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Cruzeiros marítimos
roubam hóspedes
Pacotes de viagem por mar
atraem consumidores com dólar
baixo e costa litorânea extensa

Mariana Celle
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O turismo de cruzeiros maríti-
mos tem navegado em águas
tranquilas no Brasil, com cresci-
mento de 33% ao ano. “Os cru-
zeiros movimentaram na tem-
porada 2009/2010 R$ 897 mi-
lhões”, afirma Ricardo Amaral,
presidente da Associação Brasi-
leira de Representantes de Em-
presas Marítimas (Abremar). A
temporada que começou no mês
passado e segue até maio de 2011
terá 20 navios — dois a mais do
que no ano passado — e 415 cru-
zeiros, sendo 37 deles temáticos.

A vasta extensão litorânea é
um dos fatores que levaram o
Brasil a ocupar o quinto lugar no
ranking mundial da Cruise Li-
nes International Association
(CLIA), instituição internacio-
nal de cruzeiros. Os Estados
Unidos são o maior mercado,

com 10,1 milhões de clientes,
seguidos por Inglaterra, Alema-
nha e Itália.

A Royal Caribbean, uma das
principais empresas do setor no
Brasil, prevê um crescimento de
26% em número de passageiros
com relação ao ano passado,
com o embarque de cerca de 125
mil turistas em seus três navios.

A ampliação dessa fatia do tu-
rismo compete diretamente com
os resorts. “Muitos navios vêm
para cá quando termina a tem-
porada de verão no hemisfério
Norte, em época que deveriam
estar fazendo manutenção”,
conta Francisco Costa Neto, pre-
sidente do complexo turístico
Rio Quente Resorts, em Goiás.

Rubens Regis, diretor co-
mercial do Costão do Santinho,
em Santa Catarina, também
tem percebido a transição de
turistas para a área de cruzeiros
marítimos e aponta a desvalo-
rização do dólar como uma das
causas principais. “Com o dólar
em baixa, os cruzeiros ficam
muito baratos”. ■

A temporada que
começou no mês
passado e segue até
maio de 2011 terá 20
navios — dois a mais
do que no ano
passado — e 415
cruzeiros
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