
Parceria com comunidade faz Osasco recuperar a imagem 
 
Mais de uma década depois da explosão que matou 42 pessoas e feriu mais de 300, o Osasco 
Plaza Shopping colhe os frutos de estratégia de comunicação adotada para reverter prejuízos à 
imagem provocados pelo acidente. Um dos sinais de que o plano deu resultado é o 
investimento, previsto para 2009, na expansão das lojas, mostrando que "os anos difíceis" 
ficaram para trás. 
 
Na época da explosão em junho de 1996 o local contava com 200 lojas e recebia um público 
de 40 mil pessoas por dia, número que caiu para 30 mil em seguida em função da tragédia. Os 
problemas não pararam aí. Por conta do ocorrido, o estabelecimento passou a ser chamado 
pela população de "sai debaixo" e, dois anos depois, uma explosão em um shopping na novela 
global "Torre de Babel" fazia alusão ao acidente. Hoje, o local recebe um público de 100 mil 
pessoas e, no ano que vem, contará com 350 lojas. 
 
Estratégia 
 
A expansão comercial é, em parte, reflexo do trabalho desenvolvido pela área de marketing, 
setor comandado por David Rocha, superintendente desde a inauguração do shopping. 
"Fizemos um trabalho de marketing de guerrilha". Ele explica que, à época, houve o esforço ao 
longo de um ano para "mapear a crise" e encontrar as soluções. "Não escondemos o 
problema", conta. 
 
Naquela ocasião, o shopping ficou fechado por seis meses, enquanto as vítimas e familiares 
eram atendidas. Paralelamente, a equipe toda incluindo lojistas passou a se reunir e discutir o 
problema, buscando as alternativas para a crise. Assim, foram montadas frentes de ação para 
diferentes públicos: clientes, autoridades e vítimas. 
 
Participação 
 
Na avaliação de Rocha, o engajamento da população foi essencial. A comunidade era 
convidada a conhecer o shopping e ver as obras de reconstrução. Depois da reabertura, o 
público da região também foi estimulado a ir ao local. 
 
Hoje, uma vez por mês há um baile da terceira idade; uma vez por semestre há um posto da 
delegacia da mulher, em parceira com a seção local da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), 
além de encontros de igreja e outras ações. "Os clientes passam a 'viver' dentro do shopping". 
 
O executivo diz que a recuperação da imagem do shopping é vista como um "case 
universitário". 
 
Com passagens por grandes multinacionais, como Colgate, Visconti e Sandoz além dos 
shoppings Morumbi e Ibirapuera, ele afirma que nunca havia gerenciado crises. Não houve 
contratação de empresa especializada ou de profissionais específicos para lidar com a questão. 
Rocha conta que os primeiros resultados do trabalho começaram a surgir três anos depois. O 
superintendente diz que realiza pesquisas de opinião a cada seis meses para monitorar a 
opinião dos consumidores em relação à imagem dos Osasco Plaza Shopping. 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 17 nov. 2008, Empresas & Negócios, p. C3. 
 


