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APRESENTAÇÃO
A diversificação da oferta turística mundial em relação às tendências da demanda, entre
outros fatores, ocasionam a expansão do mercado e o surgimento e consolidação de
variados segmentos turísticos. A segmentação é entendida como uma forma de organizar o
turismo para fins de planejamento, gestão e mercado. Os segmentos turísticos podem ser
estabelecidos a partir dos elementos de identidade da oferta e também das características
e variáveis da demanda.
No que se refere à oferta, o Brasil apresenta recursos ímpares que, aliados à criatividade
do povo brasileiro, possibilitam o desenvolvimento de diferentes experiências que definem
tipos de turismo – Ecoturismo, Turismo Cultural, Turismo Rural, Turismo de Aventura e
tantos outros. A transformação de tais recursos em atrativos, de modo a constituírem
roteiros e produtos turísticos, pode utilizar como estratégia principal a segmentação. Para
tanto, são necessárias medidas que visem a estruturação, o desenvolvimento, a promoção
e a comercialização adequadas à singularidade de cada segmento.
Diante desse desafio, o MTur apresenta este documento orientativo – Turismo Náutico:
Orientações Básicas – a partir da noção de território que fundamenta o Programa de
Regionalização do Turismo – Roteiros do Brasil, com o intuito de oferecer subsídios a
gestores públicos e privados, na perspectiva da diversificação e caracterização da oferta
turística brasileira. Este trabalho enfoca desde aspectos conceituais e legais, abordando
o perfil do turista, a identificação de agentes e parceiros, até as peculiaridades relativas à
promoção e comercialização.
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INTRODUÇÃO
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.
Apesar de possuir um litoral de 7.367 quilômetros de extensão, 35.000 quilômetros de vias
internas navegáveis, 9.260 quilômetros de margens de reservatórios de água doce, como
hidroelétricas, lagos e lagoas, além do clima ameno, o Brasil ainda não aproveita sua grande
vocação para o Turismo Náutico. Isso se dá, em parte, pela proibição da navegação de
cabotagem1 para navios de bandeiras estrangeiras que inibiu a inclusão do Brasil nas rotas
de viagem dos armadores estrangeiros até agosto de 1995, quando foi liberada no litoral
brasileiro para embarcações de turismo, a partir da publicação da Emenda Constitucional
n° 7/95, sob intensa atuação da EMBRATUR – Instituto Brasileiro de Turismo. A partir de
então, o segmento passou a ser objeto das políticas de turismo e de outras correlatas e os
esforços têm sido ininterruptos. Com a criação da Câmara Temática de Segmentação, no
âmbito do Conselho Nacional, institui-se o Grupo Técnico Temático de Turismo Náutico,
dando início a discussões sobre aspectos conceituais, de estruturação, legislação, fomento
e promoção do segmento.
Com base nas informações compartilhadas pelo Grupo e outras disponibilizadas pelos
estados brasileiros elaborou-se este documento orientador para o desenvolvimento do
Turismo Náutico, de modo que os roteiros e produtos turísticos realmente atendam às
demandas dos consumidores. Além desses aspectos, é importante ressaltar que esse
segmento requer políticas e ações integradas que promovam também a estruturação de
destinos, tais como a construção de marinas públicas, a adequação de portos, a implantação
e qualificação de serviços de receptivo e equipamentos turísticos nas regiões portuárias e
em outros locais onde ocorram atividades pertinentes. Além disso, atrela-se diretamente
ao desenvolvimento do segmento o crescimento e a ampliação da indústria nacional de
barcos e navios.

1

Entende-se por navegação de cabotagem “aquela realizada entre portos brasileiros, utilizando exclusivamente a via
marítima ou a via marítima e as interiores”. BRASIL. Lei nº 9.432, de 08 de janeiro de 1997
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