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RESUMO 

  
Os cruzeiros marítimos na costa brasileira têm atraído uma demanda que 

justifica o crescente volume de navios a cada temporada. Por outro lado, os resorts 
brasileiros têm sofrido acentuada queda em suas taxas de ocupação. Ambos 
fenômenos ocorreram simultaneamente. As duas atividades têm como atrativo a 
diversificação de infraestrutura e serviços, possuem similaridades no seu perfil de 
oferta e seduzem um público de gostos parecidos. Este trabalho descreve o conflito 
que ocorre no mercado turístico brasileiro, decorrente da competição entre cruzeiros 
marítimos e resorts pela preferência dos turistas. 

 
 
Palavras-chave: Cruzeiros Marítimos; Resorts; Conflito; Mercado Turístico Brasileiro; 
Brasil. 
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ABSTRACT 

 

The cruises alongside the brazilian coast have attracted a demand that 
justifies the increasing volume of ships each season. Meanwhile, the resorts in Brazil 
have suffered a steep drop in their occupancy rates. These phenomena are 
simultaneous. The two activities are attractive for diversification of infrastructure and 
services, having similarities in their service provision profile and attracting an 
audiences of similar preferences. This work discribes the conflict cruises and resorts, 
while competing for the preference of tourists in the brazilian tourist trade. 

 
 

Keywords: Cruises; Resorts; Conflict; Brazilian Tourist Trade; Brazil. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A proposta inicial para o trabalho de conclusão de curso consistia em 

apresentar a trajetória de desenvolvimento dos cruzeiros marítimos no Brasil, 

comparando-a com aquilo que ocorre com esta atividade no Mediterrâneo. A 

atuação profissional da autora em navios que operam nos dois destinos motivou-a a 

estudar ambos os mercados. No entanto, a partir da análise dos impactos que a 

atividade gera no turismo brasileiro, observaram-se críticas dirigidas aos resultados 

extremamente positivos de algumas pesquisas sobre o tema, e isso fez com que os 

rumos do trabalho se alterassem. Foi verificada a existência de uma manifestação 

contrária à realização de cruzeiros no país, na forma como se dá atualmente.  

Ciente, então, da evidência de um conflito no mercado brasileiro, onde o 

principal elemento era o turismo de cruzeiros, optou-se pelo redirecionamento do 

tema deste trabalho para tratar do tema dos cruzeiros como foco no conflito que 

opõe a atividade aos empreendimentos hoteleiros caracterizados como resorts. 

O setor de turismo no Brasil teve crescimento significativo nas últimas 

décadas, se transformando numa atividade econômica bastante importante. 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur), o Brasil recebeu cinco 

milhões de visitantes estrangeiros em 2008, é o principal destino do mercado 

turístico internacional na América do Sul e o segundo na América Latina em termos 

de fluxo de turistas internacionais (TURISMO NO BRASIL, 2009). O mercado 

turístico brasileiro tem realizado conquistas fundamentais para ter seu 

reconhecimento e garantir seu espaço no âmbito internacional. “A consolidação que 

vem acontecendo no setor turístico também está muito presente no caso dos 

cruzeiros” (GOELDNER; RITCHIE; MCINTOCH, 2002). 

Para alcançar essa consolidação a atividade de cruzeiros passou por etapas 

de evolução importantes, visto que durante muitos anos as embarcações, assim 

como outros meios de transporte, tiveram a função única e exclusiva de conduzir 

pessoas e mercadorias. Seu uso turístico deu-se da necessidade de tornar o trajeto 

da viagem mais agradável, nesta ordem introduziu-se conforto e entretenimento. 
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Com o passar do tempo, a constante melhoria nos serviços e a adesão do caráter 

lazer às viagens, implantou-se a atividade de cruzeiros marítimos. Palhares (2006) 

ressalta a relação entre o transporte marítimo e o turismo, indicando a relevância 

dos cruzeiros nessa relação: 

O fato das atividades de transportes e turismo ocorrerem 
concomitantemente faz com que os cruzeiros marítimos se diferenciem dos 
demais modos de transporte. O transporte marítimo convencional tem a 
função última de transportar pessoas, já o cruzeiro objetiva em grande 
parte, fazer com que seus hóspedes desfrutem da ótima infraestrutura que 
os navios oferecem, além de visitarem pontos turísticos ao longo da viagem. 
 

 

 



 
 

A navegação mercante de passageiros realizada entre portos de um mesmo 

país denomina-se cabotagem. No Brasil, a exploração desta prática por navios de 

bandeira estrangeira foi autorizada somente no ano de 1995 por meio da Emenda 

Constitucional n° 7.  Diante da concessão do direito de operar seus navios na costa 

brasileira, as companhias de cruzeiros adotaram um novo destino e o Brasil tornou-

se palco dos grandes transatlânticos. Mas o crescimento da atividade no mercado 

turístico brasileiro causou indignação. Alegando concorrência desleal, integrantes da 

atividade hoteleira, em especial, os resorts, travaram uma grande batalha a fim de 

frear a atividade “invasora” dos cruzeiros. 

Este trabalho tem por objetivo descrever o conflito que ocorre entre os 

defensores de cruzeiros e resorts constituindo-se, desta forma, numa pesquisa 

descritiva, que objetivou descrever um determinado fenômeno sem, no entanto, ter 

compromisso com a sua explicação (VERGARA, 2006). Para isso são apresentadas 

as características peculiares de ambas e a oferta de produtos que competem por um 

público de gostos parecidos. O trabalho foi feito com base em revisão bibliográfica e 

documental nas áreas de transportes, hotelaria e turismo. Pesquisas, artigos 

acadêmicos e notícias, inclusive em formato eletrônico foram utilizadas. 

Houve a tentativa de se incluir entrevistas semi-estruturadas com os 

dirigentes das principais instituições que representam os lados em conflito – 

Abremar e Resorts Brasil – porém, não foi possível conseguir qualquer espaço em 

suas agendas para levar a cabo esta tarefa.  

O trabalho se divide em cinco capítulos, incluindo esta introdução. 

O segundo capítulo descreve a atividade de cruzeiros marítimos, bem como 

sua história contada de maneira breve, apresenta a conceituação da atividade 

direcionada ao entendimento do conflito, o mercado brasileiro e o perfil da oferta de 

cruzeiros no Brasil. 

Em seguida, o terceiro capítulo aborda a atividade de resorts. A estrutura 

semelhante à do capítulo dois, tem por intuito destacar o propósito de comparação 

das atividades envolvidas no conflito a ser descrito. 
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No quarto capítulo se retrata o conflito, se constrói o panorama dos fatos, se 

analisa os efeitos da legislação sobre as atividades e se conjectura sobre a 

possibilidade de sua superação numa tentativa de harmonizar o mercado. 

Por fim, o quinto e último capítulo consiste nas considerações finais da autora, 

incluindo comprovação dos objetivos traçados.  

Cabe ressaltar que foi adotado o termo “atividade” como padrão de referência 

aos cruzeiros e resorts. O termo segmento descreve objetivos alternativos da 

atividade turística – tais como sol & praia, montanha ou religioso. Os termos setor ou 

indústria são usados para tratar do turismo em geral e de seu aspecto econômico 

em particular.  
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2 CRUZEIROS MARÍTIMOS 
 

 

Este capítulo pretende apresentar, primeiramente, um breve histórico do 

transporte marítimo e dos cruzeiros em nível mundial e nacional. Posteriormente, 

conceituará a atividade de cruzeiros a partir da visão de alguns autores que a 

associam à atividade de resorts, facilitando a compreensão do conflito. Em seguida, 

analisará o mercado brasileiro de acordo com sua evolução, impactos econômicos e 

adaptação do produto. Por fim, será descrito o perfil da oferta dos navios de 

cruzeiros e sempre que cabível serão realizadas comparações com a atividade de 

resorts.  

 

 

2.1 BREVE HISTÓRICO 

 

 

Segundo Roná (2002), transporte é o deslocamento entre dois pontos, origem 

e destino. Antes de estar voltada para qualquer atividade referente ao lazer e ao 

turismo, a navegação esteve presente e foi muito importante no desenvolvimento 

das sociedades humanas. O transporte marítimo, por muitos séculos, foi utilizado 

para fins políticos, comerciais, de descobrimento e de conquista. Durante os séculos 

XV e XVI, os europeus, principalmente portugueses e espanhóis, lançaram-se nos 

oceanos Pacífico, Índico e Atlântico com dois objetivos principais: descobrir uma 

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

conhecido como a Era das Grandes Navegações e Descobrimentos Marítimos 

(MONTEJANO, 2001). 



 
 

  
 
 

Roná (2002), afirma que o uso turístico das embarcações deu-se em meados 

do século XIX, com a consolidação dos navios movidos a vapor, portanto com a 

garantia de viagens mais velozes. Neste momento, surgiram as grandes companhias 

marítimas e o novo perfil dos navios, que unia velocidade, luxo e conforto. Apesar da 

preocupação em tornar a viagem mais agradável possível, oferecendo festas e 

diversões a bordo, o navio ainda era considerado meio de transporte para atingir o 

local onde se realizaria o motivo da viagem. 

De acordo com Montejano (2001), no século XX se pode destacar três etapas 

evolutivas do transporte marítimo. A primeira que vai do início do século até 1950 é 

caracterizada pela presença dos grandes transatlânticos nas viagens de longo 

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

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

caracterizada pelo surgimento da aviação comercial e da decadência do transporte 

marítimo regular. A terceira etapa segue a partir da década de 70 até os dias de hoje 

e é caracterizada pela reorganização das embarcações de linhas regulares em 

cruzeiros turísticos.  

Em 1970 as grandes companhias de cruzeiros marítimos passaram a dominar 

o mercado, tais como a Royal Caribbean e a Carnival Cruise. Na década de 1990, a 

expansão dessas companhias foi marcada pelas inovações tecnológicas e o 

aumento da capacidade dos novos navios (AMARAL, 2006). O crescimento da 

atividade de cruzeiros marítimos deve-se não apenas à segmentação do setor, à 

diversificação do produto e à oferta de novos destinos, mas também ao fato dos 

preços das viagens terem diminuído consideravelmente (MARSH; STAPLE, 1995 

apud FUJITA, 2005). 

No Brasil, a prática da cabotagem esteve impossibilitada durante muito 

tempo, navios de bandeira estrangeira que entravam nos portos brasileiros só eram 

autorizados a embarcar e desembarcar passageiros com o intuito de transportá-los 

para destinos fora do país (PALHARES, 2006). A lei proibia que companhias 

estrangeiras operassem no Brasil, porém não impedia que uma operadora nacional 

o fizesse. Foi assim que a história dos cruzeiros marítimos se iniciou em 1963, 

através da Agência Auxiliar de Turismo (AGAXTUR).  



 
 

  
 
 

Primeiramente, a Agaxtur operou por meio de fretamento os navios da 

Companhia Costeira de Navegação (Lloyd Brasileiro) e durante cinco anos 

organizou viagens pelo litoral brasileiro e outros destinos sul-americanos como 

Buenos Aires (Argentina) e Montevidéu (Uruguai). Comprados com café pelo 

governo Jânio Quadros, esses navios foram vendidos em 1968. Foi então que a 

agência passou a fretar os navios da Costa Cruzeiros, que durante o inverno 

europeu permaneciam ociosos. A parceria entre Agaxtur e a companhia italiana 

surgiu em 1969 e se estendeu por 29 anos, quando a agência realizou sua última 

viagem de cruzeiro no ano de 1998 (AMARAL, 2006).  

Em agosto de 1995 a liberação da navegação de cabotagem no Brasil por 

navios de bandeira estrangeira foi concedida através da Emenda Constitucional n° 7 

(ANEXO A). E a partir desta mudança na legislação, o número de navios de 

cruzeiros no país cresceu ano após ano, sobretudo durante o verão no hemisfério 

sul. Companhias consagradas em nível mundial buscaram a costa brasileira como 

aposta de destino exótico e inovador, mostrando que o Brasil poderia ter futuro 

promissor e dando uma grande guinada no turismo de cruzeiros do país (AMARAL, 

2006).  

Realmente, nos últimos dez anos a demanda por viagens de cruzeiros no 

Brasil aumentou consideravelmente. Composta inteiramente por navios estrangeiros 

e padronizados aos costumes europeus e norte-americanos, a oferta precisou se 

adaptar ao público sul-americano. No final dos anos 90 os cruzeiros se 

consagraram e se transformaram na “viagem da moda” e de certa forma, símbolo 

de status entre brasileiros. Depois de introduzir preços mais acessíveis e condições 

de pagamento facilitadas, a atividade despontou. Atualmente, o mercado busca se 

organizar operacionalmente e se equipar de infraestrutura portuária para atender os 

navios de grande porte e o volume de passageiros que eles trazem (PALHARES, 

2006).  

 

 

2.2 CONCEITUAÇÃO PARA COMPREENSÃO DO CONFLITO 

 



 
 

  
 
 

 

Para efeito deste trabalho e ilustração do conflito faz-se necessário expor 

conceitos que demonstrem a frequente associação da atividade de cruzeiros à 

atividade de resorts e justifiquem a semelhança no perfil das duas ofertas. Assim 

como conceitos que atribuam a atividade de cruzeiros à destino turístico auto-

suficiente, portanto, produto turístico específico.  

A Organização Mundial do Turismo (OMT, 2001), aponta que o meio de 

transporte pode ser considerado em si uma atuação turística, pois ele também faz 

parte da experiência turística. No caso dos cruzeiros marítimos, o destino pode 

definir o transporte, pois eles são como uma fórmula de férias que oferecem 

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

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

mesma viagem e por um único preço.  

Para Montejano (2001) o navio vai além de um transporte turístico, representa 

um hotel flutuante com hospedagem, alimentação, entretenimento, atividades de 

lazer e animação sócio-cultural. Igualmente unindo a denominação de modo de 

transporte à meio de hospedagem, Goeldner; Ritchie; McIntosh (2002) defendem a 

idéia de que embora os navios tenham sido utilizados desde a antiguidade como 

meio de transporte, seu atual propósito é realmente o de fornecer uma experiência 

de resort, em vez de um transporte de um ponto a outro.  

Pela variedade de opções de lazer, pelo conforto e pela qualidade das 

acomodações que oferece, um navio de cruzeiro pode ser definido como “Resort 

Flutuante” que foge aos padrões convencionais, devido às suas instalações e 

serviços diferenciados. Mas além do conceito de resort flutuante existe também o 

conceito de “Destino Turístico Itinerante”, que propõe um menor número de escalas, 

visando o direcionamento da atenção dos hóspedes para as atividades de bordo e a 

rentabilidade da operação pelo aumento do consumo a bordo e maior permanência 

dos hóspedes durante os dias de navegação. (AMARAL, 2006). 

Por atender a bordo todas as necessidades do turista, ser repleto de infraestrutura e 

ainda se deslocar, os navios acabam por se tornar um destino turístico, estando assim 

representados também na concepção do turista, que demonstra muitas vezes não dar 

tamanha importância para as escalas dos cruzeiros. Deste modo, a atividade de cruzeiros 

configura-se auto-suficiente. 



 
 

  
 
 

As companhias de cruzeiros marítimos transformaram seus navios em 

verdadeiros resorts flutuantes de alto padrão, passando a enfocar não só os seus 

destinos turísticos, mas também incorporando vários atrativos e atividades a bordo, 

tornando-as um dos principais entretenimentos das viagens. É justamente essa 

gama de infraestrutura e serviços que garante a maior atração de passageiros 

(PALHARES, 2006; MILL, 2003). 

 

2.3  MERCADO BRASILEIRO 
 

 

O primeiro navio a realizar um cruzeiro pela costa brasileira foi o Anna Nery, 

da Companhia Costeira de Navegação, que em julho de 1963 foi fretado pela 

Agaxtur. Essa viagem, com destino a Manaus (Amazonas), teve duração de 26 dias. 

No mesmo ano, a agência também organizou no navio Rosa da Fonseca, o primeiro 

reveillon a bordo, com escalas em Buenos Aires e Mar Del Plata (Argentina). Com 

sucesso absoluto e demanda garantida, a atividade desenvolvida pala Agaxtur 

prosperou livre de concorrências. Além dos navios Anna Nery e Rosa da Fonseca, a 

agência utilizava também as embarcações Princesa Leopoldina e Princesa Isabel. 

Modernos, todos os quatro navios dispunham de piscina, salão, restaurante, ar 

condicionado em todas as cabines e equipe de animação, e cada um acomodava 

450 passageiros (LEONE apud AMARAL, 2006). 

Mas com a venda desses navios e o fim do acordo de fretamento entre a 

Agaxtur e a Companhia Costeira de Navegação, a agência teve que buscar outra 

alternativa para continuar atuando no mercado de cruzeiros marítimos. Então, em 

1969, ela passou a operar os navios da Costa Cruzeiros no litoral brasileiro durante 

o inverno europeu. O primeiro a chegar ao Brasil foi o Andréa C, depois vieram: 

Franca C; Itália; Dânae; Angelina Lauro; Enrico C; Switzerland e Costa Allegra. Com 

capacidade para 450 passageiros, tripulação italiana, variedade gastronômica e 

entretenimento planejado, o clima a bordo era de festa (LEONE apud AMARAL, 

2006). 

Durante 35 anos a Agaxtur operou o total de 71 navios, as viagens duravam 

de 5 a 26 dias, desde mini-cruzeiros a cruzeiros mais longos. Os roteiros incluíam 



 
 

  
 
 

destinos nacionais: Manaus (Amazonas); Recife (Pernambuco); Fernando de 

Noronha (Pernambuco); Fortaleza (Ceará); Salvador (Bahia); Belém (Pará); Rio de 

Janeiro (Rio de Janeiro); Angra dos Reis (Rio de Janeiro); Vitória (Espírito Santos); 

entre outros. E também destinos internacionais: Buenos Aires (Argentina); Mar Del 

Plata (Argentina); Montevidéu (Uruguai); Punta Del Este (Uruguai) e Copas do 

Mundo de Futebol realizadas na Itália e na França (KULCZYNSKI e NASCIMENTO; 

LEONE apud AMARAL, 2006). 

A liberação da cabotagem em 1995 fez multiplicar as viagens de cruzeiros no 

Brasil, a atividade que somente podia ser realizada por navios de bandeira nacional 

passou a ser executada também por navios de bandeira estrangeira. Segundo 

Freitas (2002), o número de escalas dos navios de cruzeiros marítimos nos portos 

brasileiros passou de 154, na temporada 1997/1998, para 323, na temporada 

1999/2000, um aumento de quase 110%. Essa consolidação do mercado nacional 

se deu com a vinda do Splendour of the Seas, primeiro navio de grande porte que 

navegou pela costa brasileira antes só frequentada pelos de médio porte da Costa 

Cruzeiros. O luxuoso representante da Royal Caribbean capaz de alojar mais de 

dois mil passageiros oferecia os mais variados serviços e encantava por sua 

grandiosidade (AMARAL, 2006). 

De acordo com a Embratur (2004), o Brasil obteve um volume total de mais 

de 150 mil viajantes na temporada 2003/2004 apresentando um aumento de cerca 

de 20% em relação ao mesmo período do ano anterior. Segundo a Associação 

Brasileira de Representantes de Empresas Marítimas (Abremar), em 2006/2007, 12 

navios transportaram 330 mil turistas. Na temporada 2008/2009 foram 16 navios, 

crescimento de 66% na oferta de cabines e mais de 520 mil passageiros 

transportados. O impacto dos cruzeiros na economia nesta última temporada foi de 

US$ 340 milhões e foram pagos US$ 37 milhões em comissões aos agentes de 

viagens (ABREMAR, 2009). 

A temporada 2009/2010 começou em outubro e terminará em maio do ano 

que vem. É a maior realizada no país, em tempo de duração, número de navios e 

leitos oferecidos. Farão parte dela: Concordia, Magica e Victoria (Grupo Costa 

Cruzeiros); Imperatriz, Orient Queen, Soberano e Zenith (CVC Cruzeiros); Grand 

Celebration, Grand Mistral e Grand Voyager (Ibero Cruzeiros); Armonia, Lirica, 



 
 

  
 
 

Melody, Musica, Opera e Orchestra (MSC Cruzeiros); Splendour of the Seas e Vision 

of the Seas (Royal Caribbean). Serão realizados 407 cruzeiros na costa brasileira, 

sendo 40 temáticos. Estima-se que os 18 navios transportarão 900 mil passageiros e 

que o índice econômico deva chegar a US$ 500 milhões (ABREMAR, 2009).  

Em dez anos, segundo a Associação Brasileira de Terminais de Cruzeiros 

Marítimos, o número de escalas saltou de 400 para 1,1 mil, com avanço de 175% 

(REVISTA PORTUÁRIA, 2009). De acordo com a Abremar (2009), os cruzeiros de 

cabotagem cresceram 623% nos últimos oito anos. A atividade cresce a uma média 

de 33% ao ano. Atualmente, o Brasil ocupa o sexto lugar no mercado de cruzeiros 

marítimos do mundo, logo atrás de países como: Espanha, Alemanha, Reino Unido, 

México e Estados Unidos.  

Além de exercerem papel importante para a economia nacional os cruzeiros 

movimentam diferentes esferas da economia das regiões que fazem escala. São 

elas que fornecem produtos essenciais para a operação dos navios, como 

combustível, materiais de limpeza e higiene, bebidas, alimentos perecíveis e não-

perecíveis, entre outros. Segundo pesquisa realizada na temporada 2005/2006 pela 

Fundação Instituto de Pesquisa da Faculdade de Economia e Administração de São 

Paulo (FIPE-USP) sobre os impactos econômicos dos cruzeiros marítimos, os 

gastos e despesas que as companhias de navio despendem para manter um 

cruzeiro em determinada região, geram incremento de até 40% ao comércio local 

(ABREMAR, 2006). 

O que também gera renda para os destinos visitados são os gastos com 

diversão, alimentação, compras e passeios turísticos realizados por passageiros e 

tripulantes durante as escalas do navio. Estudos da Embratur indicam que um 

passageiro de cruzeiros gasta entre US$ 100 e US$ 150 por dia em terra, em 

comércio e prestação de serviços (REVISTA PORTUÁRIA, 2009). A pesquisa 

FIPE/USP especifica como são realizados esses gastos (Figura 1): 

  



 
 

  
 
 

 
Figura 1:  Despesa por Item de Gasto 

Fonte: FIPE/USP - Abremar, 2006 

 

Mas para atrair um transatlântico, o destino não pode ter somente atrativo 

natural e/ou artificial, ele deve ser considerado “cruzeirável”, ou seja, possuir 

características como: proximidade com o mercado consumidor; outros destinos 

turísticos próximos para proporcionar a criação de roteiros; condições climáticas que 

possibilitem a navegação e o aproveitamento dos atrativos pelos viajantes; uma boa 

estrutura de receptivo nos destinos; entre outros (PAOLILO; REJOWSKI apud 

PALHARES, 2006).  

Toda essa movimentação econômica desejada por muitos destinos está 

diretamente ligada ao crescimento da atividade de cruzeiros no Brasil. E de fato, a 

popularização dos cruzeiros através da inclusão da classe-média consumidora 

impulsionou o mercado. Dois fatores contribuíram para popularização dessas 

viagens: o preço e a visão dos clientes sobre o produto. Para a maioria dos 

brasileiros, até o final da década de 1990, participar de um cruzeiro era algo 

distante, como um sonho. Atualmente, considera-se que desfrutar de férias a bordo 

de um navio seja uma viagem de ótimo custo-benefício (AMARAL, 2006).  

 Mas apesar das companhias manterem os preços competitivos e o padrão de 

qualidade internacional, elas tiveram que se adequar ao perfil do consumidor 



 
 

  
 
 

brasileiro. Para conhecer hábitos, preferências, expectativas e rejeições do público 

sul-americano, a Royal Caribbean Cruise Line realizou pesquisas sobre o nível de 

satisfação dos seus cruzeiristas. Depois reuniu membros de vários departamentos e 

adotou medidas operacionais de acordo com seu novo mercado (Figura 2). 

 

Departamentos  Adaptações Operacionais/ Mercado Sul -americano  

(Royal Caribbean Cruise Line) 

 

 

 

 

Alimentos e 

Bebidas 

Alteração dos horários dos restaurantes e dos bares; 

Adequação do menu, inclusão pratos típicos regionais; 

Alteração da política de venda de bebidas alcoólicas, visto que a 
legislação local estabelece 18 anos como idade mínima; 

Inclusão de bebidas típicas (caipirinha e batidas de frutas); 

Inclusão de vinhos específicos brasileiros. 

Permissão do fumo no segundo andar do restaurante. 

 

Entretenimento 

e Excursões 

Ajustes na equipe de animação a bordo; 

Adaptação de espetáculos, shows e brincadeiras; 

Alteração da dotação de mesas e máquinas do cassino; 

Adaptação de excursões terrestres. 

 

 

Outros 

Adequação do atendimento de bares, restaurantes, cabine e recepção; 

Definição da cobrança antecipada de gorjetas, sob a denominação de taxa 
de serviço; 

Contratação de brasileiros. 

Figura 2:  Adaptações Operacionais/ Mercado Sul-americano (Royal Caribbean Cruise Line). 

Fonte:  Elaboração própria a partir de Amaral (2006). 

Além dos aspectos culturais e sociais, o perfil do consumidor brasileiro é 

totalmente diferente do perfil europeu e norte-americano, inclusive por pertencerem 

a faixas-etárias distintas. Baseando-se nos dados da figura que foi exposta e em sua 

experiência profissional já relatada nesta obra, a autora observou que ao chegar ao 

Brasil, a infraestrutura a bordo sofre algumas mudanças. A primeira delas é o 

aumento do número de tripulantes brasileiros, o que facilita a comunicação com os 

passageiros e introduz a cultura local aos serviços oferecidos.  



 
 

  
 
 

No departamento de Bar e Restaurante os horários são alterados visto que a 

maioria dos brasileiros costuma acordar e dormir tardiamente durante seu período 

de férias, acarretando atrasos nas programações e aglomeração nos restaurantes, 

com longa espera por mesas. A adequação do cardápio é extremamente importante, 

bebidas e comidas típicas são introduzidas e cozinheiros brasileiros contratados. 

Cabe informar que europeus e norte-americanos não costumam consumir bebidas 

adocicadas e vinhos tintos, dando preferência a vinhos secos.   

O departamento de entretenimento é todo modificado. A equipe é substituída 

quase por inteiro, são contratados animadores, dançarinos, cantores e até diretores 

de cruzeiros de nacionalidade brasileira a fim de atender ao jeito nacional de se 

divertir. Além disso, é indispensável remodelar os espetáculos musicais de teatro, as 

festas temáticas, o programa de recreação infantil e o programa de recreação adulto, 

o que inclui música durante o dia na piscina, aulas de dança e show de cantores 

famosos. As gincanas para adultos são banidas ou têm sua frequência diminuída. As 

mesas e as máquinas do cassino são realocadas de acordo com os jogos mais 

procurados, o volume de mesas de Black Jack aumenta. Os horários e o tipo de 

roteiro das excursões são alterados, atrativos culturais dão lugar aos naturais.  

Outros departamentos também sofrem modificações, o modo de servir é mais 

descontraído e menos formal. O treinamento de emergência é realizado na noite do 

embarque e não na manhã do dia seguinte. Produtos de consumo gratuito e pago 

são retirados, restritos ou adicionados, como: bebidas do mini-bar; toalhas; 

shampoo, condicionador e touca de banho; chave extra da cabine; copos da cabine; 

objetos de decoração; entre outros. A cobrança antecipada de gorjetas, que é parte 

da remuneração dos tripulantes, é dada através da taxa de serviço, pois o brasileiro 

não costuma exercer esta prática.  

Nota-se que os costumes, a educação e a restrição ao acesso ao padrão de 

qualidade internacional refletem no comportamento dos passageiros brasileiros. Por 

isso, se tornam consumidores menos exigentes e mais fáceis de agradar, relevam 

erros e deficiências e dificilmente registram suas reclamações. Além do mais, não 

têm o hábito de responder pesquisas de satisfação e nem de ler os folhetos 

informativos, prejudicando o andamento das atividades do navio, principalmente, 

durante o desembarque. 

Um problema que limita os serviços e equipamentos oferecidos e gera 

preconceitos é o furto e a destruição de objetos pertencentes ao navio como: apitos 



 
 

  
 
 

de colete salva-vidas; objetos de decoração das cabines e de áreas públicas; 

toalhas e roupões de banho; copos e taças; entre outros. Portanto, durante a 

temporada brasileira a maior parte desses objetos é recolhida ou restringida ao uso, 

salvo os equipamentos de segurança do passageiro.  

Por meio de questionários de opinião (comment cards) respondidos pelos 

hóspedes foi testado o grau de satisfação dos turistas de cruzeiros. Desse modo foi 

possível adaptar a oferta à demanda local. Os resultados demonstraram que 

características peculiares da atividade podem ser os fatores de motivação da viagem 

(AMARAL, 2006). Muitas são as peculiaridades que motivam as viagens de navios. 

Hospedar-se em um hotel flutuante 5 estrelas, desfrutar da alta gastronomia, dispor 

de vasta opção de lazer, vivenciar o charme de navegar em um gigante que mais 

parece uma cidade em alto-mar e outros (Figura 3): 

 

  Figura 3:  Principal Motivo da Viagem 
Fonte: Abremar, 2006 

 
 

Nota-se que mais de 60% dos entrevistados que realizaram viagens de 

cruzeiros indicaram como principal fator de motivação a vontade de viver a 

experiência de viajar de navio. O encantamento proporcionado pelas viagens de 

cruzeiro está presente na imaginação do público, que nutre diversas fantasias como 

navegar em navios luxuosos, vivenciar o balanço e perder-se dentre os inúmeros 

corredores. Ao embarcarem esses turistas ficam deslumbrados com todos os 

detalhes antes imaginados, como cabines, recepção, restaurantes, lojas, academias, 

piscinas, quadras desportivas, teatros, pubs, boates, bares, cassinos, etc. Os 



 
 

  
 
 

serviços disponibilizados a bordo também fazem parte da fantasia, principalmente, 

os bailes de gala e o jantar com o Capitão.  

 

 

2.4 PERFIL DA OFERTA 

 

 

São muitas as características que compõem a oferta de cruzeiros, tornando-a 

atrativa e peculiar à avaliação do consumidor. Este seção reflete a visão da autora 

sobre a atividade, constituída por sua experiência profissional em navios de cruzeiro. 

Além disso, demonstra sua observação diante do comportamento de passageiros e 

tripulantes e também sua avaliação desta oferta turística como um todo. 

Por meio de serviços diferenciados e personalizados, os navios buscam 

superar as expectativas do turista durante o cruzeiro. O modo de atendimento 

encontrado nos cruzeiros é característico à atividade, nos navios o alto astral é 

contagiante. Os tripulantes são treinados e intensamente cobrados para estabelecer 

uma relação de intimidade com o passageiro, faz parte dessa conduta chamá-lo pelo 

nome, criar conversas diárias sobre assuntos diversos, dar dicas de diversão e 

alimentação referentes aos portos, perguntar sobre os passeios realizados e até 

matar curiosidades a respeito da vida e do trabalho a bordo. Nos restaurantes e 

bares, observam-se constantemente garçons e assistentes conversando, brincando 

e até contando piadas ou histórias engraçadas aos passageiros. Nas cabines, as 

camareiras fazem bichinhos de toalha, distribuem bombons no final do cruzeiro e até 

colocam balões e adereços para celebrar festas de aniversário. Clientes especiais 

podem ser recebidos na cabine com flores, frutas, chocolates, vinho ou champagne.   

Para melhor caracterizar o perfil da oferta dos navios de cruzeiros marítimos e 

ilustrar sua comparação à oferta dos resorts, relatou-se a infraestrutura e os serviços 

comuns em ambas atividades (Figura 4): 

 



 
 

  
 
 

Infraestrutura  Serviços dos Cruzeiros - comuns em ambas atividades  
 

Recepção 

Funciona como a recepção de um hotel, disponível 24 horas. É 
responsável pela ligação entre todos os setores do navio e o 
passageiro, transmite todas as solicitações.  

Escritório 
Administrativo 

Geralmente próximo à recepção, possui profissionais responsáveis por 
cuidar da parte burocrática, administrativa e contábil do navio. 

 

Segurança 

Os profissionais de segurança são responsáveis pelo controle de 
entrada e saída de passageiros, tripulantes e visitantes, assim como a 
integridade física dessas pessoas e do navio. 

 

 

Centro Médico 

O centro médico geralmente dispõe de um médico e duas enfermeiras 
acessíveis 24 horas. Medicamentos só são adquiridos mediante 
consulta, esta está em torno de US$ 100,00. Em caso de emergência, 
a recepção é informada para fazer o anúncio do code blue, código 
médico da tripulação.  

 

Governança 

Cuida da arrumação e limpeza das cabines, assim como dos serviços 
de room service, lavanderia e solicitações especiais de passageiros. 
Providencia reparos e manutenções necessárias. 

 

 

Restaurantes 

A variedade gastronômica representa um atrativo. A maioria dos navios 
possui mais de um restaurante. Geralmente, com dois turnos para cada 
refeição, alguns navios oferecem 24 horas de funcionamento em um 
dos restaurantes.  

 

Bares e Bebidas 

Temáticos e com serviços descontraídos, os bares são sinônimo de 
diversão, à preços elevados oferecem promoções em pacotes de 
bebidas. Sendo uma das maiores fontes de lucro do cruzeiro, os bares 
estão em toda parte, piscina, boate, cassino, etc. 

 

Piscinas 

No deck da piscina acontecem atividades de entretenimento variadas. 
Nos dias de navegação (sem escalas) elas concentram verdadeiras 
aglomerações de pessoas. Alguns navios possuem piscinas com 
ondas e próprias para o surf. 

Sala da Recreação 
Infantil 

Espaço reservado para a recreação infantil, com equipamentos e 
profissionais especializados. O serviço de recreação garante diversão 
segura às crianças e comodidades aos pais. 

Academia e  

Complexos 
Desportivos 

Academias bem equipadas com profissionais adequados e horários de 
funcionamento. Dependendo do navio, os complexos possuem 
quadras, pista de esqui e até campo de golfe. 

 

Spa e Salão 

No Spa são oferecidos serviços como massoterapia e diversos 
procedimentos estéticos ligados ao tratamento de beleza. O Salão 
dispõe de cabeleireiros, maquiadores, manicuras, etc. 



 
 

  
 
 

 

Lojas 

Permaneçam fechadas durante as escalas. Diversas lojas vedem 
artigos como jóias, perfumes, relógios, óculos de sol, suvenires, 
equipamentos eletrônicos, bebidas, tabaco, roupas e acessórios.  

Figura 4: Infraestrutura/ Serviços dos Cruzeiros - comuns em ambas atividades 

Fonte: Elaboração própria 

A comparação entre as atividades de cruzeiros e resorts, também pode ser 

observada a partir do que é distinto em seus perfis de oferta. Deste modo, o quadro 

abaixo busca identificar equipamentos e serviços típicos de cruzeiros marítimos 

(Figura 5): 

 

Infra -estrutura  Serviços Típicos dos Cruzeiros  
 

 

 

Excursões 

Logo no início do cruzeiro os passageiros recebem informações sobre 
as excursões. Os roteiros são variados, passeios de barco, city tours 
tradicionais e exóticos, mergulho, ciclismo, jeep tours e outros. 
Também são comuns visitas à ponte de comando. O setor é 
responsável por organizar todas as etapas das excursões, 
planejamento, marketing, venda, execução e suporte.  

 

Galeria de Fotos 

Os navios possuem fotógrafos profissionais que registram todo o 
cruzeiro, do embarque ao jantar com o capitão. As fotos ficam expostas 
na galeria para a venda, assim como o vídeo que reúne os melhores 
momentos da viagem.  

 

Cassino 

Devido à legislação brasileira, o cassino permanece fechado quando o 
navio está atracado. Cada navio, possui sua variedade de jogos. 
Menores de 21 anos não são autorizados a circular nas dependências 
do cassino. 

 

 

Teatro 

Os teatros oferecem espetáculos famosos em nível internacional 
(Broadway), podendo ser adaptados à cultura brasileira. Grandes e 
luxuosos, simbolizam o glamour do entretenimento do navio. Neles 
também são realizados apresentações musicais, shows de comédia, 
coquetéis, reuniões, celebrações e outros. 

 

Boates 

e Pubs 

Principais locais de diversão noturna, especialmente para o público 
jovem. Nas boates a festa acontece até o amanhecer. Nos pubs o 
ambiente é mais calmo, os passageiros podem relaxar, beber e 
conversar ao som de diferentes gêneros musicais, algumas vezes com 
shows de música ao vivo. 

Figura 5: Infraestrutura/ Serviços Típicos dos Cruzeiros 

Fonte: Elaboração própria 

 



 
 

  
 
 

O cassino do navio é um grande diferencial para a atividade no Brasil. Devido 

à proibição do mesmo em território nacional, nenhum empreendimento hoteleiro 

pode dispor deste atrativo em suas opções de lazer. Para o turista que deseja 

exercer esta prática de jogo existem somente duas alternativas: os cruzeiros 

marítimos ou viajar para destinos no exterior.  

 Contudo, existem vários aspectos decisórios na hora da escolha entre 

cruzeiros e outro tipo de viagem: possibilidade de integração, comodidade, prestígio 

social e preço seduzem a grande maioria dos cruzeiristas, que geralmente 

consideram o navio detentor de um ou mais destes fatores.  

 O clima de alegria, cordialidade e descontração retratam a personalidade dos 

navios de cruzeiros, que entre um porto e outro oferece programação intensa de 

atividades a bordo no intuito de manter o passageiro ocupado com seu lazer e 

ausente dos costumes rotineiros. A chance de fazer novas amizades, de participar 

de um grupo ou até de viver um relacionamento amoroso são fatores que levam 

muitas pessoas a optarem por este tipo de viagem. As atividades coletivas sugeridas 

pela equipe de animação incentivam a integração dos passageiros e proporcionam 

momentos de união do grupo. O ambiente descontraído e restrito do navio facilita a 

aproximação entre as pessoas. Em cruzeiros temáticos voltados para o público 

jovem o clima de festa e paquera faz parte da viagem e representa um atrativo. 

 A oportunidade de conhecer diversos lugares numa só viagem e em um curto 

espaço de tempo sem precisar realizar check in (abertura de conta) e check out 

(fechamento de conta) e refazer malas agrega a viagem de cruzeiro o fator 

comodidade. Durante o embarque, toda parte burocrática e a abertura da conta a 

bordo são realizadas ainda no porto, ao pisar no navio a pessoa não precisa fazer 

mais nada, só curtir a viagem. Dentro do navio o passageiro tem todos os serviços a 

sua disposição sem precisar se deslocar ou se preocupar com segurança, 

transporte, alimentação e entretenimento. Os pais podem divertir-se ausentes de 

preocupações relacionadas às crianças, estas possuem atividade programadas pela 

equipe de recreação infantil.  

Viajar a bordo de um transatlântico pode ser para algumas pessoas símbolo 

de status social, isso acontece pelo histórico dos cruzeiros marítimos pelo mundo e 

todo o glamour que continha uma viagem de navio, fazendo com que os passageiros 



 
 

  
 
 

desejem reviver esta época, os grandes salões, o requinte do teatro e os jantares de 

gala remetem aos prazeres da antiga burguesia.  Além disso, diversos passageiros 

aproveitam a oportunidade para comprar produtos importados com preços mais 

acessíveis do que os oferecidos no comércio nacional, mas ao contrário do que 

muitas pessoas pensam, eles não são duty-free (livres de impostos ou taxas), as 

taxas já estão embutidas no valor final do produto, no entanto são mais baratos 

devido aos custos menores de importação. A aquisição de produtos de marca 

estrangeira também remete a algum tipo de prestígio social. 

O all-inclusive (tudo incluso) é característica da atividade, além do transporte, 

o passageiro tem hospedagem, alimentação e programação de lazer, tudo adquirido 

em único pagamento. Cabe lembrar, que na maioria dos navios, nem tudo está 

incluso, o melhor restaurante, serviços do SPA e Salão, atividades do cassino, 

atendimento médico, entre outros. Tendo em vista que os preços das viagens de 

navio caíram consideravelmente e as facilidades de pagamento aumentaram, os 

cruzeiros passaram a atrair um número maior de pessoas, especialmente, a classe 

média brasileira. O custo/benefício que as viagens de cruzeiros possuem torna-a 

mais acessível do que as viagens tradicionais, intensificando a concorrência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
 
 

3 RESORTS 

 

Este capítulo apresentará o conceito de resorts e o histórico desta atividade. 

Também será feita uma análise do mercado brasileiro, incluindo evolução, impactos 

econômicos e adaptação do produto. Finalizando o capítulo, será exposta a 

descrição do perfil de oferta dos hotéis de resorts. Sempre que oportuno, serão 

efetuadas comparações entre cruzeiros e resorts. 

  

 

3.1 CONCEITUAÇÃO E BREVE HISTÓRICO 

 

        

De origem inglesa, a palavra resorts pode ter dois significados: local de 

descanso e entretenimento ou solução e estância de férias (BARBOSA, 2004 apud 

LOUREIRO, 2005). Segundo a OMT (2001), os resorts podem ser definidos como 

vilas ou colônias de férias que oferecem espaço junto à natureza, inúmeras 

possibilidades de diversões e integração, práticas esportivas e recreacionais. “O 

único objetivo dos resorts é oferecer aos seus usuários um lugar para escapar e 

recuperar-se do mundo do trabalho e das preocupações diárias” (Mill, 2003).  

A principal diferença entre um hotel tradicional e um resort está relacionada à 

forma de ocupação dos hóspedes e à quantidade e formato das instalações, 

equipamentos e serviços oferecidos. O hóspede utiliza o hotel tradicional apenas 

como base para realizar o objetivo de sua viagem, o empreendimento limita-se a ser 

apenas um meio de hospedagem, geralmente possuindo somente um restaurante e

poucos equipamentos de lazer. Já no resort o hóspede utiliza o estabelecimento 

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

Resorts são hotéis localizados em áreas de grande atração turística 

(balneários, parques nacionais ou regiões exóticas), fora dos centros urbanos e que 

dispõem de áreas de lazer em maior quantidade que os demais hotéis e farta 
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gastronomia, estimulando os clientes a permanecerem por longo período dentro do 

hotel, participando das diversas atividades oferecidas (Oliveira, 2002; Rosa; 

Tavares, 2002). De acordo com a Embratur (2001) os resorts podem ser 

classificados da seguinte maneira: 

Meio de hospedagem normalmente localizado fora dos centros urbanos, 
com áreas não edificadas amplas e com aspectos arquitetônicos e 
construtivos, instalações, equipamentos e serviços especificamente 
destinados à recreação e ao entretenimento, que o tornam prioritariamente 
destinado ao turista em viagem de lazer. 

 

A Associação Brasileira de Resorts (2008), a Resorts Brasil, afirma que os 

resorts estão vocacionados ao lazer, bem-estar e descanso, e estabelece sua 

classificação: 

Resorts são empreendimentos hoteleiros de alto padrão em instalações e 
serviços, fortemente voltados para o lazer em área de amplo convívio com a 
natureza, na qual o hóspede não precise se afastar para atender suas 
necessidades de conforto, alimentação, lazer e entretenimento (...) destino 
exclusivo e diferenciado, dotado de excelente infra-estrutura e segurança, 
em local paradisíaco, onde é possível o contato com a natureza e a 
possibilidade de desfrutar várias opções de lazer e entretenimento, para 
todas as idades. 

 

A entidade também ressalta que existe o conceito de Destination Resorts, ou 

resorts de destino, no qual a grande variedade de atrações torna o empreendimento 

um destino completo. Em geral, os resorts se localizam em locais que possuem 

algum atrativo especial, de aspecto natural relevante e complementar às 

características culturais da localidade. 

Cabe lembrar, que alguns autores identificam o resort como um “não lugar”, 

pois sua variedade de instalações e serviços o torna auto-suficiente, induzindo seus 

consumidores ao isolamento de suas dependências, afastando-os do mundo real, ou 

seja, da cultura e da realidade local. Os turistas sabem que aquele ambiente é falso, 

representa um simulacro, mas o faz-de-conta transforma-se na maior atração da 

atividade (BARBOSA, 2004 apud LOUREIRO, 2005). A identidade própria do destino 

(sua história, cultura, paisagem) é ofuscada pela criação de uma nova identidade, 

buscada em outro lugar do mundo e muitas vezes através da construção da réplica 
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de destinos consagrados, omitindo-se os reais valores da localidade (RAMALHO 

FILHO; SARMENTO, 2004). 

A história dos resorts iniciou-se no Império Romano, sua origem vem dos 

spas (estâncias hidrominerais) e casas de banho utilizadas para tratamentos 

medicinais. Os primeiros banhos, introduzidos no século II antes de Cristo, eram 

pequenos e modestamente equipados, observa-se que os homens ficavam 

separados das mulheres. Com o passar do tempo, os banhos se integraram, 

aumentaram e ficaram mais ornamentados, servindo não só para fins de saúde 

como também para a interação social. Na busca por maior conforto, inseriram-se 

instalações para recreação e prática de esportes, assim como restaurantes, salas de 

convívio social e lojas (MILL, 2003). 

No século XVIII, surge a indústria suíça de resort, que estabelece um novo 

padrão de produtos e serviços com melhores instalações e maior número de 

atividades sociais. As dificuldades de acesso, transporte, tempo de viagem e longas 

distâncias levavam as pessoas a aumentarem o período de permanência no destino. 

Mas com a ampliação das instalações e a evolução dos serviços oferecidos as 

viagens deixaram de ser algo que se devia fazer e transformaram-se em algo que se 

desejasse fazer, adquirindo o caráter de lazer. Embora, o spa de saúde fosse a 

atração aparente, a verdadeira causa do sucesso dos resorts na Suíça eram os 

jogos de azar (MILL, 2003). 

Depois da Segunda Guerra Mundial, portanto no século XX, vários fatores 

contribuíram para o desenvolvimento do turismo, a expansão do setor 

automobilístico e aéreo, a crescente urbanização, o aumento da renda pessoal e a 

aquisição das férias remuneradas. As viagens de lazer alcançaram um segmento 

muito mais amplo da população, para atender a demanda, hotéis que anteriormente 

eram sazonais, tornaram-se permanentes. Para tal, trataram de diversificar suas 

atividades de lazer, jogos, esqui, golfe, tênis, pesca e festivais de música. Surgiram 

também novos pólos de resorts no mundo como Califórnia, Cancun, Jamaica e 

Antilhas (MILL, 2003; LOUREIRO, 2005). 

O grande marco para a consolidação dos resorts se deu em 1950, quando o 

belgo Gerard Blitz, criou o Club Mediterranée S.A., operadora dos conhecidos “Club 
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Med”. O primeiro estabelecimento foi construído na vila de Alcudia na exótica ilha de 

Mallorca na Espanha. Gerard Blitz colocou dois anúncios em jornais, divulgando o 



 
 

primeiro conceito de resort all-inclusive do mundo (ISSA e JAYAWARDENA, 

2003). Segundo Clark (2000), era um diferente produto hoteleiro criado 

especificamente para destinos de praia e de verão, direcionado para pessoas que 

apreciavam o contato com a natureza e gostavam de praticar esportes ao ar livre. O 

Club Med foi responsável pela criação de um novo conceito de lazer e pela invenção 

dos conceitos de Gentis Organizadores (Gos) e Gentis Membros (GMs) , cuja função 

é animar e integrar os hóspedes. Beni (2002), afirma que a evolução do turismo 

obrigou os meios de hospedagem a se sofisticarem, com hotéis cujas instalações e 

equipamentos foram inspirados nas idéias e programas de navios, como animação, 

programas recreativos e esportivos. 

 Até a década de 70, os resorts eram voltados para o turismo de massa e 

pacotes de férias, desligados de qualquer preocupação com a conservação do meio 

ambiente, ofereciam uma estada completa sem que o hóspede sentisse a 

necessidade de se deslocar para fora do estabelecimento. Porém, surgem com a 

implantação de políticas ambientais, muitos conflitos dessas questões visto que 

muitos hotéis situam-se em áreas de beleza natural e de equilíbrio ambiental. Na 

década de 80, interesses relacionados à preservação ambiental e diversificação da 

demanda surgiram e com a crescente conscientização mundial os projetos de resort 

passaram a contemplar também uma maior preocupação com o meio ambiente 

(LAWSON, 2003; LOUREIRO, 2005). 

Os resorts chegaram ao Brasil nos anos 70 representados por 

empreendimentos como Club Méditerranée Itaparica, o Tropical Manaus e também o 

Rio Quente Resorts. A estabilização econômica e melhoria significativa do setor 

aéreo nos anos 80 proporcionaram o desenvolvimento do turismo no Brasil e a 

diversificação da oferta. Características intrínsecas impulsionaram a consolidação da 

atividade na região Nordeste, que na década de 90 atraiu muitos hotéis de lazer, 

tornado-a até os dias atuais a região do país que concentra o maior número de 

resorts. 

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

a atividade de resorts foi a criação do complexo Costa do Sauípe no litoral da Bahia, 

inaugurado no ano de 2000. Localizado numa extensão de 172 hectares de área 

preservada na Ilha dos Coqueiros, representa um verdadeiro paraíso tropical com 
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muitas belezas naturais. O complexo comporta cinco resorts (SuperClubs Breezes, 

Marriot, Sofitel Suítes, Sofitel Costa do Sauípe e Renaissance), seis pousadas 

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

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

Tênis, Equestre e Náutico) e uma vila de praia com restaurantes, bares, lojas, 

artesanato e shows (TOUR INFO, 2004). 

A BSH Travel Research, divisão da consultoria BSH International com o apoio 

da Resorts Brasil desenvolveu uma pesquisa a fim de revelar o desempenho do 

mercado de resorts brasileiro entre os anos de 2004 e 2007. De acordo com estes 

estudos, divulgados pela Resorts Brasil em 2008, existem 60 resorts espalhados por 

todo o Brasil, estando a maioria deles concentrados na região Nordeste. No entanto, 

observa-se que o crescimento do mercado é significativo e a criação de novos 

empreendimentos é constante, portanto há grandes chances de que estes números  

estejam obsoletos (RESORTS BRASIL, 2008). 

 

 

3.2 MERCADO BRASILEIRO 

 

A atividade de resorts no Brasil expandiu-se na década de 1970. Inicialmente, 

os empreendimentos eram bem distribuídos pelo país, dos treze resorts da época, 

apenas dois localizavam-se na região Nordeste. A partir das décadas de 80 e 90 a 

oferta de leitos praticamente dobrou de tamanho e o nordeste brasileiro despontou 

no mercado. Os primeiros grandes resorts da região foram: Jatiúca Resort, em 

Alagoas; o Club Med de Itaparica, na Bahia e o Praia do Forte EcoResort, na Bahia. 

Acredita-se que alguns fatores favoreceram esta ascensão do mercado: clima 

quente da região durante todo o ano; estabilização da economia brasileira com o 

Plano Real; disponibilização de infraestrutura ao turismo local, proporcionado pelo 

Programa de Desenvolvimento do Turismo – Nordeste (PRODETUR-NE); incentivos 

financeiros e fiscais proporcionados pelos governos federais e estaduais a 

investimentos em turismo e hotelaria; melhoria do setor aéreo com disponibilidade 

de vôos internacionais sem escalas, incluindo vôos charters, entre a região e a 

Europa (RESORTS BRASIL, 2008).   
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Segundo os estudos divulgados pela Resorts Brasil (2008), nos últimos dez 

anos o aumento da oferta no nordeste brasileiro foi relevante, registrou-se que o 

número de Unidades Habitacionais (UHs) na região é, de fato, crescente, da ordem 

de 6% ao ano (Figura 6). Também se destacou que em 2004 existiam 42 resorts no 

Brasil, em 2006 pulou para 45 e em 2008 este número subiu para 60, ou seja, em 

dois anos 15 novos empreendimentos surgiram no mercado, aumentando a oferta 

de quartos em 35%. Cabe ressaltar que, além dos estabelecimentos associados à 

Resorts Brasil a pesquisa inclui somente resorts que se enquadrem nos critérios 

definidos pela entidade organizadora, que são eles: possuir no mínimo 80 UHs; dois 

ou mais pontos de venda de alimentos e bebidas; ampla área de lazer com ativa 

programação durante o dia e a noite. 

 

 

                    Figura 6: Evolução do # UHs de resorts por região – 1979 a 2007 

                    Fonte: Resorts Brasil, 2008 

 
     

De acordo com a mesma pesquisa, em 2004 o Nordeste detinha 43% da 

oferta de leitos do país, saltando para 48% em 2007 (Figura 7). Ao todo o Brasil 

possui 14.580 UHs, ou seja, praticamente sete mil estão concentradas na região. 

. 
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   Figura 7: Oferta Atual de Resorts (UHs) - por Região do País 

               Fonte: Resorts Brasil, 2008 

 

Segundo a Resorts Brasil, a atividade de resorts gera 7 mil empregos diretos 

e 40 mil empregos indiretos. E recolhem R$ 50 milhões de impostos a cada ano 

(MENGOZZI, 2006).  

A consolidação da atividade no Brasil além dos fatores já citados está 

relacionada também à introdução do sistema all-inclusive, que para o público 

brasileiro simboliza um atrativo relevante, contribuindo demasiadamente para o 

aumento da ocupação dos resorts. O Super Clubs Breezes, localizado na Costa do 

Sauípe adotou o sistema Super-Inclusive, que oferece diversos benefícios a mais 

que o all-inclusive, desde o acesso aos restaurantes mais sofisticados até atividades 

esportivas exóticas. Como resultado, em 2006, o hotel conquistou a posição do 

resort mais visitado do país, com cerca de 130 mil pessoas entre janeiro e setembro, 

com ocupação acima de 70% (MENGOZZI, 2006). 

Outro fator que impulsionou o crescimento dos resorts é a utilização de uma 

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

estratégia para atrair visitantes durante todo o ano, aumentar a ocupação média e 

fugir da sazonalidade. A Costa do Sauípe já em 2006 reunia mais de 40 eventos em 

seu calendário anual e a fim de atingir a interesses de diversos públicos no Brasil e 

no exterior, atuava em todos os segmentos: eventos, convenções e mercado 

internacional. Além disso, a disponibilização das áreas de lazer aos participantes dos 
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eventos incentiva-os a retornarem posteriormente com a família ou com amigos para 

desfrutar de mais uma estada. Alexandre Zubaran, presidente da Costa do Sauípe, 

considera que os eventos foram responsáveis pelo crescimento e notoriedade que o 

complexo alcançou. Antes a demanda concentrava-se nos feriados prolongados 

(Carnaval, Semana Santa, Semana da Criança), nas festas de fim de ano e alguns 

meses do verão, deixando o complexo desfavorecido durante a baixa temporada 

(MENGOZZI, 2006).  

No entanto, após a ascensão de 2006, os resorts sofreram uma queda de 

5,3% na taxa de ocupação média, mudança representativa para o mercado. Os 

resorts de praia tiveram a queda ainda maior, cerca de 7,5% (Figura 8). Acredita-se 

que alguns fatores influenciaram este declínio, dentre eles pode-se destacar: 

valorização do Real que tornou o país caro aos turistas internacionais; crise Aérea 

Brasileira; intensificação da atividade turística dos cruzeiros marítimos, que praticam 

cabotagem na costa brasileira e outros. De acordo com a Resorts Brasil (2008), tal 

concorrência é controversa em razão das assimetrias existentes entre as atividades 

de resorts e cruzeiros, fato que levou a entidade a acrescentar no relatório de 2006 

um capítulo destinado ao assunto. 

 

 

 Figura 8: Oferta x Demanda - Resorts Praia 

             Fonte: Resorts Brasil, 2008 
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Atualmente, a estagnação do crescimento da oferta de resorts foi afetada pela 

crise da economia mundial, a queda do dólar e a gripe suína, paralisando os projetos 

de muitos empreendimentos. Inaugurações que estavam previstas para 2009/ 2010 

foram adiadas para 2011/ 2012. De acordo com Zubaran, a expectativa do setor era 

chegar a 2010 com 130 resorts, a partir de investimentos na ordem de R$ 5,8 

bilhões, no entanto, a quantidade deverá chegar a, no máximo 100 

estabelecimentos. A Bahia será o estado mais afetado, pois concentrava 72% dos 

novos projetos (GLOBAL 21, 2009). 

 Na costa do Sauípe o número de turistas estrangeiros, passou de 42% do 

período de pré-crise para 27% em janeiro, queda de 15%. Tentando superar a crise, 

a escassez de turistas estrangeiros e a queda nas reservas de eventos, os resorts 

investiram maciçamente no turismo doméstico e, como consequência, conseguiram 

aumentar a taxa de ocupação, que havia tido queda expressiva em 2007. Zubaran 

acredita que essa melhora aconteceu, também, devido aos problemas também 

sofridos pelo maior concorrente da atividade de resorts, os cruzeiros. Em ritmo de 

crescimento, a Resorts Brasil estima que o ano de 2009 encerrará com faturamento 

de 9 bilhões, aumento de 4% em relação a 2008, com taxa de ocupação de 55%, 

melhora considerável se for comparada a 2007, considerada a pior dos últimos cinco 

anos, 47% (HÔTELIER NEWS, 2009).   

 

 

3.3 PERFIL DA OFERTA 

 

Para efeito deste trabalho e melhor entendimento do próximo capítulo o perfil 

da oferta dos resorts, bem como sua infraestrutura e serviços serão, sempre que 

conveniente, comparados aos navios de cruzeiros. Esta seção foi elaborada 

mediante consultas bibliográficas e também sobre a visão da autora, que viveu 

experiência de trabalho em Resorts nos Estados Unidos (Boyne Mountain Resort).  

Os resorts são empreendimentos hoteleiros de grande porte que dispõem de 

uma vasta quantidade de unidades habitacionais e verdadeiros complexos de lazer, 

situados em áreas de grande apelo turístico como paraísos naturais e regiões 

exóticas, conseguem criar dentro do estabelecimento toda a estrutura que o turista 
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necessita, mesmo que seja artificial. A qualidade e a variedade dos serviços e dos 

produtos são peculiares à atividade, o público consumidor de resort anseia uma 

estada repleta de mordomias.  

Em geral, os resorts oferecem conforto, farta gastronomia e diversificadas 

opções de lazer, desde a prática de esportes a passeios de barco as atividades 

visam atender a todas as faixas-etárias, visto que o público é variado. De acordo 

com Mill (2003), o programa de atividades deve obedecer a determinados critérios 

que priorizem a vontade e o desejo do hóspede como: liberdade para escolher as 

atividades que desejarem; compatibilidade das habilidades exigidas para a 

realização das atividades com os níveis de habilidades dos hóspedes 

frequentadores; motivação intrínseca que busque a satisfação interior e efeito 

positivo que deve ser gerado após a realização de uma atividade, revelando o gosto 

desta atividade pelo hóspede. 

Por terem complexos de lazer mais completos que navios, até mesmo por 

disporem de maior espaço físico, os resorts podem ser considerados mais 

democráticos, oferecem atividades para crianças, jovens e adultos. Nota-se que 

muitas vezes, na hora de comprar um cruzeiro o passageiro não verifica o roteiro ou 

a programação interna do navio, coincidindo da agência não prestar o devido 

esclarecimento. Ao embarcar, este passageiro verifica que está participando de um 

cruzeiro temático que não condiz com sua personalidade, interesse ou faixa-etária, 

sentindo-se deslocado e insatisfeito durante toda a viagem. Segundo Loureiro 

(2005), a variedade de atividades e serviços do resort mostra-se necessária devido: 

permanência do hóspede no estabelecimento, praticamente o tempo todo da estada; 

à grande frequência nos Resorts por casais e famílias, necessitando atender aos 

diferentes interesses das diferentes faixas etárias; e ao foco dos resorts em um 

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

alternativas no período de estação não propício para utilização desses recursos. 

Sem dúvida, o entretenimento oferecido pelos resorts é o maior atrativo desta 

atividade, o hóspede não precisa sair para adquirir diversão, ela já está inserida na 

oferta. Dentre a gama de atividades disponibilizadas pode-se destacar: futebol; 

ciclismo; mergulho; rafting; golfe; tênis; vela; pescaria; windsurfe; jet-ski; equitação; 
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arvorismo; escalada; snowboard; yoga; boliche; teatro; dança; shows diversos; 

festas e jantares temáticos e outros. 

A variedade gastronômica também representa um atrativo para a atividade de 

resorts, os restaurantes apostam na diversidade e alguns misturam culinária 

tradicional, baseada nos padrões internacionais, com pratos regionais. Alguns 

resorts possuem mais de um restaurante, porém assim como nos navios de 

cruzeiros nem todos fazem parte do all-inclusive. Clark (2000) realizou uma 

investigação a respeito do sistema all-inclusive, comparando três resorts e três 

navios. Na pesquisa, o autor observou que: a maioria dos resorts e navios de 

cruzeiros, geralmente os mais novos, oferece todas as refeições, mas não 

necessariamente, toda a alimentação, e algumas bebidas. Alguns possuem 

restaurante japonês, italiano ou outros mais sofisticados, porém nenhum deles está 

incluso no pacote do resort, é necessário que o cliente pague por fora.  

Segundo observado pela autora, resorts e cruzeiros compartilham um ponto 

negativo, ambos são deficientes em gastronomia. Muita variedade e pouca 

qualidade, essa reclamação é constante entre cruzeiristas, principalmente aqueles 

que fazem longos cruzeiros, também é vista nos resorts. Em matéria intitulada As 

Mordomias que todos amam, publicada na Revista Veja Turismo, a qualidade da 

gastronomia dos resorts é questionada: “No quesito comida, como a maioria dos 

resorts inclui no pacote almoço ou jantar (cada vez menos ambos), apela-se para o 

esquema mais fácil, qual seja, enormes bufês self-service onde sobra fartura e falta 

sabor” (VEJA TURISMO, 2002). 

Nos resorts, as acomodações, ao contrário dos navios, não economizam em 

relação ao tamanho, o que proporciona maior conforto. Apesar dos navios 

possuírem diversos tipos e categorias de cabines, não se pode compará-los aos 

resorts, luxuosos e amplos. As melhores cabines de um navio, embora tenham 

glamour, não atingem o patamar das melhores acomodações de um resort de 

categoria equivalente. Dificilmente, uma cabine simples terá dois andares ou 

banheiro espaçoso como em muitos resorts. Tratando-se de navios de cruzeiros, 

acomodação simples significa cabine interna pouco confortável. 

Outro ponto de destaque é no modo como os serviços são oferecidos, ou 

seja, os profissionais que integram a equipe de um resort. Comumente, esta 
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atividade tem como característica, assim como a atividade de cruzeiros, em 

cordialidade e excelência nos serviços. Pessoas sempre gentis, alegres e dispostas 

a servir da melhor maneira o cliente, atendendo e, se possível, adivinhando seus 

desejos. O hóspede é o foco de tudo e para ele deve-se dispor o melhor, de modo 

que os momentos vividos durante sua estada no resort tornem-se inesquecíveis. 

Como as ofertas têm aspectos parecidos, elas ajudam a ilustrar, mais uma 

vez, a fonte de conflito entre os dois mercados, pois compartilham turistas seduzidos 

pelos mesmos atrativos que, guardadas as diferenças entre navio e resort, estão 

presentes em ambos. 
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4 CONFLITO ENTRE CRUZEIROS E RESORTS NA DISPUTA PELO MERCADO 
TURÍSTICO BRASILEIRO 

 

 

Este capítulo se propõe ilustrar, primeiramente, o panorama do conflito entre 

cruzeiros marítimos e resorts. Em seguida, apresentará uma análise dos efeitos da 

legislação sobre as atividades, por fim, será exposta a possibilidade de superação 

do conflito e tentativa de harmonizar cruzeiros e resorts.   

 

4.1 PANORAMA DO CONFLITO 

 

 De acordo com Luiz Barreto, Ministro do turismo, a saturação de mercados 

como o Caribe e o Mediterrâneo, tradicionais destinos do turismo náutico mundial, 

faz do Brasil um destino alternativo e promissor, suprindo a tendência do mercado 

na busca por novos destinos e roteiros (Mtur, 2009). Assim como Amaral (2006), que 

justifica o crescimento do número de navios no país com as seguintes observações: 

 

O fator geográfico, com a proximidade dos maiores centros mundiais de 
cruzeiros marítimos (Estados Unidos e Europa), aliado à extensa costa 
marítima brasileira, podem ser aspectos positivos se somados ao apelo 
exótico do destino Brasil para estrangeiros de todo o mundo.  

 

Entretanto, a expansão do mercado turístico brasileiro gerou impactos na cadeia 

produtiva do setor, o crescimento da atividade de cruzeiros marítimos causou, em especial, 

insatisfação à concorrência. Para Queiroga (2008), membro da Associação Brasileira de 

Jornalistas de Turismo (Abrajet), desde que os cruzeiros 



 
 

passaram a fazer parte das vitrines das agências de viagens, o mercado hoteleiro no Brasil, 

especialmente o de resorts, se ressente da baixa ocupação de seus leitos. A disputa no 

mercado brasileiro entre os resorts e os cruzeiros marítimos já é mais do que uma simples 

concorrência, pois como a demanda não está acompanhando o crescimento da oferta, isso 

quer dizer que a mesma quantidade de turista é disputada hoje por um mercado muito mais 

amplo (CARVALHO D., 2006). 

O conflito fica ainda mais direto quando se considera a semelhança no perfil dos 

consumidores de resorts e cruzeiros marítimos (CARVALHO D., 2006). No início de 2006, a 

Resorts Brasil queixou-se ao Ministério do Turismo, sobre a concorrência desleal das 

companhias marítimas, afirmando que por disputarem a mesma faixa de público, 

portanto, ambicionarem um só consumidor, o sucesso de um segmento pode 

significar o insucesso de outro. O então ministro Walfrido dos Mares Guia, após 

avaliar os estudos que a associação realizou, admitiu que pudesse existir um 

problema a ser resolvido e afirmou que sua posição oficial sairia após levantar 

informações isentas sobre a questão. Zubaran, que também participou do encontro, 

ponderou (MENGOZZI, 2006): 

Agora começam a nos ouvir. A inclusão social que a hotelaria promove na 
economia é notória. Um resort gera benefícios em cascata, contrata mão de 
obra local, qualifica-a, movimenta a economia regional. Os resorts 
interiorizam o capital. Somos uma atividade sazonal, que precisa ir bem em 
alguns meses, três ou quatro, para se manter todo o ano. Nos últimos 
tempos, na época em que mais temos de trabalhar, estão aí os navios, 
vinculados a grupos multinacionais, que concorrem diretamente com nosso 
produto. Quando os resorts vão mal, parte do desenvolvimento social do 
Brasil vai mal. E os navios deixam pouca contribuição social. 

 

Segundo Amaral (2006), considerados na visão mercadológica, resorts 

flutuantes ou destinos turísticos, os cruzeiros são praticamente autosuficientes para 

satisfazer as expectativas dos turistas, por isso, concorrem com os resorts, no 

entanto, possuem uma particularidade fundamental para vencer essa disputa, a 

mobilidade que um resort não tem. Para o jornalista Hélio Fraga “Não há outra 

maneira de viajar com tanto conforto e tão baixo custo. Qual hotel cinco estrelas no 

mundo oferece ao hóspede a multiplicidade dos serviços, o conforto e tanta comida 

e distração como um navio de cruzeiro?” (AMARAL, 2006). 

O coordenador do curso de Turismo e Hotelaria da Escola Agrotécnica 

Federal de Barreiros (EAFB), Plínio Guimarães, afirma que resorts e cruzeiros 
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disputam o mesmo tipo de cliente, turistas que gostam de praia, bons pratos e 

mordomias, sem contar que para muitos fazer um cruzeiro ainda é uma novidade, e 

ainda completa (CARVALHO, S., 2007): 

 

 

Talvez os cruzeiros sejam hoje os maiores concorrentes dos resorts. 
Poderíamos dizer que são concorrentes móveis, que por esta característica 
levam certa vantagem, pois podem se deslocar em busca de melhor 
ocupação, fugindo da sazonalidade, o que não é possível com os meios de 
hospedagem tradicionais. 

 

 

De acordo com a pesquisa Caracterização da Demanda e Dimensionamento 

de Impactos Econômicos das Viagens de Cruzeiros Marítimos no Brasil – 

Características das Viagens e Preferências dos Usuários (FIPE/USP–SP), a 

preferência por cruzeiros é expressiva (Figura 9): 

 

 

             Figura 9: Trocaria esta Viagem de Cruzeiro por uma no Brasil com Estada em Resorts 

             Fonte: Abremar, 2006 

 

 
Assim como os cruzeiros, que atualmente apresentam complexos turísticos 

de alojamento e recreação flutuantes, a evolução do turismo obrigou os meios de 
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hospedagem a se sofisticarem, com hotéis cujas instalações e equipamentos foram 

inspirados nas idéias e programas de navios, como animação, atividades recreativas 

e esportivas (BENI, 2002). O fato é que a comparação entre navios e resorts é 

existente, independente de como começou, ela acirra a concorrência dentro do 

mercado.  

Na verdade, desde que a Emenda Constitucional n° 7 liberou o direito da 

navegação de cabotagem nos portos do país por navios de bandeira estrangeira, 

que integrantes do setor hoteleiro, vêm demonstrando seus descontentamentos com 

o crescente domínio que a atividade tem representado no mercado turístico 

brasileiro. A guerra vem sendo acompanhada pelos principais veículos do turismo 

como Brasilturis, Panrotas, HôtelierNews, Folha do Turismo, Jornal do Turismo, 

Revista Exame, entre outros. São divulgadas inúmeras notícias, debates e, até 

mesmo, conflitos diretos entre os representantes das duas atividades.  

De acordo com Goeldner; Ritchie; McIntosh (2002), as políticas gerais 

controladas pelos governos, tais como: regulamentações, regras, diretivas, objetivos 

e estratégias afetam de maneira positiva e/ou negativa os principais parâmetros do 

gerenciamento de destinações turísticas, a competitividade e a sustentabilidade. 

Debates, discussões e todo tipo de reunião de pessoas que busquem melhorias 

para o turismo no Brasil e proporcione progresso para o mercado e seus 

colaboradores são sempre saudáveis, visto que a atividade de cruzeiros marítimos é 

recente, não regulamentada e carente de normas que proporcione direitos e deveres 

iguais a todos. As esferas envolvidas e, portanto, maiores interessadas em 

solucionar este problema, cruzeiros, resorts e poder público, devem trabalhar em 

função da harmonização do turismo brasileiro.  

Ao final da temporada 2006/2007, em meio ao “apagão” aéreo, enquanto as 

companhias marítimas comemoravam, seus principais concorrentes, os resorts, 

lamentavam a queda na ocupação. Segundo estimativas da Associação Brasileira 

das Agências de Viagem (ABAV), no auge da confusão nos aeroportos, em 

dezembro, houve queda de 8% na venda de pacotes turísticos para destinos 

nacionais. Zubaran ressalta: “Boa parte dos turistas que desistiram das viagens 

aéreas em meio à crise acabou migrando para os cruzeiros” (ARANHA, 2007).  

Diante dos fatos, a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH) e a 

Resorts Brasil encaminharam pleito aos ministérios do Turismo e da Fazenda para 
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que a lei de cabotagem nacional fosse revista. Unidas a outros integrantes do setor 

hoteleiro escreveram uma carta aberta ao governo e à sociedade, alegando que as 

empresas marítimas que vêm de países com economia desenvolvida e globalizada, 

empregam um número inexpressivo de trabalhadores brasileiros, com baixo custo 

trabalhista e baixa contribuição social, e que a ausência de legislação específica, 

uma vez que a regulamentação, é voltada originalmente para embarcações 

cargueiras, permite aos cruzeiros usufruírem carga tributária reduzida (CARTA, 

2007). 

Na 17ª Reunião do Conselho Nacional de Turismo, Eraldo Cruz, então 

presidente da ABIH, considerou que não cabe aos hoteleiros nem aos 

representantes dos cruzeiros marítimos, dizer o que deve ser feito e sim, cabe ao 

Governo regular a matéria. Sugeriu ainda, que fossem ouvidas instituições como 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), Agência Nacional de 

Transportes Aquaviários (ANTAC), Receita Federal, Polícia Federal, Ministério do 

Meio Ambiente, Ministério do Trabalho e Ministério do Desenvolvimento e Comércio 

Exterior. Airton Pereira, então secretário Nacional de Políticas de Turismo conclui: 

“Ao ministério cabe promover o debate e realizar pesquisas para orientar o 

parlamento e o Poder Executivo nas decisões sobre o tema, sem colocar uma 

atividade contra a outra" (ATA, 2007).  

Observa-se que essa polêmica pela regulamentação da atividade dos 

cruzeiros vem sendo debatida não só pela imprensa, mas também pelo meio político 

brasileiro, inclusive Câmara e Senado. Em 2008, a Comissão de Turismo e Desporto 

(CTD) da Câmara dos Deputados realizou audiência pública com a participação de 

entidades representativas das duas atividades para trazer novamente à pauta de 

discussões o assunto. Participaram do encontro Resorts Brasil, Abremar, ABIH 

Nacional, ABAV Nacional, Mtur, CVC Operadora e Companhia Docas do Estado do 

Rio de Janeiro (CDRJ). O único item consensual a todos foi a carência da 

regulamentação da atividade de cruzeiros e da flexibilização dos vistos de entrada 

de estrangeiros e vistos de trabalho (NERY, 2008). Nascimento (2008), então 

presidente da Abremar, explica: 
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 Os representantes dos armadores desejam e se esforçam pela 
regulamentação do setor, na absoluta crença de que a via normativa será 
uma forte alavanca para impulsionar o turismo nacional e gerar divisas ao 
país. Defendem uma regulamentação para aclarar as regras do jogo, evitar 
constrangimentos e surpresas, definir responsabilidades dos agentes 
públicos, abrir horizontes de segurança aos armadores e propiciar a 
harmonia entre os eixos responsáveis pelos Cruzeiros Marítimos. 

 

O atual presidente da ABIH, Álvaro Brito de Mello, afirma que a falta de 

legislação específica beneficia o setor de cruzeiros que, com carga tributária e 

exigências legais menores, tem a possibilidade de efetuar cobrança de valores mais 

baixos para o consumidor final. Segundo os dados da ABIH, só no Rio de Janeiro a 

hotelaria perdeu de 10% a 15% de hóspedes em 2006, no Nordeste, as perdas 

chegaram a 20%, por isso a associação busca regras de proteção para mercado de 

hotéis (NERY, 2008). Representando a Resorts Brasil frente à audiência pública, 

Zubaran, presidente da entidade até o início de 2009, critica (MTUR, 2008): 

 

 

Os navios vêm para o Brasil apenas na alta temporada. Quando começa a 
baixa temporada, eles voltam para o hemisfério Norte, onde é verão. Nós 
[da indústria hoteleira] ficamos aqui, pagando nossos impostos, nossos 
funcionários e honrando nossas obrigações. 

 

 

           A questão dos preços é realmente um ponto relevante nesta discussão, tendo 

em vista que a demanda dos dois segmentos está em grande parte atribuída à 

classe média brasileira, o custo final da viagem pode ser o fator decisivo no 

momento da escolha. As Companhias de Cruzeiros são incansáveis na tentativa de 

baratear suas viagens, encurtando roteiros, oferecendo descontos em reservas 

antecipadas, realizando promoções para terceiro ou quarto passageiro e até 

distribuindo bônus em passagens aéreas. 

Contudo, o barateamento da atividade pode ter efeitos colaterais como a 

redução da qualidade nos serviços e produtos oferecidos a bordo. Na temporada 

2008/2009, problemas em diferentes navios ressaltaram a polêmica, os jornais 

divulgaram diversas notícias desagradáveis: contaminação em grupo, 

desembarques antecipados, mudanças no roteiro sem aviso prévio e até, óbitos a 
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bordo. Magnavita, presidente da Abrajet, critica: “Problemas demais para um 

mercado que dá sinais de um colapso geral. Tudo isso em um cenário livre, sem 

regulamentação e desprovido de limites” (MAGNAVITA, 2009). 

Ainda em 2002, o Sindicato Nacional dos Oficiais da Marinha Mercante 

(Sindmar) fez críticas aos cruzeiros marítimos, principalmente em relação aos 

tributos. Afirmou que, de acordo com a lei, os navios de cruzeiros de navegação em 

cabotagem devem recolher todos os tributos relativos à compra de produtos dentro e 

fora do Brasil. As embarcações de bandeira estrangeira, em viagem internacional, 

por outro lado, consomem os produtos nacionais como item importado, ou seja, 

isentos de impostos, os produtos trazidos de fora, por sua vez, são declarados como 

mercadoria em trânsito, também não incidindo em lucro para o Brasil (Sindmar, 

2002).  

No entanto, o Sindmar declarou que a atividade pode ser proveitosa para o 

país e um fator de criação de empregos, desde que: seja obrigatória a contratação 

de profissionais brasileiros em volume proporcional ao tempo de permanência em 

águas jurisdicionais brasileira, visando criar oito mil empregos por temporada; seja 

estimulado o surgimento e o crescimento de empresas brasileiras de navegação, 

dedicadas à indústria de turismo em cruzeiros marítimos, com suporte financeiro 

para financiamentos, pelo menos em parte, advindos das arrecadações com 

adicionais sobre operações de embarcações estrangeiras; haja uma política de 

fiscalização sanitária e proteção ao meio marinho, com punições financeiras 

compatíveis com o volume de recursos capitados pela embarcação (Sindmar, 2002). 

Muito do que foi analisado pelo sindicato foi também questionado e solicitado pelo 

setor hoteleiro nos anos seguintes.  

Em agosto de 2009, foi realizado em Salvador, o Primeiro Encontro 

Estratégico da CTD com integrantes da Hotelaria Nacional como a Resorts Brasil e a 

ABIH, concretizando mais uma tentativa de acalmar a situação. Dentre as 

solicitações que os hoteleiros fizeram estão: limitação no número de navios 

autorizados a atracar nos portos brasileiros, regulamentação das leis trabalhistas e 

aumento das taxas cobradas pelo país aos cruzeiros. Diante dessas propostas foi 

criado um documento que servirá de apoio para a criação de leis e medidas para o 

setor, onde ficou definida a divisão de quatro grupos de trabalho: regulamentação 

dos cruzeiros que aportam no litoral brasileiro, questões da oferta de leitos e 
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adequação aos padrões determinados para a Copa do Mundo de Futebol, ajuste 

tributário e, por fim, flexibilização das leis do trabalho (JACOBINA, 2009).  

Para Arantes (2009), desde que os navios invadiram os portos brasileiros 

muito se falou, muito se discutiu, inúmeras reuniões foram realizadas e nada foi 

resolvido: 

 
 
O Ministério do Turismo que deveria trabalhar na salvaguarda dos 
interesses do turismo brasileiro permanece inerte. É inadmissível que até o 
momento nenhuma providência tenha sido tomada. A cada ano a 
quantidade de navios aumenta e o prejuízo para o turismo brasileiro piora. 
Evitamos ser pessimistas, mas no embate cruzeiros versus resorts, a 
irresponsabilidade governamental acarretará na temporada 2009/2010 
sérios prejuízos ao turismo brasileiro. 

 

  Junto ao Ministério do Turismo, a ABIH, a Federação Nacional de Hotéis, 

Restaurantes, Bares e Similares (FOHB) e a Resorts Brasil também propuseram 

mudanças (Figura 10): 

 

 

 

 

 

 
Mudanças na legislação 
de cabotagem propostas 
ao Mtur pela ABIH, FOHB 

e Resorts Brasil  

Autorização da cabotagem somente mediante a 
permanência do navio de, no mínimo, de 12 meses; 
Aumento da cota de brasileiros para 50%, contratados 
em obediência à legislação trabalhista nacional; 
Obrigatoriedade de mais de 50% do material 
consumido no navio ser de origem brasileira; 
Taxação de toda receita auferida conforme a legislação 
tributária nacional; 
Fiscalização rigorosa sobre a abertura dos cassinos e 
free shops (lojas) e punição severa, quando ocorrer; 
Incentivo à captação de turistas estrangeiros, mediante 
abatimento da carga tributária; 
Descentralização do embarque pelos principais 
destinos nacionais, atendendo no mínimo 12 cidades; 
Desenvolvimento de operações casadas, incentivando 
os passageiros a permanecerem no destino de 
embarque por, pelo menos, duas noites. 

Figura 10:  Mudanças na legislação de cabotagem propostas ao Mtur pela ABIH, FOHB e Resorts 
Brasil 
Fonte: Elaboração própria a partir de Arantes (2009) 

 



 

 

62

Em entrevista intitulada “Cruzeiros marítimos prejudicam turismo brasileiro. 

Até quando?”, concedida ao Portal Eventos, Arantes (2009) completa sua 

indignação, acusa a atividade de cruzeiros de encomendar e distorcer pesquisas 

adrede (ANEXO B): 

 
 
Causa espécie que uma atividade que viceja ao arrepio da legislação 
brasileira mantenha-se em ostensiva atividade, sendo até mesmo recebida 
por nossas autoridades. Sua empáfia é tão grande que não se peja de 
contratar o principal executivo da entidade que congrega seus oponentes. 
Não se envergonha sequer quando apresenta pesquisas adrede 
encomendadas e ainda assim distorce seus resultados. 

 

  

 4.2 EFEITOS DA LEGISLAÇÃO SOBRE O CONFLITO 

 

 

Diante das mudanças legislativas que vêm acontecendo ao longo dos anos 

(Anexo A), as operadoras de navios foram obrigadas a se adaptarem às novas 

regras para navegar na costa brasileira e continuar explorando a atividade na região. 

Representes das companhias de cruzeiros marítimos no Brasil reagiram às 

mudanças. 

De acordo com o vice-presidente da Abremar, Adrian Ursilli, não houve 

discussão do governo com a entidade para tratar da medida provisória 413, 

convertida na lei 11.727, que obrigou as operadoras de navios a pagarem 9,25% de 

Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para o Financiamento da 

Seguridade Social (Cofins). Depois de editada a medida, a Abremar teve reuniões no 

Ministério do Turismo, na Receita Federal e com o relator da medida no Congresso, 

o senador César Borges (PR-BA), mas não conseguiu reverter a decisão. O 

Ministério do Turismo chegou a defender o veto, mas foi voto vencido. A palavra final 

acabou sendo dada pela Casa Civil. Mas a Abremar continua conversando com o 

governo para tentar reverter a cobrança, que começou em março. Paralelamente, os 

resorts tentam convencer a Fazenda a desonerar a folha de pagamento como forma 

de equilibrar o setor. Na exposição de motivos da medida provisória 413, o governo 

chegou a falar na cobrança de Imposto de Renda sobre as remessas feitas pelas 
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empresas que fretam os navios, mas a medida não chegou a fazer parte da lei 

aprovada pelo Congresso (MATAIS, 2008). 

 Dizendo-se prejudicada, a Abremar afirma que medidas protecionistas 

impedem o pleno desenvolvimento da atividade. Nascimento durante o tempo em 

que esteve à frente da presidência da entidade realizou um relatório nomeado O 

Potencial e o Impacto dos Cruzeiros Marítimos no Brasil, baseando-se em seus 

resultados, expõe: 

 
 

Em decorrência da insegurança jurídica e consequente aumento de custos, 

os armadores restringiram o número de escalas no Brasil, caindo do pico de 

218 da temporada 2004/2005 para 116 previstas na temporada 2008/2009, 

queda de 53%. 

 

 

Nascimento (2008) ainda ressalta que a ausência de uma legislação clara dá 

margem a interpretações dúbias. Por exemplo, os cruzeiros internacionais, com 

escala em mais de um porto nacional, são classificados por autoridades do governo 

como navegação de trânsito doméstico ou de cabotagem, e assim, são obrigados a 

cumprir exigências burocráticas e tributárias que praticamente inviabilizam sua 

operação no país. Estes Cruzeiros de longo curso, com turistas estrangeiros, fazem 

apenas escalas em portos nacionais, não recebendo nem deixando passageiros nas 

escalas e permanecendo no país por períodos curtos, não se enquadrando, 

portanto, na cabotagem doméstica, aquela que efetua transporte de passageiro cujo 

percurso aquaviário tenha origem e destino em portos ou ponto do território nacional, 

nos termos da conceituação da ANTAQ. 

Incomodando também as companhias de cruzeiros marítimos está a 

Edição da Resolução Normativa nº 71, que define cotas para trabalhadores 

brasileiros, na qual ficou estipulado que 25% da tripulação deve ser de brasileiros, 

número relevante para as companhias, considerando os custos do recrutamento e 

da contratação. Segundo Amaral (2006), é importante investir na capacitação da 

mão de obra da indústria do turismo, para tornar o atendimento prestado pelo 

brasileiro mais competitivo, no nível dos padrões internacional, deste modo, o 
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maior aproveitamento da mão de obra local acorrerá de forma gradativa. 

Nascimento (2008) pondera: 

 

 

Estamos avaliando junto ao Conselho Nacional de Imigração a questão da 

percentagem de contratação de brasileiros para viagens de cabotagem turística por 

mais de 90 dias, a fim de chegarmos a uma equação justa e que viabilize a atividade 

de Cruzeiros Marítimos no país. 

 

 

Ainda existe o problema da detrato do tripulante, pois ao deparar-se com 

as condições de trabalho, a carga horária e as dificuldades da vida a bordo, 

alguns não se adaptam e solicitam desligamento, isso acontece com certa 

frequencia, desfalcando a cota de brasileiros contratada. No final da temporada, a 

cota é averiguada pelas autoridades competentes a fim de assegurar que a 

normativa foi cumprida até o último porto do país. Neste momento, diversas 

empresas são obrigadas a refazê-la, seja recrutando novos brasileiros ou 

solicitando que os desistentes permaneçam até o último porto, acarretando custos 

extras às companhias.  

De acordo com Nascimento (2008), outro fator que torna a operação onerosa 

para as companhias de navegação é o Visto Temporário de Trabalho Tipo V para o 

marítimo que não possui carteira de identidade na categoria. Isso gera conflito com a 

relação de emprego estabelecida por empresa domiciliada no exterior para uma 

atividade não exercida, necessariamente, em território brasileiro. Estando sujeito 

ainda às normas expressas pela Instrução Normativa 137, cujo Art. 1º reza: a 

entrada de navio estrangeiro no território nacional e a sua movimentação pela costa 

brasileira, em viagem de cruzeiro que incluir escalas em portos nacionais, bem 

assim as atividades de prestação de serviços e comerciais, inclusive relativas a 

mercadorias de origem estrangeira, destinadas ao abastecimento da embarcação e 

à venda a passageiros, serão submetidos ao tratamento tributário e ao controle 

aduaneiro estabelecidos nesta Instrução Normativa. Ele explica: 

 

Aplicar o sistema tributário brasileiro a um navio de passagem pelo Brasil, 

convenhamos, é um apelo para que ele se afaste de nossa costa. Um navio 

trazendo turistas estrangeiros, com 700 tripulantes, escalado para atracar apenas 
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nos portos de Salvador e Rio de Janeiro, terá de despender cerca de R$ 250 mil sem 

contar as despesas com despachantes. 

 

Mais uma questão que precisa ser revista, segundo Nascimento (2008), é a 

modernização dos portos a partir da melhoria e construção de novas pontes de 

atracação para os botes dos navios (tenders) e dos acessos rodoviários e 

ferroviários, justamente com a criação de novos portos de visitação que ampliem a 

gama de ofertas e não exijam altos investimentos. Além disso, é preciso criar um 

controle de reservas de visitas e atracações nos portos de alta rotatividade, para que 

não acorra de navios sem prévio aviso atracarem no lugar de navios com roteiros 

pré-fixados, garantindo, portanto, o cumprimento do compromisso firmado entre 

contratado e seus usuários e, consequentemente, evitando inúmeros problemas. Em 

seu relatório, Mascimento destaca: 

 

A carência de infraestrutura portuária na região do Nordeste está a merecer 
atenção prioritária dos governantes. São insuficientes os berços de 
atracação, são precárias as instalações para turistas. Os portos são 
cercados de muitas favelas, onde a violência apresenta altas taxas. Os 
lugares são sujos e de difícil acesso para um transporte turístico de 
qualidade. Os visitantes acabam tendo má impressão dos pontos de 
atracação. 

 

 

Jorge Brito, coordenador de gestão da Companhia das Docas do Estado da 

Bahia (Codeba), assegura que o alto custo que a empresa administradora do porto 

tem para a atracação e suporte de um navio de passageiros a torna inviável. Se não 

houver a ajuda do governo e da iniciativa privada, o retorno que atividade de 

cruzeiros dá para o porto de Ilhéus é baixo, uma embarcação de passageiros paga 

uma taxa média de apenas mil reais para atracar no porto, contra a média de 120 mil 

reais que são pagos pelos navios de carga. Isso faz do turismo uma atividade pouco 

rentável para o porto apesar de seu crescimento, pois a cada atracação de um navio 

de passageiros o porto tem que mobilizar funcionários a fim de garantir segurança e 

infraestrutura (CODEBA, 2008). 

Buscando uma nova fase para um entendimento comum sobre o Turismo 

Náutico foi reativado o Grupo de Trabalho do Turismo Náutico, coordenado pelo 
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Ministério do Turismo. O grupo reúne representantes de outros cinco ministérios 

Trabalho e Emprego, Fazenda, Relações Exteriores, Justiça e Defesa. Além da 

Secretaria Especial de Portos da Presidência da República, Receita Federal, 

Marinha, ANVISA, Polícia Federal e iniciativa privada. Seu objetivo é formular 

propostas para a ordenação do segmento (MTUR, 2008).  

O atual presidente da Abremar, Ricardo Amaral, se reuniu em agosto com os 

presidentes da Royal Caribbean, Adam Goldstein e da MSC Cruzeiros, 

Pierfrancesco Vago, a fimelaborar estratégias para sensibilizar as autoridades 

brasileiras sobre a boa vontade das empresas estrangeiras em investir no mercado 

nacional. Amaral também reforçou a questão dos portos: “Precisamos investir 

urgentemente na infraestrutura portuária do País, por isso a parceria com as 

companhias é vital”. Goldstein apontou altas taxas e impostos como barreiras que 

impedem a expansão do setor no Brasil e completou: “Aqui o custo de operação é 

um dos mais altos do mundo e, nem sempre, o serviço oferecido condiz com o que é 

pago” (MAIA, 2009). 

Muitas medidas estão sendo estudadas pelo governo visando o 

desenvolvimento da atividade de cruzeiros no Brasil. Recentemente, parlamentares 

membros da CTD discutiram o potencial do segmento e o papel que os navios 

poderão desempenhar na Copa do Mundo de 2014 e nas Olimpíadas de 2016. O 

deputado federal Beto Mansur (PP/SP), ex-prefeito de Santos, destacou a 

importância que os cruzeiros marítimos tem para a sua região e para o resto do país, 

e anunciou que vai apresentar um Projeto de Lei amplo, regulamentando a atividade, 

o qual abrangerá as legislações da área de navegação de cabotagem, tributária, 

trabalhista, alfandegária, entre outras. As alterações que serão propostas no projeto 

de Mansur, terão o intuito de alavancar a atividade de cruzeiros e gerar mais 

emprego e renda para o país (JUNOT, 2009). 

A Câmara também analisa o Projeto de Lei 4843 /09, do deputado Bruno 

Rodrigues (PSDB-PE), que estabelece percentual obrigatório de 50% de 

profissionais brasileiros nas embarcações de turismo estrangeiras. Segundo o texto 

do projeto, a embarcação estrangeira deverá contar com empregados brasileiros, em 

vários níveis técnicos, a partir do 31º dia de operação contínua em águas brasileiras. 

De acordo com sua justificação (CÂMARA, 2009): 
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Decorridos mais de 10 anos da edição da Lei nº 9.432/97, verifica-se que a 
situação do mercado de trabalho requer uma reavaliação dos percentuais 
mínimos estabelecidos pelas autoridades competentes. Além disso, o 
turismo marítimo nas costas sul-americanas e em especial na brasileira têm-
se tornado um paraíso para as companhias de turismo, com grande 
incremento de cruzeiros marítimos e uma alternativa para a criação de 
novos empregos no setor.  

 

 

Depois de tantos pedidos e apelos parece que o poder público começa a 

interessar-se pelo turismo de cruzeiros marítimos do Brasil. Deputados e partidos 

manifestam-se no sentido de tentar entender melhor o mercado, estudar projetos e 

encontrar seus devidos espaços no crescimento da atividade.  

 

 

4.4 SUPERAÇÃO DO CONFLITO: A TENTATIVA DE HARMONIZAR CRUZEIROS 

E RESORTS 

 

 

Apesar de todas as discussões realizadas em torno do dilema entre cruzeiros 

e resorts, debater sobre o assunto, tem ajudado a acalmar o mercado e incentivar as 

partes a buscarem um entendimento justo para todos.  

 Para Alfredo Lopes, presidente da ABIH do Rio de Janeiro, os cruzeiros não 

afetam o mercado hoteleiro da cidade, ao contrário, para ele os cruzeiros já fazem 

parte da paisagem carioca, eles estimulam o retorno do turista que veio em um navio 

voltar ao destino para conhecer com mais calma a região e acabar por se hospedar 

em algum hotel (AQUINO, 2009). Nascimento (2008), também acredita que cruzeiros 

podem promover destinos: “Quem conhece um paraíso tropical volta para casa com 

o compromisso de breve retorno. A visita rápida aos destinos funciona como apelo 

para uma volta com tempo maior”.  

De acordo com dados da CLIA, depois de conhecerem o local por meio de um 

cruzeiro, metade dos passageiros diz que retornará para passar outro tipo de férias. 
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A associação concluiu que: “O cruzeiro marítimo é um bom meio de se conhecer 

lugares para retornar em férias futuras” (Amaral, 2006). 

Essa ligação entre os setores de maneira estimulativa e compensatória é 

justamente a  proposta da MSC Cruzeiros, oferecer benefícios e vantagens para que 

os hóspedes possam chegar um dia antes às cidades que fazem parte dos roteiros 

da frota, como São Paulo, Santos, Rio de Janeiro e Salvador, para aproveitar com 

conforto os programas locais de entretenimento. O mesmo acontece no Caribe, os 

navios são o cartão de visita dos destinos, os passageiros costumam fazer day use 

nos hotéis. Roberto Fusaro, diretor geral da MSC Cruzeiros para América do Sul, 

explica a proposta da empresa (MSC, 2009): 

 

 
Queremos incentivar o turismo nacional e demonstrar ainda mais nossa 
característica agregadora, pois em uma promoção deste tipo envolvemos os 
principais agentes da cadeia produtiva do turismo. Além disso, estimulamos 
o hóspede a ter uma experiência turística completa, que inclui a parte 
terrestre, aérea e marítima. 

 

 

Amaral ressalta que para se obter melhorias é preciso haver parcerias 

com os ministérios do turismo e dos transportes: “Já contamos com apoio de 

outras entidades como ABAV e Associação Brasileira das Operadoras de 

Turismo (BRAZTOA), mas é preciso fazer mais” (MAIA, 2009). Torre (2002), já 

previa essa alternativa para o mercado: “No futuro, as companhias de navegação 

estarão obrigadas a se integrar com organizadoras de viagens e organizações de 

turismo locais e nacionais para coordenar cruzeiros”. 

Nascimento (2008), no relatório da Abremar, afirma que a reputação das 

operadoras internacionais agrega maior nível de qualidade e credibilidade à marca 

Brasil, ao se posicionar de maneira competitiva no mercado internacional, o país 

estará assinalando um ambiente de negócios altamente favorável, já que Caribe, 

México e Estados Unidos estão praticamente saturados. 

Além da avaliação positiva de custo/benefício que favorece os cruzeiros, não 

se pode negar que a atividade de cruzeiros marítimos está em alta, também, por 
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uma questão de modismo. Existe uma busca expressiva por este tipo de viagem. 

Especificamente no Brasil, sua recente consolidação e seu alcance pela grande 

classe média fazem dos cruzeiros um desejo de consumo para muitos brasileiros 

que nunca estiveram em um transatlântico. O desenvolvimento da atividade no país 

passa por fases de experimentações e ajustes, tanto no âmbito jurídico como já foi 

citado quanto no operacional, pois o que agrada os passageiros europeus e norte-

americanos, pode não agradar os brasileiros.   

Diante de tanta concorrência, garantem o sucesso aqueles que lançam 

novidades ao mercado. Para Renê Hermann, diretor-presidente da Costa Cruzeiros 

na América do Sul, empresa pioneira na criação dos mini-cruzeiros e dos cruzeiros 

temáticos, é importante que haja permanente adequação dos serviços de bordo às 

expectativas do mercado nacional, ele afirma que a Costa não poupa investimentos 

para conquistar a satisfação de seus atuais e potenciais clientes, garantindo preços 

mais convidativos, condições de pagamento facilitadas e promoções especiais 

(Amaral, 2006). Em entrevista para a Revista Isto é Dinheiro, Hermann também falou 

sobre o modismo que a atividade de cruzeiro transformou-se (HERMANN, 2005): 

 

 

É uma questão de cada um trabalhar direito o mercado para fisgar esse 
turista. Destino de viagem é moda, e neste momento os cruzeiros é que 
estão na moda. Cabe a cada um permanecer na moda para atender os 
desejos dos turistas. 

 

 

Os resorts também já ocuparam esta posição, no tempo que eram novidade 

no Brasil muito se questionava a respeito dos impactos socioeconômicos e, 

principalmente, ambientais que eles acarretariam ao país. Também se falava a 

respeito de suas tarifas elevadas, que tornava a atividade restrita a uma minoria de 

brasileiros. Para Queiroga (2008), com as mudanças econômicas e a popularização 

do turismo, ampliaram-se os investimentos em resorts, houve uma adaptação na 

estrutura e nos custos para garantir um consumo de maior escala. Por outro lado, a 

atividade de cruzeiros, antes repleta de glamour e sofisticação, perdeu grande parte 

da formalidade, deixando de ser uma viagem elitista para tornar-se acessível a uma 

maior parcela da população. Hoje, tanto cruzeiros quanto resorts têm outra 



 

 

70

personalidade. Os navios não carregam mais aquela aura dos transatlânticos do 

século XX e os resorts, por sua vez, embora luxuosos, despojaram seus ambientes e 

serviços, adaptando-se aos atuais padrões de consumo e aos novos consumidores. 

Magnavita (2009) acredita que para se tornarem competitivos no mercado, os 

resorts tiveram que efetuar algumas mudanças operacionais e completa: 

 

 
Os resorts e hotéis de lazer se adaptaram para enfrentar a concorrência. 
Melhoraram serviços, programas de animação e ajustaram os preços, 
tornando o produto hoteleiro mais competitivo, deixando para trás a prática 
de valores que afastavam a classe média.  
 
 

Contudo, a diferença de preço entre pacotes turístico de cruzeiros e de 

resorts ainda favorece o primeiro, fator que pode ser decisivos para muitos 

consumidores. Cabe questionar, se esses valores podem ser ainda mais reduzidos, 

tornando essa concorrência menos assimétrica. Ursilli opina sobre a disputa pelo 

mercado: “As empresas concorrentes devem se esforçar para melhorar e poder 

oferecer cada vez mais serviços de qualidade e opções de lazer a um preço melhor 

ao seu cliente” (MENGOZZI, 2006).  

Para Zubaran, uma alternativa seria estudar junto ao governo a possibilidade 

da redução dos impostos cobrados do setor hoteleiro, sobretudo dos encargos 

trabalhista (MATAIS, 2008). São Thiago (2009), representante do Porto Turístico 

Internacional de Santa Catarina, durante o encontro Abremar realizado em 2009 

sugere que a hotelaria brasileira siga realmente esta alternativa: 

  
 
Buscar a redução da sua própria carga tributária para que, ao menos assim, 
certos hotéis e resorts tomem a iniciativa de reduzir as elevadas diárias que 
cobram, tornando-se mais competitivos sem tocarem nas suas margens de 
lucro ou terem que investir em melhores práticas de gestão. 
 
 

Há cerca de 20 anos atrás, o Caribe enfrentou este mesmo conflito. Depois de 

tentar expulsar os transatlânticos da região, constatou-se que seria mais vantajoso 

para a atividade turística e para a economia local, cultivar a integração entre as 

atividades. Diante disso, ações conjuntas entre cruzeiros e resorts puseram fim aos 

conflitos da região. Segundo Martha Koszutski, diretora da Pier 1 – Cruise Experts, 

no mundo todo os resorts convivem com os cruzeiros, portanto, não há motivo para 

no Brasil ser diferente (MENGOZZI, 2006).  
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Percebe-se que pouco a pouco as atividades aprendem a conviver com seus 

concorrentes e o mercado turístico brasileiro caminha rumo à superação deste 

conflito. Durante a cerimônia de abertura da temporada de cruzeiros 2009/2010, 

realizada em 22 de outubro de 2009, Amaral começou sua apresentação pedindo 

para que os agentes de viagens também vendessem resorts, hotéis e pacotes 

aéreos e terrestres, além de cruzeiros. “Há espaço para todo mundo. Todas as 

atividades são complementares” (ABAV, 2009).  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Este trabalho descreveu as atividades de cruzeiros e resorts como foi 

proposto, assim como apontou peculiaridades das ofertas que permitem compará-

las. Deste modo, foi possível contextualizar o conflito pela disputa do mercado – o 

público que aprecia características comuns de cruzeiros e resorts.  

Diante da descrição das atividades de cruzeiros e resorts, o conflito se 

destaca. Com isso, surge a necessidade de solucioná-lo. O mercado turístico 

brasileiro não deveria sustentar desavenças e segregações que atrapalhem seu 

crescimento ou seu reconhecimento internacional. 

Consagrado e respeitado em outros lugares do mundo, o turismo de cruzeiros 

marítimos entrou no Brasil esperando e, de certa forma, impondo seu sucesso. Mas 

como toda novidade recém-chegada a um ambiente desconhecido, causou euforia 

em alguns e medo em outros. Logo, espalharam-se representantes dos armadores 

pelo país a fim de explorar a atividade. Também se apresentaram os turistas 

desejosos de viver a experiência, antes só apreciada por  meio da mídia ou em 

mares estrangeiros. Ao mesmo tempo, espalharam-se também diversas críticas e 

reivindicações da concorrência, neste caso, com destaque para os resorts. 

De fato, os cruzeiros marítimos estremeceram o mercado brasileiro. Um 

grande conflito se formou em torno da atividade. A cada verão os números falam. De 

um lado, o crescimento dos cruzeiros e de outro, a queda da taxa de ocupação dos 

resorts. E ao término de mais uma temporada, a guerra recomeça.  

Os defensores dos cruzeiros lutam para provar o quanto a atividade é 

promissora e benéfica para a economia do país. Do outro lado, os resorts, além de 

cuidarem de seu marketing e renovação, procuram provar que a concorrência é 

desleal e que precisa ser regulada em outros termos. 



 
 

Nesta disputa, que há tempos já atraiu os olhares da mídia e do poder 

público, efetuar alianças pode significar conquistas futuras dentro do setor de 

turismo e fora dele. A Abremar parece seguir esta estratégia. Cessou a discussão e 

deu início à política da boa vizinhança.  

Tentativas isoladas de integração das atividades já vêm ocorrendo, cogitando 

a superação deste conflito. Mas ainda caminha a passos lentos. É preciso mais 

agilidade e empenho do poder público, viabilizar a regulamentação da atividade de 

cruzeiros se faz imprescindível e urgente neste momento. O mercado busca por 

diretrizes, regras, segurança e posicionamento claro.  Ações protecionistas também 

se fazem necessárias no sentido de aprimorar a arrecadação de impostos e impor as 

leis trabalhistas nacionais.  

Contudo, acredita-se que esta seja somente uma fase de adaptação do 

mercado e espera-se que as autoridades competentes intervenham e ajudem a 

resguardar a sustentabilidade de cruzeiros e resorts, de modo que o 

desenvolvimento de um não ocorra em função do retrocesso do outro. Certamente, a 

atividade de cruzeiros, desempenhada de maneira correta, trará diversos benefícios 

para o país, tais como renda, empregos, incentivo ao turismo doméstico e 

divulgação da Marca Brasil. 

Espera-se que outros trabalhos venham a discutir este tema de maneira mais 

aprofundada. A escassez de referências bibliográficas sobre os cruzeiros e o 

conflito, além da dificuldade de contato direto com os representantes institucionais 

das atividades de cruzeiros e resorts, deverá ser superados para que a análise mais 

profunda e detalhada do conflito seja produzida, contemplando então, ações que 

venham a ser executada no sentido de sua superação.  
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ANEXO A 
 

 

LEGISLAÇÃO  

 

  

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 7, DE 15 DE AGOSTO DE 1995  - Altera o art. 178 
da Constituição Federal e dispõe sobre a adoção de Medidas Provisórias 
(LEGISLAÇÃO, PLANALTO) 

 
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do 
art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto 
constitucional: 
 
Art. 1º O art. 178 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação:  
“Art. 178. A lei disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático e 
terrestre, devendo, quanto à ordenação do transporte internacional, observar os 
acordos firmados pela União, atendido o princípio da reciprocidade. 
Parágrafo único. Na ordenação do transporte aquático, a lei estabelecerá as 
condições em que o transporte de mercadorias na cabotagem e a navegação interior 
poderão ser feitos por embarcações estrangeiras."  
Art. 2º Fica incluído o seguinte art. 246 no Título IX - "Das Disposições 
Constitucionais Gerais":  
"Art. 246. É vedada a adoção de medida provisória na regulamentação de artigo da 
Constituição cuja redação tenha sido alterada por meio de emenda promulgada a 
partir de 1995."  
 

 

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 71, DE 05 DE SETEMBRO DE 200 6  

(LEGISLAÇÃO, MTUR) 

 

Nilton Freitas (Presidente do Conselho Nacional de Imigração) 

 

Disciplina a concessão de visto a marítimo estrangeiro empregado a bordo de 
embarcação de turismo estrangeira que opere em águas jurisdicionais brasileiras. 
Não sendo exigido visto de entrada no País ao marítimo que seja portador da 
Carteira de Identidade Internacional de Marítimo ou de documento equivalente. 
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Art. 2º. Não será exigido visto de entrada no País ao marítimo estrangeiro 
empregado a bordo de embarcação de turismo estrangeira que seja portador da 
Carteira de Identidade Internacional de Marítimo ou documento equivalente. 

Art. 3º. O marítimo estrangeiro empregado a bordo de embarcação de turismo 
estrangeira que não seja portador da Carteira de Identidade Internacional de 
Marítimo válida ou documento equivalente e que vier trabalhar em águas 
jurisdicionais brasileiras deverá obter o visto de trabalho previsto no art. 13, inciso V, 
da Lei nº 6.815, de 1980, a partir de autorização do Ministério do Trabalho e 
Emprego. 

Art. 6º. A partir do 91º (nonagésimo primeiro) dia de operação em águas 
jurisdicionais brasileiras, a embarcação de turismo estrangeira deverá contar com 
um mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) de brasileiros em funções técnicas e em 
atividades a serem definidas pelo armador ou pela empresa representante do 
mesmo. 

Art. 7º. Transcorridos cento e oitenta dias da vigência desta Resolução Normativa, 

a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de operação em águas jurisdicionais 
brasileiras, a embarcação de turismo estrangeira deverá contar com um mínimo de 
25% (vinte e cinco por cento) de brasileiros em vários níveis técnicos e em diversas 
atividades a serem definidas pelo armador ou pela empresa representante do 
mesmo. 

Art. 8º. Os brasileiros recrutados no Brasil e embarcados para laborar apenas 
durante a temporada de cruzeiros marítimos pela costa brasileira deverão ser 
contratados pela empresa estabelecida no Brasil ou na ausência desta, pelo agente 
marítimo responsável pela operação da embarcação, cujo contrato de trabalho será 
vinculado à legislação trabalhista brasileira aplicável à espécie. 

 

 

LEI N.° 11.727 DE 23 DE JUNHO DE 2008  - Conversão da Medida Provisória 413 

(LEGISLAÇÃO, PLANALTO) 

 

Presidência da República - Casa Civil 

Dispõe sobre medidas tributárias destinadas a estimular os investimentos e a 
modernização do setor de turismo, a reforçar o sistema de proteção tarifária 
brasileiro, a estabelecer a incidência de forma concentrada da Contribuição para o 
PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins 
na produção e comercialização de álcool. 



 
 

 

PROJETO DE LEI Nº DE 2009  

(LEGISLAÇÃO, CÂMARA) 

 

Deputado Bruno Rodrigues – PSDB 

 

JUSTIFICAÇÃO: A Lei nº 9.432/97, excetua as atividades marítimas de turismo, 
transferindo ao Ministério do Trabalho e Emprego, por meio do Conselho Nacional 
de Imigração, a competência para normatizar o percentual mínimo de brasileiros que 
deverão trabalhar nas embarcações de turismo. Decorridos mais de 10 anos da 
edição da lei, verifica-se que a situação do mercado de trabalho requer uma 
reavaliação dos percentuais mínimos estabelecidos pelas autoridades competentes.



 
 

 

Além disso, o turismo marítimo nas costas sul-americanas e em especial na 
brasileira têm-se tornado um paraíso para as companhias de turismo, com grande 
incremento de cruzeiros marítimos e uma alternativa para a criação de novos 
empregos no setor. Dentro desse contexto, estamos propondo modificações dos 
arts. 1º, 2º e 4º, da Lei 9.432/97, para estabelecer que a embarcação de turismo 
estrangeira deverá conter um mínimo de 50% de brasileiros do total de profissionais 
existentes a bordo, em vários níveis técnicos. E, ainda, estamos dando definição 
para a operação contínua com vista a uma melhor aplicação da lei. 

 

Altera os arts. 1º, 2º e 4º da Lei nº 9.432, de 08 de janeiro de 1997. 

 ‘Art. 4° Para efeito desta Lei são estabelecidos o  s seguintes critérios: 

I – nas embarcações de bandeira brasileira serão necessariamente brasileiros o 
comandante, o chefe de máquinas e dois terços da tripulação; 

II – a partir do trigésimo primeiro dia de operação contínua em águas jurisdicionais 
brasileiras a embarcação de turismo estrangeira deverá contar com um mínimo de 
cinqüenta por cento de brasileiros do total de profissionais existentes a bordo, em 
vários níveis técnicos; 

III – os brasileiros recrutados no Brasil e embarcados para trabalhar em cruzeiros 
marítimos pela costa brasileira deverão ser contratados por empresa estabelecida no 
Brasil ou na ausência desta, pelo marítimo responsável pela operação da 
embarcação cujo contrato de trabalho será vinculado à legislação trabalhista 
brasileira aplicável à espécie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO B 

 

 

SUPOSTA ACUSAÇÃO   

 

 

 


