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O mercado de cruzeiros marí-
timos chegou ao limite de sua
capacidade no país. O motivo
não é a estagnação da procura
ou a falta de interesse das em-
presas operadoras. Mas sim a
saturação dos portos. De acor-
do com dados da Associação
Brasileira de Representantes de
Empresas Marítimas (Abre-
mar), o país deve perder entre
15% a 20% na oferta de navios
na temporada 2011/2012. Neste
ano, 20 embarcações navega-
ram pela costa brasileira, um
crescimento expressivo em re-
lação aos seis navios que vie-
ram ao país na temporada
2004/2005. Está é a primeira
vez em dez anos de expansão
que o segmento dá sinais de
arrefecer o crescimento.

“Nós trabalhamos com o bi-
nômio segurança e conforto e
os portos do país não têm mais
capacidade para atender esses
critérios”, afirma André Pousa-
da, vice-presidente executivo
da Abremar. “Boas intenções
existem, mas precisamos acele-
rar os esforços do governo”, diz
o executivo, em relação aos re-
cursos prometidos para sete ci-
dades que vão receber os jogos
da Copa do Mundo.

O governo federal vai investir
R$ 741 milhões do Programa de
Aceleração do Crescimento
(PAC2) para fomentar o turismo
marítimo. A maior parte dos re-
cursos (ver gráfico) está voltada
para ampliação das estrutura do
terminal turístico do Rio de Ja-
neiro — como parte do projeto
Porto Maravilha, que prevê a re-
vitalização de toda a zona por-

Estrutura pobre
dos portos diminui
número de cruzeiros
Governo vai investir R$ 741 milhões para ampliar terminais
turísticos em sete cidades, mas medida parece não ser suficiente

De acordo com
dados da Associação
Brasileira de
Representantes de
Empresas Marítimas
(Abremar), o país
deve perder entre
15% a 20% na
oferta de navios na
temporada 2010/2011
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TEMPORADA
2010

NÚMERO DE NAVIOS

PERÍODO NO BRASIL

TOTAL DE PASSAGEIROS

NÚMERO DE PORTOS VISITADOS NO BRASIL

TOTAL MOVIMENTADO

2004/2005

6

NOV/2004 A MAR/2005

139.430

12

 US$ 68.226.778,62 

2005/2006

9

NOV/2005 A MAR/2006

225.178

18

 US$ 111.749.289,85 

2006/2007

11

OUT/2006 A MAR/2007

300.017

25

 US$ 202.257.430,00

2007/2008

14

OUT/2007 A ABR/2008

396.119

18

 US$ 356.599.781,03 

2008/2009

16

NOV/2008 A ABR/2009

521.983

18

 US$ 342.344.364,00 

2009/2010

21*

OUT/2009 A MAIO/2010

720.621

21

US$ 534.175.626,00

Fonte: Abremar
*A Clia considera o ano de janeiro a dezembro. No Brasil, a Abremar computa os números da temporada   

ESTADOS UNIDOS E CANADÁ  

INGLATERRA

ALEMANHA

ITÁLIA

BRASIL

ESPANHA

10,1 milhões

1,65 milhão

1,26 milhão

850 mil

795 mil

641 mil

Fonte: Cruise Lines International 
Association (Clia) 

tuária da cidade —, e também
para a expansão do terminal de
Santos. As obras no Rio estão
previstas para começar em
maio, no final da temporada.

“O descompasso entre o
crescimento da demanda e a in-
fraestrutura não é privilégio do
setor de cruzeiros. Vemos pro-
blemas no setor elétrico e no ae-
roportuário. A questão é que es-
tamos falando de um mercado
que cresce a índices de 30% a
50% ao ano”, diz Pousada.

As empresas afirmam que,
com o aumento no número de
passageiros e no tamanho dos
navios que vêm ao país, os por-
tos e píeres, em breve, não con-
seguirão mais atender a deman-
da. “Recebíamos navios de 1,5
mil passageiros, hoje já são de
4,5 mil”, diz Pousada. “O porto
de Búzios, por exemplo, só re-
cebe dois navios por vez e não
pode ser ampliado devido a
questões ambientais”, diz Clau-
dia Del Valle, gerente de marke-
ting e vendas do Grupo Costa no
Brasil, dono das marcas Costa
Cruzeiros e Ibero Cruzeiros.

A empresa defende a am-
pliação no número de portos e
não só expansão dos terminais
existentes. “Com um número
de portos maior, a diversidade
de roteiros também poderia ser
ampliada, o que beneficiaria a
todos”, afirma Claudia. A op-
ção, no caso do Grupo Costa,
foi reduzir em 34% o número
de mini-viagens, que passaram
de 38 na temporada 2010/2011
para 25 na de 2011/2012. “Os
mini-cruzeiros duram em tor-
no de três ou quatro dias, o que
demanda mais acesso aos por-
tos”, diz Claudia.

Outra medida do grupo foi
diminuir o período de perma-

nência dos navios do grupo no
Brasil na próxima temporada.
“Com muitos navios, a taxa de
ocupação nos meses que não
fazem parte da alta temporada
fica menor, por isso vamos en-
curtar nosso tempo de estada
no país”, afirma Claudia, que
acrescenta que as cidades que
recebem os turistas durante as
pausas nos portos também pre-
cisam de melhorias em suas es-
truturas. “Um roteiro se torna
muito mais atrativo quando o
local tem boas lojas, restauran-
tes e museus, por exemplo.”

Alternativas
Como alternativa, o Grupo Cos-
ta procura alternar os navios, a
cada temporada, para continuar
atraindo público. “Apesar do
vasto litoral, devido ao pequeno
número de portos, o Brasil aca-
ba tendo poucas opções de tre-
cho, o que faz com que o itine-
rário não seja tão atrativo como
destino”, afirma Claudia.

Em outros países, em caso de
falta de infraestrutura, a ques-
tão foi solucionada buscando
novas ilhas como opção de des-
tino ou mesmo a construção de
portos menores e mais simples.
“O que acontece no Brasil é que
a intenção é ter grandes portos,
sendo que um maior número de
pequenos portos poderia aten-
der a demanda”, diz Milton
Sanches, diretor de cruzeiros da
operadora de turismo CVC. “A
prioridade no embarque e no
desembarque é a agilidade e o
conforto, assim como fazem a
Noruega e a Dinamarca,” diz.

O responsável pela área de
cruzeiros da CVC acredita que,
no médio prazo, haverá melho-
rias para o setor e mantém sua
expectativa de crescimento.
“Há preocupação com essa si-
tuação, por isso nossa estimati-
va é que o número de passagei-
ros aumente 25% na próxima
temporada, assim como acon-
teceu na passada.” ■
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EM APENAS 10 MESES DE VIDA, 
NÃO CONQUISTAMOS APENAS 
CLIENTES: CONQUISTAMOS A 

ADMIRAÇÃO DO MERCADO.

POTTENCIAL SEGURADORA, 
VENCEDORA DO PRÊMIO 

SEGURADOR BRASIL 2011.

A Pot tencial  Seguradora acaba de receber o Prêmio Segurador Brasil 

2011 - o evento de maior credibil idade e transparência do mercado 

segurador brasileiro - na Categor ia Destaque do Mercado.  Um grande 

reconhecimento da nossa agil idade e ef ic iência .  Tudo isso mostra que 

estamos no caminho cer to,  atendendo cada vez melhor nossos cl ientes. 
www.pottencialseguradora.com.br

0800  606  7688

INVESTIMENTOS

Recursos a serem destinados à estrutura de terminais
de passageiros nas cidades que vão receber jogos da Copa

VALOR APROVADO PAC, EM R$ MILHÕES (JUN/2010)INÍCIO DAS OBRAS

RIO DE JANEIRO/RJ  

SANTOS/SP

MUCURIPE/CE

MANAUS/AM

NATAL/RN   

SALVADOR/BA

RECIFE/PE  

  

MAI/11

DEZ/11

JUN/11

OUT/12

FEV/12

MAR/12

JUN/10

314,0

119,9

105,9

89,4

53,7

36

21,8

Fonte: SEP
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Há pouco tempo, algumas
tentativas de ofertar cruzeiros
marítimos nos meses
mais frios do ano aconteceram
no Brasil. Em 2005 e 2006,
a CVC operou, de maio a
setembro, um navio na região
Nordeste. As temporadas de
inverno aumentaram o número
total de passageiros ao longo
de 12 meses, mas a empresa
preferiu não investir mais no
período. “A taxa de ocupação
era boa, entre 50% e 60%,
mas os navios são muito cotados
em outros países onde é verão
nesta época do ano”, diz Milton

Sanches, diretor de Cruzeiros
da CVC, que não desistiu da
operação. “Com a Copa do
Mundo de 2014 acontecendo
no inverno aqui no país, teremos
a chance de retomar a temporada
anual, mas, para isso, precisamos
ter navios exclusivos para
o Brasil”, diz. A gerente do
Grupo Costa, Claudia Del Valle,
acredita que o perfil do turista
brasileiro é outro fator que
não favorece. “Como não
temos um inverno rigoroso,
as pessoas têm preferência
para viajar para as montanhas
e aproveitar o clima”, diz. M.C.

Temporada de inverno já é realidade

Henrique Manreza

Navios de lazer disputam espaço
nos portos brasileiros com

embarcações de carga

Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo,  14 abr. 2011, Primeiro Caderno, p. 8-9.




