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Atividade cresce ao redor de 50% ao ano e deve atrair 330 mil turistas na próxima temporada.  
 
O segmento de turismo marítimo tem sido apontado como um dos mais promissores no Brasil. Em 
cinco anos, o País não deve se tornar um destino consolidado como o Caribe, mas pode dobrar o 
número de visitantes e leitos ofertados. "Na última temporada (dezembro a março) tivemos nove 
navios, sendo oito internacionais que têm a costa brasileira como uma das rotas", diz Eduardo 
Nascimento, presidente da Associação Brasileira dos Representantes de Empresas Marítimas 
(Abremar). Essas embarcações transportaram 230 mil turistas brasileiros - 53% acima da 
temporada anterior - e 14,5 mil estrangeiros.  
 
Para a próxima temporada, serão 12 navios em águas brasileiras, que devem transportar 330 mil 
turistas, num período maior, 43,5% acima da estação anterior. "Os navios chegarão mais cedo 
este ano, em meados de outubro e, em 2007, teremos um navio saindo em abril", adianta Renê 
Hermann, diretor geral da Costa Cruzeiros no Brasil.  
 
A empresa já trazia dois de seus dez navios à América do Sul: o Costa Vitória e o Costa 
Romântica, que respondiam por 59 mil turistas brasileiros. Para a próxima temporada, a 
companhia vai substituir o navio Costa Vitória pelo Costa Fortuna, com capacidade para 3,7 mil 
turistas.  
 
Já a CVC lançará pacotes para o internacional Sky Wonder, embarcação cuja rota começa em 
Santos, passa por Búzios, Angra dos Reis, e retorna ao litoral paulista. Este é o quinto navio para 
o qual a empresa oferece pacotes, com capacidade para 1,55 mil pessoas e sistema all-inclusive, 
além do Pacific, Mistral, Blue Dream e o Grand Voyager. O Pacific é o único que fica durante todo 
o ano na costa nacional.  
 
As outras duas embarcações estreantes são o MSC Sinfonia, da MSC Cruzeiros, e o Sea Dream I, 
um mega-iate de luxo da SeaDream Yatch Club, representado no Brasil por Qualitours e 
Queensberry.  
 
Conforme Nascimento, o segmento gerou R$ 32 milhões em comissões para agências de viagens 
brasileiras em 2005. "Os turistas deixaram R$ 130 milhões nos portos brasileiros em que os 
navios atracaram", diz. Segundo ele, o Brasil estava atrasado no turismo marítimo. "Começamos 
há seis anos e, por isso, devemos ter crescimento um pouco acima do mercado".  
 
Enquanto o setor fala de crescimento mundial da ordem de 12%, o Brasil deve apresentar 
incremento de 20% este ano, segundo o executivo, em número de leitos. Hoje são mais de 7,5 
mil leitos ofertados. "Os navios oferecem atividades o dia todo para os turistas e por isso são, 
muitas vezes, mais atrativos que resorts".  
 
Destinos  
 
Em 2005, foram 13,5 milhões de passageiros a bordo no mundo. Os destinos mais procurados 
hoje são Caribe, Mediterrâneo e Alasca, que correspondem por cerca de 70% da demanda. A 
América do Sul responde somente por 1,8%. "Americanos e europeus já têm a cultura de férias 
dentro de navio, ao contrário do Brasil", comenta Hermann.  
 
Ele acredita que o crescimento no País é proporcionado pela saturação de destinos como Caribe e 
Mediterrâneo, e pela maior oferta de navios de grande porte na costa sul-americana, o que 
desperta o interesse de estrangeiros. "A costa do Brasil, Buenos Aires e Punta Del Este atraíram 
14,5 mil estrangeiros viajando de navio e a previsão é que este número mais que dobre, 
chegando a 35 mil estrangeiros", aponta.  



 
Para Nascimento, o Brasil pode se firmar como um destino de turismo marítimo como as ilhas 
gregas e o Caribe. "A legislação permite a entrada fácil de investidores e operadores nesse 
sentido, mas o número de portos brasileiros, que é reduzido, já fixa um controle da atividade." 
Até 2010, 500 mil brasileiros devem passar as férias navegando.  
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