bar Palatino | 

Caffetteria Sugar Porta D’oro (Coffee & Chocotale Bar) | Camelot Piano Bar | Lido 

dell’Ondina Bar | Lido di Porpora Bar | Scuderia Costa Bar | Salão de baile Pompadour 

- Bar | El Dorado Casinò | Discoteca Étoile 

Características das cabines 

Serviço de cabine 24hs | Flat TV LCD interativa com vídeo/movie on demand | TV via 

satélite, Ar condicionado, Minibar, Cofre, Secador de Cabelo, Telefone | Voltagem: 220 

Volts/60 Hz – 110 Volts/60 Hz 

Características das suítes 

Entrega diária de menus de almoço e jantar | Escolha de travesseiro (Menu de 

Travesseiros) | Chinelos e roupões de banho durante todo o cruzeiro | Kit de banho 

Características das Cabines e Suites Samsara 

Ritual de boas-vindas | Chuveiro com filtro purificante | Difusor de essências 

aromáticas | Ionizador (nas Suítes) | Balança | Lençóis e fronhas de algodão orgânico | 

Mini-bar e serviço de quarto com produtos e menus light | Seleção de chás para 

preparação na cabine 

Outros Serviços 

Recepção/ Informações/ Casa de câmbio | Escritório de excursões | Centro Médico | 

Shopping Center / Photo Shop | Conexão WiFi sujeito a cobrança (áreas comuns, 

cabines) | Capela (Com Missa Católica) | Sala Fabergé (Conference Room) | Biblioteca 

Della Rosa | Card Room | CostaClub Corner | Lavanderia | Simulador de Grand Prix 

|Internet Point | Virtual World e Playstation World  | Squok Club e Teen’s Zone com 

Playstation   | Cinema Bélphegor 4D 

Figura 23  : Costa Favolosa: Dados Técnicos 
Fonte: Elaboração própria baseada em Costa Crociere 
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Costa Fascinosa– O navio que fazum tributo ao glamour e à beleza 

 

Figura 24 : Costa Favolosa 
Fonte: Upload.wikimedia, 201426 

Dados técnicos 

Ano de Construção: 2011 

Capacidade de hóspedes: 3.800 (total de camas) 

Tripulação: 1.110 

Cabines: 1.508  

Tonelagem: 113.200 t 

Comprimento: 290 m 

Largura: 35.5 m 

Pontes: 17 (13 para uso dos hóspedes) 

Velocidade Máxima: 23,2 nós 

Velocidade do Cruzeiro: 19.6 nós 

Estrutura de Lazer 

4 Piscinas (1 com cobertura móvel) / Acqua Park | 5 Jacuzzis de hidromassagem | 

Percurso de Jogging | Campo Polidesportivo | Centro Samsara SPA | Venus Beauty | | 

Fitness Centre | Lido Blue Moon | Lido Via col Vento | Lido Incantesimo | Lido Squok | 
Solarium 

                                            
26 Disponível em: 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dc/Costa_Fascinosa_in_Venice_b.jpg. Acessado 

em 05 de março de 2014. 
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Restaurantes e teatros 

Restaurante Otto e Mezzo | Restaurante II Gattopardo | Restaurante Buffet Tulipano 

Nero | Restaurante Samsara | Club Fascinosa (Restaurante Club à la carte) | Teatro Bel 

Ami (3 andares) 

Salas e Bares 

Club Fascinosa | Club Stargate|Atrio Amarcord – Bar Amarcord | Grad Bar Topkapi | 

Caffetteria Bagdad Caffè (Coffee & Chocolate Bar)|Piano Bar Blu Velvet|Bar Lido Blue 

Moon | Bar Lido Via col Vento | Bar Scuderia Costa | Salão de baile Angelo Azzurro- 

Bar | The Millionaire Casino | Discoteca Babylon 

Características das cabines 

Serviço de cabine 24hs | Flat TV LCD interativa com vídeo/movie on demand | TV via 

satélite, Ar condicionado, Minibar, Cofre, Secador de Cabelo, Telefone | Voltagem: 220 

Volts/60 Hz – 110 Volts/60 Hz 

Características das suítes 

Entrega diária de menus de almoço e jantar  | Escolha de travesseiro (Menu de 

Travesseiros) | Chinelos e roupões de banho durante todo o cruzeiro | Kit de banho 

Características das Cabines e Suites Samsara 

Ritual de boas-vindas | Chuveiro com filtro purificante | Difusor de essências 

aromáticas | Ionizador (nas Suítes) | Balança | Lençóis e fronhas de algodão orgânico | 

Mini-bar e serviço de quarto com produtos e menus light | Seleção de chás para 

preparação na cabine 

Outros Serviços 

Recepção/ Informações/ Casa de câmbio  | Escritório de excursões | Centro Médico | 

Shopping Center / Photo Shop | Conexão WiFi sujeito a cobrança (áreas comuns, 

cabines) | Capela (Com Missa Católica) | Sala Viridiana (Conference Room) | Biblioteca 

Bestseller | Card Room | CostaClub Corner | Lavanderia | Simulador de Grand Prix | 

Virtual World | Squok Club e Teen’s Zone | Cinema Nuovomondo em 4D 

Figura 25  : Costa Fascinosa: Dados Técnicos 
Fonte: Elaboração própria baseada em Costa Crociere 
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Costa neoRomantica 

 

Figura 26: Costa neoRomantica 
Fonte: Seascanner, 201427 

Dados técnicos 

Ano de Construção: 1993 

Completamente Restaurado: 2012 

Capacidade de hóspedes: 1.800 (total de camas) 

Tripulação: 622 

Cabines: 789 

Tonelagem: 57.100 t 

Comprimento: 220m 

Largura: 30.8 m 

Pontes: 12 (10 para uso dos hóspedes) 

Velocidade Máxima: 20 nós 

Velocidade do Cruzeiro: 18.5 nós 

Estrutura de Lazer 

2 Piscinas | 2 Jacuzzis de hidromassagem | Percurso de Jogging | Centro Samsara 

                                            
27 Disponível em: http://www.seascanner.com/img/kfbImageLibrary/original/1_NeoRomantica-ritocco-

orizz_ok.jpg.  Acessado em 05 de março de 2014. 
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SPA | Venus Beauty Center | Fitness Center | Lido Saint Tropez | Lido Montecarlo | 

Lido Biarritz | Solarium 

Restaurantes 

Restaurante Botticelli | Restaurante Buffet Giardino | Restaurante Samsara | Club 

neoRomantica (Restaurante Club à la carte) | Pizzeria Capri | Área Grill Capri 

Salas e Bares 

Wine and Cheese Bar – Enoteca Verona | Grand Bar Piazza Italia | Cafeteria | Cigar 

Lounge | Cabaret Vienna | Lido Bar Saint Tropez | Lido Bar Motecarlo | Casino 

Excelsior | Discoteca Tango 

Características das cabines 

Serviço de cabine 24hs | Flat TV LCD interativa com vídeo/movie on demand | TV via 

satélite, Ar condicionado, Minibar, Cofre, Secador de Cabelo,  Máquina de café, 

Telefone | Voltagem: 220 Volts/60 Hz – 110 Volts/60 Hz 

Características das suítes 

Entrega diária de menus de almoço e jantar | Escolha de travesseiro (Menu de 

Travesseiros) | Chinelos e roupões de banho durante todo o cruzeiro | Kit de banho 

Características das Cabines e Suites Samsara 

Ritual de boas-vindas e acesso ilimitado às áreas do Spa | Chuveiro com filtro 

purificante | Difusor de essências aromáticas | Ionizador (nas Suítes) | Balança | 

Lençóis e fronhas de algodão orgânico | Mini-bar e serviço de quarto com produtos e 

menus light |Seleção de chás para preparação na cabine 

Outros Serviços 

Recepção/ Informações/ Casa de câmbio | Escritório de excursões | Centro Médico | 
Shopping Center  Galleria Via Condotti/ Emilio Robba Shop/ Photo Shop/ Photo Gallery 
| Conexão WiFi sujeito a cobrança (áreas comuns, cabines) | Capela (Com Missa 

Católica) | Conference Room|Biblioteca | Card Room | CostaClub Corner | Lavanderia |  

Internet Point | Virtual World | Squok Club 

Figura 27  : Costa neoRomantica: Dados Técnicos 
Fonte: Elaboração própria baseada em Costa Crociere 
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Costa neoRiviera 

 

Figura 28: Costa neoRiviera 
Fonte: Liveboat, 201428 

Informações Gerais 

Cabines: 624 (94 suítes com varanda privada) 

1 Piscina |2 Jacuzzis de hidromassagem | Centro de bem-estar com academia, sala de 

tratamento, sauna e sala de vapor | 3 Restaurante incluindo um buffet Grill & Pizzaria   | 

6 Bares   | Teatro   | Cassino  | Discoteca   |  Internet  | Salão de Jogos   |  Biblioteca  | 

Galeria   |  Lojas | Clube do Squok 

Figura 29  : Costa neoRiviera: Dados Técnicos 
Fonte: Elaboração própria baseada em Costa Crociere 

 

 

 

 

                                            
28 Disponível em: http://www.liveboat.it/wp-content/uploads/2013/12/Costa-neoRiviera-2-ridotta.jpg. 

Acessado em 05 de março de 2014. 
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Costa Diadema 

 

Figura 30: Costa Diadema 
Fonte: Dreamlines, 201429 

Informações Gerais 

Cabines: 1.862 (130 na área de bem-estar, 756 com varandas privativas; 64 suítes, 

todas com varanda privativa, 11 suítes na área de bem-estar) 

3 Piscinas, incluindo uma com teto retrátil e uma para bebês. 

8 Jacuzzis de hidromassagem 

Spa Samsara: 7.800 m2 em 4 andares, academia, spa, piscina de thalassoterapia, salas 

de tratamentos, sauna, sala de vapor, solário UVA, cabines e suítes 

Quadra poliesportiva | Pista de corrida ao ar livre 

7 Restaurantes, incluindo quatro, o Club Restaurant, Samsara Restaurant, Tappanyaki 

Restaurant e Piazza Pizza Pizzeria mediante uma taxa adicional e apenas por reserva. 

15 Bares, incluindo o pub ‘Birreria Fiamma’, bar de vinhos ‘Vinoteca Huit-Huit’ bar de 

proseccos ‘Bar Bollicine’ e sorveteria ‘Gelateria Amarillo’ 

Teatro com 3 andares| Cinema 4 D | Clube de Country Rock | Área de jogos de 2 

andares, com Laser Games, Laser Shooting e Videogames | Simulador de Grand Prix | 

Cassino | Discoteca | Internet | Galeria de lojas | Biblioteca | Clube do Squok 

Figura 31  : Costa Diadema: Dados Técnicos 
Fonte: Elaboração própria baseada em Costa Crociere 

                                            
29 Disponível em: http://www.dreamlines.fr/sites/default/files/cruises/ships/diadema05a07-280087.jpg. 

Acessado em 05 de março de 2014. 
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ANEXO: ORGANOGRAMAS DA COSTA CROCIERE 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 32  : Organograma Geral Costa  
Fonte: Costa Crociere 
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Figura 33  : Organograma Costa : Engine Department  
Fonte: Costa Crociere 
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Figura 34  : Organograma Costa : Deck Department 
Fonte: Costa Crociere 
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Figura 35  : Organograma Costa : Hotel Department 
Fonte: Costa Crociere 
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