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NORDESTE

Com boa rede hoteleira, hubs de empresas aéreas internacionais e 
investimentos em infraestrutura, o estado recebeu 3,5 milhões de 
visitantes em 2018, dos quais 342 mil  foram estrangeiros (aumento 
de 25%). Vários fatores se conjugam para o sucesso do setor, entre 
eles, um empresariado visionário e empreendedor! 

• por Fabio Steinberg 
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Praias limpas com céu azul, 

temperatura amena e nada 

menos que 373 quilômetros 

de um lindíssimo litoral banhado 

por um Atlântico de águas mornas. 

Maioria dos dias ensolarados. Uma 

extensa área verde e municípios 

serranos com clima de montanha. 

Gastronomia regional deliciosa e 

diversificada. Custo de vida bas-

tante competitivo. Excelente rede 

hoteleira. Povo simpático e hospita-

leiro. Berço de escritores como José 

de Alencar, artistas, músicos como 

Belchior e Fagner, e de talentos do 

humor, entre eles Chico Anísio, 

Renato Aragão e Tom Cavalcanti. 

Um Centro de Convenções com ins-

talações amplas, modernas e con-

fortáveis. Enfim, tudo para atrair e 

encantar visitantes a lazer e a negó-

cios de todos os lugares do mundo. 

Com tudo isso e muito mais, 

fica difícil entender por que demo-

rou tanto para o Ceará deslanchar 

como um dos polos turísticos que 

mais crescem no Brasil. 

Demorou, mas isso está acon-

tecendo. Só em 2018 o estado rece-

beu 3,5 milhões de visitantes. Des-

tes, 342 mil eram estrangeiros – um 

aumento de 25% em relação ao ano 

anterior. Para 2019 o prognóstico 

é ainda melhor: com base nos re-

sultados do primeiro semestre, o 

Ceará espera superar a chegada de 

mais de 500 mil estrangeiros. 

É um feito e tanto para um es-

tado distante dos principais des-

tinos do país, que ocupa não mais 

que 1,74% da superfície brasileira e 

tem população de pouco mais de 9 

milhões de habitantes. 

Uma combinação de dois prin-

cipais fatores conspirou a favor do 

estado nordestino de 184 municí-

pios, agraciado pela natureza com 

uma beleza ímpar. O primeiro: ter 
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governos locais que, não só per-

ceberam o seu potencial turístico, 

como criaram condições de infraes-

trutura e conseguiram atrair impor-

tantes investimentos privados. Por 

exemplo, o litoral cearense é hoje 

atravessado por duas rodovias, cha-

madas de Costa do Sol Nascente e a 

Costa do Sol Poente. Assim, a partir 

da capital Fortaleza, o turista pode 

se ter fácil acesso tanto ao litoral 

leste como oeste. Além disso, fato 

raro no Brasil, os seguidos governos 

conseguiram dar continuidade aos 

projetos, mesmo que iniciados em 

administrações anteriores. 

Mendicae lit ipicae 
nobis quaerum faccati 
onserferspe volo qui 
utenimus sit eum 
consequi sit lab ipsant

10 LUGARES QUE VOCÊ PRECISA VISITAR

De praias a serras, o Ceará oferece opções de lazer para todos os gostos. 
CONFIRA:
CANOA QUEBRADA – De vila de pescadores a badalado ponto turístico, o lugar 
encanta pelas dunas e falésias. Ideal para passeios de buggy, kitesurf ou 
windsurf. Na rua principal concentram-se restaurantes, bares e casas noturnas. 
FLECHEIRAS – Localizada no litoral oeste do Estado, além da 
praia, há dunas e piscinas naturais na maré baixa. Indicado para 
esportes aquáticos, como surfe, mergulho e snorkel. Destaca-
se também o manguezal e a navegação pelo rio Mundaú. 
GUARAMIRANGA – Com 865 metros de altitude e temperatura entre 
18º e 25º, o município serrano fica na área de proteção ambiental 
do Maciço do Baturité. Para quem não gosta de Carnaval, a cidade 
promove na mesma época um festival de jazz e blues.
ICARAIZINHO DE AMONTADA – Região ainda muito pouco explorada, oferece um 
cenário formado por enseadas desérticas e piscinas naturais com águas mornas. 
Os ventos fortes favorecem também os praticantes de kitesurf e windsurf.
JERICOACOARA – Situada em um Parque Nacional, esta área de 
proteção ambiental ganhou fama internacional. Pudera: tem de 
sobra praias, lagoas, dunas e monumentos naturais que encantam 
desde quem busca tranquilidade a baladas à beira-mar. 
LAGOINHA – Localizado a 107 km da capital Fortaleza, na costa oeste, tem uma 
praia em formato de meia lua entre duas dunas com coqueirais. Lá, o visitante é 
atendido em barracas pé na areia. Há ainda lagoas, falésias e um mar de cor verde. 
RAIA DAS FONTES –Dunas, grutas e falésias de terra vermelha de 
onde brota água doce deram o nome à praia. Lugar certo para 
quem quer fugir da badalação. Boa infraestrutura hoteleira.
QUIXADÁ – Também conhecido como terra dos monólitos por suas fações 
rochosas, o lugar é frequentado por quem curte esportes radicais, 
como voo livre, parapente, asa-delta, rapel, trekking, mountain 
bike e off-road. Tem vários pontos turísticos para visitação.  
UBAJARA – Considerado um oásis em pleno sertão, é cercado de 
extensa área verde. Conta com temperaturas amenas da Serra da 
Ibiapaba, próxima ao Parque Nacional de Ubajara. Há inúmeros 
atrativos, como a gruta ou a vista do alto da cidade.   
VIÇOSA DO CEARÁ –. Seja por ser berço da civilização dos índios 
tabajara, local onde se encontra a igreja mais antiga do estado, 
ou pelos casarões com estilo neoclássico europeu, esta é a cidade 
preferida para quem curte turismo cultural ou religioso.
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Mendicae lit ipicae nobis quaerum faccati onserferspe volo qui utenimus sit eum consequi sit lab ipsant

O segundo fator: contar com um 

empresariado moderno, visionário e 

empreendedor, que soube explorar 

as oportunidades e correr eventuais 

riscos financeiros. Basta lembrar que 

é no Ceará que funciona o pionei-

ro Beach Park. Trata-se de um dos 

maiores parques aquáticos da Amé-

rica Latina e que recebe cerca de 1,3 

milhão de visitantes por ano.

Mas, nada disso seria suficiente 

se não fosse um terceiro, mas de-

cisivo fator. A aposta na infraestru-

tura aérea, que permitiu uma me-

lhoria significativa no acesso dos 

visitantes ao Ceará. Não foi apenas 

a modernização do aeroporto, com 

instalações aprimoradas, que via-
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bilizou a forte presença de compa-

nhias aéreas internacionais no es-

tado. Essas medidas permitiram ao 

aeroporto de Fortaleza ampliar seu 

movimento o ano passado para 750 

mil passageiros, um incremento de 

16% em relação ao ano anterior. 

O aeroporto registrou em 2018 o 

maior aumento de número de voos 

e oferta de assentos de todo o Bra-

sil. Não é pouco. Trata-se de uma 

expansão de 68% na oferta de voos 

e de 60% na de assentos em apenas 

um ano. Os dados são da Agência 

Nacional da Aviação Civil (Anac). 

“Somos o destino que mais cresce 

no país”, comemora Arialdo Pinho, 

secretário do Turismo do Ceará. 

Essa façanha reflete, em gran-

de parte, a conquista de importan-

tes hubs de companhias aéreas 

internacionais, como Air France/

KLM e Air Europa. Hoje, são 40 

frequências para 11 destinos no 

exterior, e há mais dois já progra-

mados. Com isso, o estado expe-

rimenta um consistente e diver-

sificado crescimento de visitantes 

estrangeiros. Hoje, tornou-se uma 

das cinco principais portas de en-

trada no país. 

Os franceses lideram, com 19% 

do total. São seguidos pelos italia-

nos e alemães (10% cada), argen-

tinos (9%), portugueses e holan-

deses (7% cada), além dos suíços, 

ingleses, americanos, espanhóis, 

colombianos e canadenses, entre 

outros. “Nosso esforço em garantir 

as novas frequências internacio-

nais faz não só com que os índices 

aumentem, mas que haja impacto 

na economia e desenvolvimento do 

estado”, destaca Arialdo Pinho. 

O aumento do número de vi-

sitantes promoveu maior ocupa-

10 PRINCIPAIS ATRAÇÕES TURÍSTICAS

Para os cearenses, nenhum turista pode dizer que conheceu o estado sem 

visitar estes lugares.

AVENIDA BEIRA-MAR – É o principal cartão-postal de Fortaleza. Ali se 

concentram hotéis, barracas, feiras de artesanato, um jardim japonês e 

diversos tipos de restaurantes.

BEACH PARK – Favorito das famílias, o parque aquático dispõe de atrações 

que vão de brinquedos tranquilos a rios com correnteza, além de piscinas com 

ondas e tobogãs. 

CENTRO CULTURAL UNIFOR – Promove exposições gratuitas de artistas cearenses 

e nacionais, além das históricas e culturais relacionadas ao país.

GEOPARK ARARARIPE – A 500 km ao sul de Fortaleza, é um conjunto de nove 

sítios arqueológicos e paleontológicos, parte dos geoparques reconhecidos 

pela UNESCO.

IPARK – Oferece 30 atrações, entre elas o Museu da Cachaça, mini fazenda 

tirolesa, arvorismo, parque infantil e esportes aquáticos. 

MERCADO CENTRAL – Em quatro andares e 550 boxes, oferece uma ampla gama 

de produtos típicos e artesanais cearenses.

MERCADO DOS PEIXES – O local dispõe de 40 boxes com peixes e frutos do mar 

in natura e iguarias para degustação, com direito a vista à beira-mar. 

PARQUE NACIONAL DE UBAJARA – Na Serra da Ibiapaba, a 300 km de Fortaleza, 

conta com trilhas ecológicas, passeios guiados, cachoeiras e uma gruta. 

THEATRO JOSÉ DE ALENCAR – Com estrutura metálica em estilo art nouveu, este 

teatro de 108 anos mantém uma programação cultural diversificada.
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ção da hotelaria de Fortaleza, que 

alcança uma invejável média de 

81,7%. Os hóspedes contam com 

12 mil apartamentos distribuídos 

em 247 meios de hospedagem. Em 

todo o estado, a situação favorável 

se repete, com uma oferta de 39 mil 

quartos em 1.734 estabelecimentos 

e média de ocupação de 74%. Em 

lugares como Jericoacoara, chega a 

83%; em Guaramiranga, 82%;, e em 

Porto das Dunas, 81%. 

“Com a demanda diversificada, 

o potencial turístico do Ceará pode 

ser ainda melhor aproveitado na 

ampliação da oferta para visitan-

tes brasileiros e estrangeiros para 

várias regiões do estado e para a 

capital Fortaleza”, explica Jeanine 

Pires, consultora de marketing de 

NORDESTE

diversificadas de potenciais concor-

rentes, como o Brasil.  

O Ceará entendeu que seu tu-

rismo não pode se basear apenas de 

encantos naturais, gastronomia e 

cultura. Ou então de seus símbolos 

tão fortes, como jangada, forró, re-

des, renda, artesanatos. Por isso foi 

à luta. Investiu em planejamento 

de longo prazo e boa infraestrutu-

ra, principalmente aeroportuária, 

e projetos que garantam a atração 

permanente de viajantes. “O traba-

lho agora é preparar cada vez mais 

o destino, sobretudo os prestado-

res de serviços e os que estão em 

contato direto com o turista, que 

é exigente e habituado a visitar os 

melhores lugares do mundo”, reco-

menda Jeanine Pires. 

destinos turísticos. Ela destaca ain-

da que o Ceará obteve, segundo o 

IBGE, o melhor índice de volume 

das atividades turísticas no Brasil. 

Cresceu 10% nos últimos 12 meses, 

enquanto a média brasileira ficou 

em de 3,3%. 

Em síntese, o que distingue o 

turismo que dá certo no Ceará de 

seus estados vizinhos e de tantos 

outros destinos brasileiros, que ain-

da buscam a fórmula do sucesso? 

Foi perceber que não dá para viver 

só de boas intenções e amadorismo 

neste setor. Basta olhar o que fazem 

com competência as ilhas do Cari-

be. Conseguiram atrair visitantes 

internacionais, apesar de suas limi-

tações, inclusive meteorológicas, e 

atrações geográficas muito menos 

Mendicae lit ipicae nobis quaerum faccati onserferspe volo qui utenimus sit eum consequi sit lab ipsant


