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Complexo de hotéis
e residências, várias vezes
adiado, exigirá aporte
de R$ 120 milhões

Há seis anos, um grupo de em-
presários brasileiros e portugue-
ses ensaia lançar na região de
Aquiraz, a 35 quilômetros de For-
taleza, um dos maiores comple-
xos turísticos imobiliários do país,
o Aquiraz Riviera. Foram muitas
as pedras fundamentais com o
propósito de iniciar a construção
do empreendimento, que, ini-
cialmente, receberia R$ 1 bilhão
de investimentos para a constru-
ção de hotéis, pousadas, bangalôs
e um conjunto residencial. Hoje,
os planos são mais modestos.

O grupo de investidores pro-
mete inaugurar em dezembro o
Hotel Dom Pedro Laguna, com 312
leitos. A primeira fase do comple-
xo, no entanto, tem aproximada-
mente 80% das obras finalizadas,
com recursos de R$ 15 milhões.

O projeto mudou, a começar
pelos investidores. Até 2008 o
Aquiraz Riviera era um em-
preendimento gerenciado pelo
Banco Privado Português, de
investimentos, que passou por
situação difícil durante a crise
financeira de crédito. “Há dois
anos somos um fundo privado
independente, com parceria
entre investidores portugueses
e brasileiros”, diz o diretor de
projeto Jorge Chaskelmann.

O Consórcio Luso-Brasileiro
Aquiraz Investimentos S.A.,
atual gestor do empreendimen-
to, é composto pelo empresário
cearense Ivens Dias Branco e pe-
los portugueses Ceará In-
vestment Fund – Fundo Turístico
Imobiliário, Grupo Hoteleiro
Dom Pedro e Solverde.

Novo público
O público-alvo do resort tam-
bém mudou. Inicialmente, as-
sim como em outras empresas
do setor de turismo, a ideia era
investir nos estrangeiros que
iriam invadir as praias brasilei-
ras. Agora o Aquiraz pretende
manter-se direcionado ao pú-
blico interno, que promete mais
ganhos em relação ao maior po-
tencial de demanda. “Estamos
em uma boa época e o Ceará é
um destino muito procurado
por turistas das regiões Sul
e Sudeste do Brasil”, afirma
Chaskelmann, que, otimista,
acredita que a taxa de ocupação
do hotel ficará entre 65% e 70%
em 2011. Mesmo sem estar em
funcionamento, Chaskelmann
afirma que o resort “tem de-
manda para as festas de final de
ano e para as férias de janeiro”.

Na área total de 285 hectares há
um campo de golfe de nove bura-
cos que, apesar de não estar con-
cluído, funciona como clube. “Te-
mos 50 associados e esperamos
atrair mais quando os outros nove
buracos forem concluídos”, diz o
executivo, sem prever uma data.

Além do hotel e do campo de
golfe, o diretor de projetos afir-

ma que ainda estarão à venda
625 lotes para casas, 17 para
edifícios residenciais e outros
oito para residencial turístico e
hotéis. “Cerca de 95% dos
compradores dos 250 lotes já
vendidos são cearenses.”

Nos planos do grupo estão ain-
da a construção de residenciais
turísticos com apartamentos de
dois e três quartos. “Esses espa-
ços com serviço de apart-hotel
serão abertos entre 2012 e 2013”,
afirma. “A previsão é que tenha-

mos dez mil leitos ao final das
obras, que devem ser concluídas
nos próximos cinco anos”, diz.
Destes, cerca de 1,2 mil serão ho-
teleiros. O complexo Aquiraz Ri-
viera exigirá investimento total
de R$ 120 milhões.  ■ M.C.
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“Estamos em uma
boa época e o
Ceará é um destino
muito procurado
por turistas
das regiões Sul e
Sudeste do Brasil
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