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temporada de verão está sendo veiculada 
em rádio, TV (Globo, Band, Rede TV e 
PayTV), outdoor, busdoor, internet, re-
vista e jornal, além de pontos-de-venda, 
a ação “Tribos”, da mesma agência, com 
enfoque em públicos diferentes, como 
crianças, jovens e família. A mídia está 
sendo trabalhada nos mercados de São 
Paulo (capital e interior). Em outras 
localidades, a atuação está mais focada 
em internet, marketing direto e parce-
rias. “Temos de falar diretamente com 
o público final. Nosso negócio é B2C”, 
explica Baldacci. 

No Alpen Park, complexo de entre-
tenimento e aventura em Canela (RS), a 
novidade veio do outro lado do mundo. 
Trazido da China e aberto ao público no 
dia 10 de janeiro, o Alpen Motion é, se-
gundo o proprietário do parque, Renato 
Fensterseifer, o primeiro cinema com 
tecnologia 4D do País. A projeção tem 
simulação de movimentos nas poltronas 
e efeitos sensoriais, como percepção do 
vento, respingos d’água e contatos de 
objetos. O equipamento exigiu aportes 
de R$ 2 milhões. Estão programadas 
as exibições de dois filmes: Uma Ode à 
Vida e A Ilha Perdida. O primeiro aborda 
a evolução da vida na terra, do big bang 
ao homo sapiens. O segundo é do gênero 

aventura. Os filmes foram produzidos 
pelo fornecedor do equipamento, a Fan-
tawild Ltd., da China. 

“Para nós é de fundamental importân-
cia conseguir abrir este empreendimento 
ao público ainda durante a temporada de 
verão, período em que recebemos um alto 
volume de visitantes”, destaca o proprie-
tário. A inauguração oficial do equipa-
mento acontece apenas em março. Para 
divulgação da atração, o parque conta 
com a agência Trix Comunicação, de Ca-
nela. “Estamos focando no público local e 
da Grande Porto Alegre, com veiculação 
em jornais e rádios gaúchos”, diz.

Em 2008, o Alpen Park recebeu 137 
mil pessoas, crescimento de 7,3% em 
relação ao ano anterior. A expectativa 
para 2009 é chegar a 140 mil visitantes. 
“Nossa região tem muita concorrência 
com Buenos Aires e Bariloche. Com a 
alta do dólar, esperamos aquecimento do 
turismo interno e que o movimento volte 
para o Brasil”, comemora Fensterseifer.

Os solavancos da economia internacio-
nal não foram sentidos pelas empresas de 
parques de diversão e atrações turísticas 
que vêm apresentando desempenho posi-
tivo desde o ano passado, principalmente 
nos últimos meses de 2008, coinciden-
temente o mesmo período em que foi 
deflagrado o processo de crise financeira 
mundial. A maior parte dos empreen-
dimentos do setor — que fechou 2008 
com incremento de 8% em relação ao ano 
anterior, com público de 12 milhões de 
visitantes — manteve os investimentos 
em novas atrações. A informação é do 
Sindicato Nacional dos Parques e Atra-
ções Turísticas (Sindepat). “Este é um 
indicador de que os parques estão bem 
posicionados a despeito da crise econômi-
ca”, diz Alain Baldacci, diretor de relações 
institucionais da entidade, que reúne 16 
associados de nove Estados brasileiros.

Segundo o executivo do Sindepat, 
algumas razões podem ser apontadas 
para essa performance favorável. Entre 
elas estão a imagem positiva e segura dos 
parques, o incremento da renda familiar e 
a alta do dólar, que pode ter inibido novas 
viagens, principalmente ao exterior. “Com 
a crise que atingiu o setor automobilístico 
e imobiliário, os consumidores deixaram 
de fazer investimentos substanciosos e, 
com isso, passaram a buscar mais quali-
dade de vida e diversão. Os parques são 
vistos como um lazer saudável e com boa 
qualidade de entretenimento”, explica 
Baldacci. 

Novidades radicais
Com novas atrações entrando em 

cena, grandes players do segmento, como 
Beto Carrero World (SC), Beach Park 
(CE) e Wet’n Wild (SP), estão investin-
do em propaganda para apresentar as 
novidades ou destacar a temporada de 
férias e o verão. No Beto Carrero World, 
a estrela é Fire Whip (chicote de fogo, 
em inglês), a primeira montanha-russa 
invertida do Brasil, na qual o trilho fica 
sobre a cabeça dos passageiros, atingin-
do velocidade de quase 100 quilômetros 
por hora, e a maior da América Latina, 
segundo o parque. Produzido na Holanda 
e inaugurado no final de dezembro, o brin-

Diversão de alta rentabilidade
Grandes players do setor de parques planejam investir até 30% a mais em marketing neste ano 
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quedo exigiu recursos de R$ 12 milhões. 
Outros R$ 3 milhões foram investidos em 
um memorial em homenagem ao fundador 
do parque, João Batista Sergio Murad, o 
Beto Carrero, falecido em fevereiro do 
ano passado. 

Para apresentar o Fire Whip ao públi-
co, o BCW desembolsou R$ 2,5 milhões 
entre 5 e 18 de janeiro só para a TV Globo, 
diz Alexandre Murad, filho e sucessor de 
Beto Carrero na administração do negó-
cio. “Fizemos Globo São Paulo, Rio de 
Janeiro, Brasília e Belo Horizonte, com 
ações em toda a programação. Estávamos 
até no capítulo final da novela A Favorita”, 
lembra Murad. Além disso, a campanha 
— que não leva assinatura de nenhuma 
agência, já que a DPZ não atende mais o 
parque — foi desenvolvida pelo próprio 
departamento de marketing do empre-
endimento e está também na Record, 
no SBT, em internet e rádio. Em Santa 
Catarina, as ações estão sendo feitas em 
ônibus, praias e até nas “baladas”. 

Para este ano, a expectativa é incre-
mentar a verba de marketing entre 20% 
e 30% em relação a 2008, chegando a um 
total entre R$ 10 milhões e R$ 12 milhões. 
Com o Fire Whip, Alexandre Murad es-
pera aumentar o movimento do parque 
em 30% e amortizar o investimento em 
dois anos. Em 2008, o empreendimento 
atraiu 750 mil visitantes; o objetivo para 
este ano é atingir a marca de 1 milhão de 
pessoas. 

Ainda em Santa Catarina, o Parque 
Unipraias, do Balneário Camboriú, inau-
gurou em janeiro um dos mais modernos 
trenós de montanha. O equipamento 
desce por um percurso de trilhos repleto 
de curvas entre as copas das árvores, 
com vista para a orla da cidade e a praia 
Central de Balneário. O Youhooo!, como 
a atração é chamada, teve investimento 
de R$ 3,5 milhões. 

Vamos brincar 
Localizado a 20 minutos de Fortaleza 

(CE), na praia de Porto das Dunas, o 
Beach Park também vem fazendo novos 
investimentos em brinquedos e tem 
atraído mais visitantes. Só em janeiro o 
movimento foi 25% superior ao do mesmo 

período do ano passado. Com crescimento 
de 20% no faturamento de 2008 e com 
público recorde de 528 mil pessoas só no 
parque — o complexo inclui ainda resorts 
e restaurante —, o empreendimento está 
lançando um novo brinquedo, batizado 
de Ramubrinká, “forma regionalizada da 
expressão ‘vamos brincar’ e que é uma 
homenagem bem-humorada ao Estado 
do Ceará”, explica Murilo Pascoal, diretor 
geral do parque, destacando que a meta é 
chegar a 570 mil visitantes neste ano. 

A atração, a maior já instalada no com-
plexo nos seus 23 anos de história, neces-
sitou de investimento de R$ 7 milhões e 
é composta de uma torre de 24 metros 
de altura, uma piscina de 500 mil litros e 
sete toboáguas, com nomes inspirados no 
cearês, o “dialeto” do povo cearense: “Ra-
mujunto”, “Ramunóis”, “Ramumaiseu”, 
“Ramunessa” e os mais radicais, “Ronão”, 
“Ronada” e “Raitu”.

O humor e o regionalismo são o mote 
da campanha do novo brinquedo do Beach 
Park e, para atender a esses requisitos, foi 
escolhido um garoto-propaganda à altura: 
o cantor cearense Falcão, que na peça 
publicitária produzida pela Verve Comu-
nicação se apresenta como o mais novo 
arquiteto do parque aquático (o artista é 
formado em arquitetura). Com investi-
mento de R$ 1,2 mi-
lhão na campanha, 
as peças publicitá-
rias do Ramubrinká 
já foram veiculadas 
nas revistas Época, 
Caras, Viagem e Tu-
rismo, Próxima Via-
gem, Veja São Paulo 
e na revista de bordo 
da Gol Linhas Aére-
as. “Com a inaugu-
ração do brinquedo, 
em fevereiro, vamos 
voltar à mídia, com 
revistas nacionais e 
TV local”, destaca 
Pascoal. A expec-
tativa para 2009 é 
investir R$ 5 milhões em marketing. Nos 
últimos dois anos juntos (2007 e 2008), 
o valor total foi de R$ 7 milhões. 

Banho de otimismo
No Wet’n Wild, localizado em Itupeva, 

interior de São Paulo, o clima é de otimis-
mo. O parque aquático registrou ótimo 
movimento em novembro e dezembro, 
com crescimento entre 10% e 15% acima 
do mesmo período de 2007 e 30% superior 
à média histórica desses meses. Mais de 
100 mil pessoas estiveram no complexo 
nos dois últimos meses de 2008, quase um 
terço do total de 336 mil visitantes do ano 
passado. “Por conta desse desempenho 
decidimos rever o orçamento de 2009 na 
área de marketing, com incremento de 
12%”, esclarece o presidente do Wet’n 
Wild, Alain Baldacci.

Para festejar o aniversário de 10 anos, 
de setembro a dezembro foi veiculada 
a campanha “É hora de comemorar”, 
da agência Portal de Campinas. Para a 

Ações do Wet’n Wild são direcionadas a várias 
“tribos” de visitantes  

O cantor Falcão é o garoto-propaganda da nova 
atração do Beach Park, o Ramubrinká

Fire Whip: montanha-russa invertida é estrela da temporada no Beto Carrero World 
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