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Transparência foi o princípio adotado para tentar recuperar imagem da área. Menos gente nos 
teatros, mais gente se declarando insolvente, menos turistas e até menos pessoas andando no 
metrô e nas ruas. Essa é a realidade de Manhattan, o coração da cidade de Nova York, depois dos 
atentados terroristas de 11 de setembro de 2001. Dois anos depois, o "day after" ainda é amargo, 
especialmente para a região da Lower Manhattan, que abriga o centro financeiro de Nova York e 
onde estavam as torres gêmeas do World Trade Center.  
 
"Surgiu nesta área da cidade um senso de comunidade que deriva de um grande desejo de 
reconstruir a região e a rotina dos que vivem e trabalham lá", diz Richard Edelman, presidente da 
Edelman, a empresa de relações públicas contratada pela cidade de New York para cuidar da 
comunicação e da imagem da área em torno do "ground zero". A Lower Manhattan Development 
Corporation custeou o trabalho, para o qual concorreram 70 empresas especializadas em relações 
públicas.  
 
"Nosso principal desafio foi desenvolver um corpo único de informação sobre a região que se 
tornasse a principal voz reportando os fatos relacionados à vida na Lower Manhattan", diz 
Edelman.  
 
Lançado exatamente no primeiro aniversário da tragédia, há um ano, o site lowermanhattan.info 
já recebeu mais de 100 milhões de acessos e 30 milhões de páginas visitadas. Hoje a marca 
LowerManhattan.info já se consolidou como a fonte de maior credibilidade sobre a evolução da 
área."Não se pode pensar em uma data para a superação do trauma, mas a recuperação física da 
Lower Manhattan e da imagem de vigor que possuía deverá ter um efeito psicológico de grande 
alcance", diz Edelman. Por abrigar o centro financeiro de maior influência no mundo, a Lower 
Manhattan é um símbolo do capitalismo contemporâneo. A região tem sua história a seu favor, já 
que foi onde a cidade começou. "Transparência é fundamental para superar o trauma e colocar a 
área no caminho da sua revitalização", diz Edelman.  
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Escolher o tom mais adequado para falar de uma tragédia de proporções inéditas é um desafio 
que exige o trabalho de especialistas. Segundo uma pesquisa de gerenciamento de marketing 
conduzida pela PRWeek, um dos veículos especializados no segmento de relações públicas de 
maior prestígio nos EUA, em conjunto com a Manning, Selvage & Lee, empresa do Publicis Group, 
83% dos executivos norte-americanos consideram o trabalho de relações públicas é a mais 
importante ferramenta na superação das crises.  
 
Ao mostrar a evolução de Lower Manhattan nos seus aspectos práticos, como o tráfego e os 
equipamentos urbanos, e permitir que a população acompanhe os passos da reconstrução dos 
prédios vizinhos ao WTC tem efeitos claros na recuperação econômica da região. "O objetivo da 
cidade é recriar e apoiar essa área para uso comercial, residencial e cultural", diz Edelman. O site 
fornece informações sobre infra-estrutura da região, transportes, verbas e incentivos para 
residentes e comerciantes e ainda notícias sobre eventos especiais e homenagens.  
 
"Percebemos uma tendência de ter mais famílias se mudando para o LoMa, que oferece as 
facilidades das áreas nobres mas tem aluguéis mais baratos que a região de Midtown", diz o vice-
presidente da Edelman, Justin Blake, que supervisiona diretamente o projeto. Logo depois dos 
atentados, o valor médio do aluguel de um apartamento com um dormitório era de US$ 2.582. 
Em outubro de 2002, esse valor estava em US$ 2.321. Em julho de 2003, já havia subido para 
US$ 2.460, mais alto que o valor médio da cidade, que é de US$ 2.195. Embora o Census Bureau 



de New York ainda não tenha dados sobre quantas pessoas se mudaram do LoMa depois do 
ataque de 11/9, sabe-se que os prédios de apartamentos em volta de Battery Park, vizinho ao 
"ground zero", estão completamente cheios.  
 
Comércio afetado  
 
Os comerciantes também não desistiram da área. Dos 45 negócios que ocupavam os espaços do 
World Financial Center, um complexo vizinho ao antigo WTC que ficou seriamente afetado com o 
ataque, 34 ainda estavam lá no final do mês passado. Mesmo a fome por boa comida está 
melhorando em Lower Manhattan. Em 2001, o famoso guia gastronômico Zagat’s New York 
Survey listava 92 restaurantes no Finacial District e TriBeCa, na edição de 2002 (finalizada em 
2001) o número desceu para 74, na edição de 2003, já mostrava recuperação: 81 restaurantes. A 
edição de 2004, programada para sair no mês que vem, deve listar 82.  
 
"A recuperação de um trauma como este é, por definição, muito lenta, mas só poderá ocorrer a 
partir de uma imagem de serenidade e sinceridade", diz Edelman.  
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