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O turismo marítimo entrou de vez na agenda de viagens dos brasileiros. Na última temporada, 
que ocorreu entre novembro de 2005 e abril deste ano, os nove navios que se deslocaram na 
costa do Brasil levaram 239,4 mil passageiros - um crescimento de 58% comparado ao 
período anterior. Esses mesmos clientes, além dos gastos com o pacote de viagem, 
desembolsaram R$ 126,3 milhões com extras como transporte, hospedagem, alimentação e 
compras.  
 
Para este ano, a estimativa continua alta. Está previsto um incremento de 37,8%, para 330 
mil pessoas. Além de três novos navios, que no final do ano começam a atracar nos portos de 
Santos e Rio de Janeiro.  
 
Os consumidores que se aventuram em viagens de navio fazem parte das classes A e B, 
preferem viajar a dois (casal), a maioria tem curso superior completo e está na faixa entre 31 
e 65 anos (75,7%). Esse é o perfil do passageiro de cruzeiros marítimos no Brasil, apresentado 
ontem pela Associação Brasileira de Representantes de Empresas Marítimas (Abremar). O 
estudo "Caracterização da demanda e dimensionamento de impactos econômicos das viagens 
de cruzeiros marítimos no Brasil" foi realizado pela Fundação Instituto de Pesquisas 
Econômicas (Fipe).  
 
Para um dos pesquisadores da Fipe, Wilson Rabahy, a pesquisa demonstrou que o público que 
escolhe esse tipo de viagem está determinado a fazê-la: 83% dos entrevistados disseram não 
trocar a viagem de navio por um outro percurso dentro do Brasil. Enquanto, 72,9% deles 
afirmaram que preferiam o cruzeiro pela orla brasileira a uma viagem ao exterior.   
 
Segundo Eduardo Vampré do Nascimento, presidente da Abremar, o mercado de cruzeiros é 
muito pequeno no Brasil. "Temos certeza que ainda há muito espaço para crescer." Nos EUA, 
diz ele, são 8 milhões de passageiros por ano, enquanto na Europa, o número chega a 4 
milhões de pessoas.  
 
O setor faturou cerca de R$ 320 milhões entre abril de 2005 e 2006. Quatro empresas lideram 
o mercado: Costa Cruzeiros, CVC, MSC Cruzeiros, Sun&Sea (Island Cruiser). 
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