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A unidade do parque aquáti-
co Wet’n Wild em Itupeva (SP), 
que está fechada desde maio em 
virtude do outono e inverno, vai 
acordar a população paulista, 
chamando-a para a reabertura da 
atração — em 5 de setembro — e 
para o aniversário de dez anos do 
complexo. A campanha, criada 
pela Portal Publicidade, agência 
de Campinas (SP) que atende 
a conta há nove anos, utilizará 
um despertador para “acordar” 
o público. As peças contemplam 
comerciais de 15 segundos na 
TV aberta e fechada, spots de 30 
segundos e anúncios impressos 
em revistas e jornais. Flyers, 
peças em outdoors, busdoors e 
aeroportos reforçam a idéia.

Wet’n Wild “acorda” o público
Complexo realiza ação com despertador que chama atenção das  
pessoas para a reabertura da atração e para o 10o aniversário do complexo
André Lucena

Na primeira fase das inser-
ções, que tem início na sexta-
feira, 29, com veiculação até 14 
de setembro, a campanha divulga 
a data de reabertura do parque 
e informa sobre os dez anos. Já 
a segunda etapa será focada nas 
atrações de aniversário do com-
plexo. Segundo Alain Baldacci, 
presidente do Wet’n Wild, o par-
que recebeu 357 mil visitantes em 
2007 e a previsão para este ano é 
superar a casa dos 400 mil, já que 
foram investidos R$ 3 milhões 
em publicidade e decoração de 
aniversário. “Estamos reabrindo 
o complexo com muitas novida-
des e uma forte campanha de 
divulgação”, aponta Baldacci. 
Entre as dez empresas que patro-

cinam o Wet’n Wild estão Ambev, 
Nestlé, Mastercard, Schincariol, 
Perdigão, Sufresh, Nakal, Batatas 
McCain, Churrasquinhos Jundiaí 
e O Pastel.

Apesar de a lei Cidade Limpa 
ter prejudicado a divulgação do 
Wet’n Wild — já que o parque se 
encontra na Rodovia dos Bandei-
rantes, em Itupeva, e grande par-
te de sua mídia era anunciada em 
outdoors pela capital paulista —, 
Baldacci destaca que 2007 foi o 
melhor ano do empreendimento. 
“Temos obtido lucro operacional 
desde 2003, mas apenas no ano 
passado conseguimos ficar no 
zero-a-zero em relação ao lucro 
contábil”, explica. Ao longo dos 
dez anos de funcionamento do 
parque, 2.745.559 pessoas visi-

rá dez presentes-surpresa todos 
os dias. A ação acontecerá nos 
184 dias de operação do parque 
(de setembro a maio). A proposta 
foi inspirada no grupo Disney, que 
realizou projeto idêntico em 2001 
para comemorar 100 anos do 
complexo. “O Wet’n Wild estará 
em festa e haverá muita bagunça 
e fogos para cada um dos prêmios 
sorteados. Um deles, inclusive, 
pode ser uma viagem para o 
Wet’n Wild em Orlando (EUA)”, 
antecipa o executivo.

Na reabertura do complexo, 
os visitantes poderão conhecer a 
nova loja WetShop, que está em 
fase de reformulação e moderniza-
ção. O espaço será expandido para 
180m² e comercializará 25 novos 
itens com a marca Wet 10 anos, 
como chinelos e bolsas. As outras 
novidades serão os Wetmaníacos, 
grupo de personagens do parque 
que divertirá o público ao longo 
da temporada; o Lanche Wet 10 
e a pulseira Mastercard, que per-
mitirá pagar compras e serviços 
dentro do parque através de um 
código estampado no objeto.

O Wet’n Wild apaga as veli-
nhas em 8 de outubro. Contudo, 
a comemoração oficial acontece 
no fim de semana do Dia das 
Crianças. No dia 11, o público 
poderá curtir o show da banda de 
reggae Natiruts. Para encerrar a 
noite, está prevista uma grande 
queima de fogos na piscina de 
ondas. No domingo, 12, o agito 
continua com o show do High 
School Music — A Seleção. Ainda 
em outubro, o parque deve pro-
mover uma corrida comemorativa 
e um dia com dez estrelas do 
futebol brasileiro que atuaram 
com a camisa de número 10 em 
seus respectivos times.

Os parques Hopi Hari e 
Playcenter, ambos no Estado de 
São Paulo, aproveitam a proximi-
dade com o Dia das Bruxas, 31 de 
outubro, para lançar as campanhas 
que divulgam suas principais atra-
ções. A agência NBS venceu a con-
corrência do Hopi Hari e acaba de 
criar peças para a sétima edição do 
evento Hora do Horror. O trabalho 
inspira-se no universo de filmes de 
terror recentes, como Jogos Mor-
tais e O Albergue, para divulgar os 
sustos dos atrativos especialmente 
criados para o complexo. Já o 
hotsite (www.horadohorror.com.
br) e todas as ações na internet 
foram criados pela NDS, braço 
digital da NBS.

A campanha da NBS contem-
pla filmes, anúncios, spots de rádio, 
hotsite e intensa ação na internet. 
As peças desafiam o público a 
mostrar sua coragem nos jogos 
do hotsite e nas novas atrações do 
Hopi Hari com o tema Os 7 Jogos 
do Medo. Quem vencer as sete eta-
pas, descobrindo as charadas, terá 
direito a participar da inédita “Ca-

Parques de diversão 
divulgam atrações sazonais

bine do Horror”, atração especial 
do parque. As ações virtuais focam 
o público entre 12 e 24 anos.

No Sarcófago do Faraó é o 
mote criado pela Pátria Comuni-
cação para as Noites do Terror do 
Playcenter 2008. A agência aten-
de o parque desde 2006 e a nova 
campanha conta com anúncios de 
jornal, spots e merchandising em 
rádio, peças de internet e ações 
especiais no metrô paulistano 
com um grupo de atores mumifi-
cados que percorre as estações e 
os vagões divulgando a atração. 

A DPZ, que recentemente 
conquistou a conta do Beto Carre-
ro World, coloca no ar o primeiro 
filme feito para o parque multite-
mático. O comercial mostra uma 
jovem que entra em um elevador 
e, quando ele inicia a descida, 
levanta imediatamente os braços 
e grita, como se estivesse nas 
montanhas-russas, na Big Tower 
ou em algum dos brinquedos de 
aventura do complexo de lazer. A 
pergunta “Saudades das férias?” 
encerra o comercial. 

O laboratório Boehringer 
Ingelheim do Brasil está com um 
produto novo no mercado, de-
senvolvido especificamente para 
o tratamento da cólica menstrual: 
o Buscofem. Para ressaltar o 
atributo do medicamento, a com-
panhia encomendou campanha 
para a Leo Burnett posicionando 
o remédio como específico no 
combate desse problema.

As peças destacam algumas 
características do produto, 
apresentados sob a forma de 
cápsulas de liqui-gels. Ou seja, 
a fórmula promete absorção e 
ação mais rápida no organismo 
por combinar a fácil dissolução 
atribuída ao gel com a rapidez 
de ação do líquido. “A cólica 
é um problema de forte im-
pacto na vida e no trabalho das 
mulheres, que atinge cerca de 
70% das que estão na faixa dos 
15 aos 34 anos. Ainda assim, esse 
segmento é carente de novidade”, 
avalia Ricardo Amorim, gerente 
de grupo de produtos da linha 

Mulheres livres de dores
gastrointestinal da Boehringer. 
O laboratório conta em sua linha 
de produtos com o Buscopan, 
indicado para aliviar dores e có-
licas abdominais (sendo utilizado 
também por homens).

O mote “Nem todo mundo 
entende sua cólica menstrual. 
Buscofem entende”, alinha-se à 

idéia da farmacêutica de asso-
ciar o produto ao benefício de 
viver “livre da cólica menstru-
al”, atendendo à demanda da 
mulher moderna e ativa, que 
quer ter a certeza de dispor de 
um medicamento que possibi-

lite a realização de suas ativi-
dades diárias normalmente. “A 
mulher moderna é polivalente 
e não pode parar o trabalho 
ou sofrer durante seu período 
menstrual. A campanha valo-
riza o papel e a presença dela 
no mundo contemporâneo, ao 
mesmo tempo em que apre-

senta o Buscofem como uma 
evolução no tratamento”, 
explica Amorim.

Com estréia prevista para 
domingo, 24, o filme estará 
em TV aberta e fechada. O 
comercial retrata com toques 
de bom humor as situações 
inusitadas que ocorrem no 
interior de um restaurante 
quando a chef de cozinha 
tem de abandonar o trabalho 

por estar sofrendo com cólicas 
menstruais. Já os anúncios des-
tacam a aparência das cápsulas, 
que ganham a forma de verda-
deiras jóias, objeto de desejo do 
universo feminino. 

Maria Beatriz Gonçalves
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Outdoor usa despertador gigante para 

informar a reabertura do parque e 

exibe logo dos dez anos

Comercial mostra com humor o que pode acontecer 
quando uma chef sofre de cólicas menstruais

Hopi Hari e Playcenter investem na temporada de sustos

taram o Wet’n Wild. As peças de 
outdoor dessa campanha estarão 
em cidades onde sua veiculação 
não é vetada.

“Marcou época, marcando 
vidas” é o slogan dos dez anos de 
Wet’n Wild. Dentre as atividades 
de aniversário, o parque distribui-
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