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Mercado
Com contribuições consideráveis para o setor de la-

zer, complexo aquático Wet’n Wild São Paulo tem 12 

anos de funcionamento, promovendo momentos de 

diversão e alegrias a seus visitantes. Localizado em 

Itupeva, às margens da Rodovia dos Bandeirantes, 

km 72, o parque tem capacidade para receber 12 

mil pessoas diariamente. São 116 mil metros qua-

drados de área de entretenimento, 22 atrações para 

todas as idades e perfis, atividades no lago e área 

com cabanas.

No Brasil existem 16 grandes empreendimentos 

de lazer como o Wet’n Wild. Esses parques recebem 

as visitas de cerca de 12 milhões de turistas em 2009, 

em setor que  faturou R$ 802 milhões no ano passa-

do.  Porém os números do Wet’n Wild mostram que 

o parque abocanha uma grande fatia deste mercado. 

Só na última temporada 2009/2010 que durou nove 

meses, recebeu 393 mil visitantes, que tiveram a 

oportunidade de curtir um empreendimento total-

mente de cara nova e cheio de novidades.

Produto
Para proporcionar momentos inesquecíveis para 

os visitantes, o Wet´n´wild conta com uma estru-

tura composta por um complexo aquático dotada de 

mais de 7 milhões de litros de água. São brinquedos 

e atrações para todas as idades que utilizam água 

reciclada, clorada e filtrada 24 horas por dia. Os 

cuidados se estendem ao lago adjacente de 36 mil 

metros quadrados, fonte original das águas do par-

que. Outro ponto fundamental do empreendimento 

é a segurança do público, para isso o parque conta 

com uma equipe de salva-vidas com certificação 

internacional, treinada para garantir o bem-estar 

dos visitantes dentro e fora da água, sempre estra-

tegicamente posicionados prontos para atender aos 

visitante, além de posto médico. 

Além do público em geral, as empresas ainda 

podem contar com as diversas opções paraa realiza-

ção de reuniões e confraternizações empresariais. 

conquistas 
Para garantir benefícios aos seus visitantes, o par-

que mantém diversas parcerias que destacam a sua 

vocação em querer divertir e oferecer o melhor para 

o seu público. Além da Nestlé, o parque aquático 

tem parceria com as empresas Ambev, Churrasqui-

nhos Jundiaí, McCain, Perdigão, Sufresh, Mentos, 

Eucatex e Forno de Minas. Para reforçar sua rede, 

o Wet´n Wild se uniu ao Itaucard para beneficiar os 

clientes do cartão, que poderão comprar ingressos 

com 50% de desconto no cartão de crédito e débito. 

Os ingressos podem ser adquiridos nas bilheterias 

do parque, no site www.wetnwild.com.br e também 

no www.ingressocomdesconto.com.br. O desconto 

é válido somente para compra de ingresso para o 

titular ou adicional do cartão.

A marca de artigos esportivos Speedo também 

está presente na nova temporada do Wet’n Wild. 

Os novos uniformes dos colaboradores do parque 

serão estampados com a logomarca da Speedo e 

também da Ambev.

 evoluções recentes
Sempre preocupado em proporcionar momentos 

inesquecíveis a todos os visitantes, o Wet’n Wild está 

sempre investindo em melhorias. Só na tempora-

da 2009/2010 o parque inaugurou diversas atra-

ções, entre elas o Water Bomb e o Cabanas Village, 

área privativa com cinco cabanas para locação que 

comporta até seis pessoas e dispõe de serviço dife-

renciado, além de adotar um visual todo colorido e 

renovado. Ganhou destaque, a expansão das ativi-

dades de lazer para o lago ao lado do parque, com 

a criação das áreas Sun Deck e Fun Deck, espaços 

para descansar e para atividades, como pedalinhos 

e caiaques de última geração e alta tecnologia.  

Para a Temporada 2010/2011 do Wet’n Wild o 

complexo estreou a atração Mega Water Play, com 

investimentos de R$ 2 milhões. Outra inovação 

são as quatro piscinas de hidromassagem com 

jatos d’água. Além disso, o e-commerce ganhou 

novas investimentos, assim como o sistema de 

compra online e as ações em mídia. E vem mais 

inovação por aí: em 2011 o parque inaugurará um 

amplo centro de eventos, com capacidade para até 

3.500 pessoas, dependendo do formato do evento. 

E inaugurará uma área com teto retrátil e aqueci-

mento da água, transformando-se assim, no pri-

meiro parque conversível do país.

Já para o projeto Caminho da Águas, a nova 




