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NEM TODO MUNDO SABE QUE ANUNCIAR 

NA DISCOVERY NETWORKS É UM BOM 

INVESTIMENTO. COINCIDÊNCIA: NEM TODO 

MUNDO É INDICADO AO CABORÉ TAMBÉM.
Em 2009, um ponto de audiência representava 77 mil pessoas. Hoje, o mesmo ponto 
representa 220 mil, ou seja, muito mais pessoas estão vendo os canais Discovery. 
Em números absolutos, o crescimento foi de 183%. Se só isso ainda não colocou nossos 
canais no seu plano de mídia, você vai gostar de saber que o CPM, nesse mesmo período, 
fi cou 43% menor. Não tem mais desculpa, anuncie com a gente. Entre em contato com 
nossa equipe comercial: publicidade@discovery.com

Fonte: Ibope Media Workstation – Média Jan/13 a Out/13 vs. 2009 – Indivíduos com 

Pay TV (4+) – 18h à 1h - Cálculo CPM baseado no valor da tabela Discovery 2013 

(Vigência Out/13 a Fev/14 ) vs. 2009 (Vigência Março).
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Os parques de diversões do Brasil so-
freram nos últimos anos com episó-

dios envolvendo acidentes e fechamen-
to de espaços tradicionais. Nos últimos 
dois anos, os empresários do setor vêm 
articulando saídas capazes de � exibilizar 
taxas para a importação de brinquedos e 
viabilizar a abertura de empreendimen-
tos. “A inauguração de novos parques 
depende do governo”, sustenta o cria-
dor da Turma da Mônica, Maurício de 
Souza, que em novembro se reuniu com 
Fernando Pimentel, ministro do Desen-
volvimento, Indústria e Comércio, para 
de� nir a formação de grupos de traba-

MERCADO

Entre altos e baixos
de consumo e não como bens de capi-
tal, o que dificulta o acesso às linhas de 
crédito”, aponta.  

Segundo Francisco Donatiello, pre-
sidente da Associação das Empresas de 
Parques de Diversões do Brasil (Adibra), 
cerca de 300 milhões de pessoas visitam 
os parques da Disney, na Flórida (EUA), 
ao ano. Já no Brasil, a estatística registra 
30 milhões de frequentadores. “Na úl-
tima vez que conseguimos negociar ta-
xas mais acessíveis, foram montados o 
Hopi Hari, em 1999, e o Wet’n Wild, em 
1998”, lembra Donatiello. A tentativa de 
sensibilizar o governo brasileiro para o 
potencial de mercado passa pela ideia 
de atrair visitantes de todo o mundo. 

O bom exemplo que vem do Sul
Uma das montanhas-russas trazidas 

pelo Beto Carrero World, da cidade de 
Penha (SC), precisou de um navio ex-
clusivo e 232 carretas para transportá-
-la. “Mesmo diante da complexidade das 
importações, apostamos na predisposi-
ção do consumo de diversão fora de casa 
no Brasil”, diz Adalgiso Telles, presidente 
do parque idealizado em 1991 pelo em-
presário Beto Carrero, falecido em 2008 
aos 70 anos. O otimismo de Telles vem 
da expansão do parque do mais famoso 
cowboy brasileiro, que cresce a um rit-
mo de 20% há cerca de seis anos. “Esse 
é um dos poucos exemplos de parques 
bem estruturados e que conseguem ofe-
recer inovação com segurança atual-
mente”, destaca o acadêmico da ESPM, 
Elton Brasil.

A expectativa é fechar 2013 com cem 
atrações experimentadas por mais de 
dois milhões de pessoas, que pagam em 
média R$ 88 para entrar no local. De-
pois de montar pistas de corridas tema-
tizadas pela franquia Velozes e Furiosos, 
da Universal Studios, ainda em dezem-
bro chega a primeira área ambientada 
pelos personagens do filme Madagas-
car, fruto de aliança feita em 2013 com a 
DreamWorks. No ano que vem, será a vez 
do ogro Shrek animar a garotada.

Em 2015, deve ser aberta a cidade do 
faroeste. O projeto busca reforçar a mar-
ca Beto Carrero, criando um ambiente 
propício para temas ligados à proteção 
dos animais e meio ambiente. O parque 
estuda ainda a criação de um safári. As 

Montanha-russa no Beto Carrero World: parque em Santa Catarina quer fechar 2013 com um público total de dois milhões de pessoas

em nova área na cidade de São Paulo. O 
local terá entre 50 a 60 mil metros qua-
drados e capacidade para receber 600 
mil pessoas ao ano. O preço médio do 
passaporte deve girar em torno de R$ 60. 
Em vez da adrenalina perseguida pelos 
jovens, o novo Playcenter quer eternizar 
o convívio com a família. “O ambiente 
explora a tendência de conciliar edu-
cação com entretenimento. A temática 
ainda é segredo”, comenta Gutglas, que 
segue otimista com o futuro do setor. A 
esperança é de que o governo acate as 
reivindicações e acolha o mercado. “Os 
brinquedos são importados como bens 

lho. “Os investidores acabam desistin-
do do negócio quando percebem que a 
conta não fecha”, reclama o cartunista. O 
cenário emperra a reabertura do Parque 
da Mônica, que funcionou entre 1993 e 
2010 no Shopping Eldorado (SP). Parte 
do “quintal de diversões” da turminha 
será ocupada a partir de março de 2014 
pela mexicana Kidzania. 

A promessa de retorno também foi 
empenhada por Marcelo Gutglas, funda-
dor do Playcenter. Depois de registrar 65 
milhões de visitantes em 39 anos de exis-
tência, a marca foi desativada em 2012, 
mas planeja voltar dentro de dois anos 

Em meio ao cenário de difi culdades fi nanceiras, parques 
de diversões investem em novas atrações 

para ampliar público do setor

Por JANAINA LANGSDORFF jlangsdorff@grupomm.com.br
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1589, p. 26-27, 9 dez. 2013.




