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Com a previsão de que a
próximatemporadadecru-
zeirosmarítimos tenhaoito
navios na costa brasileira, o
dobro em relação à atual,
aumentam as chances de
trabalho a bordo para
quem está em busca de
uma oportunidade. Há a
perspectivadequeaté4mil
vagasa tripulantesbrasilei-
rossejamgeradas,comsalá-
rios iniciais que podem va-
riardeUS$800,00(R$3,7
mil) a US$ 1,5 mil (R$ 7
mil). A boa notícia é que dá
tempo de se preparar e há
cursos na Baixada Santista
-algunsdelesgratuitos.
O empresário especializa-

dona formaçãode tripulan-
tes Fabrício Brito, que pos-
sui mais de uma década de
experiência no ramo, expli-
cou que as viagens devem
começar em 31 de outubro.
Idealizador do projeto so-
cial JovensTripulantes, que
setornoureferêncianaárea,
e cofundadordaplataforma
Deck4, que oferece cursos
virtuais, ele ressalta que os
setores quemais contratam
brasileiros em navios são os
departamentos de gover-
nançaerestaurante.
“Os requisitos que uma

pessoa precisa ter para tra-
balhar a bordo, em geral,
são: ser maior de 18 anos,
terdisponibilidadeparavia-
jareficarforadecasadesete
adezmeses, ser umapessoa
resilienteeentenderquevai
para um ambiente diferen-
te. Precisa ter vontade de
mudar de vida. Se o aluno
tiverdedicação, focoedisci-
plina,vaiconseguirsequali-
ficaroquantoantes”.
Sobreaexpectativadege-

ração de 4mil vagas de tra-
balho para brasileiros, Bri-
to explica queo cálculo tem
como base a média de 15%
de tripulantes brasileiros
por embarcação. E a remu-
neração é paga em dólar.
“O salário inicial para car-

gos de iniciantes, em mé-
dia, é de US$ 800,00 (R$
3,7 mil), podendo chegar
até US$ 1,5 mil (R$ 7 mil)
noprimeiroembarque.Ob-
viamentequeissodepende-
rádoníveldeInglêsdocan-
didatoedacompanhiama-
rítimaqueoseleciona”.

GRATUITOSEPAGOS

Paraquemestáembuscade
opções gratuitas, uma op-
çãoéaPrefeituradeSantos,
que conta com cursos de
qualificação profissional
nas Vilas Criativas espalha-
das pela Cidade. “Muitos
dessescursos(nasVilasCria-
tivas)preparamseusalunos
para atividades que podem
ser realizadas em cruzeiros.
Entre eles, pizzaiolo, briga-
deiro gourmet, confeitaria,
tortas, design de sobrance-

lhaedepilaçãofacial”, expli-
caaPrefeitura.
DeacordocomaAdminis-

tração Municipal, a previ-
são é de que as inscrições
paranovas turmasnasVilas
Criativas sejam abertas em
maio. Outra cidade quemi-
ra o setor de cruzeiros por
meio de cursos de qualifica-
ção é SãoVicente. Contudo,
segundo a Prefeitura, ainda
não há atividades do tipo
confirmadas e o trabalho é
para atender a área de cru-
zeirosfuturamente.
Para quem tem condi-

ções de investir, há diver-
sos cursospagosnomerca-
do, como o da Deck4, que
aposta em uma platafor-
ma on-line com aulas para
diversas funções exercidas
dentro de um navio e idio-
mas como Inglês e Italia-
no, focados em hotelaria e
vida a bordo. Na mesma
plataforma, há o Jovens
Tripulantes, gratuito e di-
recionado a brasileiros de
18 e 34 anos em situação
devulnerabilidade.
Por ano, o Jovens Tripu-

lantes conta com 300 va-
gas, sendo 100 sem restri-
ção de local - cujas inscri-
ções ocorrerão no segundo
semestre - e 200 divididas
em dois polos: Praia Gran-
de e Mauá (SP) - já preen-
chidaspara2022.
No projeto social, os

módulos são básicos, basea-
dosemumametodologiaes-

pecíficaequeajuda,atémes-
mo,ocandidatoaredigirum
e-mail de caráter profissio-
nal, formatarocurrículo e li-

darcomasentrevistasdeem-
prego. Além disso, no perío-
do de inscrições, leva-se em
conta a situação socioeconô-

mica de cada interessado e
o objetivo de “beneficiar
quem realmente precisa”,
segundoBrito.

Cursos sãoopçãopara trabalhoabordo
A próxima temporada de cruzeiros marítimos na costa brasileira terá o dobro de navios; empresas do setor pagam salários em dólar

ABRANGÊNCIA

Os setores que mais contratam brasileiros em navios costumam envolver os departamentos de governança e restaurante; próxima temporada contará com oito navios no País

FLAVIOHOPP - 20/1/22

8
navios

farãopartedapróxima
temporadadecruzeiros

marítimosnoPaís.Deacordo
comaAssociaçãoBrasileirade
CruzeirosMarítimos (CliaBrasil),
serãocinco embarcaçõesdaMSC
eoutras trêsda CostaCruzeiros.
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