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RESUMO 

 

A cada ano cresce o número de consumidores brasileiros que se sentem atraídos a 

realizar uma viagem num cruzeiro marítimo. O objetivo principal deste estudo é 

analisar o perfil dos consumidores brasileiros de cruzeiros marítimos na costa 

brasileira e apresentar o que essa experiência pode proporcionar a eles e qual é o 

seu grau de satisfação e recomendação desse tipo de viagem. Para entender melhor 

a sua história, realizou-se um panorama da evolução mundial dos cruzeiros em 

paralelo ao avanço da tecnologia no contexto dos transportes e do turismo. 

Igualmente foi exposta a situação do mercado nacional e internacional de cruzeiros 

no contexto da economia da experiência. A metodologia de pesquisa aplicada 

consiste em um questionário estruturado, distribuído via internet que viabilizou 

conhecer e avaliar as sensações de um grupo de consumidores brasileiros e o seu 

grau de satisfação referente à sua experiência num cruzeiro. Os resultados obtidos 

sugerem que os cruzeiros possuem um alto nível de satisfação e fidelização, pois 

alcança várias pessoas devido à facilitação da sua compra e do grande número de 

pessoas que recomendam essa experiência. Assim, o mercado brasileiro vem 

ganhando importância mundial e merece ações dos profissionais do ramo que 

possibilitem o desenvolvimento do setor de cruzeiros e do turismo brasileiro de forma 

consciente e sustentável. 

 

Palavras-chave: Turismo. Cruzeiros marítimos. Experiência. Consumidores 
brasileiros. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Each year a growing number of Brazilian consumers are attracted to conduct a trip 
on a cruise. The main objective of this study is to analyze the profile of Brazilian 
consumers cruise along the Brazilian coast and presenting what this experience can 
provide to them and what is their level of satisfaction and recommendation of this 
kind of trip. To better understand its history, there was an overview of developments 
in the world of cruising parallel to the advancement of technology in the context of 
transport and tourism. Also exposed was the situation of the domestic and 
international cruises in the context of the experience economy. The research 
methodology applied consists of a structured questionnaire, distributed via internet 
enabler know and evaluate the feelings of a group of Brazilian consumers and their 
degree of satisfaction regarding your experience on a cruise. The results suggest 
that cruises have a higher level of satisfaction and loyalty because it reaches many 
people due to its facilitation of the purchase and the large number of people who 
recommend this experience. So the market is gaining worldwide importance and 
deserves actions of industry professionals to enable the development of the cruise 
industry and tourism Brazilian consciously and sustainably. 
 
 
Keywords: Tourism. Sea cruises. Experience. Brazilian consumers. 
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INTRODUÇÃO 

 

O mercado de cruzeiros marítimos está em pleno desenvolvimento no Brasil. 

A cada ano novos navios chegam e novos consumidores têm a oportunidade de 

realizar essa experiência que contribui para a movimentação econômica das cidades 

em que visitam. As companhias de navegação internacionais estão cada vez mais 

atraídas a investir no mercado consumidor brasileiro que cresce em número e renda, 

tendo em vista o extenso litoral brasileiro bastante propício para esse tipo de 

turismo. 

Para se ter uma ideia desse crescimento, na temporada de 2009/2010, que 

iniciou em outubro de 2009 terminando em maio de 2010, o Brasil recebeu 18 

navios, que fizeram ao todo 407 cruzeiros, sendo 40 deles temáticos. Esse 

segmento cresce, em média, 33% ao ano no país, graças ao tipo de cruzeiro de 

pequeno percurso, com duração de até 10 dias de navegação, segundo dados da 

Associação Brasileira de Representantes de Empresas Marítimas (ABREMAR, 

2011). 

Já na temporada iniciada em novembro de 2011 e finalizada em maio de 

2012, transportou mais de 800 mil pessoas no Brasil em 17 navios. Esse número faz 

parte de 5% dos 16,3 milhões de pessoas que viajaram de navio no mundo em 

2011, de acordo com a Cruise Lines International Association (CLIA). O Brasil já é 

um dos cinco maiores mercados de cruzeiros no mundo, mas precisa de 

investimentos na infraestrutura portuária, um elemento importante para a inclusão de 

novos destinos, segundo declara o presidente da ABREMAR, Ricardo Amaral 

(FRIAS, 2012). 

Dada à importância atual desse mercado e o seu crescimento no Brasil, o 

objetivo deste estudo é analisar o perfil do consumidor brasileiro de cruzeiros 

marítimos na costa brasileira e na América do Sul e entender como se dá essa 

experiência, avaliar o seu grau de satisfação e recomendação dessa viagem. 

O foco desse trabalho é a análise dos sentimentos e pensamentos dos 

consumidores de cruzeiros marítimos em relação a essa experiência na temporada 

brasileira. O perfil de consumidor posto em evidência neste estudo é o brasileiro, 

que faz o percurso nacional e internacional, com início e fim dos cruzeiros em portos 

nacionais. 
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O primeiro capítulo trata do percurso histórico do transporte aquaviário e sua 

evolução até se tornar uma prática turística que é o cruzeiro marítimo. É feito um 

paralelo com a evolução tecnológica e o mercado turístico tanto em âmbito nacional 

como internacional. 

O segundo capítulo refere-se ao mercado consumidor dos cruzeiros 

marítimos, abrangendo inicialmente o mercado consumidor mundial e 

posteriormente o mercado consumidor brasileiro. Nessa seção também é salientada 

a questão do novo rumo do mercado atual que é a segmentação de mercado. 

No terceiro capítulo examina-se a experiência nos cruzeiros marítimos e a 

economia da experiência. Os fatores que podem influenciar essa experiência estão 

relacionados às dimensões de acordo com os autores americanos Hosany e Witham 

(2010) e nortearam a pesquisa aplicada e exposta nesta tese sobre a experiência 

dos consumidores brasileiros nos cruzeiros marítimos na temporada brasileira. 

No quarto capítulo é feita uma explanação da metodologia aplicada na 

pesquisa exploratória e quantitativa, distribuída por meio da internet, que possibilitou 

observar o comportamento dos participantes e seu grau de satisfação da experiência 

num cruzeiro marítimo com início e fim em portos nacionais. Cada item do 

questionário foi descrito para maior entendimento dos resultados, os quais estão 

expostos no quinto capítulo deste trabalho. 

Por fim, a monografia se encerra com as considerações finais extraídas a 

partir do referencial teórico encontrado sobre o tema e da pesquisa aqui aplicada. 
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1 CRUZEIROS MARÍTIMOS: PERCURSO HISTÓRICO E EVOLUÇÃO 

 

Para delimitar o início do turismo marítimo na História é preciso atentar para o 

avanço da tecnologia ao longo dos anos, que influencia notoriamente o modo de 

vida das pessoas e o cenário mundial do turismo. Os meios de transportes são 

elementos fundamentais para que a atividade econômica se desenvolva, inclusive o 

setor turístico. 

O transporte é um meio inventado pelo homem para transportar pessoas ou 

objetos de uma parte para outra. O homem precisa se alimentar e por isso criou 

essa maneira de percorrer outros territórios em pouco tempo em busca de novos 

alimentos. Criou a carruagem, o barco, o trem e posteriormente o avião. O veículo 

de rodas foi um dos primeiros que possibilitou ao homem levar mais peso a uma 

velocidade maior (TORRE, 2002). 

Torre (2002) destaca que o transporte aquaviário é um meio que pode ser 

utilizado para se fazer viagens turísticas em que o indivíduo sai do seu lugar de 

origem em direção a um destino, com a finalidade de desfrutar do atrativo que 

motivou a viagem. Para efeitos turísticos um barco é muito mais que isso, por se 

tratar de um transporte aquaviário utilizado para chegar a lugares afastados e que 

também pode servir muitas vezes como hotel flutuante. 

De fato, as embarcações inicialmente eram utilizadas como meio de 

transporte para alcançar outros continentes, em que o maior fator motivacional era 

explorar os recursos naturais que outro local possuía. O elemento econômico era a 

principal motivação do deslocamento pelos colonizadores, predominantemente 

europeus, e acabavam propiciando novas descobertas territoriais. No início, viravam 

colônias de exploração e posteriormente os novos moradores vinham povoar aquele 

continente. Por isso, precisavam de grandes estruturas navais para transportar seus 

pertences. 

O começo da história dos cruzeiros marítimos dá-se em meados de 1840, em 

que o transporte de imigrantes e também de cargas entre a Europa e a América do 

Norte era expressivo até o ano de 1921, quando o fluxo migratório entre os países 

foi restringido – segundo conta o presidente da Associação Brasileira de Cruzeiros 

Marítimos (ABREMAR), Ricardo Amaral (2006). 
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A princípio, mesmo com a preocupação em tornar a viagem o mais agradável 

possível realizando festas e diversões durante o roteiro que levava dias em alto mar, 

o navio era o meio de transporte para atingir o local onde se realizaria o motivo da 

viagem. Portanto, considerava-se chegar o mais rapidamente possível. A empresa 

Cunard Line foi pioneira nesse tipo de travessia, oferecendo segurança e conforto no 

trajeto de Nova York a Liverpool (figura 1). 

 

 

 

Figura 1: Propaganda da empresa Cunard Line 
Fonte: Google Imagens 

 

 

No período de 1919 a 1939 os dirigíveis começaram a aparecer e contestar a 

soberania absoluta dos transatlânticos nas viagens intercontinentais que ofereciam 

rapidez e conforto. Os aviões da época não eram tão confortáveis e o charme de 

uma viagem transatlântica era difícil de ser batida (ABREMAR, 2012). 

Nesse mesmo período, nos Estados Unidos, vigorava a Lei Seca, em que os 

americanos estavam proibidos de consumirem bebidas alcoólicas, inclusive nos 

navios de bandeira norte-americana (PALHARES, 2002). A solução foi abrir seus 

portos para os navios de bandeira panamenha, visto que para os cruzeiros de 

bandeira estrangeira o consumo de álcool estava liberado. 

No Reino Unido, na década de 1960, o governo que só permitia que seus 

cidadãos viajassem para fora do país com uma quantia mínima, terminou por 

incentivar o crescimento dos cruzeiros marítimos, à medida que guardavam para 
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utilizar a moeda estrangeira quando desembarcassem no destino turístico, já que 

dentro do navio inglês eles utilizavam as libras (PALHARES, 2002). 

Neste mesmo período, com o advento dos primeiros aviões Boeing, a vitória 

da aviação sobre o transporte marítimo de passageiros regulares foi claramente 

visível. Alguns armadores ainda tentaram resistir, deslocando seus navios para 

mercados secundários, mas essa solução mostrou-se pouco eficaz. 

O uso turístico das embarcações iniciou-se em meados do século XIX, com a 

consolidação dos navios movidos a vapor e foram se desenvolvendo até chegarem à 

grande disputa entre diversas companhias marítimas com navios de alta velocidade 

e arquitetura naval expressiva levando luxo e conforto aos passageiros (AMARAL, 

2006). 

Dessa forma, surge a ideia dos cruzeiros marítimos como um segmento do 

turismo marítimo que está focado na dedicação do entretenimento e não no mero 

deslocamento do passageiro ao destino final. Desde então, a cada ano há um 

lançamento de novos navios, podendo atrair um novo público em relação aos anos 

anteriores. 

O próprio avanço da tecnologia e, consequentemente dos transportes e seus 

elementos, está associado com a expansão em larga escala do turismo em que a 

mobilidade de um número maior de pessoas pode ter um alcance superior em 

menos tempo. Na figura 2 pode-se observar o resumo dessa evolução do transporte 

marítimo ao longo dos anos. 

 

 

Período Acontecimentos históricos 

Pré-
industrial 

 Embarcações a vela. 

 Viagens muito longas e com duração imprevista. 

1800 a 1900 
 Navios a vapor – velocidade de 15 km/h 

 Cunard Line 

1900 a 1950 

 Ferries providos de pouca infraestrutura 

 Linhas regulares 

 Surgem os cruzeiros luxuosos 

 Navio ‘Queen Mary’ 
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1950 a 1970 

 Aviões ultrapassam os navios nas rotas regulares 

de passageiros 

 Cruzeiros turísticos com pacotes aéreos 

Figura 2: Evolução dos transportes marítimos. 
Fonte: Elaboração própria adaptado de Palhares (2002). 

 

 

Palhares (2002) afirma que o transporte aéreo pode induzir de um lado o fim 

do transporte marítimo de passageiros da linha regular, porém, de outro lado pode 

incrementar o fenômeno dos cruzeiros marítimos, de forma que os passageiros de 

outras partes do mundo podem voar até o porto de origem para fazer um cruzeiro. 

Portanto, um brasileiro pode viajar até a Grécia e realizar um cruzeiro pelas ilhas 

gregas. Também há a possibilidade de o passageiro viajar de navio para um 

determinado destino e voltar para o porto de origem de avião. 

O pacote turístico que engloba passagem aérea intercontinental, hospedagem 

na cidade do porto de embarque e a viagem de cruzeiro é um segmento do mercado 

de cruzeiros que consolida esse setor como atividade turística, porque mostra 

claramente que o passageiro busca ter a experiência de cruzeiro e ao mesmo tempo 

visitar outro país. 

 

1.1 O CRUZEIRO COMO ATIVIDADE TURÍSTICA 

 

O transporte torna-se indispensável para que o fenômeno turístico ocorra. Ele 

é uma força fundamental para levar o turista aos destinos, onde ele tem a 

oportunidade de usufruir não só dos atrativos que o motivaram a fazer a viagem, 

mas também dos meios de hospedagem, de alimentação, da cultura local e com 

isso, movimentar a sua economia (TORRE, 2002). 

Nos cruzeiros há uma interação com o ambiente interno do navio e com o 

ambiente externo das cidades que fazem parte do seu itinerário. As pessoas que 

embarcam no navio têm a oportunidade de conhecer diversos locais conforme o 

trajeto estipulado. O itinerário pode variar entre o sudeste e o nordeste brasileiro ou 

a América do Sul. Dessa forma, o transatlântico serve como transporte turístico, em 

que o turista é transportado de uma cidade que não faz parte do seu entorno 
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habitual e o leva a vários destinos turísticos, de uma maneira confortável, já que seu 

meio de hospedagem é o próprio navio. 

Embora o navio fique atracado poucas horas nos portos de escala, o visitante 

tem a oportunidade de descer do navio e vislumbrar alguns atrativos das cidades. 

Assim, os visitantes do cruzeiro conseguem obter uma amostra do que a cidade tem 

para oferecer em termos turísticos e podem optar por retornar posteriormente para 

conhecer melhor o destino (ABREMAR, 2008). 

Na figura 3, encontra-se um exemplo de roteiro de sete noites pela costa 

brasileira, em que o destino principal é o nordeste brasileiro, culminando na cidade 

de Salvador (BA). Nota-se que tanto o porto de embarque como o desembarque 

encontra-se na cidade do Rio de Janeiro e seu roteiro apenas inclui cidades do país, 

caracterizando um cruzeiro nacional. 

O cruzeirista possui somente poucas horas para visitar as cidades de escala: 

Búzios, Ilhéus e Salvador. Portanto, o turista não terá tempo para conhecer os 

atrativos mais afastados da costa, visto que há um horário previsto para o navio 

zarpar. Ele terá que voltar à cidade posteriormente se desejar fazer uma viagem 

mais demorada. 

 

 

Dia Data Porto Chegada Partida 

1 Dom 27 jan Rio de Janeiro - 18:00 

2 Seg 28 jan Búzios 08:00 18:00 

3 Ter 29 jan Navegando - - 

4 Qua 30 jan Ilhéus 09:00 18:00 

5 Qui 31 jan Salvador 08:00 17:00 

6 Sex 01 fev Navegando - - 

7 Sáb 02 fev Rio de Janeiro 08:00 - 

Figura 3: Itinerário de sete noites na costa brasileira, no navio MSC Orchestra 
Fonte: MSC Cruzeiros

1
, 2013. 

 

 

Esse é um exemplo de roteiro feito na costa brasileira, contudo ele pode 

variar em relação à duração e os destinos de acordo com cada companhia. Trata-se 

                                                           
1
 Disponível em: <http://www.msccruzeiros.com.br>. Acesso em 25 jan. 2013. 
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de um modelo padrão de itinerário, porquanto não há muitos portos com 

infraestrutura adequada para receber uma quantidade grande de passageiros. 

Dessa forma, as companhias ficam limitadas e não conseguem diversificar suas 

rotas. 

Na figura 4 logo abaixo são mostrados os portos de escalas que fazem 

embarque e desembarque de passageiros dos cruzeiros no país. 

 

 

Figura 4: Principais portos brasileiros na temporada de 2010/2011. 
Fonte: Estudo ABREMAR; FGV, 2011 

 

 

 



21 

 

Segundo o estudo feito recentemente pela ABREMAR em parceria com a 

FGV (2011), os cruzeiros beneficiam os destinos estimulando a sua economia, 

aumentando o fluxo de turistas, gerando empregos e movimentando divisas das 

cidades de escala. Além de servir como uma forma de promover os destinos tanto 

nacional como internacionalmente. Por isso, a infraestrutura portuária é um fator 

relevante para que o crescimento desse setor permaneça constante no Brasil. 

O cruzeiro engloba um conjunto de elementos turísticos para que o viajante 

possa tirar proveito do momento em que está se deslocando para o destino final e 

torna-se então o próprio destino turístico. A motivação da viagem está relacionada 

principalmente com o que o navio oferece e faz com que o destino final não seja o 

principal objetivo da viagem. Com isso, deduz-se que o destino primário do viajante 

é o cruzeiro e os destinos secundários são as cidades em que o navio irá aportar 

(TORRE, 2002). 

Uma família que decide fazer uma viagem nas férias e opta por realizar um 

cruzeiro pelas águas do Caribe consegue atrelar o prazer de ir para um lugar 

diferente do usual para poder descansar e também consegue aproveitar um 

momento de lazer num ambiente que reúne gastronomia e entretenimento, enquanto 

se está em movimento. Os elementos necessários para o turismo já estão reunidos 

num só lugar. 

Em relação aos estudos dos autores Palhares (2002) e Torre (2002), observa-

se que inicialmente o principal motivo para a realização da viagem de navio era 

descobrir novos territórios para exploração econômica. O comércio era o maior 

objetivo. A questão turística dos cruzeiros marítimos começou a ser abordada no 

momento em que os aviões a jato foram utilizados para deslocamento dos 

passageiros. Com isso, as companhias de navegação começaram a entender que 

precisavam mudar o seu foco de atuação e passaram a investir nas atividades de 

entretenimento, gastronomia e diversão a bordo. (AMARAL, 2006) 

O Ministério do Turismo define a atividade náutica como sendo um setor que 

pode contribuir para o desenvolvimento da atividade turística, principalmente em se 

tratando dos cruzeiros. As empresas de cruzeiros não são as únicas que ganham 

com isso. A economia dos lugares onde os navios fazem escala é movimentada 

quando os turistas dos cruzeiros consomem nesses locais. 
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A atividade náutica, quando atrelada ao turismo, possui características que 
a diferenciam do simples ato de navegação. O Turismo Náutico, portanto, 
não se configura pela utilização da embarcação como simples meio de 
transporte, mas como principal motivador da prática turística. (BRASIL, p. 
11, 2010). 

 

 

A variedade de entretenimento oferecida no navio passou a ser o principal 

atrativo para os que buscam lazer em seu tempo livre. O turismo ganhou espaço 

nesse setor que a cada temporada conta com novos consumidores que se encantam 

com os transatlânticos. 

O dicionário Aurélio Ferreira (2010) da língua portuguesa define cruzeiro 

como uma “viagem de navio de passageiros em visita a vários portos”. O aspecto 

turístico não está inserido, somente o fator deslocamento, que vem da palavra 

cruzar, que significa ir de um porto ao outro. É um conceito sem ênfase ao aspecto 

turístico, usado de forma corriqueira. 

No âmbito do turismo, o conceito de cruzeiro vai além do deslocamento de um 

local ao outro. A cada momento aparece um novo pensamento de acordo com o 

contexto mercadológico do setor que está em pleno desenvolvimento. O Ministério 

do Turismo, de acordo com o Decreto nº 7.381 (BRASIL, 2010) considera como 

embarcação de turismo:  

 

 

A construção inscrita na autoridade marítima, apta ao transporte de 
pessoas, que possua como finalidade a oferta de serviços turísticos, e os 
navios estrangeiros que operam mediante fretamento por agências de 
turismo brasileiras ou por armadores estrangeiros com empresa cadastrada 
no Ministério do Turismo. (BRASIL, p. 16, 2010) 

 

 

Em paralelo a essa definição de embarcação de turismo, está o conceito de 

Turismo Náutico de Cruzeiro, um dos segmentos de mercado do turismo náutico 

definido pelo Ministério do Turismo, estabelecido pelo Decreto nº 7.381, de 2 de 

dezembro de 2010. O decreto declara que o cruzeiro marítimo ou fluvial constituem 

na “prestação de serviços conjugados com transporte, hospedagem, alimentação, 

entretenimento, visitação de locais turísticos e serviços afins, quando realizados por 

embarcações de turismo.” (BRASIL, p.17, 2010). 
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Pela variedade de opções de lazer oferecidas dentro do navio somada ao 

conforto e qualidade das acomodações, um cruzeiro pode ser definido como um 

“Resort Flutuante”, segundo o presidente da ABREMAR, Ricardo Amaral. Esse 

conceito foi estabelecido na década de 1990 quando a companhia Royal Caribbean 

começou a inovar com os navios de grande porte, oferecendo uma capacidade 

considerável de leitos e benefícios tangíveis e intangíveis aos seus hóspedes. Como 

em um resort, um navio de cruzeiro oferece as mesmas atividades de uma forma 

exclusiva. Além disso, os cruzeiristas têm a oportunidade de conhecer e usufruir dos 

atrativos das cidades em que desembarcam. 

Numa pesquisa realizada em São Paulo pela ABREMAR e outras duas 

organizações (2006) com cruzeiristas que desembarcavam no porto de Santos, há 

uma comparação entre uma viagem com hospedagem num resort e uma viagem 

num cruzeiro. Ela revelou que pouco menos da metade dos viajantes costumam se 

hospedar num resort quando viajam para outra cidade no Brasil. Quase 80% dos 

entrevistados disseram que não trocariam uma viagem de cruzeiro por uma viagem 

no Brasil com estada em um resort. 

 

 

Os hotéis resorts são grandes complexos localizados próximos ao mar ou 
áreas verdes, com ênfase em lazer, recreação e prática de esportes. (...) As 
atividades esportivas e os eventos culturais são, em muitas das vezes, 
organizados por monitores da equipe de animação. Para manter um 
ambiente descontraído, a arquitetura e a decoração desses hotéis são 
alegres e despojadas, para deixarem os hóspedes bem à vontade 
(LOHMANN, p.402, 2008). 

 

 

A similaridade entre essas duas categorias em termos de oferta turística é 

evidente. Embora os transatlânticos possam oferecer um diferencial por ser 

itinerante e conceder o direito à visitação nos portos de parada. Outras 

possibilidades contidas somente num cruzeiro são os serviços do cassino e do free 

shop – lojas com artigos importados livres de impostos – que só podem funcionar 

em alto mar, longe da costa brasileira, devido às restrições conforme a lei territorial. 

Segundo Amaral (2006), o conceito de “destino turístico itinerante” se tornou 

visível em 1999, com a criação do maior navio do mundo até aquele momento, o 

Voyager of the Seas, da companhia Royal Caribbean International, representado na 

figura 5. O navio é uma verdadeira cidade turística, com sistemas de geração e 
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distribuição de energia elétrica, ar condicionado e distribuição de água doce, sistema 

de coleta e tratamento de esgoto, sistema de distribuição de canais de televisão, 

telefonia, internet, posto médico, teatro, tudo que uma cidade tem direito. O navio 

pesa 138 mil de tonelagem bruta – a qual se refere ao seu volume total e de todos 

os seus compartimentos fechados – possui 15 decks (andares), dez piscinas e até 

uma área para patinação no gelo. 

 

 

Bandeira: Americana 

Passageiros: 3114 

Tripulantes: 1181 

 

Figura 5: Navio Voyager of the Seas (Royal Caribbean). 
Fonte: Mundo Cruzeiros, 2013 

 

 

A transformação do conceito de “resort flutuante” para “destino turístico 

itinerante” veio em função do direcionamento do foco para o passageiro e as 

atividades a bordo. Uma nova proposta surgia na medida em que o navio começou a 

fazer menos escalas e os cruzeiristas tinham mais tempo de aproveitar as atrações a 

bordo consumindo mais, e com isso, trazendo maior rentabilidade à empresa 

(AMARAL, 2006). 

É importante destacar que os cruzeiros marítimos estão classificados em 

categorias, de acordo com o decreto citado anteriormente, em cruzeiro de 

cabotagem, cruzeiro internacional, cruzeiro de longo curso e cruzeiro misto.  

O cruzeiro de cabotagem é aquele cuja viagem tem início e término em porto 

nacional, com trânsito exclusivo em portos e pontos nacionais. O cruzeiro 

denominado internacional é aquele cuja viagem tem início e término em qualquer 

porto estrangeiro podendo ter o início em porto estrangeiro e término em porto 

nacional, ou início em porto nacional e término em porto estrangeiro. O cruzeiro de 

longo curso é aquele realizado entre portos brasileiros e estrangeiros. O cruzeiro 
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misto caracteriza-se pela viagem ter início e término em porto nacional, com trânsito 

em portos e pontos nacionais e portos estrangeiros (BRASIL, p. 17-18, 2010). 

No Brasil, geralmente os cruzeiros de longo curso acontecem quando eles 

atravessam o oceano vindo da Europa em direção à costa brasileira para iniciar a 

temporada de verão, já que na Europa é inverno. Dessa forma as empresas de 

navegação não acumulam gastos mantendo os navios sempre em uso. 

Os navios são geralmente de origem europeia. A Costa Cruzeiros e a MSC 

Cruzeiros, por exemplo, são empresas italianas e muitas de suas características são 

de tradição europeia. Desde o tempero da comida, à festa de apresentação do 

comandante, o costume de dar gorjeta, o estilo da decoração e até mesmo a forma 

de servir os passageiros. 

O cruzeiro de cabotagem, de longo curso e o misto são os que se destacam 

na temporada brasileira de cruzeiros marítimos. São eles que apresentam a maioria 

dos impactos econômicos relevantes tanto em nível nacional como local. 

Sobressaem os gastos derivados dos cruzeiristas, tripulantes e os gastos dos 

armadores, como indicado na figura 6 (ABREMAR, FGV, p. 10, 2011). 

 

 

 

Figura 6: Impactos econômicos de cruzeiros marítimos no Brasil 
Fonte: ABREMAR, FGV, p. 11, 2011 
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Os impactos econômicos são visíveis e consideráveis, demonstrando que 

esse setor deve ser estudado e observado pelo governo como uma atividade 

rentável e que precisa de investimento para que continue a crescer de forma 

sustentável. 

Segundo dados deste estudo, os impactos totais diretos e indiretos dos 

armadores e dos cruzeiristas foram de R$1,4 bilhão, sendo R$ 893,5 milhões 

gerados pelos gastos dos armadores com compras de suprimentos, custos 

portuários e combustíveis e R$ 522,5 milhões gerados pelos gastos dos cruzeiristas 

nos portos de embarque, desembarque e de trânsito, realizados somente na 

temporada brasileira de 2010/2011. 
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2 MERCADO CONSUMIDOR DE CRUZEIROS MARÍTIMOS 

 

Para entender como se configura o mercado consumidor de cruzeiros é 

preciso atentar primeiro para alguns conceitos de mercado no contexto do turismo. 

 

 

O mercado do turismo é caracterizado por grupos de pessoas que são 
compradoras potenciais ou reais de produtos turísticos. Esses indivíduos 
têm desejos específicos ou necessidades de viajar e possuem recursos 
suficientes para pagar os custos da viagem (PETROCCHI, p.19, 2004). 

 

 

Esses grupos de pessoas compradoras são os consumidores que conhecem 

os serviços, considerados consumidores reais, e aqueles que ainda não conhecem 

os serviços são os consumidores potenciais. O produto turístico é composto por um 

complexo de bens e serviços em um espaço próprio, onde ocupa suas 

peculiaridades. Sendo assim, o mercado do turismo se caracteriza por ofertas de 

promessas de satisfação do destino escolhido, indo ao encontro de uma experiência 

pessoal intangível (PETROCCHI, 2004). 

O setor de turismo náutico de cruzeiro possui as mesmas características que 

um produto turístico: 

 

 

a) perecibilidade – se perde por não vender; b) heterogeneidade – ampla 
combinação de variáveis que tornam a viagem uma experiência única; e c) 
complementaridade – consiste em uma série de serviços que se combinam 
para formar a experiência do cruzeiro (ANDRADE, p.22, apud MILL, 2012). 

 

 

Entende-se dessa forma, que a quantidade de cabines disponíveis não pode 

ser recuperada caso não seja ocupada. Há uma variedade de serviços oferecidos de 

acordo com o navio que o consumidor irá escolher. Essa escolha dependerá do seu 

gosto e o diferencial que estiver agregando valor ao produto cruzeiro marítimo. Toda 

essa combinação de características fará dessa experiência um misto de emoções e 

lembranças. 

Essas características podem produzir efeitos na sua comercialização. Os 

clientes-turistas participam de modo ativo na criação do produto, e a qualidade dos 
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serviços está diretamente ligada à habilidade e a capacidade de relacionamento da 

gestão de pessoas envolvida, no caso a tripulação do navio. Essa heterogeneidade 

dos múltiplos subprodutos que compõem o produto em questão requer uma 

atualização do estudo do comportamento do consumidor através de pesquisas sobre 

a qualidade dos serviços prestados e da satisfação em relação a sua experiência 

(CASSAR; DIAS, 2005). 

Do ponto de vista do consumidor, “o produto turístico pode ser compreendido 

como uma série de produtos individualizados e que, ao se agruparem, tornam-se o 

produto turístico em si”, segundo afirmam Cassar e Dias (p.184, 2005). Os autores 

ainda destacam os componentes essenciais pelos quais são formados os produtos 

turísticos: transporte, hospedagem, alimentação e atrativos. Portanto, o cruzeiro 

marítimo pode ser considerado um produto turístico, pois é composto de todos esses 

elementos conjuntamente. 

O navio como meio de transporte, as cabines são os meios de hospedagem, 

a alimentação está incluída e são servidas nos diversos restaurantes. Os atrativos 

são serviços prestados e os equipamentos à disposição dos cruzeiristas. Eles 

podem ser as atividades recreativas, as praias dos locais visitados, a piscina, o 

teatro, entre outros. Esses atrativos são os elementos que envolvem a motivação 

central para a escolha desse tipo de viagem (CASSAR; DIAS, 2005). 

O mercado de cruzeiros marítimos começou com as companhias europeias e 

logo em seguida com as norte-americanas que são as que lideram o topo de 

consumidores no mundo. Dados da CLIA (2012) revelam que há um constante 

crescimento do número de passageiros ao longo dos anos. Entre 1980 e 2012 a 

estimativa é de 225 milhões de hóspedes em relação às frotas disponíveis no 

mundo. Sendo que 188 milhões de passageiros vindo somente da América do Norte 

e 37 milhões de outras partes do globo terrestre. 

Os Estados Unidos lideram em termos de emissores mundiais de turistas de 

cruzeiros, e sua demanda se concentra nas regiões mais próximas, fazendo com 

que o Caribe seja o principal destino turístico de cruzeiros da atualidade (ANDRADE, 

2012). Por isso, as principais linhas de cruzeiro que controlam o setor mundialmente 

são a Carnival Corporation (origem britânico-norte-americana), Royal Caribbean 

International (americana) e Star Cruises Group. 
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Os principais mercados consumidores do mundo estão explicitados na tabela 

1, em que o Brasil encontra-se na quinta posição. 

 

Tabela 1: Ranking mundial do mercado de cruzeiros marítimos em 2011 

Posição e País Número de Cruzeiristas 

1. Estados Unidos 10,1 milhões 

2. Inglaterra 1,65 milhão 

3. Alemanha 1,26 milhão 

4. Itália 850 mil 

5. Brasil 800 mil 

Fonte: ABREMAR e FGV, 2011 

 

 

O crescimento do setor de cruzeiros no Brasil está ganhando notoriedade 

mundial. Em 17 de dezembro de 2012, a ABREMAR foi escolhida, junto com nove 

entidades globais relacionadas a cruzeiro marítimo, para fazer parte de uma única 

organização mundial, a Cruise Lines International Association (CLIA), que tem por 

objetivo promover a indústria de cruzeiros no mundo, através de uma só voz, 

beneficiando agentes de viagens e parceiros do ramo (CLIA, 2012). 

Para entender melhor como se forma o mercado de cruzeiros no turismo, na 

figura 7 são apresentados os principais participantes dos impactos econômicos 

provocados por essa cadeia de turismo.  

 

 

Figura 7: Participantes dos impactos na cadeia de turismo 
Fonte: ABREMAR; FGV, 2011 
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A leitura da figura 7 pode ser feita da seguinte forma: A agência de viagem 

que faz a comercialização do produto cruzeiro marítimo recebe comissão das 

empresas de navegação pela intermediação das vendas (reservas) das cabines. 

Para que a viagem de cruzeiro ocorra é necessário que o consumidor contrate um 

serviço de transporte até o porto de embarque, utilizando-se de transporte aéreo 

caso a cidade de origem se situe em outro estado ou país. O transporte rodoviário e 

o táxi também são outras opções de deslocamento até o porto.  

Chegando às cidades de escala do cruzeiro, o receptivo local poderá 

recepcionar e realizar excursões curtas com os guias locais para conhecer os 

atrativos turísticos ou o passageiro poderá passear por contra própria por meio de 

táxi. Dentro do navio e nas cidades que fazem parte do roteiro existem os 

estabelecimentos de alimentação e bebida, referentes aos bares e restaurantes. Por 

sua vez, as cidades onde os navios iniciam e finalizam os cruzeiros, devem 

disponibilizar uma rede hoteleira para hospedar, antes ou depois do cruzeiro, os 

passageiros que chegam de outros países ou regiões mais longínquas. O comércio 

varejista nos destinos e nos terminais geram comissionamento e com isso a 

movimentação da economia local. 

Por conseguinte, “ao construir uma imagem positiva dos destinos, os 

cruzeiros despertam o interesse e a atenção de investidores que passam a 

enxergar, nas regiões, ótimas oportunidades de investimento”, segundo a 

ABREMAR (2008). É interessante notar como funciona a cadeia de turismo dentro 

do setor de cruzeiros e a forma como eles trabalham concomitantemente em favor 

do desenvolvimento do mercado consumidor brasileiro. 

 

2.1 O MERCADO CONSUMIDOR BRASILEIRO 

 

Os navios de cruzeiro que navegam em águas brasileiras são de origem 

estrangeira, uma vez que o Brasil não possui nenhum tipo de navio para esse fim. O 

divisor de águas foi estabelecido em 1995, em que a Emenda Constitucional nº 7 

alterou o Artigo 178 da Constituição2 que vedava o direito da navegação de 

cabotagem nos portos nacionais por navios de bandeira estrangeira. Até essa data, 

                                                           
2
 BRASIL. Emenda constitucional nº 7, de 15 de agosto de 1995. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc07.htm>. Acesso em: 28 jan. 
2013. 
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os navios estrangeiros só eram autorizados a embarcar e desembarcar passageiros 

nos portos brasileiros com a finalidade de levá-los para outros destinos no exterior 

(PALHARES, 2002). 

Antes, os poucos navios que navegavam na costa brasileira eram fretados 

pela operadora Agaxtur em parceria com a empresa italiana Costa Cruzeiros para 

realizar os cruzeiros de cabotagem. Segundo Palhares (2002), o inverno na Europa 

fazia com que seus navios ficassem ociosos, e então a operadora aproveitava para 

fretar os navios no verão brasileiro, já que a armadora italiana não tinha autorização 

de operar por conta própria no país. Era uma forma de manter os cruzeiros 

marítimos por aqui até que se estabelecesse essa nova lei que autorizava a 

cabotagem no Brasil. 

Essa nova lei abriu os portos brasileiros para os navios estrangeiros, fazendo 

com que os números de navios e passageiros aumentassem significativamente ano 

após ano. 

A ABREMAR, criada em 2006, tem como objetivo colocar o Brasil dentre os 

principais destinos de cruzeiros marítimos do mundo. A empresa busca realizar um 

Plano Diretor para desenvolver o setor e abrir oportunidades no mercado nacional e 

internacional. Há muitos investimentos a serem feitos nos terminais marítimos onde 

os passageiros brasileiros embarcam e diversos turistas do mundo todo 

desembarcam (ABREMAR, 2012). 

O setor de cruzeiros turísticos no Brasil está em alta e conquista 

consumidores de todas as classes econômicas, devido à facilidade de compra que 

as companhias estão oferecendo para atrair novos consumidores. O que antes era 

somente possível contratar por meio das agências de viagens, agora algumas 

companhias de cruzeiros possibilitam fazer a compra pela internet, direto de seus 

sites, como a Costa Cruzeiros3. A ABREMAR e a FGV declaram o seguinte em seu 

estudo realizado em 2011: 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 CRUZEIROS. Costa. Disponível em: <www.costacruzeiros.com.br>. Acesso em: 19 jan. 2013. 

http://www.costacruzeiros.com.br/
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O número de cruzeiristas que viajaram no Brasil nos últimos anos foi 
significativo. Este tipo de viagem tem sido cada vez mais realizado por 
brasileiros, não apenas da classe alta, mas também da classe média. O 
incremento do poder aquisitivo da população, o aumento do consumo e a 
facilidade de pagamento dos pacotes são fatores que influenciaram 
positivamente o crescimento da demanda por cruzeiros marítimos. 
(ABREMAR; FGV, p. 6, 2011) 

 

 

Essa realidade é comprovada pelo número de navios e leitos oferecidos aos 

consumidores brasileiros a cada temporada. Na temporada de 2010/2011 foram 20 

navios que circularam pela costa brasileira, transportando 792.752 cruzeiristas, 

693.723 brasileiros e 99.029 estrangeiros (ABREMAR; FGV, 2011). Na figura 8 

estão apresentados as companhias e os navios que navegaram em águas 

brasileiras nessa temporada. 

 

 

Companhia Navios 
Número de 

leitos 

MSC Cruzeiros 

 MSC Armonia 

 MSC Lirica 

 MSC Música 

 MSC Opera 

 MSC Orchestra 

12237 

Costa Cruzeiros 

 Costa Fortuna 

 Costa Serena 

 Costa Victoria 

9644 

Pullmantur 

 Bleu de France 

 Horizon 

 Imperatriz 

 Zenith 

 Soberano 

8774 

Royal Caribbean 
International 

 Splendour of the Seas 

 Vision of the Seas 

 Mariner of the Seas 

8346 
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Ibero Cruzeiros 

 Grand Celebration 

 Grand Holiday 

 Grand Mistral 

5444 

AIDA Cruises  Aidacara 1186 

Figura 8: Armadoras presentes no Brasil na temporada 2010/2011 
Fonte: Elaboração própria, baseado ABREMAR; FGV, 2011 

 

 

Nota-se que a empresa que oferece a maior quantidade de leitos na 

temporada brasileira é a MSC Cruzeiros. Seguida pela Costa Cruzeiros e logo 

depois pela Pullmantur, cujos navios são comercializados exclusivamente pela 

operadora de turismo CVC Viagens. Apesar do número de navios da Pullmantur ser 

em maior quantidade, sua capacidade é menor em comparação aos navios da Costa 

Cruzeiros. 

A ABREMAR alega que a escolha das grandes companhias de navegação 

pelo mercado brasileiro “reforça a marca BRASIL na medida em que, ao colocarem 

seus navios em águas brasileiras, estão agregando credibilidade ao destino” 

(NASCIMENTO, p. 4, 2008). 

 

2.2 MERCADO ATUAL: A SEGMENTAÇÃO DE MERCADO 

 

A tendência do mercado é a segmentação. As opções de cruzeiros devem 

estar de acordo com o perfil do consumidor ou de um grupo específico que possui a 

mesma motivação e gostos semelhantes para realizar uma viagem.  

Segundo Andrade (2012), os cruzeiros temáticos são caracterizados pela 

seleção de um tema responsável que irá direcionar todas as atividades a bordo. Se 

o tema for dança, serão dadas aulas de dança no decorrer do cruzeiro; se o tema for 

gastronomia, serão apresentados cursos de culinária aos cruzeiristas. Essa 

diversificação proporcionará novas experiências nas viagens. Dessa forma, 

consegue-se reunir num só navio pessoas de estilo de vida semelhante ou que 

compartilham um mesmo interesse. 
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No início, a segmentação era feita por classes sociais como ocorreu no navio 

Titanic, inaugurado em 1912, pioneiro em termos de velocidade, tamanho e luxo 

num navio, por isso chamado de transatlântico. O conforto, o entretenimento a bordo 

e a comida requintada eram direcionados às classes com poder aquisitivo alto. A 

segmentação acontecia dentro do próprio navio. 

 

 

Durante muitos anos, o mercado dos cruzeiros esteve relacionado a uma 
pequena elite que desfrutava de uma atividade de lazer em caráter 
exclusivo. Mas, na década de 90, o surgimento de operadoras de turismo 
oferecendo cruzeiros a preços acessíveis mudou essa característica. Tendo 
como pioneira na Europa a operadora Airtours e Thompson, do Reino 
Unido, o povo britânico teve a oportunidade de usufruir de um cruzeiro de 
uma semana no Mediterrâneo por 300 libras. Tal inovação no produto 
trouxe todo um novo segmento de mercado de cruzeiros. Foi também um 
incentivo ao que já se prenunciava. Hoje em dia, as empresas de cruzeiros 
investem em novas instalações de lazer a bordo, além de cruzeiros 
temáticos, com o intuito de atrair novos segmentos de mercado mais jovens. 
(SWARBROOKE; HORNER, p. 296, 2002). 

 

 

Atualmente, esse tipo de segregação entre classes já está em extinção nos 

cruzeiros. Na realidade, essa separação atendia a uma hierarquia definida na 

sociedade antigamente. O que acontece hoje é a segmentação de mercado, em que 

a empresa oferece produtos e serviços personalizados dedicados a um perfil de 

consumidor que analisa o preço e o tipo de alojamento, dentro de um padrão de 

qualidade oferecida pelo setor (ANDRADE, 2012). 

Os autores fazem menção dos cruzeiros econômicos, que atraem parcelas da 

população que nunca tiveram oportunidade de fazer um cruzeiro, mas que pela 

redução dos valores e facilidade de compra conseguem realizar esse sonho. 

Os minicruzeiros são os mais procurados para quem nunca se aventurou num 

cruzeiro antes. São viagens curtas, com valores baixos que visitam no máximo 

quatro cidades diferentes. É um segmento que possui boa aceitação no mercado 

brasileiro. 

A segmentação de mercado fez crescer o número de passageiros e baixou o 

preço da viagem, mudando o foco da estratégia de marketing adotada pelas 

companhias de navegação. As grandes parceiras das armadoras são as agências 

de viagens, onde os clientes são influenciados em sua escolha por meio da 

indicação do cruzeiro adequado ao seu perfil (AMARAL, 2006). 
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A segmentação de mercado atrai novos consumidores, trazendo os mais 

variados cruzeiros temáticos no litoral brasileiro. Dados da ABREMAR (2012) 

revelam que na temporada de 2009/2010 foram ao todo 40 roteiros relacionados a 

temas diversos como música, dança, fitness, programa gastronômico, religioso, 

esportivo, de beleza, moda, universitário, dos solteiros, Carnaval, Natal e Ano Novo. 

Esses cruzeiros chamam a atenção de pessoas de vários estilos de vida. E ainda 

aqueles que estejam dispostos a viver uma nova experiência escolhendo estar num 

navio dedicado exclusivamente a um tema específico. 

Os cruzeiros temáticos fazem o mesmo itinerário que os demais, mudando-se 

o assunto tratado em cada um, seguindo uma programação personalizada. No 

cruzeiro de música, por exemplo, são convidados cantores famosos para entreter os 

passageiros com shows que geralmente chamam a atenção de um fã daquele estilo. 

Essas pessoas que são motivadas a fazer uma viagem de cruzeiro são 

chamadas de demanda turística, podendo ser real ou potencial. O Ministério do 

Turismo, em seu estudo sobre segmentação do turismo e mercado, explica que a 

demanda turística pode ser dividida em demanda real e potencial. 

 

 

A demanda real é o número de pessoas que efetivamente viajam para um 
destino ou localidade, enquanto a demanda potencial é composta de todos 
que têm perfil para consumir os produtos turísticos do destino, porém que 
não viajam por motivos diversos (falta de tempo, falta de disponibilidade 
financeira, falta de conhecimento do destino etc.). (BRASIL, p. 55, 2010). 

  

 

Os fatores que podem influenciar a demanda em sua escolha pelo destino 

variam em disponibilidade de tempo, fatores econômicos, demográficos e sociais. A 

oferta de cruzeiros marítimos deve atrair diversos públicos, seja da melhor idade, 

família, casais ou solteiros, adequando seus serviços para cada perfil de 

consumidor. Os cruzeiros temáticos também podem servir como um fator 

motivacional dessa parcela da população que ainda não experimentou viajar num 

cruzeiro. 

A segmentação de mercado pode surgir de acordo com o perfil do consumidor 

a que se quer alcançar. Se uma família deseja fazer um cruzeiro, provavelmente não 

gostará de viajar num cruzeiro dedicado aos solteiros. Ou um casal em lua de mel 

não vai decidir pelo cruzeiro de Carnaval. Por isso, as companhias de navegação 
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precisam atentar para os nichos de mercado e adequar seus produtos de acordo 

com esses grupos. 

Um fenômeno que tomou conta lá fora é o tema da Disney, cujos navios são 

exclusivos da companhia Disney Cruise Line4. O ambiente totalmente inspirado nos 

parques temáticos da Disney, direcionado ao público infantil, mas que também 

oferece serviços para todas as idades, inclusive para os pais que acompanham seus 

filhos. Na figura 9 estão algumas fotos que ilustram esse cruzeiro totalmente imerso 

no mundo encantado. 

 

 

 

 

Figura 9: Fotos do cruzeiro com o tema Disney 
Fonte: Disney Cruise Line, 2013 

 

 

Assim, as empresas de cruzeiro estão cada vez mais interessadas em vender 

sonhos por meio dessas novas experiências aos mais diversos grupos de pessoas, 

atendendo aos variados estilos de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 DISNEY. Cruise Line. Disponível em: <http://disneycruise.disney.go.com>.  Acesso em: 30 jan. 

2013. 
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3 A EXPERIÊNCIA E OS CRUZEIROS MARÍTIMOS 

 

A sensação de fazer algo novo, ter uma experiência nunca antes vivida, tornar 

um sonho uma realidade, buscar novos sentimentos, tudo isso engloba a economia 

da experiência. Estudos nessa área estão avançando devido ao contínuo senso de 

consumo que a sociedade moderna vivencia. Os consumidores buscam memórias 

afetivas, sensações e simbolismo que conciliam na criação de uma experiência 

pessoal holística e duradoura (PINE; GILMORE, 1999). 

O marketing contemporâneo revela que manter o foco na parte funcional dos 

produtos, em seus atributos e qualidade não é suficiente. Em vez disso, os 

consumidores procuram experiências que deslumbrem seus sentidos, que os 

cativem pessoalmente, toquem o seu coração, estimulem sua mente, satisfazendo 

seu imaginário, sua sensibilidade e distração (PINE; GILMORE, 1999). 

Para que as pessoas tenham uma experiência única, as empresas devem 

acrescentar valor aos seus produtos/serviços. Em se tratando de cruzeiros 

marítimos, há uma junção de elementos tangíveis, que são os equipamentos de 

lazer oferecidos, agregados aos serviços de bordo que vão desde o atendimento da 

tripulação à programação diária de lazer e entretenimento. As experiências num 

cruzeiro são tão intensas que as pessoas que realizaram esse tipo de viagem não 

trocariam por outra (ABREMAR, 2006). É considerável o número de consumidores 

que se tornam fiéis a esse tipo de viagem. 

 

3.1 A ECONOMIA DA EXPERIÊNCIA 

 

A economia da experiência vem sendo discutida por especialistas do 

marketing como Pine e Gilmore (1999), autores do livro “The Experience Economy”, 

em que é apresentado o conceito de experiência como um negócio a ser trabalhado 

para ser oferecido aos consumidores. O serviço não é simplesmente prestado, mas 

pode-se agregar valor para que a experiência do consumidor seja única e 

memorável. Dessa forma, o consumidor terá uma referência afetiva em relação à 

marca. 

O termo “experiência” é definido como: “conhecimento adquirido por prática, 

estudos, observação”, segundo o dicionário Priberam da língua portuguesa. As 
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autoras O’sullivan e Spangler (1998) declaram que a experiência envolve a 

participação e o envolvimento do indivíduo no consumo; uma mudança no 

conhecimento, habilidade, memória ou emoção; e esforços direcionados para 

enfrentar uma necessidade psicológica ou interna do participante. 

As experiências são compartilhadas todos os dias em conversas do dia-a-dia. 

As pessoas contam suas experiências de trabalho durante uma entrevista de 

emprego, por exemplo, e também contam suas experiências de lazer que tiveram 

nas férias aos amigos e parentes. Ao contar essas experiências, elas transmitem um 

sentimento de satisfação ou descontentamento.  

Pine e Gilmore (1999) identificam diferentes campos de experiências de 

consumidores que são diferenciados em dois níveis de satisfação entre eles 

alcançados. O nível de envolvimento do consumidor, se ele é passivo ou ativo, e o 

desejo com que o consumidor se conecta ou se compromete com o evento ou 

apresentação, podendo ser por absorção ou imersão. 

Os quatro tipos de experiências são entretenimento (absorção passiva), 

educação (absorção ativa), escapismo (imersão ativa) e esteticismo (imersão 

passiva). O surgimento da economia da experiência tem gerado uma variedade de 

estudos dedicados ao entendimento das experiências vividas pelo consumidor.  

Na figura 10 são apresentados os quatro tipos de experiências caracterizadas 

pelo nível de participação dos clientes e o nível de interação com o ambiente 

(FITZSIMMONS, 2004). 

 

 

Participação do consumidor 

 
 Passiva Ativa 

Absorção 
Entretenimento (lazer) Educação (aprendizado) 

Imersão Esteticismo (cenário) Escapismo (ambiente novo) 

 

Figura 10: As quatro esferas de uma experiência 
Fonte: Elaboração própria, adaptado de Fitzsimmons, 2004 

 

 

As quatro dimensões são classificadas por Pine e Gilmore (1998) em função 

dos níveis de envolvimento e participação do consumidor. Elas são: entretenimento, 
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educação, esteticismo e escapismo. As dimensões de entretenimento e de 

esteticismo implicam em participação passiva, ou seja, o consumidor não afeta ou 

influencia o resultado experimental. Em comparação, a educação e o escapismo são 

dimensões que envolvem ativa participação em que os consumidores apresentam 

um papel fundamental durante os dois processos. 

Há uma diferença entre as expectativas e as percepções do cliente. As 

expectativas são pontos de referência que os clientes trazem consigo para dentro de 

uma experiência de serviços. As percepções correspondem ao serviço efetivamente 

recebido (ZEITHAML, 2005). 

Um modelo interessante de estudo é estabelecer uma diferenciação entre os 

atributos de procura, geralmente atribuídos aos produtos, e os atributos de 

experiência, que somente podem ser avaliados após a compra ou durante o 

consumo, o que acontece no caso dos serviços. 

As empresas buscam uma relação duradoura com o cliente e as experiências 

são resultado do valor agregado aos serviços, de forma que as lembranças 

marcantes trazem um retorno à marca que proporcionou essas experiências.  

Segundo Zeithaml (2005), os bens de consumo como automóveis, roupas, 

móveis e joias possuem alta concentração de atributos de procura, em virtude das 

suas propriedades serem bem especificadas e avaliadas antes de ocorrer a compra. 

Os bens e serviços adquiridos na compra/reserva de um cruzeiro marítimo 

possuem alta concentração de atributos de experiência, pois suas propriedades não 

podem ser conhecidas antes de comprado. Aquele comprador que nunca fez um 

cruzeiro paga pelos serviços antes de saber o que vai encontrar dentro do navio, 

pois só pode ver fotos e a descrição dos serviços oferecidos, ou juntar informações 

fornecidas por aqueles que já foram. 

Quando uma pessoa compra um serviço, ela adquire um conjunto de 

atividades impalpáveis. Porém, quando ela compra uma experiência, ela paga para 

gastar o seu tempo aproveitando uma série de acontecimentos memoráveis dentro 

da área de atuação da empresa – como em um papel em uma peça teatral – que a 

envolva de uma forma pessoal. (PINE; GILMORE, p.2, 1999). 

Zeithaml (2005) também utiliza a metáfora da dramaturgia para relatar a 

concepção da prestação de serviços. Entre os aspectos de um serviço que podem 

ser considerados desta forma, estão: a seleção de pessoal (audição de atores), 

treinamento de pessoal (ensaio), definição clara de papéis (redação do roteiro 
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dramático), criação do ambiente (montagem do cenário) e a decisão de quais 

aspectos do serviço devem ser executadas na presença do cliente (palco) e quais os 

que não devem ser vistos pelo cliente (bastidores). O sucesso de toda a prestação 

de serviços depende em parte de quão bem o “elenco” vai desempenhar seu papel. 

Na figura 11 foi utilizado um quadro comparativo que mostra a evolução do 

conceito tradicional de prestação de serviços à economia da experiência: 

 

 

Economia Serviço Experiência 

Função 
Natureza 
Atributo 
Fornecimento 
 
Vendedor 
Comprador 

Fornecer 
Intangível 
Personalizado 
Fornecido sob demanda 
 
Fornecedor 
Cliente 

Encenar 
Memorável 
Pessoal 
Revelada com o tempo 
 
Ator 
Convidado  

Figura 11: Evolução da economia de serviços para a economia da experiência 
Fonte: Elaboração própria, adaptado de Zeithaml, 2005 

 

 

Esse exemplo consegue mostrar os papeis de cada indivíduo no mercado 

consumidor. As experiências são caracterizadas pela emoção que irá proporcionar 

àqueles que as consumirem. Por isso, o sentimento pessoal gerado pela experiência 

adquirida, seja ele negativo ou positivo, irá refletir no modo como o consumidor se 

sente em relação à empresa responsável pela experiência. 

 

3.2 A EXPERIÊNCIA NOS CRUZEIROS 

 

Ao escolher realizar uma experiência num cruzeiro marítimo, o indivíduo não 

procura decidir somente baseado nos lugares onde o navio irá passar, ele escolhe o 

luxo que vai experimentar dentro de um transatlântico, a mordomia que será 

proporcionada durante o percurso do navio, as diversas formas de entretenimento a 

bordo e uma forma diferente de fazer amizade e dividir momentos de diversão com 

amigos e familiares. Enfim, pela experiência que irá desfrutar dentro do navio. 

O turismo de cruzeiros é um segmento bem específico, que envolve tanto 

questões relacionadas a transporte marítimo como à hospedagem e hospitalidade. 

Na maioria das vezes, o que de fato influencia a decisão de compra de um cruzeiro 
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marítimo é a experiência de viajar em um transatlântico. No entanto, é possível 

verificar que o conjunto desses fatores, somado aos destinos que compõem o 

roteiro, favorece para tornar essa experiência única. (ABREMAR, FGV p. 19, 2011). 

Para medir essas sensações, é importante destacar as quatro principais 

dimensões da experiência: educação, escapismo, entretenimento e esteticismo, 

abordados pelos autores Hosany e Witham (2010) em sua pesquisa para medição 

da satisfação do consumidor num cruzeiro marítimo. Cada dimensão pode ser 

associada à experiência num cruzeiro, elas estão descritas nos parágrafos 

seguintes, conforme os autores mencionados anteriormente. 

A primeira dimensão é a educação como forma de aprender algo novo. Uma 

experiência educacional constante cativa a mente dos consumidores, instigando e 

atraindo o seu desejo de sempre aprender algo novo. A experiência educacional é 

ativa e assimilativa. Geralmente, os consumidores que se envolvem numa 

experiência educativa elevarão seu grau de conhecimento ou terão suas habilidades 

melhoradas. 

Há três fontes de valores educacionais quando se embarca num cruzeiro. A 

primeira fonte refere-se ao mergulho cultural proporcionado aos turistas na medida 

em que aprendem novas culturas dentro do navio e nos vários lugares que visitarem. 

A bordo, os passageiros têm a oportunidade de se relacionar socialmente e 

aprender com as novas amizades. Também conseguirão descobrir diversos pontos 

turísticos e marcos dos destinos numa única vez. 

Dessa forma, as organizações podem criar inúmeras oportunidades com essa 

finalidade. Os navios podem ser utilizados como um local de aprendizado, ao 

oferecer palestras sobre algum assunto em comum, por exemplo, em relação à 

saúde. Cria-se com essa programação um ambiente de aprendizado. Outro exemplo 

pode ser dado por meio dos cruzeiros temáticos que oferecem aulas de culinária ou 

de dança para os que estiverem a bordo. 

A próxima dimensão é o escapismo que busca encontrar um desvio a uma 

nova identidade quando se está fora da sua realidade habitual. Uma experiência 

individual com ativa participação nas atividades oferecidas. A própria viagem é o 

meio encontrado para fornecer força, carregar as energias, trazer felicidade e 

esquecimento dos problemas como se eles se resolvessem por si só. Viver um 

período de tempo com alguns privilégios, como se estivessem numa outra realidade. 

Esse momento de férias oferece uma fuga psicológica da rotina diária. 
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Outra dimensão da experiência é o entretenimento, em que o objetivo 

principal é divertir-se. Essa é uma forma bem antiga de se ter uma experiência, 

principalmente no turismo. Geralmente é o que as pessoas buscam quando estão de 

férias passeando. A ideia dos cruzeiros é colocar à disposição de seus usuários, 

atrações diversificadas apropriadas para as preferências de cada cliente, de todas 

as idades, para que todos saem satisfeitos e entretidos durante a navegação. 

E a última dimensão é o esteticismo, que busca saber qual a sensação do 

indivíduo num ambiente totalmente novo. A dimensão estética se refere à 

interpretação do ambiente físico ao seu redor. De como a decoração influencia na 

sensação de conforto e de seu bem-estar. Esse cenário estimula o consumidor a ter 

um comportamento diferente do habitual e a viver novas experiências. 

No contexto de um cruzeiro, são diversos os fatores que estão em jogo e 

podem ser analisados separadamente para compor um pacote de serviços. Há os 

equipamentos de lazer e entretenimento, de alimentação e hospedagem. E também 

o atendimento a bordo, como recreação, programação diária, a cordialidade dos 

tripulantes, tudo isso é levado em conta no momento de avaliação da satisfação do 

consumidor durante a vivência da experiência. 
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4 METODOLOGIA 

 

Neste estudo foi realizada uma pesquisa exploratória e quantitativa, com o 

objetivo de investigar o comportamento de consumidores que viajaram em cruzeiros 

marítimos na costa brasileira e na América do Sul. Trata-se de uma pesquisa 

exploratória quanto aos fins, por ter sido feita em uma área onde há pouco 

conhecimento acumulado e sistematizado, e onde se pretende descobrir novas 

ideias e novas perspectivas (VERGARA, 2011).  

Quanto aos meios, é uma pesquisa quantitativa do tipo survey, que se 

caracteriza por produzir descrições quantitativas de uma determinada população 

(DENCKER, 1998). Segundo Babbie (1999), a survey é o método de pesquisa mais 

conhecido e amplamente utilizado nas ciências sociais, sendo adequado a 

pesquisas de opinião pública, pesquisas eleitorais, estudos do mercado de 

consumo, censos e estudos populacionais, entre outros. 

A amostra, não aleatória, é constituída de 131 pessoas que aceitaram 

responder a um questionário online distribuído em redes sociais e por meio de 

correio eletrônico, no período de 1º de novembro a 28 de novembro de 2012. O 

critério estabelecido para participação na pesquisa foi ter realizado uma viagem de 

cruzeiro marítimo na costa brasileira e/ou América do Sul.  

Uma das limitações observadas na forma de distribuição da pesquisa, 

utilizando-se da internet, é a falta de controle sobre os participantes. O banco de 

dados da plataforma online Qualtrics5 ferramenta utilizada para distribuir a pesquisa, 

indicou que aproximadamente 88% dos questionários iniciados foram concluídos. Do 

total de 131 pessoas que aceitaram responder a pesquisa, 115 responderam até o 

final. 

A escolha da costa brasileira como filtro para selecionar os respondentes, 

deu-se pelo fato de se tratar de um estudo dos consumidores brasileiros. O objetivo 

inicial era descobrir quem seria esse novo consumidor de cruzeiros e qual o seu 

grau de satisfação ao ter uma experiência numa viagem de cruzeiro marítimo. Se a 

pessoa tivesse feito mais de uma viagem de cruzeiro, deveria considerar apenas a 

última para responder ao questionário. Assim, as lembranças estariam recentemente 

gravadas na memória. 

                                                           
5
 Disponível em: <www.qualtrics.com>. Acesso em: 20 out. 2012.  
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O questionário foi estruturado com perguntas abertas e fechadas, construído 

a partir do estudo feito pelos autores Hosany e Witham (2009). Os autores aplicaram 

um questionário aos participantes de um cruzeiro da armadora Royal Caribbean cujo 

roteiro passava pelo litoral da Ásia. 

As perguntas foram baseadas em quatro fatores hipotéticos básicos, 

chamados de dimensões da experiência: escapismo, estética, educação e 

entretenimento. Sendo assim, puderam associar as características sociais e 

demográficas com as experiências desfrutadas na viagem. Para este presente 

trabalho foram feitas adaptações em termos de linguagem e de conteúdo em relação 

ao questionário original, para que esse pudesse ser usado no ambiente brasileiro.  

O formulário faz uso de escalas de pesquisa Likert para medir o grau de 

satisfação e recomendação dos consumidores em relação a sua experiência num 

cruzeiro. Essa escala quantifica as atitudes dos indivíduos baseada em uma ordem 

de importância numérica qualificativa (DENCKER, 1998). 

 

4.1 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

Para coletar os dados foi utilizado um questionário, que será detalhado a 

seguir. O questionário completo se encontra no apêndice A desse trabalho. 

 

4.1.1 Pergunta filtro da pesquisa 

 

Ao início do questionário, se fez necessário incluir uma pergunta filtro para 

selecionar somente as pessoas que tivessem realizado um cruzeiro com embarque 

e desembarque em portos brasileiros, caracterizando um cruzeiro de cabotagem 

nacional, e cruzeiro misto, passando por portos nacionais e internacionais próximos 

como a Argentina e Uruguai, mas sempre retornando à costa brasileira. O objeto de 

pesquisa desse estudo é o mercado consumidor brasileiro, que é o perfil desse tipo 

de cruzeiro. 

Caso a pessoa marcasse que já tivesse feito esse tipo de viagem, o 

questionário o direcionava às próximas perguntas. Caso ele marcasse que não, o 

formulário o direcionaria para o final do questionário. 
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4.1.2 Dados sobre a viagem 

 

A primeira parte da pesquisa consiste em saber os dados sobre a última 

viagem realizada do participante. As questões abordadas foram a respeito da 

companhia de navegação, o nome do navio, o ano, o mês, a duração, o porto de 

embarque e o percurso do cruzeiro. Também se perguntou se o respondente foi 

acompanhado da família, dos amigos, do cônjuge ou se foi sozinho ao cruzeiro. 

Como a temporada de navios não acontece todos os meses do ano, 

geralmente os navios saem da Europa e dos Estados Unidos em outubro para 

começarem a temporada de cruzeiros aqui no Brasil em novembro e retornam ao 

seu país de origem em abril ou maio. São poucos os cruzeiros que ocorrem em 

outubro, abril e maio, por se tratarem de meses de baixa temporada aqui no país. 

Quanto à duração do cruzeiro, são considerados minicruzeiros aqueles que 

duram de três a cinco noites. Estes ocorrem normalmente nos meses de baixa 

temporada, ou seja, em outubro, novembro, março, abril e maio, podendo ocorrer 

em dezembro também. 

O roteiro do cruzeiro varia de acordo com a sua duração. Os minicruzeiros 

fazem o percurso pela região sudeste essencialmente, passando pelas cidades de 

Angra dos Reis, Ilhabela, Santos, Ubatuba e Búzios, entre outras. Podendo em 

alguns casos ir até Porto Belo (SC) para fazer uma parada e voltar. O roteiro a partir 

de seis e sete noites vão para o Nordeste brasileiro, fazendo escala em Salvador, 

Maceió, Recife, Fernando de Noronha e os de 8 a 11 noites vão para a América do 

Sul, passando pelas cidades de Buenos Aires (Argentina) e Punta del Este 

(Uruguai). Portanto são três os principais roteiros na temporada brasileira: Sudeste 

(minicruzeiro), Nordeste e América do Sul. 

Foi perguntado também se era a primeira vez em que a pessoa viajava num 

cruzeiro. A questão sobre a temática dos cruzeiros também foi incluída, se o cruzeiro 

tinha um tema específico como o de Natal, Ano Novo, Carnaval, Dança Comigo, 

entre outros. Caso a resposta fosse afirmativa, o respondente deveria indicar o tema 

do cruzeiro dentro das opções pré-estabelecidas. 
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4.1.3 Informações sobre a experiência em cruzeiros 

 

Essa parte do questionário foi referente à experiência em cruzeiros marítimos, 

utilizando a escala adotada no artigo dos autores Hosany e Witham (2009). As 

perguntas foram baseadas nas quatro dimensões de experiência – educação, 

entretenimento, esteticismo e escapismo. Assim como fizeram os autores, foram 

também incluídos itens relacionados à memória da experiência e a excitação 

vivenciada durante o cruzeiro. Cada uma dessas dimensões foi relacionada a 

declarações, que são os itens do questionário (figura 12). 

 

 

Dimensões da 
experiência 

Itens do Questionário 

Educação 

Eu aprendi muito durante este cruzeiro. 
Esta experiência me tornou mais bem informado. 
Esta foi uma verdadeira experiência de aprendizado. 
Este cruzeiro estimulou minha curiosidade em aprender coisas novas. 

Entretenimento 

As atividades a bordo foram divertidas. 
A diversão foi estimulante. 
As atividades a bordo foram alegres. 
As atividades a bordo foram agradáveis. 

Esteticismo 

A decoração do navio era atraente. 
A decoração do navio valorizava os detalhes do ambiente. 
Foi prazeroso estar no navio. 
Senti uma verdadeira harmonia no ambiente do navio. 

Escapismo 

Eu me senti diferente no navio, como um personagem de um filme. 
Esta experiência fez com que eu me imaginasse sendo outra pessoa. 
Eu fugi completamente da minha rotina diária. 
Eu me senti como se estivesse fora da realidade, em outro tempo e 
lugar. 

Memória 

Eu terei memórias maravilhosas desta experiência (no cruzeiro). 
Eu não me esquecerei desta experiência (no cruzeiro). 
Eu me recordarei de diversas coisas positivas desta experiência no 
cruzeiro. 

Excitação 

Minha experiência neste cruzeiro foi estimulante. 
Minha experiência neste cruzeiro foi excitante. 
Minha experiência neste cruzeiro foi alegre e agradável. 
Minha experiência neste cruzeiro foi interessante. 

Figura 12: As dimensões da experiência e suas respectivas declarações 
Fonte: Elaboração própria, adaptado de Hosany e Witham, 2009. 
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A classificação de cada declaração foi captada numa escala de cinco pontos 

onde: 1 = discordo totalmente, e 5 = concordo totalmente. 

Portanto, seria possível fazer uma medição dessa experiência e saber o que 

os cruzeiristas sentiram ao estar num cenário diferente do habitual. As questões 

levantadas foram a respeito da aquisição de uma experiência educativa, uma fuga 

da realidade habitual, da sensação de estar num ambiente diferente, e o seu grau de 

divertimento, de forma a identificar o índice de aprovação dessas variáveis. 

 

4.1.4 Percepção da qualidade dos equipamentos e serviços 

 

A quarta parte do questionário está relacionada com a qualidade dos serviços 

dentro do navio e da oferta turística em termos de equipamentos e meios de 

hospedagem, alimentação, atrativos, entre outros. 

Para medir a qualidade percebida de um serviço prestado é preciso entender 

a definição de serviços no contexto do turismo. Mário Petrocchi declara: 

 

 

Os serviços do turismo são constituídos por uma série de processos 
vivenciados de forma mais ou menos intangível. Tais processos constituem 
uma rede de serviços complexa, com muitos participantes e bastante 
diversificados. Em consequência disso, a conquista da qualidade desse 
conjunto se transforma em algo igualmente complexo. Daí a importância da 
compreensão do que, de fato, os turistas procuram e o que eles avaliam em 
um destino (PETROCCHI, p. 61 2004). 

 

 

O autor destaca também que geralmente os clientes insatisfeitos não 

externam seu descontentamento com a empresa que prestou o serviço. Entretanto, 

eles expõem a sua insatisfação com pessoas de seu convívio. Assim, se a empresa 

não recebeu nenhuma reclamação em relação aos seus serviços, isso não significa 

que nenhum cliente saiu insatisfeito. Daí a importância de se fazer uma pesquisa de 

opinião de forma sistemática, buscando informações precisas sobre cada 

componente do pacote de serviços oferecidos. 

 Com o intuito de captar a percepção de qualidade dos equipamentos de lazer 

e serviços de uma maneira geral (figura 13), foram apresentados alguns itens que 
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constitui o cruzeiro e a escala aplicada para o grau de satisfação foi de 1 = péssimo 

a 3 = excelente. 

 

 

Equipamentos Serviços 

Área de lazer (Solarium) 
Salão de jogos 
Cassino 
Free shops 
Salão de beleza 
Academia 
Restaurantes 
 

Atendimento da tripulação 
Limpeza das cabines 
Limpeza geral do navio 
Qualidade da comida 
Temperatura dos ambientes internos 
Shows e espetáculos 
Animadores 
Programação diária 
Cordialidade dos tripulantes 
Eficiência dos tripulantes 
Preço das bebidas 

Figura 13: Itens avaliados: equipamentos e serviços 
Fonte: Elaboração própria 

 

 

4.1.5 Grau de satisfação da experiência 

 

Esta parte do questionário é referente à satisfação e fidelidade do consumidor 

de cruzeiros. Quanto à medição do grau de satisfação da experiência vivida no 

cruzeiro, o participante poderia optar numa escala de um a cinco em que o 1 = era 

extremamente insatisfeito e 5 = extremamente satisfeito.  

Em relação à intenção de fazer outra viagem de cruzeiro e a intenção de 

recomendar essa experiência e recomendar a empresa de navegação, o 

respondente dispunha das opções 1 = nenhuma intenção até 5 = total intenção. 

 

4.1.6 Aspectos comerciais do cruzeiro 

 

Esta seção basea-se em questões sobre os aspectos comerciais do cruzeiro. 

Na pergunta “Como ficou sabendo do cruzeiro?”, as respostas poderiam ser: Por 

meio da indicação de pessoas que já tinham ido, por meio de anúncio na televisão, 

panfletos, jornais e revistas, por alguma agência de viagens ou pela internet. 

Também houve perguntas sobre a maneira em que foi adquirido o cruzeiro, 

qual a forma de pagamento utilizada e se o consumidor aproveitou alguma 
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promoção, por exemplo: 2º hóspede grátis. Havia as seguintes opções de resposta: 

por meio de uma intermediadora (loja física de agência de viagem ou agência virtual) 

ou pela internet no site direto da própria companhia de cruzeiro. O participante 

deveria informar se o pagamento foi parcelado, o número de parcelas, se foi pago à 

vista ou de outra maneira. 

 

4.1.7 Perfil demográfico 

 

Para poder identificar quem é esse consumidor, considerou-se apropriado 

colocar questões demográficas como: sexo, idade, residência, escolaridade e renda 

mensal. 

As faixas de renda familiar escolhidas basearam-se no estudo do autor 

Marcelo Neri (2011) sobre a nova classe média brasileira em que os valores estão 

nos limites das classes econômicas, cuja medição é feita pela renda domiciliar total 

de todas as fontes, mensalmente (tabela 2). 

 

 

Tabela 2: Definição das classes econômicas, renda domiciliar, preços 2011 

 Inferior Superior 

Classe E 0 R$ 751,00 

Classe D R$ 751,00 R$ 1200,00 

Classe C R$ 1200,00 R$ 5174,00 

Classe AB R$ 5174,00  

Fonte: Neri, p.82, 2011 

 

 

Sendo assim, foi possível avaliar o perfil do consumidor em relação a sua 

renda, identificando em qual classe econômica ele se encontra. 
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4.1.8 Free elicitation 

 

Essa seção ficou responsável por captar os sentimentos negativos e positivos 

que os participantes tiveram em sua experiência num cruzeiro. O procedimento 

utilizado foi o free elicitation, que tem sido amplamente usado na área da pesquisa 

de mercado. Seu caráter é qualitativo e consiste em associar as palavras 

mencionadas pelos participantes sem a interferência do pesquisador (OLEARY E 

DEEGAN, 2005). Por meio dessas palavras ou expressões pode se ter uma 

representação mais exata dos seus pensamentos em relação à experiência vivida no 

cruzeiro. 

Dessa forma, foi solicitado aos respondentes que escrevessem três palavras 

que expressassem positivamente e mais três que expressassem negativamente a 

sua experiência num Cruzeiro. Divididas em primeira, segunda e terceira lembrança. 
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5 RESULTADOS DA PESQUISA “EXPERIÊNCIA NUM CRUZEIRO MARÍTIMO NO 

BRASIL” 

 

A pesquisa foi distribuída pela rede social Facebook e por e-mail. A primeira 

pergunta do questionário foi colocada apenas para servir de triagem para que só 

respondessem aqueles que realmente realizaram um cruzeiro marítimo com 

embarque e desembarque no Brasil.  

No processo de distribuição do questionário pela internet, das 131 pessoas 

que tiveram acesso ao link, somente 16 responderam que não haviam feito um 

cruzeiro com embarque e desembarque no Brasil. Portanto, não se qualificaram para 

responder ao questionário. 

 

5.1 ANÁLISE DO PERFIL DEMOGRÁFICO DOS PARTICIPANTES 

 

Para conhecer melhor os participantes da pesquisa, a primeira parte da 

análise dos resultados relata o perfil demográfico deles, dos quais 70,4% do total 

são mulheres. 

Os municípios mais citados foram Rio de Janeiro (RJ) e Niterói (RJ). A cidade 

de origem é um fator importante para analisar, pois se consegue detectar de onde 

vem o mercado consumidor interessado pela viagem em cruzeiro. Na tabela 3 estão 

explicitadas as cidades e os estados onde moram os participantes. 

 

 

Tabela 3: Cidade e estado de residência 

Cidade Estado Porcentagem 

Rio de Janeiro RJ 41,9% 

Niterói RJ 37,2% 

São Gonçalo RJ 3,8% 

São João de Meriti RJ 2,5% 

Piracicaba SP 2,5% 

São Paulo SP 2,5% 

Guarapari ES 1,2% 

Belo Horizonte MG 1,2% 
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Cidade Estado Porcentagem 

Ouro Preto MG 1,2% 

Búzios RJ 1,2% 

Belford Roxo RJ 1,2% 

Nova Iguaçu RJ 1,2% 

Petrópolis RJ 1,2% 

Saquarema RJ 1,2% 

Fonte: Elaboração própria, com base no Qualtrics 

 

 

Outro dado demográfico que influencia o perfil do consumidor é a idade dos 

cruzeiristas representada pela figura 14. Mais de 45% dos entrevistados são jovens 

de 19 a 25 anos. Porém, 53,1% são maiores de 26 anos. Um fator que influencia 

esse resultado é o fato da pesquisa ter sido distribuída pela internet, em que o 

público jovem tem mais acesso a esse tipo de tecnologia. 

 

 
Figura 14: Faixa etária 
Fonte: Qualtrics 

 

 

A renda familiar dos participantes (figura 15) foi essencialmente acima de R$ 

1201,00, mostrando que a maioria dos participantes se encontra na classe C e na 

classe AB, na classificação segundo NERI (2011). O poder aquisitivo da população 

brasileira vem tomando um crescimento a cada ano, com isso as pessoas podem 



53 

 

reservar parte do seu orçamento para investirem em viagens, incluindo a viagem 

num cruzeiro. 

 

 
Figura 15: Renda familiar 
Fonte: Qualtrics 

 

 

O grau de escolaridade, ilustrado na figura 16, não variou muito, mostrando 

que 54,3% dos respondentes possuem ensino superior completo. Quase 100% 

possui o ensino médio completo.  

 

 
Figura 16: Escolaridade 
Fonte: Qualtrics 

 

O nível de escolaridade dos participantes é consideravelmente alto. Apenas, 

2,5% possuem o ensino fundamental incompleto e apenas 3,7% possui renda 

familiar abaixo de R$ 1200,00. 
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5.2 DADOS SOBRE A VIAGEM 

 

A companhia de navegação que mais se destacou em quantidade de pessoas 

que responderam à pesquisa foi a MSC Cruzeiros, com quase 70% dos participantes 

(tabela 4). São cinco as principais armadoras que navegam pelas águas brasileiras. 

A outra companhia que foi citada uma vez foi a CVC, que na verdade é a operadora 

que freta os navios da Pullmantur. Com isso, pode-se deduzir que as companhias 

que lideram a pesquisa são a MSC Cruzeiros e a Costa Cruzeiros. 

 

 

Tabela 4: Companhias de cruzeiros 

Companhia Porcentagem 

MSC CRUZEIROS 69.7% 

COSTA CRUZEIROS 12.4% 

IBERO CRUZEIROS 6.7% 

PULLMANTUR 5.6% 

ROYAL CARIBBEAN 4.5% 

OUTRA COMPANHIA 1.1% 

Fonte: Elaboração própria, com base no Qualtrics 

 

 

Cada temporada as armadoras reservam pelo menos um navio diferente do 

usual para navegarem por aqui, a fim de anunciar uma novidade em cada 

temporada. A relação dos navios (tabela 5) revela que alguns deles se repetem no 

decorrer dos anos. 

Foram 18 navios citados e quatro pessoas mencionaram que não se 

lembravam do nome da embarcação. O Island Cruise6, o qual foi citado apenas uma 

vez, não é nome de navio e sim da armadora. 

 

 

Tabela 5: Navios de cruzeiro 

Navios citados Companhia Quantidade 

MSC MÚSICA MSC CRUZEIROS 24 

MSC SINFONIA MSC CRUZEIROS 12 

MSC ARMONIA MSC CRUZEIROS 9 

                                                           
6
 Disponível em: <http://www.cruise1st.co.uk/island_cruises.phtml>. Acesso em: 14 jan. 2013. 
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Navios citados Companhia Quantidade 

MSC OPERA MSC CRUZEIROS 5 

GRAND HOLIDAY IBERO CRUZEIROS 4 

Não lembra - 5 

COSTA CONCORDIA COSTA CRUZEIROS 3 

VISION OF THE SEAS ROYAL CARIBBEAN 3 

MSC LIRICA MSC CRUZEIROS 2 

ZENITH PULLMANTUR 2 

COSTA FORTUNA COSTA CRUZEIROS 1 

COSTA MÁGICA COSTA CRUZEIROS 1 

COSTA VITÓRIA COSTA CRUZEIROS 1 

CVC IMPERATRIZ PULLMANTUR 1 

EUGÊNIO COSTA COSTA CRUZEIROS 1 

GRAND CELEBRATION IBERO CRUZEIROS 1 

GRAND MISTRAL IBERO CRUZEIROS 1 

HORIZON PULLMANTUR 1 

ISLAND CRUISE ISLAND CRUISE 1 

MSC MELODY MSC CRUZEIROS 1 

MSC MAGNÍFICA MSC CRUZEIROS 1 

MSC FANTASIA MSC CRUZEIROS 1 

MSC ORCHESTRA MSC CRUZEIROS 1 

PACIFIC PULLMANTUR 1 

SOBERANO PULLMANTUR 1 

SPLENDOUR OF THE SEAS ROYAL CARIBBEAN 1 

Fonte: Elaboração própria, com base no Qualtrics 

 

 

Os navios da MSC Cruzeiros, MSC Música, MSC Sinfonia e o MSC Armonia 

foram os mais citados. É curioso notar que o navio Costa Concordia, que naufragou 

ano passado na Itália, também foi mencionado entre os participantes. Ele também 

incluía o Brasil como um dos seus destinos. 

Observando o gráfico em relação ao ano que as pessoas viajaram (figura 17), 

pode-se perceber que as viagens ocorreram recentemente. No momento em que o 

cruzeiro começou a se tornar popular, há dez anos. No período compreendido entre 

1997 e 2012, 82,2% viajaram entre 2009 a 2012. 
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Figura 17: Ano da viagem 
Fonte: Qualtrics 

 

 

A temporada de cruzeiros no Brasil normalmente começa em outubro e 

termina em maio, quando os navios retornam para o seu local de origem (Europa e 

Estados Unidos). As férias acontecem no período do verão, que começa em 

novembro e vai até fevereiro. Mesmo assim, observa-se que o maior número de 

cruzeiristas que responderam a pesquisa fez cruzeiro em março, como observado 

na figura 18. Isso pode acontecer porque é a época em que são realizados os 

minicruzeiros. Por ser de curta duração e acontecerem com mais frequência, os 

minicruzeiros são os que mais movimentam os portos do Brasil. 

 

 

Figura 18: Mês da viagem 
Fonte: Qualtrics 
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O mês de dezembro, em que acontece o Natal e o Ano Novo, também foi 

bastante citado. É o mês que a maioria das pessoas tira suas férias, emendam os 

feriados, para acompanhar seus filhos que estão em férias escolares e aproveitar o 

verão. 

Em se tratando da duração da viagem (figura 19), a maioria dos cruzeiros foi 

de curta duração (minicruzeiro) de três a cinco noites, somando 71,1% do total. O 

restante das respostas foi de viagens com percurso maior, contendo de 6 a 11 

noites. 

Os minicruzeiros geralmente acontecem no mês de outubro, novembro e 

dezembro. Janeiro e fevereiro são os meses em que as viagens mais longas 

ocorrem, por serem alta temporada, as pessoas possuem mais disponibilidade de 

ficar mais tempo dentro do navio. Março, abril e maio são considerados meses de 

baixa temporada, período em que é realizada a maior parte dos minicruzeiros da 

temporada brasileira. 

 
 

 
Figura 19: Duração da viagem 
Fonte: Qualtrics 

 

 

Referente aos portos de embarque, dentre as opções pré-estabelecidas, o 

porto da cidade do Rio de Janeiro (RJ) foi o mais citado correpondendo a 88,9% do 

total. Em seguida foi citado o porto de Santos (SP) e logo depois o de Recife (PE), 

como mostra a figura 20. 

Os portos que recebem mais navios no Brasil são os de Santos e o do Rio de 

Janeiro. Mesmo os consumidores que moram em outras regiões do país terão que 

se deslocar para essas cidades a fim de fazer uma viagem de cruzeiro. 
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Figura 20: Porto de embarque 
Fonte: Qualtrics 

 

 

Quanto ao roteiro do cruzeiro (figura 21), o mais mencionado foi o que tinha a 

região sudeste como destino principal com 65,6% das viagens. Os minicruzeiros são 

os que aparecem com mais frequência. As pessoas que escolhem esse roteiro 

provavelmente gostam de viajar para lugares próximos ou estão fazendo o cruzeiro 

pela primeira vez para experimentar. Roteiros que incluem cidades mais distantes, 

como o Nordeste e a Argentina, demandam experiência em viagens longas em alto 

mar, disponibilidade de tempo e recursos financeiros. Quanto maior o tempo a 

bordo, maior será o gasto em consumo de bebidas, passeios, entre outros. 

 

 

 

Figura 21: Roteiro do cruzeiro 
Fonte: Qualtrics 
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Quanto aos acompanhantes dos participantes, 93,3% responderam que foram 

acompanhados de alguma forma, seja de amigos, familiares ou cônjuge. Apenas 

6,7% foram sozinhos ao cruzeiro, como nota-se na figura 22.  

Pode-se verificar que participantes remetem a viagem de cruzeiro como forma 

de passar o tempo com os amigos e familiares, principalmente se o cruzeiro tiver um 

tema específico como o de Carnaval e de Ano Novo, observados na figura 24 mais 

adiante. 

 

 

Figura 22: Acompanhantes dos participantes do cruzeiro 
Fonte: Qualtrics 

 

 

Na pergunta sobre se era a primeira vez que estavam num cruzeiro, é 

interessante notar que 78% dos respondentes responderam afirmativamente. Destas 

pessoas, 70% fizeram um cruzeiro de curta duração e para um destino próximo do 

seu local de origem, a região sudeste, como explicitado na figura 23. 

Figura 23: Roteiro escolhido pelos cruzeiristas estreantes 
Fonte: Qualtrics 
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Na figura 24 está a representação gráfica dos temas escolhidos pelas 

pessoas que optaram por fazer um cruzeiro temático, correspondente a 18,9% do 

total. 

Desses participantes, a maioria escolheu os temas relacionados a Carnaval e 

Ano Novo. Em seguida, o tema relacionado à dança, “Baila Comigo” e “Dançando a 

bordo”, somando 20% do total. Foram mencionados também o cruzeiro de Natal e o 

de Páscoa. Os cruzeiros que pegam feriado são aqueles que normalmente se viaja 

acompanhado com amigos e familiares. 

 

 

 

Figura 24: Temas dos cruzeiros 
Fonte: Qualtrics 

 

 

5.3 INFORMAÇÕES SOBRE A EXPERIÊNCIA EM CRUZEIROS 

 

Em se tratando da experiência no navio, as perguntas relacionadas à 

dimensão educação (figura 25), como já explicado anteriormente, o grau de 

aprendizado foi medido e a maior parte dos participantes respondeu que concordava 

que aprenderam com essa experiência. Foram poucas as pessoas que responderam 

negativamente a essa questão, portanto a experiência num cruzeiro gera algum tipo 

de aprendizado nas pessoas. 
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Figura 25: Experiência no cruzeiro (Dimensão Educação) 
Fonte: Qualtrics 

 

 

Na figura 26 consta a medição da percepção da experiência na área de 

entretenimento, indicando que mais de 80% das pessoas concordaram que as 

atividades no cruzeiro eram alegres, agradáveis, estimulantes e divertidas. Nesse 

quesito, dificilmente um cruzeiro vai decepcionar, pois possui diversas formas de 

entretenimento a bordo. Os números comprovam isso. 

 

 

 

Figura 26: Experiência no cruzeiro (Dimensão Entretenimento) 
Fonte: Qualtrics 

 

 

Durante a experiência no navio, os cruzeiristas declararam em grande número 

que a decoração era atraente, valorizava os detalhes do seu ambiente interno, foi 

prazeroso estar no navio e sentiu uma verdadeira harmonia no ambiente do navio. 

Eles se sentiram bem durante essa experiência, com mais de 90% das respostas 

afirmativas. Mesmo sendo um ambiente diferente do usual, as pessoas aprovaram a 

parte estética do navio, o que revela a figura 27. 
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Figura 27: Experiência no cruzeiro (Dimensão Esteticismo) 
Fonte: Qualtrics 

 

 

Na figura 28, pode-se verificar que a dimensão que contém a ideia de 

escapismo, de fuga da realidade habitual, fazendo com que a pessoa se sentisse em 

outro mundo como um personagem num filme não houve um nível tão alto de 

concordância. Por mais que a pessoa estivesse num ambiente diferente do usual, 

elas não se sentiam “outra pessoa”, mas concordaram que saíram completamente 

da rotina diária. 

 

 

 

Figura 28: Experiência no cruzeiro (Dimensão Escapismo) 
Fonte: Qualtrics 

 

 

Em relação à memória (figura 29) que o participante teve durante sua 

experiência no cruzeiro, todas as três afirmações foram positivamente respondidas 

com um grau significativo de aprovação. A experiência num cruzeiro é realmente 

inesquecível para os participantes, pois 86,8% afirmaram que vivenciaram 

experiências maravilhosas, 91,6% concordaram que não irão se esquecer desta 

experiência e 92,8% dos participantes concordaram que recordarão diversas coisas 

positivas. 
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Figura 29: Experiência no cruzeiro (Dimensão Memória) 
Fonte: Qualtrics 

 

 

No quesito de excitação, destacado na figura 30, o nível de concordância 

(concordou um pouco ou totalmente), foi bem alto. A experiência foi altamente 

estimulante com 89,1% do total e 72,3% tiveram uma experiência excitante. Quase 

todos responderam que realizar o cruzeiro foi uma experiência alegre e agradável, 

correspondendo a 94% do total. E para terminar essa parte, 92,7% consideraram 

essa experiência interessante. São índices de satisfação significativamente altos 

para esse tipo de viagem. 

 

 

 

Figura 30: Experiência no cruzeiro (Dimensão Excitação) 
Fonte: Qualtrics 

 

 

Logo adiante, na tabela 6, é demonstrada a média do grau de satisfação na 

escala de um a cinco de cada afirmativa sobre a experiência num cruzeiro. Quanto 

mais próximo do valor cinco a média ficar, maior o grau de concordância entre os 

respondentes sobre a declaração. 
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Itens de esteticismo 1 2 3 4 5 Média 

A decoração do navio era atraente. 2.4% 10.8% 3.6% 16.9% 66.3% 4.3 

A decoração do navio valorizava os 
detalhes do ambiente. 

7.2% 8.4% 9.6% 13.3% 61.4% 4.1 

Foi prazeroso estar no navio. 2.4% 1.2% 2.4% 18.1% 75.9% 4.6 

Senti uma verdadeira harmonia no 
ambiente do navio. 

3.6% 6.0% 9.6% 30.1% 50.6% 4.2 

Itens de escapismo 1 2 3 4 5 Média 

Eu fugi completamente da minha rotina 
diária. 

2.4% 4.8% 2.4% 19.3% 71.1% 4.5 

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

19.3% 12.0% 8.4% 25.3% 34.9% 3.4 

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

25.3% 9.6% 16.9% 33.7% 14.5% 3.0 

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

53.0% 13.3% 12.0% 14.5% 7.2% 2.1 

 

 
Tabela 6: Médias de cada declaração relacionadas às respectivas dimensões da experiência 

Itens de educação 1 2 3 4 5 Média 

Esta experiência me tornou mais bem 
informado. 

8.4% 9.6% 21.7% 27.7% 32.5% 3.7 

Este cruzeiro estimulou minha curiosidade 
em aprender coisas novas. 

14.5% 6.0% 14.5% 31.3% 33.7% 3.6 

Eu aprendi muito durante este cruzeiro. 9.6% 13.3% 16.9% 36.1% 24.1% 3.5 

Esta foi uma verdadeira experiência de 
aprendizado. 

18.1% 13.3% 18.1% 24.1% 26.5% 3.3 

Itens de entretenimento 1 2 3 4 5 Média 

As atividades a bordo foram alegres. 0.0% 4.8% 1.2% 34.9% 59.0% 4.5 

As atividades a bordo foram agradáveis. 0.0% 4.8% 2.4% 28.9% 63.9% 4.5 

As atividades a bordo foram divertidas. 2.4% 4.8% 4.8% 36.1% 51.8% 4.3 

A diversão foi estimulante. 3.6% 6.0% 3.6% 41.0% 45.8% 4.2 
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Itens de memória 1 2 3 4 5 Média 

Eu não me esquecerei desta experiência 
(no cruzeiro). 

1.2% 1.2% 6.0% 16.9% 74.7% 4.6 

Eu terei memórias maravilhosas desta 
experiência (no cruzeiro). 

1.2% 2.4% 9.6% 21.7% 65.1% 4.5 

Eu me recordarei de diversas coisas 
positivas desta experiência no cruzeiro. 

0.0% 2.4% 4.8% 28.9% 63.9% 4.5 

Itens de excitação 1 2 3 4 5 Média 

Minha experiência neste cruzeiro foi alegre 
e agradável. 

1.2% 1.2% 3.6% 25.3% 68.7% 4.6 

Minha experiência neste cruzeiro foi 
interessante. 

0.0% 2.4% 4.8% 32.5% 60.2% 4.5 

Minha experiência neste cruzeiro foi 
estimulante. 

0.0% 6.0% 4.8% 37.3% 51.8% 4.3 

Minha experiência neste cruzeiro foi 
excitante. 

3.6% 7.2% 16.9% 27.7% 44.6% 4.0 

Fonte: Elaboração própria, com base no Qualtrics 

 

 

De acordo com a tabela acima, os itens que tiveram todas as declarações 

com médias acimas de quatro, foram: entretenimento, esteticismo, memória e 

excitação. As médias de educação e escapismo oscilaram entre 3.3 e 3.7 

(educação) e 2.1 e 4.5 (escapismo). Conclui-se que a experiência num cruzeiro, do 

ponto de vista dos participantes, é bastante satisfatória. 

 

5.4 PERCEPÇÃO DA QUALIDADE DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 

 

Na tabela 7, em que foi avaliada a qualidade dos equipamentos e serviços, as 

opiniões são diversificadas. Pode-se observar que em termos de limpeza das 

cabines, temperatura dos ambientes internos e limpeza geral do navio o grau de 

satisfação foi bem alto com média quase máxima. 

A eficiência e a cordialidade dos tripulantes também foram bem avaliadas. 

Apesar de serem serviços prestados principalmente por pessoas de outra 

nacionalidade, que falam outro idioma, deduz-se que isso não influenciou na 

qualidade dos serviços prestados. 
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Tabela 7: Percepção da qualidade dos equipamentos e serviços 

Esquipamentos/Seviços Péssimo Mediano Excelente Média 

Limpeza das cabines 0.0% 14.5% 85.5% 2.9 

Temperatura dos 
ambientes internos 

2.4% 21.7% 75.9% 2.7 

Limpeza geral do navio 1.2% 27.7% 71.1% 2.7 

Eficiência dos tripulantes 7.2% 26.5% 66.3% 2.6 

Cordialidade dos 
tripulantes 

3.6% 30.1% 66.3% 2.6 

Shows e espetáculos 3.6% 32.5% 63.9% 2.6 

Atendimento da 
tripulação 

6.0% 31.3% 62.7% 2.6 

Área de lazer (Solarium) 2.4% 39.8% 57.8% 2.6 

Restaurantes 1.2% 42.0% 56.8% 2.6 

Animadores 4.8% 43.4% 51.8% 2.5 

Programação diária 3.6% 44.6% 51.8% 2.5 

Cassino 1.2% 48.2% 50.6% 2.5 

Academia 5.0% 45.0% 50.0% 2.5 

Salão de jogos 9.8% 50.0% 40.2% 2.3 

Qualidade da comida 6.0% 54.2% 39.8% 2.3 

Free shops 8.4% 57.8% 33.7% 2.3 

Salão de beleza 7.7% 62.8% 29.5% 2.2 

Preço das bebidas 27.7% 49.4% 22.9% 2.0 

Fonte: Elaboração própria, com base no Qualtrics 
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O preço das bebidas, o salão de beleza, os free shops e a qualidade da 

comida foram os menos cotados, mesmo assim, nenhuma média ficou abaixo de 2.0 

(em uma escala de 1 a 3). O que confirma o grau de satisfação sobre os 

equipamentos e serviços dos cruzeiros avaliados como sendo de excelente 

qualidade. 

 

5.5 GRAU DE SATISFAÇÃO E RECOMENDAÇÃO DA EXPERIÊNCIA 

 

Na figura 31 está explicitado o grau de satisfação dos participantes em 

relação à experiência num cruzeiro. Pelo resultado, com a média chegando a 4.2 

(numa escala de 1 a 5) e com mais de 50% ficando extremamente satisfeitos e um 

número ínfimo respondeu que ficou insatisfeito com a experiência, o grau de 

satisfação pode ser considerado bem elevado para esse tipo de viagem. 

 

 

 
Figura 31: Grau de satisfação da experiência no cruzeiro 
Fonte: Qualtrics 

 

 

Na pergunta sobre a intenção de realizar outro cruzeiro (figura 32), 69,9% 

disseram que teriam total intenção. Os valores percentuais juntos equivalentes às 

respostas três, quatro e cinco de sua intenção totalizaram 92,7% dos que teriam a 

intenção de repetir essa experiência. Isso indica um alto grau de fidelização desses 

consumidores a esse tipo de viagem. Numa escala de um a cinco a média ficou em 

4.4. 
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Figura 32: Intenção de fazer outro cruzeiro 
Fonte: Qualtrics 

 

 

Sobre a pergunta relacionada à recomendação da experiência num cruzeiro e 

da empresa que realizou o cruzeiro, a resposta da maioria foi igualmente positiva, 

ilustrada nas figuras 33 e 34.  

 

 
Figura 33: Intenção de recomendar a experiência de fazer um cruzeiro 
Fonte: Qualtrics 

 

 

As médias são: 4.5 para a intenção de recomendar essa experiência e 4.3 em 

intenção de indicar a empresa. O grau de aceitação da viagem e o grau de aceitação 

da empresa que prestou os serviços foram considerados altos. Com isso, poucas 

são as pessoas que tiveram uma experiência negativa de um modo geral e poderão 
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compartilhar experiências positivas com outras pessoas. Para a empresa é uma 

ótima forma de divulgar a sua marca e seus serviços. 

 

 

 
Figura 34: Intenção de recomendar a empresa de cruzeiro 
Fonte: Qualtrics 

 

 

As empresas de cruzeiro oferecem um programa de fidelidade para aqueles 

que viajaram em seus navios. Por exemplo, a MSC Cruzeiros possui o MSC Club, e 

a Costa Cruzeiro o programa Costa Club. Ambas oferecem descontos e outros 

privilégios para os que optarem por fazer um cruzeiro novamente com elas. Essa é 

uma maneira de fidelizar os seus clientes. 

 

5.6 ASPECTOS COMERCIAIS DO CRUZEIRO 

 

Na figura 35, está indicada a porcentagem de cada fonte de informação sobre 

os cruzeiros. A maior parte das pessoas declarou que ficou sabendo da viagem de 

cruzeiro por indicação das agências de viagens, ao todo 41,5% das respostas. Esse 

caso mostra como as agências constituem um canal de ligação fundamental entre os 

produtos turísticos e os consumidores. Elas prestam um papel de consultoria que 

ajuda a promover os destinos e informam a melhor opção para cada perfil de 

consumidor. 

 Alguns respondentes, equivalente a 25,6%, relataram que ficaram sabendo 

sobre a viagem de cruzeiros por outra maneira, sem ser por agência, pessoas que já 
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foram, pela internet ou anúncios na mídia. A resposta mais citada (tabela 8) foi por 

intermédio da faculdade, do seu trabalho com turismo ou com cruzeiro, entre outras. 

 

 
Figura 35: Como ficou sabendo do cruzeiro 
Fonte: Qualtrics 

 

 

 

Tabela 8: Outras fontes de informação sobre os cruzeiros 

Itens Quantidade 

Faculdade 11 

Trabalha com cruzeiro/turismo 5 

Outras respostas 3 

Já fez cruzeiro 1 

Filha tripulante 1 

Total 21 

Fonte: Qualtrics 
 

 

Sobre o meio que utilizaram para adquirir a viagem de cruzeiro, destacam-se 

as agências de viagens como intermediadoras do processo, correspondendo a 

76,8% do total. Tanto loja física como virtual, discriminado na figura 36. Poucos 

foram os respondentes que adquiriram diretamente do site da companhia, pois ainda 

são poucas as empresas de navegação que oferecem e divulgam essa ferramenta 

de compra. 
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Figura 36: Meio que usou para comprar o cruzeiro 
Fonte: Qualtrics 

 

 

Das 14 pessoas que fizeram a compra de outra forma (tabela 9), destacam-se 

a compra por meio da faculdade que divulgou a viagem para seus alunos, mas as 

reservas do cruzeiro foram realizadas por meio de uma agência intermediadora. O 

pagamento foi feito na faculdade e direcionado para a agência envolvida. De fato, a 

agência de viagens ainda é a forma mais utilizada para divulgação e 

comercialização dos cruzeiros marítimos. 

 

 

Tabela 9: Outra maneira de aquisição do cruzeiro 

Itens Quantidade 

Representantes da agência de viagens foram à faculdade. 7 

Prêmio. 2 

Por meio de contatos na própria armadora MSC. 1 

Trabalho. 1 

Agência na internet. 1 

Agência por indicação de amiga. 1 

Curso de vendas a bordo. 1 

Total 14 

Fonte: Qualtrics 

 

 

Ainda foi perguntado sobre a forma de pagamento utilizada para a aquisição 

do cruzeiro. A maioria respondeu que pagou parcelado, o equivalente a 65,9% do 
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total, como mostrado na figura 37. O pagamento feito à vista ficou com 26,8% e 

7,3% referente à outra maneira. 

 

 
Figura 37: Forma de pagamento 
Fonte: Qualtrics 

 

 

Do montante de 65,9% de pessoas que fizeram parcelamento (tabela 10), a 

maioria pagou em dez parcelas, o que mostra que o parcelamento é um facilitador 

de compra do cruzeiro. Esse é um elemento importante para o consumidor no 

momento da decisão de compra. 

 

 

Tabela 10: Número de parcelas 

Número de parcelas Quantidade 

10x 22 

5x 8 

6x 8 

4x 4 

2x 2 

3x 1 

8x 1 

Fonte: Elaboração própria, com base no Qualtrics 
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Em relação ao aproveitamento de alguma promoção, 44% do total disseram 

que fizeram uso dela no momento da reserva, um índice relativamente alto. A 

promoção é uma forma que as companhias utilizam para incentivar a viagem de 

navio entre os brasileiros, normalmente oferecida na reserva feita com certa 

antecedência à viagem. 

 

5.7 FREE ELICITATION 

 

Para conhecer as memórias mais relevantes que ficaram na mente dos 

consumidores que viveram essa experiência, foi solicitado aos participantes da 

pesquisa que mencionassem três palavras positivas sobre a experiência no cruzeiro. 

Na tabela 11 estão discriminadas as primeiras lembranças positivas.  

Observa-se que as primeiras lembranças das pessoas estavam relacionadas 

aos sentimentos, sensações e emoções que tiveram durante a viagem. 

 

 

Tabela 11: Primeiras lembranças positivas sobre a experiência no cruzeiro 

Itens avaliados Frequência Itens avaliados Frequência 

Diversão/divertido/emoção 16 Felicidade 1 

Amigos/amizades 9 Lazer 1 

Alegria 5 Liberdade 1 

Bailes/festa 3 Limpeza da Cabine 1 

Conforto 3 Lua de mel 1 

Excelente/fantástico/maravilhosa 3 Lugares 1 

Agradável 2 Luxo 1 

Amor/romance 2 Natureza 1 

Animação 2 Novidade 1 

Beleza 2 Idioma italiano 1 

Mar 2 Pessoas 1 

Navio 2 Porto 1 

Viagem 2 Satisfação 1 

Azaração 1 Sonho 1 

Comida 1 
Suco grátis na 
entrada 

1 
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Itens avaliados Frequência Itens avaliados Frequência 

Conhecimento 1 Surpresa 1 

Decoração 1 Tranquilidade 1 

Descanso 1 Varanda da cabine 1 

Diferente 1 
Ótima prestação de 
serviços 

1 

Fonte: Elaboração própria, com base no Qualtrics 

 

 

Os itens mais citados foram diversão, amigos/amizades, alegria, bailes/festa e 

conforto. Isso mostra que os serviços são as questões mais lembradas 

positivamente no cruzeiro pelos respondentes. 

Também foi perguntado sobre as lembranças negativas na experiência no 

cruzeiro. As respostas indicam que o preço alto das bebidas, a questão do 

enjoo/náuseas, a comida/restaurante, e as filas foram os mais citados. Assim como 

os que declararam que não tiveram nenhuma reclamação, ou nenhum ponto 

negativo a citar em sua primeira lembrança (tabela 12). 

 

 

Tabela 12: Primeiras lembranças negativas sobre a experiência no cruzeiro 

Itens avaliados Frequência Itens avaliados Frequência 

Preço alto das bebidas/preço 
alto 

8 Aglomeração/multidão 2 

Enjoo/náuseas 8 Atendimento 2 

Comida/restaurante 6 
Contaminação, 
intoxicação 

2 

Fila 5 Despesa/dinheiro 2 

Nenhuma reclamação 4 Medo 2 

Chuva/tempo 3 Shows 2 

Curta duração 3 Acidentes 1 

Frequentadores/público 3 Almoço razoável 1 

A demora no embarque 2 Bebedeira 1 

Buffet de Natal abaixo das 
expectativas 

1 Monotonia 1 

Cabine 1 Pouco tempo ancorado 1 

Cansaço 1 Pequeno 1 
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Itens avaliados Frequência Itens avaliados Frequência 

Contas erradas na cobrança 
das bebidas 

1 Piscina 1 

Desigualdade 1 Quero mais 1 

Distância 1 Roubo 1 

Falta de confiança 1 Sujeira na cabine 1 

Idioma 1 Vida de gado 1 

Limpeza 1   

Fonte: Elaboração própria, com base no Qualtrics 

 

 

Como a pesquisa foi realizada com uma amostra reduzida dos consumidores 

brasileiros, não foi possível generalizar os resultados para a população. Porém, 

verifica-se que há uma concordância elevada em termos do grau de satisfação à 

experiência vivida nos cruzeiros. As reclamações foram pontuais e ainda há muito 

que estudar sobre o tema em questão. De fato, a experiência num cruzeiro é 

considerada memorável pela maioria dos participantes da pesquisa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo deste trabalho foi analisar o perfil do consumidor brasileiro e os 

seus sentimentos e pensamentos referentes à sua experiência num cruzeiro 

marítimo na temporada brasileira. Para isso, foi utilizado um questionário estruturado 

distribuído pela internet, em que foi avaliado o grau de satisfação do consumidor 

sobre a experiência num cruzeiro na temporada brasileira e a sua intenção de 

recomendação dessa experiência. 

Em relação ao perfil, esta pesquisa revelou que a maioria dos respondentes 

morava no estado do Rio de Janeiro, a faixa etária variava de 19 a 25 anos, 

correspondendo a 45,6% do total, a renda familiar girou em torno de R$ 5174,00, 

onde se pode observar o investimento da classe média nesse tipo de viagem. A 

pesquisa mostrou que o grau da escolaridade dos participantes foi alto, pois 54,3% 

possuíam o ensino superior e quase 100% com nível médio completo. 

A maior parte dos participantes da pesquisa estava realizando essa 

experiência pela primeira vez. Em se tratando do roteiro escolhido, um número 

considerável dos respondentes realizou um minicruzeiro durante os meses de 

dezembro e março. Esse interesse por viagens de cruzeiro está cada vez mais 

relevante. A pesquisa também mostrou que o principal meio de informação e compra 

dos consumidores que responderam o questionário foi uma agência de viagens. Isso 

mostra o quanto os agentes de viagens são importantes para o processo de 

comercialização dos cruzeiros. Por isso os profissionais do turismo devem estar bem 

preparados para prestar um atendimento de qualidade aos consumidores reais e 

potenciais do cruzeiro. 

A experiência foi avaliada de acordo com as dimensões referentes à estética 

do navio, à fuga da rotina, ao entretenimento a bordo, ao aprendizado percebido, à 

memória atribuída e ao sentimento de excitação experimentado durante a viagem de 

cruzeiro marítimo, analisadas em estudos internacionais anteriores. Também foi 

avaliada a qualidade dos equipamentos e serviços, que obtiveram um alto índice de 

aprovação, exceto em relação ao preço das bebidas, citado por alguns respondentes 

como uma lembrança negativa dessa experiência.  

As longas filas nos portos no momento de embarque também foram citadas 

como uma lembrança negativa. Para a empresa prestadora de serviços é importante 
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que esses fatores negativos sejam mencionados, pois é uma forma de tomar 

conhecimento onde ela pode melhorar seus serviços e assim evitar reclamações 

futuras. 

O alto índice de aprovação e intenção de recomendar essa experiência revela 

o quanto o cruzeiro marítimo pode alcançar um número grande de pessoas com 

gostos diferentes. As empresas marítimas devem investir no programa de fidelização 

para que os clientes saiam cada vez mais satisfeitos, com novidades a cada 

temporada como a mudança de roteiros e navios. Por sua vez, o governo deve fazer 

a sua parte ao atribuir investimentos nesse setor que cresce de maneira rápida a 

cada ano. Os portos precisam estar adequados para receber uma quantidade 

elevada de passageiros, pois a movimentação de pessoas na temporada de 

cruzeiros entre os meses de novembro a março é intensa e isso pode fazer com que 

seja prejudicada a qualidade percebida pelos cruzeiristas em relação aos serviços 

relacionados a essa viagem. 

Apesar dos resultados da pesquisa realizada não poderem ser considerados 

generalizáveis para toda a população de consumidores desta modalidade de 

turismo, foram fundamentais para trazer percepções e informações de interesse 

sobre a experiência dos cruzeiros. Essa pesquisa pode servir como base para um 

levantamento mais aprofundado sobre as questões de motivação dessa experiência 

e também a recomendação de realização da pesquisa em portos nacionais para que 

os participantes sejam selecionados de forma aleatória. 

Por fim, é interessante ressaltar que a pesquisa sobre a experiência vivida 

numa viagem pode revelar o comportamento do consumidor e esse método utilizado 

pelo profissional do turismo pode trazer importantes insights que servirão como 

auxílio para resolver problemáticas e evitar crises que eventualmente estão sujeitas 

a acontecer ao longo do desenvolvimento das atividades turísticas, em especial do 

cruzeiro marítimo, tornando essa experiência memorável. 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

REFERÊNCIAS 

 

ABREMAR; IPETURIS; FIPE: Pesquisa: Caracterização da demanda e 
dimensionamento de impactos econômicos das viagens de cruzeiros 
marítimos no Brasil. São Paulo, 24 mai. 2006. Disponível em: < 
http://www.abremar.com.br/sites/download/Pesquisa_FIPE_USP.pdf> Acesso em: 
19 dez. 2012. 
 
ABREMAR. Alavanca para o turismo. Disponível em: 
<http://www.abremar.com.br>. Acesso em 10 dez. 2012. 
 
______. Começa a maior temporada dos cruzeiros marítimos. Disponível em: 
<http://www.abremar.com.br> Acesso em: 19 dez. 2012. 
 
______. Impactos dos cruzeiros marítimos no mercado turístico doméstico. 
2008. Disponível em 
<http://www.fornatur.com.br/uploads/23_10_2008/ABREMAR.pdf> Acesso em 07 
jan. 2013. 
 
______. Mar brasileiro em alta. Disponível em: <http://www.abremar.com.br> 
Acesso em: 10 dez. 2012. 
 
______; FGV. Cruzeiros marítimos: Estudo de perfil e impactos econômicos no 
Brasil. 2011. Disponível em: < http://abremar.com.br/pdf/ESTUDO.pdf > Acesso em: 
10 jan. 2013. 
 
AMARAL, Ricardo. Cruzeiros marítimos. 2. ed. rev. e ampl. - Barueri: Manole, 
2006. 
 
AMORIM, Ericka; ANDRADE, Cyntia; TARLOW, Peter; MARIOTTI, Valéria; 
CARDONA, Nina. Abordagem multidisciplinar dos cruzeiros turísticos. Leiria - 
Portugal: Textiverso, 2012. 
 
BABBIE, Earl. Métodos de pesquisas de survey. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1999. 
 
BRASIL. Ministério do Turismo. Turismo náutico: orientações básicas. 3 ed. 
Brasília: Ministério do Turismo, 2010. 
 
______. Ministério do Turismo. Segmentação do turismo e o mercado. Brasília: 
Ministério do Turismo, 2010. 
 
BRASIL. Decreto nº 7.381, de 2 de dezembro de 2010. Disponível em: 
<http://www.turismo.gov.br/export/sites/default/turismo/legislacao/downloads_legislac
ao/Decreto_7381-2010.pdf> Acesso em 27 jan. 2013. 
 
CASSAR, Maurício; DIAS, Reinaldo. Fundamentos do marketing turístico. São 
Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005. 
 



79 

 

CLIA. 2012 Industry Update: CLIA Member Line Passenger Carryings. Disponível 
em: 
<http://www.cruising.org/sites/default/files/pressroom/2012CLIAIndustryUpdate.pdf> 
Acesso em: 20 jan. 2013. 
 
DENCKER, Ada. Pesquisa em turismo: planejamento, métodos e técnicas. São 
Paulo: Futura, 1998. 
 
EXPERIÊNCIA. In: DICIONÁRIO da língua portuguesa. Lisboa: Priberam 
Informática, 1998. Disponível em: <http://www.priberam.pt/dlDLPO>. Acesso em: 12 
dez. 2012. 
 
FERREIRA, Aurélio. O dicionário da língua portuguesa. 8 ed. Curitiba: Positivo, 
2010. 
 
FITZSIMMONS, James; FITZSIMMONS, Mona. Administração de serviços. São 
Paulo: Bookman, 2004. 
 
FRIAS, Maria Cristina. Ritmo de crescimento de cruzeiros registra queda. Folha de 
São Paulo, 5 jan. 2012. Disponível em: <http://www.abremar.com.br/pdf/05-01-
2012%20FOLHA.pdf>. Acesso em: 17 set. 2012. 
 
HOSANY, Sameer: WITHAM, Mark. Dimensions of cruisers' experiences, 
satisfaction, and intention to recommend. Journal of Travel Research, 2010, 
originalmente publicado online em 6 de Outubro de 2009. 
 
LOHMANN, Guilherme; NETTO, Alexandre Panosso. Teoria do turismo: conceitos, 
modelos e sistemas. São Paulo: Aleph, 2008. 
 
LOPES, Pedro. Economia da experiência e turismo. Rio de Janeiro, 2009. 
(Monografia – Graduação em Turismo – UFF) 
 
MUNDO, Cruzeiros. Voyager of the Seas. Disponível em: 
<http://www.mundocruzeiros.com.br/cruzeiros/internacionais/australia_e_nova_zelan
dia/royal_caribbean/navio_voyager_of_the_seas.html>. Acesso em 21 jan. 2013. 
 
NASCIMENTO, Eduardo. ABREMAR: O potencial e o impacto dos cruzeiros 
marítimos no brasil. São Paulo, 2008. Disponível em: 
<http://arquivo.rosana.unesp.br/docentes/fernando/TT/O%20potencial%20e%20o%2
0impacto%20dos%20cruzeiros%20maritimos%20no%20Brasil.pdf>. Acesso em: 28 
jan. 2013. 
 
NERI, Marcelo. A nova classe média: o lado brilhante da base da pirâmide. São 
Paulo: Saraiva, 2011. 
 
O’LEARY, Sinéad; DEEGAN, Jim. Ireland’s image as a tourism destination in 
France: attribute importance and performance. Journal of Travel Research, v.43, 
p. 247- 256, fev. 2005. 
 



80 

 

O'SULLIVAN, Ellen; SPANGLER, Kathy. Experience marketing: Strategies for the 
new millennium. Estados Unidos: Venture Pub, 1998. 
 
PALHARES, Guilherme. Transportes turísticos. São Paulo: Aleph, 2002. 
 
PETROCCHI, Mario. Marketing para destinos turísticos. São Paulo: Futura, 2004. 
 
PINE, Joseph; GILMORE, James. The experience economy – work is theater & 
every business a stage. – Massachusetts: Harvard Business School Press, 1999. 
 
SWARBROOKE, John; HORNER, Susan. O comportamento do consumidor no 
turismo. São Paulo: Aleph, 2002. 
 
TORRE, Francisco. Sistemas de transporte turístico. São Paulo: Roca, 2002. 
 
VERGARA, Sylvia. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 13 ed. - 
Atlas: São Paulo, 2011. 
 
ZEITHAML, Valerie A.; BITTNER, Mary J. Marketing de serviços: A empresa com 
foco no cliente. Bookman: São Paulo, 2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



81 

 

APÊNDICE A – Modelo de questionário aplicado na pesquisa 
 

 
OLÁ, SEJA BEM-VINDO!! 

Pesquisa: Experiência num Cruzeiro Marítimo no Brasil 
 

  
 

A pesquisa que está prestes a responder visa avaliar as suas percepções durante a SUA ÚLTIMA 
VIAGEM DE CRUZEIRO COM INÍCIO E FIM NO BRASIL. 
  
Ela faz parte do meu projeto de conclusão do curso de Turismo na Universidade Federal 
Fluminense. 
  
Por isso, é muito importante que as questões sejam respondidas de modo objetivo e franco, 
sem deixar nenhuma resposta em branco. 
  
Caso você comece a pesquisa e não possa concluí-la naquele momento, poderá continuar 
depois. Quando você quiser retomar a pesquisa, basta entrar no link novamente, ela estará 
disponível no ponto onde você parou. 

  
Tenha certeza de que todas as suas respostas serão tratadas de forma confidencial. 
  
Agradeço desde já a sua disposição em despender esse pequeno espaço de tempo para me 
ajudar nessa etapa fundamental para a minha formação profissional. 
  
Abraços, 
  
Luciana 

quizcruzeiro@gmail.com 
 
 
 
 
 

Você já fez algum cruzeiro com embarque e desembarque no Brasil (cruzeiro de cabotagem)? 

 

 Sim (1) 

 Não (2) 

 

mailto:quizcruzeiro@gmail.com
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Vamos começar de fato a nossa pesquisa! Lembrando que todas as perguntas devem 

ser respondidas em relação ao último cruzeiro realizado. 

 

Qual o nome da Companhia de Cruzeiro? 

 

 

 
 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Outra Companhia 

 

 

Qual o nome do navio do Cruzeiro que realizou? 

 

 

Em que ano viajou?

 
  

 

Qual mês? 

 Outubro (1) 

 Novembro (2) 

 Dezembro (3) 

 Janeiro (4) 

 Fevereiro (5) 

 Março (6) 

 Abril (7) 

 Maio (8)
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Qual foi a duração do Cruzeiro (em noites)?  

 3 noites (1) 

 4 noites (2) 

 5 noites (3) 

 6 noites (4) 

 7 noites (5) 

 8 noites (6) 

 9 noites (7) 

 10 noites (8) 

 11 noites (9) 

 

Qual foi o porto de embarque? 

 Rio de Janeiro - RJ (1) 

 Santos - SP (2) 

 Vitória - ES (3) 

 Salvador - BA (4) 

 Fortaleza - CE (5) 

 Recife - PE (6) 

 Itajaí - SC (7) 

 

Qual o roteiro do Cruzeiro? 

 Sudeste (Minicruzeiro) (1) 

 Nordeste (2) 

 Argentina (América do Sul) (3) 

 

Quem acompanhou você neste cruzeiro? 

 Fui sozinho(a) (1) 

 Amigos (2) 

 Famíla (3) 

 Cônjuge / Companheiro (4) 

 

Foi a primeira vez num Cruzeiro? 

 Sim (1) 

 Não (2) 
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Seu cruzeiro teve algum tema específico (por exemplo: carnavio, solteiros, baila comigo)? 

 

 Sim (1) 

 Não (2) 

Se Não Está Selecionado, Então saltar para: Sobre a sua experiência neste cruzeiro... 

 

Lembrete: As respostas são sobre o último cruzeiro realizado! 

 

Qual foi o tema do seu cruzeiro? 

 

 Carnaval (1) 

 Natal (2) 

 Ano Novo (3) 

 Páscoa (4) 

 Solteiros (5) 

 Baila Comigo (6) 

 Fitness (7) 

 Dançando a bordo (8) 

 Bem-estar (9) 

 Emoções (Roberto Carlos) ou outros cantores (10) 

 Navegando com Nossa Senhora (11) 

 Evangélico (12) 

 Outro tema (13) 

 

Sobre a sua experiência neste cruzeiro, indique o quanto você concorda ou discorda das 

afirmações abaixo: 

 

   

Discordo 

totalmente 

Discordo um 

pouco 

Não 

concordo, 

nem 

discordo 

Concordo 

um pouco 

Concordo 

totalmente 

Eu aprendi muito durante 

este cruzeiro. 
  

     

Esta experiência me tornou 

mais bem informado. 
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Discordo 

totalmente 

Discordo um 

pouco 

Não 

concordo, 

nem 

discordo 

Concordo 

um pouco 

Concordo 

totalmente 

Esta foi uma verdadeira 

experiência de 

aprendizado.   
     

Este cruzeiro estimulou 

minha curiosidade em 

aprender coisas novas.   
     

As atividades a bordo 

foram divertidas. 
  

     

A diversão foi estimulante. 
  

     

As atividades a bordo 

foram alegres. 
  

     

As atividades a bordo 

foram agradáveis. 
  

     

A decoração do navio era 

atraente. 
  

     

A decoração do navio 

valorizava os detalhes do 

ambiente.   
     

Foi prazeroso estar no 

navio. 
  

     

Senti uma verdadeira 

harmonia no ambiente do 

navio.   
     

Eu me senti diferente no 

navio, como um 

personagem de um filme.   
     

Esta experiência fez com 

que eu me imaginasse 

sendo outra pessoa.   
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Discordo 

totalmente 

Discordo um 

pouco 

Não 

concordo, 

nem 

discordo 

Concordo 

um pouco 

Concordo 

totalmente 

Eu fugi completamente da 

minha rotina diária.      

Eu me senti como se 

estivesse fora da realidade, 

em outro tempo e lugar.   
     

Eu terei memórias 

maravilhosas desta 

experiência (no cruzeiro).   
     

Eu não me esquecerei 

desta experiência (no 

cruzeiro).   
     

Eu me recordarei de 

diversas coisas positivas 

desta experiência no 

cruzeiro. 
  

     

Minha experiência neste 

cruzeiro foi estimulante. 
  

     

Minha experiência neste 

cruzeiro foi excitante. 
  

     

Minha experiência neste 

cruzeiro foi alegre e 

agradável.   
     

Minha experiência neste 

cruzeiro foi interessante. 
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Em relação à qualidade dos serviços prestados no navio, indique o seu grau de satisfação: 

   

Péssimo Mediano Excelente 

Atendimento da 

tripulação 
  

   

Limpeza das cabines 
  

   

Limpeza geral do navio 
  

   

Qualidade da comida 
  

   

Temperatura dos 

ambientes internos 
  

   

Shows e espetáculos 
  

   

Animadores 
  

   

Área de lazer (Solarium) 
  

   

Programação diária 
  

   

Salão de jogos 
  

   

Cassino 
  

   

Free shops 
  

   

Salão de beleza 
  

   

Academia 
  

   

Restaurantes 
  

   

Cordialidade dos 

tripulantes 
  

   

Eficiência dos tripulantes 
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Péssimo Mediano Excelente 

Preço das bebidas 
  

   

 

 

Quanto a sua satisfação em relação à experiência no navio, você ficou: 

Extremamente insatisfeito 

 

Extremamente satisfeito 

 

     

Quanto a sua intenção de fazer outro cruzeiro: 

Nenhuma intenção 

 

Total intenção 

 

     

Quanto a sua intenção de recomendar a seus amigos e familiares a experiência de fazer um 

cruzeiro: 

Nenhuma intenção 

 

Total intenção 

 

     

Quanto a sua intenção de recomendar a seus amigos e familiares esta empresa de cruzeiros: 

Nenhuma intenção 

 

Total intenção 

 

     

 

 

Como ficou sabendo do cruzeiro? 

 Indicação de pessoas que já foram. (1) 

 Anúncio na TV, panfletos, jornais ou revistas. (2) 

 Agência de viagens. (3) 

 Internet. (4) 

 Outra maneira: (5) ____________________ 
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De que maneira adquiriu o cruzeiro? 

 Na loja de uma agência de viagens (intermediadora). (1) 

 Pela internet, no site de uma agência de viagens (intermediadora). (2) 

 Pela internet, no site da própria Companhia de Cruzeiro. (3) 

 Outra maneira: (4) ____________________ 

 

Como pagou o cruzeiro? 

 Em dinheiro ou cheque à vista. (1) 

 Parcelado no cartão ou cheque. Quantas parcelas? (2) ____________________ 

 Outra maneira: (3) ____________________ 

 

Aproveitou alguma promoção? (por exemplo: 2º hóspede grátis) 

 Não (1) 

 Sim (2) 

 

Estamos quase acabando! Agora, me conte mais sobre você.  

 

Você é homem ou mulher? 

 Homem (1) 

 Mulher (2) 

Mora em que cidade e estado? 

Cidade (1)_____________ 

Estado (2)_____________ 

 

Qual a sua idade? 

 Entre 15 e 18 anos (1) 

 De 19 a 25 anos (2) 

 De 26 a 31 anos (3) 

 De 32 a 45 anos (4) 

 De 46 a 55 anos (5) 

 De 56 a 65 anos (6) 

 Acima de 65 anos (7) 
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Qual a sua renda familiar? 

 Até R$ 751,00 (1) 

 De R$ 752,00 a R$ 1.200,00 (2) 

 De R$ 1.201,00 a R$ 5.174,00 (3) 

 Acima de R$ 5.174,00 (4) 

 

Qual a sua escolaridade? 

 

 

Para terminar, escreva 3 palavras que expressem positivamente a sua experiência num 

Cruzeiro. 

Primeira lembrança 
 

Segunda lembrança 
 

Terceira lembrança 
 

 

Agora, escreva 3 palavras que expressem negativamente a sua experiência num Cruzeiro. 

Primeira lembrança 
 

Segunda lembrança 
 

Terceira lembrança 
 

 

Ensino fundamental incompleto

Ensino fundamental completo

Ensino médio incompleto

Ensino médio completo

Ensino superior incompleto

Ensino superior completo


