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O projeto contempla a construção de resort aquático na Bahia e a criação de uma nova empresa. 
O Beach Park, complexo turístico, imobiliário e de entretenimento, localizado no Porto das Dunas, 
em Aquiraz, região metropolitana de Fortaleza, planeja levar seu modelo de negócio para outros 
estados do Nordeste. A investida contempla a construção de resort aquático na Bahia, e embute a 
criação de nova empresa no Brasil, a partir de acordo com Jeff Henry, da HNS, braço de 
tecnologia e desenvolvimento de projetos da norte-americana NBGS, especializada no setor. A 
companhia é idealizadora e proprietária do Schlitterbahn, considerado maior e melhor parque 
aquático dos Estados Unidos, com 30 anos de operação, e há 20 anos trabalha com o Beach Park.  
 
"Estamos procurando uma área a partir de 50 hectares em condições de abrigar o parque 
aquático, a parte imobiliária e turística", anuncia o sócio-diretor, João Eduardo Guinle Gentil, ao 
adiantar que a paulista Ascet Investimentos, comandada por Alexandre Chade, está encarregada 
de coordenar o processo. Nos últimos dois anos, o grupo cearense adotou a estratégia de 
estabelecer parceria para expandir seus negócios no setor imobiliário.  
 
O Beach Park, maior parque do gênero da América Latina, nasceu para dar suporte a outras 
atividades do grupo, segundo João Gentil. No Ceará, o complexo inclui o Beach Park Suítes 
Resort, com 198 apartamentos, infra-estrutura de lojas, restaurantes, bares e centro de 
convenções, ganha reforço de projetos imobiliários, representando aumento de área de 170 mil 
m² para 200 mil m². Com os novos empreendimentos, a visitação deverá superar 1 milhão de 
pessoas por ano, diante dos 750 mil/ano atuais, calcula o sódio-diretor.  
 
Lançamento  
 
No dia 29, junto com a incorporadora e construtora Gafisa, de São Paulo, lança o Beach Park 
Living, empreendimento residencial com serviços, a 400 metros do parque aquático, com 156 
unidades de 71m² a 157m², de frente para o mar, com um mini Beach Park, e confortos como de 
piscina de hidromassagem. A parceria com a empresa paulista começou no ano passado, com o 
lançamento do Beach Park Acqua Resort, mix de unidades hoteleira e residencial, primeiro do 
gênero no País, que vendeu 85% das 225 unidades.  
 
O projeto prevê integração ao parque aquático por meio de um equipamento denominado 
‘transportainment’, conhecido como aqualink, criado pela HNS. A tecnologia, primeira do gênero 
no País, tem custo estimado de R$ 10 milhões e prazo de 2 anos para conclusão. Ela inclui um rio 
artificial, que permite ao hóspede, munido de uma bóia, sair das piscinas do hotel em direção ao 
parque. "Esse é um investimento pesado, mas importante na estratégia de conferir um diferencial 
ao projeto", assinala. Para o Beach Park Acqua Resort, que começa a ser construído ainda este 
mês, a Gafisa sinalizou com valor geral de vendas (VGB) de R$ 40 milhões.  
 
Pelas contas de João Gentil, somente o parque aquático tem agregado investimento da ordem de 
R$ 60 milhões, considerando na soma ainda a infra-estrutura de bares e restaurantes, enquanto o 
Beach Park Suítes Resort, outros R$ 25 milhões. Os valores não contemplam o custo do terreno 
que, defronte ao mar chega a valer até R$ 500 o m², representando R$ 5 milhões uma quadra. 
"Essa é uma área que tem valorizado muito nos últimos tempos, com maior procura de por 
portugueses e espanhóis", diz.  
 
Estratégia de investimento  
 
Parte dos recursos assegurados pelos negócios imobiliários, cobre a compra de equipamentos 
parque aquático. "Apenas a venda de ingresso não sustenta a expansão", observa o empresário, 
que passa pelo menos 6 meses do ano nos Estados Unidos de olho nas novidades.  
 



Como resultado desse trabalho, o Beach Park coloca em operação na primeira semana de julho, o 
Acqua Show, equipamento com 78 brinquedos e jatos d`água sincronizados, que oferece opções 
para todas as idades, combinando lazer aquático, interatividade e música, resultado de 
investimento da ordem de R$ 2,5 milhões, e de mais uma parceria com a norte-americana NBGS, 
empresa baseada no Texas, e responsável pelos equipamentos de grandes parques do gênero no 
mundo. A construção e estruturas em fibra de vidro do equipamento, inéditos na América Latina, 
foram desenvolvidas no Ceará, mas sem esse acordo, a novidade não sairia por menos de R$ 4 
milhões, segundo João Gentil.  
 
O brinquedo, 18ª. atração do parque aquático do Ceará, dividido em seis plataformas, tem 
capacidade para 300 pessoas, conta com 8 toboáguas, 14 canhões, moinhos e hélices, jatos, 
baldes, duchas, chafarizes, por exemplo. Abriga ainda um grande balde de 1,8 mil litros, instalado 
no centro, responsável por diversas enxurradas de água por dia, e caracterizado como DJ da 
banda formada por seis personagens, que tocam música caribenha.  
 
Essa nova atração, aliada a outras 17, como rio artificial, piscinas com ondas, toboáguas, caso do 
Insano, o mais alto do mundo, além de infra-estrutura de restaurante self-service e o Beach Grill, 
promete agitar a alta estação de julho no Beach Park. João Gentil estima aumento de 20% na 
movimentação, comparado igual período do ano passado, que recebeu 50,299 mil pessoas. De 
acordo com o empresário, os investimentos projetados chegam a R$ 3,5 milhões.  
 
A estratégia para a alta temporada inclui o Beach Card, voltado para famílias cearenses, com 
validade de 7 anos e que vai custar R$ 1,968 mil, valor dividido em até 12 vezes sem juros. A 
anuidade, paga trimestralmente, corresponde a 12% do Salário Mínimo ao mês. O novo cartão 
começa a ser vendido no próximo dia 29, nos shoppings da cidade (Del Paseo, Iguatemi e North 
Shopping), e na Central de Vendas Beach Card, em Fortaleza, no próprio parque aquático.  
 
Além do acesso para a família, o cartão oferece descontos de 15% em alimentos e bebidas, 50% 
na tarifa balcão para diárias do Beach Park Suítes Resort, mediante reserva antecipada, e 
estacionamento grátis, informa. Hoje, o ingresso do aquapark custa R$ 75 por dia ou R$ 99 por 
semana, individual. Pela nova proposta, sairia por menos R$ 30 por mês para toda a família.  
 
A investida busca estimular garante freqüência dos moradores do Ceará e garantir ingresso extra 
de recursos para o complexo, que gera em torno de 600 empregos, número que sobe para 800, 
na alta estação. Ano passado, a receita chegou a R$ 40 milhões e a previsão é atingir R$ 50 
milhões este ano, considerando o operacional do parque aquático e do Suítes Resort. O final de 
ano e julho representam 60% do faturamento do Beach Park, que costuma investir 7% da receita 
anual em ações de marketing.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 28 jun. 2006, Finanças & Mercados, p. B-13. 


