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O Hopi Hari aproveitou o aniversário da cidade para incrementar a venda de 
passaportes de acesso ao parque. De acordo com o gerente de marketing do parque 
de diversões, Ivan Lopes, 10,5 mil pessoas estiveram no empreendimento durante o 
dia de ontem. "Cerca de 80% desse total são paulistanos que buscavam opções de 
lazer fora da capital no feriado", informa Lopes.  
 
A freqüência média de uma quarta-feira de janeiro é de aproximadamente oito mil 
pessoas. Segundo o executivo, uma das estratégias para gerar o resultado foi a 
parceria com o site ShopFácil, do Bradesco. No endereço eletrônico, o internauta 
compra um passaporte e ganha o segundo de graça. A promoção é válida até a sexta-
feira. "O período foi definido para coincidir com a data do aniversário da cidade", 
afirma Lopes.  
 
Esse roteiro de lazer escolhido pelos paulistanos tem deixado a cidade de Vinhedo, 
cidade localizada a apenas 70 quilômetros de São Paulo, cada vez mais interessante 
aos olhos de investidores. Com base na percepção do potencial da região e no 
crescimento de negócios do próprio parque, a rede hoteleira norte-americana Atlantica 
Hotels decidiu abrir no final do ano passado um hotel da bandeira Quality bem em 
frente ao Hopi Hari. O empreendimento tem 220 quartos.  
 
O objetivo da rede hoteleira é atender à demanda de turistas de todo o Brasil que 
buscam opções de entretenimento nos municípios localizados entre Campinas e São 
Paulo. Nesse sentido, a formação de parcerias é fundamental para aproveitar ao 
máximo a estadia desses consumidores. Pensando nisso, quatro empresas uniram-se 
para oferecer um fim de semana de diversão aos visitantes da região de Vinhedo. A 
agência de turismo CVC, a Quality, o Hopi Hari e o parque aquático Wet"n Wild 
tornaram-se parceiros para a composição de um pacote. "Por R$ 210, o turista tem 
direito a hospedagem, um dia de atividades em cada parque e transporte entre 
aeroportos e os locais previstos no roteiro", diz Lopes. 
 
 
Localização  
A direção do Hopi Hari acredita que a localização do parque é vantajosa para atrair 
empresários parceiros porque a região dispõe de mão-de-obra, tem concentração de 
renda e estrutura para trazer visitantes de outros estados. Além disso, o clima é 
agradável e as cidades têm facilidades estruturais, como o acesso fácil. Passam por lá 
três das rodovias mais importantes do Estado de São Paulo: Anhangüera, Bandeirantes 
e Dom Pedro. 
 
A parceria com o ShopFácil é a mais recente iniciativa do Hopi Hari dentro da base de 
canais de conveniência para a comercialização de passaportes. Nesse segmento, o 
parque define parceiros estratégicos para as vendas feitas por meio da internet. A loja 
virtual Submarino também faz parte dessa frente de negócios. Os canais de 
conveniência também incluem as operações feitas pelo pessoal de telemarketing.  
 
De acordo com Lopes, os canais de conveniência estão em terceiro lugar no ranking de 
vendas de passaporte. O volume anual de comercialização está em torno de 1,5 
milhões de unidades - cada uma a um preço médio de R$ 35,90. Em primeiro lugar 
estão as vendas corporativas e de escolas, que representam 40% dos resultados. Os 
dois segmentos têm como plano estratégico os convênios.  



 
O foco das vendas corporativas são as empresas de médio e pequeno porte. Com as 
instituições de ensino o Hopi Hari tem o Programa Laboratório Educativo (LED). Trata-
se de um projeto que busca unir educação e entretenimento. A programação é dividida 
entre a ida aos brinquedos e aulas de matérias como física. Nos negócios relativos a 
esse nicho, os resultados são animadores. "Recebemos cerca de 400 mil estudantes 
por ano", revela Lopes. 
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