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RESUMO 

O trabalho é resultado de pesquisa realizada sobre a gestão da Comunicação em processos de 

crise organizacional. Busca-se compreender como se processa, na atualidade, o fluxo 

informacional nesses momentos, seja pela mídia tradicional,seja pelas redes sociais online, e, 
dessa forma, trazer contribuições para a atuação das organizações sob uma perspectiva ética. 
Em termos metodológicos, a pesquisa apoia-se no estudo de caso da gestão da Comunicação 

da crise do Playcenter, ocorrida em abril de 2011. Utiliza-se de revisão bibliográfica, análises 

de matérias jornalísticas, posts do Twitter, além de entrevistas semiestruturadas. Os resultados 

revelam que a imagem não é uma questão de emissão, mas de recepção, resultado de 

percepções diversas e que esses fenômenos, na atualidade, têm sido potencializados pela 

rápida propagação dos fatos facilitada pela internet. Entretanto, ainda há um forte papel das 

mídias tradicionais nesses episódios, forte convergência entre as mídias tradicionais e as 

novas mídias, bem como convergência entre os cidadãos na propagação dos fatos. 
 
 
 

PALAVRAS-CHAVE: redes sociais online, crises organizacionais, imagem, comunicação 

organizacional, Playcenter. 
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ABSTRACT 
 

This study is the result of research conducted on the management of Communication 

processes in organizational crisis. We seek to understand how the information flow is 

processed in these moments, either through traditional media, or by online social networks, 
and thereby bring contributions to the performance of organizations from an ethical 
perspective. In terms of methodology, the research relies on case study of Playcenter’s crisis 

communication management, which occurred in April 2011. It uses literature review, analysis 

of newspaper articles, Twitter posts, and semi-structured interviews. The results show that the 

corporate image is not a matter of transmission, but reception, resulting from various 

perceptions, and that these phenomena, have been currently exacerbated by the rapid spread 

of events facilitated by the internet. However, there is still a strong role of traditional media in 

these episodes, strong convergence between traditional media and new media, as well as 

convergence between citizens in the spread of the facts. 
 
 

KEY WORDS: online social networks, organizational crisis, image, organizational 
communication, Playcenter. 
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RESUMEN 
 

Este trabajo es el resultado de una encuesta realizada sobre la gestión de comunicación en 

procesos de crisis organizacionales. Se busca comprender como se procesa, en la actualidad, 
el flujo internacional en estos momentos, ya sea por los medios internacionales, ya sea por las 

redes sociales online, y de esa forma, traer contribuciones para la actuación de las 

organizaciones sobre una perspectiva ética. En términos metodológicos, la encuesta se apoya 

en el estudio del caso de la gestión de comunicación de crisis de Playcenter, ocurrida en abril 
de 2011. Se utiliza la revisión bibliográfica, análisis de noticias periodísticas, publicaciones en 

Twitter, más allá de entrevistas semiestructuradas. Los resultados revelan que la imagen no es 

una cuestión de emisión, pero si de recepción, resultado de percepciones diversas y que esos 

fenómenos, en la actualidad, han sido potenciados por la rápida propagación de los hechos 

facilitados por internet. Mientras tanto, todavía hay un fuerte papel de los medios 

tradicionales en estos episodios, fuerte convergencia entre los medios tradicionales y los 

nuevos medios, bien como convergencia entre los ciudadanos en la propagación de los 

hechos. 
 
 

PALABRAS CLAVE: redes sociales online, crisis organizacionales, imagen, comunicación 

organizacional, Playcenter. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

Este trabalho é decorrente do Estudo de Caso da crise ocorrida no parque de diversões 

Playcenter, em 2011. Fundado em 1973, o Playcenter foi um dos mais tradicionais parques 

do País. Situado na capital paulista, na marginal Tietê, operou até julho de 2012, quando, 

depois de sucessivas crises de imagem, encerrou suas atividades. Em três de abril de 2011, o 

empreendimento foi cenário de um grave acidente envolvendo oito pessoas. Um dos 

brinquedos do local, o Double Shock, equipamento de diversão com capacidade para 32 

visitantes, estava em funcionamento com todos os lugares ocupados, quando uma das quatro 

travas de segurança abriu com o aparelho em movimento, deixando oito visitantes feridos, 

sendo três em estado grave. 

O Parque foi imediatamente fechado e começava aí uma das mais sérias crises de 

imagem da história da empresa, por várias razões: pelo número de feridos, pela gravidade dos 

fatos, pela proximidade do episódio de outro acidente (em setembro de 2010, sete meses 

antes, havia sido registrada outra ocorrência, no Looping Star, envolvendo 16 visitantes); e 

pela rápida repercussão da notícia nas redes sociais online1. 

Facebook, Orkut, Twitter, Flickr, Blogs, Myspace, além da mídia impressa e 

eletrônica, foram alguns dos espaços onde o episódio foi comentado durante quase todo o mês 

de abril, das mais diversas formas: notícias, posts, vídeos, fotos. Foram auditadas 12.061 

ocorrências sobre o acidente nas redes sociais online, a contar da data do fato, 3 de abril de 

2011, ou seja, em menos de um mês. Somente no Twitter, rede social online que agregou o 

maior número de referências ao episódio, foram 8.643 ocorrências, sendo que a grande 

concentração de menções foi observada entre os dias 03 e 05 de abril. 

Por essa razão, optamos pela escolha do Twitter para nortear o aprofundamento de 

nossas observações. Na mídia convencional, o acidente não foi menos comentado: foram 881 

matérias, um impacto superior à crise de setembro de 2010, quando haviam sido veiculadas 

310 matérias sobre o acidente ocorrido no Looping Star. Como sustenta Ana Luisa de Castro 

Almeida, (In: KUNSCH, 2009, p.235), apoiada na perspectiva de autores como Deephouse e 

Chajet, no tocante ao espaço ocupado pelas organizações na mídia: 
 
 
 

1 “Se por um lado redes sociais relacionam-se a pessoas conectadas em função de um interesse em comum,
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Os estudos mostram que a mídia representa um dos principais meios de disseminar 
a reputação. Nos últimos anos, a imprensa, em geral, tem ampliado o espaço de 
cobertura de notícias sobre negócios e empresas, reconhecendo o interesse maior 
da sociedade pelos temas. Além do tradicional papel de disseminar informações, a 
imprensa vem também assumindo a função de vigiar a reputação das empresas 
(CHAJET apud ALMEIDA, 2009 p. 235). 
 

A autora, também cita Deephouse (apud ALMEIDA, 2009, p.235), lembrando que: 
 

A mídia se torna, então, um fórum de debates no qual estão inseridas as empresas e 

também seus stakeholders. As opiniões e histórias produzidas e veiculadas são, na 
verdade, tentativas deliberadas dos meios de comunicação de influenciarem os 

stakeholders, os quais, por sua vez, fazem uso dessas informações para avaliarem 

as empresas. 
 

Assim, diante da expressiva repercussão do episódio, do rico material auditado e da 

relevância do tema, optamos por avançar no presente estudo de caso por acreditarmos que 

essa pesquisa pode representar uma importante contribuição para os estudos de Gestão da 

Comunicação em momentos de crise organizacional. Entendemos que, por meio da análise do 

conteúdo auditado e de nossas reflexões poderemos ampliar o debate sobre as novas 

configurações das crises organizacionais diante do advento das tecnologias da informação e 

comunicação, que têm potencializado a repercussão dos episódios críticos, com sérias 

implicações sobre a reputação e a imagem das organizações. 

Cada vez mais, na contemporaneidade, as organizações são avaliadas pelos seus 

recursos intangíveis. Dentro dessa perspectiva, reputação e imagem não devem ser 

negligenciadas. Não se pode perder de vista a ideia de que os riscos de que as crises 

organizacionais ocorram são reais. Por isso, as empresas devem estar atentas as suas 

vulnerabilidades. Para evitar a eclosão de uma crise de imagem, empresas dos mais diversos 

setores devem estar aptas a identificar seus pontos fracos, aqueles suscetíveis à exposição 

negativa e manter uma conduta ética e responsável. No caso do Playcenter, objeto de nossa 

observação, por exemplo, a manutenção dos brinquedos era vital para o negócio do Parque. 

Segurança é a razão da existência de um parque de diversões. Por isso, a sociedade se viu 

perplexa quando as notícias sobre um segundo acidente começaram a eclodir em abril de 

2011, apenas sete meses após o episódio ocorrido no Looping Star. 

Assim, se a crise é uma realidade à qual qualquer organização está exposta, não se 

pode deixar de considerar que, em um cenário cada vez mais competitivo, num mundo que 

ficou mais compacto graças à internet e à globalização, em que um erro local pode assumir
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projeção nacional e, até mesmo, internacional, os erros devem ser previstos e, sobretudo, 

evitados. Instaurada a crise organizacional, o sucesso de um trabalho de recuperação da 

imagem vai depender da forma como a empresa age nos momentos iniciais, da transparência 

com que trata os fatos e do respeito que tem para com os envolvidos, além de seu histórico 

pregresso. 

Mas, atuar de forma competente na gestão da Comunicação em momentos de crise 

diante da rápida e incontrolável propagação dos fatos via internet, especialmente via redes 

sociais online, não tem sido tarefa fácil para a maior parte das organizações. Se antes o 

contato com os stakeholders durante esses episódios, passava pelo jornalista, agora, é feito, 

muitas vezes, sem a intermediação desse profissional. O impacto desse novo cenário nem 

sempre vem sendo incorporado como premissa básica nas decisões de líderes e organizações 

na hora de se expor, acarretando erros de avaliação que poderiam ser evitados simplesmente 

se houvesse uma melhor compreensão da realidade. Como bem afirma Rosa (2006, p. 62): 
 

Nesses novos tempos que se abrem diante de líderes e organizações, mais do que 

nunca, é preciso reavaliar as certezas, questionar os condicionamentos, fomentar 
novas dúvidas em relação ao que parece estabelecido. Porque a experiência mostra 
e a História confirma, que nos momentos de transição a sobrevivência está 
estreitamente vinculada à capacidade de se adaptar. Adaptação nada mais é do que 
produzir um novo ponto de equilíbrio entre nossas práticas e nossos 
condicionamentos do passado, e aquelas novas condutas e novos diagnósticos que 
precisam ser incorporados. 
 

Diante de um novo contexto social: cidadãos mais críticos em relação às crises 

organizacionais, mais bem informados, que estão inseridos em novos fluxos informacionais 

distintos dos que existiam há duas décadas, aos gestores de Comunicação e às corporações 

fica um grande desafio. Assim, temos a pretensão de contribuir, a partir do nosso trabalho, 

com mais um olhar que possa auxiliar gestores de Comunicação a buscarem novos caminhos 

que auxiliem as organizações a se movimentarem nesse novo cenário. Afinal, acredito que 

esses profissionais são mediadores, responsáveis por trabalhar com valores conciliatórios dos 

anseios do mercado e da sociedade.
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CAPÍTULO I – O CAMINHO QUE PERCORREMOS 

 
 
 
 

1.1. Apresentação Geral do Trabalho 
 
 

Inicialmente, vale ressaltar que, ao ingressarmos no Mestrado, nosso objeto de estudo 

era a gestão da Comunicação durante a crise do Looping Star, ocorrida em 2010 no 

Playcenter. Entretanto, diante da relevância e atualidade de nova crise, que aconteceria no 

decorrer da trajetória de nossa jornada acadêmica, em abril de 2011, optamos por adotá-la 

como novo e desafiador objeto de pesquisa. Contudo, consideramos ser fundamental 

aproveitarmos o material coletado e auditado anteriormente como ponto de partida para 

nossas análises, a fim de aprofundarmos os estudos e demonstrarmos o impacto que um 

episódio teve sobre o outro. 

A dissertação está distribuída em seis capítulos, além da parte introdutória. O Capítulo 

I traz ao leitor um direcionamento do que irá encontrar no decorrer do trabalho e traz uma 

explanação geral da metodologia adotada para o desenvolvimento do projeto de pesquisa. É 

importante, entretanto, ressaltar que, a fim de que haja fluidez e uma maior compreensão da 

pesquisa, durante as análises de dados, no decorrer dos capítulos específicos (IV, V e VI) 

haverá um detalhamento específico sobre a metodologia utilizada na auditoria dos dados que 

serão apresentados. 

Entretanto, no presente capítulo, demonstramos os caminhos que percorremos para 

chegarmos aos resultados alcançados em nosso trabalho: revisão bibliográfica; análises de 

matérias de jornais, sites de notícias, TVs e rádios; entrevistas presenciais com executivos do 

Playcenter; análise de posts de internautas nas redes sociais online e pesquisa documental 

(fotos, dados de mercado). 

O capítulo II busca contextualizar o Playcenter, sua história e sua estrutura de 

Comunicação. Visa também demonstrar ao leitor como a empresa esteve inserida no cenário 

econômico e social nos últimos anos e apresentar, em linhas gerais, um panorama das 

principais fases críticas vividas pela organização. Já o Capítulo III, mais reflexivo, por meio 

de uma abordagem teórica, apoiando-se, predominantemente, em autores ligados a estudos 

sobre Cibercultura e Comunicação Organizacional, busca teorizar sobre os desafios das 

organizações na atualidade diante do advento das novas tecnologias da informação e
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comunicação (TICs) e da mudança de postura dos atores sociais da contemporaneidade. Nesse 

capítulo é feita também uma explanação sobre o conceito de crise organizacional, sob o olhar 

de diversos autores. Discorre-se acerca das crises em tempo real e abordam-se as diferenças 

entre imagem e reputação, conceitos comumente bastante difusos. 

O Capítulo IV faz uma análise do que foi a crise do Looping Star, que precedeu a do 

Double Shock. Nesta parte do trabalho há um detalhamento da forma como os dados foram 

auditados e de como foi feita a análise do conteúdo, ou seja, retoma-se a questão 

metodológica, a fim de não se prejudicar a compreensão do leitor em relação à auditoria dos 

dados. Esse capítulo é fundamental para que se compreenda plenamente o episódio do Double 

Shock, objeto principal de nossa pesquisa, e as razões pelas quais houve o agravamento da 

crise de imagem do Playcenter, como o leitor poderá conferir. 

Nessa etapa do trabalho, procuramos demonstrar como a imprensa se comportou na 

divulgação dos fatos e como a organização se mobilizou para a realização da gestão da 

Comunicação. Não foram auditados os posts das redes sociais online, mas consideramos 

relevante o aproveitamento do material decorrente das reportagens de TV, rádio, mídia 

impressa e sites de notícias para nossas análises, tendo em vista que nos deram um importante 

parâmetro para atestar o quão impactante foi o acidente posterior, de abril de 2011. 

O Capítulo V é efetivamente o que iniciamos as análises dos dados relativos ao objeto 

maior de nosso interesse. Nele há a observação do episódio do Double Shock de uma maneira 

ampla: rádio, TV, sites de notícias e veículos impressos. Nessa parte do trabalho é possível 

verificar em que medida a crise anterior impactou o Playcenter quando o novo acidente 

eclodiu, o comportamento dos veículos em cada período da crise, o comportamento dos 

diversos atores sociais envolvidos no processo, os erros e acertos da organização na gestão da 

Comunicação. Já o Capítulo VI, bastante relacionado ao V, traz uma análise detalhada das 

manifestações dos atores sociais no Twitter nos dias que sucederam o acidente. Para tanto 

tomamos como objeto de análise 669 posts do Twitter. A ideia foi verificar como se 

comportaram os cidadãos nas redes sociais online, que tipo de convergência houve entre a 

mídia convencional e essas novas mídias, se houve lembrança de episódios negativos 

passados da marca, se um episódio pontual pode contaminar todo um segmento, além de 

observarmos a forma como as manifestações se processaram nesse novo ambiente virtual em 

termos de linguagem e interação entre os atores sociais.
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Mais do que deixar uma contribuição para o segmento de parques de diversão, no que 

tange à gestão da Comunicação em processos críticos, nossas análises têm a pretensão de 

contribuir para orientar gestores de empresas dos mais diversos segmentos sobre práticas 

assertivas e desafios em processos complexos de gestão da Comunicação diante da nova 

realidade que se apresenta aos profissionais da contemporaneidade em decorrência das novas 

tecnologias da comunicação e informação. Por fim, o leitor poderá acompanhar nossas 

conclusões finais, páginas em que procuramos dar uma visão geral dos resultados alcançados 

com os esforços imprimidos no decorrer de nossa trajetória de pesquisa. 
 
 
 
 

1.2. Metodologia 
 
 

O fluxo da comunicação está sofrendo profundas alterações. De uma comunicação 

“um para todos”, agora, a comunicação se faz em rede, “todos com todos”, de forma 

instantânea, interativa e facilitada pela internet como veremos detalhadamente nos próximos 

capítulos. Esse fenômeno também tem atingido as organizações. Por meio da Internet, 

especialmente pelas redes sociais online, os cidadãos têm tido a oportunidade de cobrar 

condutas éticas das empresas e exigir soluções para problemas que afetam a sociedade, como 

os que foram noticiados pela mídia em decorrência dos acidentes no Looping e no Double 

Shock. O fato é que os cidadãos têm a possibilidade de exigir seus direitos de organizações 

dos mais diversos segmentos, inclusive dos parques de diversões. 

Dessa forma, o que buscamos compreender nesse trabalho é como estão se 

comportando esses novos atores sociais, clientes e consumidores, enfim, cidadãos, que 

ampliaram seus poderes nas últimas décadas. Buscamos verificar como se processa o fluxo 

informacional em momentos de crise organizacional na atualidade, seja pela mídia tradicional, 

impactada pelas novas tecnologias da comunicação e informação, seja pelas redes sociais 

online, no caso específico de nosso trabalho, pelo Twitter, e, dessa forma, trazer para as 

organizações contribuições que ampliem uma perspectiva ética de atuação. 

Minayo (2009, p.16) nos orienta que: 
 

[...] nada pode ser intelectualmente um problema se não tiver sido, em primeiro 

lugar, um problema da vida prática. As questões da investigação estão, portanto,
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relacionadas a interesses e circunstâncias socialmente condicionadas. São frutos de 

determinada inserção na vida real, nela encontrando suas razões e seus objetivos. 
 

Para avançarmos em nossas investigações, partimos de algumas premissas, que nos 

auxiliaram a percorrer o desafiador processo de pesquisa e a desvendar nosso objeto. Elas 

permitiram estabelecer conexões e relações teoricamente plausíveis dentro da teoria proposta  

nessa dissertação. Assim, partimos das seguintes premissas para o desenvolvimento 

deste projeto de pesquisa: 

•  Crises locais ganham projeção nacional rapidamente, devido à facilidade de propagação da 

informação propiciada pela internet. 

•  A mídia convencional ainda é muito importante como referência para os cidadãos em 

processos de crise organizacional. 

•  Crises organizacionais anteriores são resgatadas durante um episódio de crise, devido à 

facilidade de informações oferecidas pela internet. 

•  Há convergência entre as mídias convencionais e as mídias sociais em processos de crise. 

•  Há convergência entre os atores sociais, num movimento novo em que o cidadão também 

informa a imprensa, além de ser informado por ela. 

A fim de compartilharmos com nosso leitor o caminho que percorremos para a 

elaboração desta pesquisa, consideramos importante ressaltar, antes de mais nada, que, à 

época do acidente, a autora da presente dissertação atuava como assessora de imprensa 

externa da marca Playcenter, tendo sido responsável pela condução da gestão da 

Comunicação durante a crise de 2010 (Looping Star) e de 2011 (Double Shock), além de 

crises anteriores vivenciadas pelo Grupo Playcenter (Playcenter e Playland)2. 

Como propõe Minayo (2009, p. 14), metodologia é: 
 

O caminho do pensamento e a prática exercida na abordagem (o método), os 

instrumentos de operacionalização do conhecimento (as técnicas) e a criatividade 
do pesquisador (sua experiência, sua capacidade pessoal e sua sensibilidade). 
 
 

 
2 Além disso, a pesquisa também conta com a bagagem da autora como pesquisadora do segmento de parques, 
tendo em vista monografia intitulada “Brincando com coisa séria: a gestão da comunicação em parques de 
diversões” (2006), publicada como resultado de estudos realizados durante o curso lato sensu de Gestão de 
Processos da Comunicação da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, ECA-USP. 



19 
 
 
 

Por isso, a vivência da autora como participante no processo como assessora de 

imprensa, em nosso entendimento, pode trazer importantes contribuições para o corpo desse 

trabalho, sem, contudo, prejudicar o caráter científico do projeto, ainda que reconheçamos o 

enorme desafio diante do qual nos colocamos. 

Em termos metodológicos, como já mencionamos na parte introdutória, o trabalho 

apoia-se no estudo de caso da gestão da Comunicação da crise do acidente do Double Shock, 

ocorrida em abril de 2011. Utilizaremos o estudo para sustentar nossa pesquisa por 

entendermos que é uma metodologia de investigação particularmente apropriada quando 

procuramos compreender, explorar ou descrever acontecimentos e contextos complexos, 

como o que vislumbramos analisar: o desafio da comunicação em processos de gestão de 

crises organizacionais diante da propagação rápida desses episódios via internet. Yin (1994, 

p.13) define “estudo de caso” com base nas características do fenômeno em estudo e com 

base num conjunto de características associadas ao processo de recolhimento e análise de 

dados. Para este autor, 
 

O estudo de caso é um processo de investigação empírica com o qual se pretende 

estudar um fenômeno contemporâneo no contexto real em que este ocorre, sendo 
particularmente adequado ao seu uso quando as fronteiras entre o fenômeno em 
estudo e o contexto em que ele ocorre não são claramente evidentes. 
 

O autor acredita que, pelo fato de, muitas vezes, ser difícil isolar o fenômeno em 

estudo do contexto em que ocorre, é normalmente necessário usar múltiplas fontes de 

evidência e cruzar os diferentes dados recolhidos. Dentro dessa perspectiva sustentamos nosso 

estudo em ampla revisão bibliográfica, utilizando como referência teóricos que fazem 

reflexões acerca da Cibercultura (CASTELLS, 1989, 1999, 2003, 2005; LEMOS, 2010; 

PRIMO, 2011; RECUERO, 2009; RÜDIGER, 2011; entre outros); da Comunicação 

Organizacional (ARGENTI, 2011; BUENO, 2003, 2009; KUNSCH, 1997, 2009; ROSA, 

2006, 2008; entre outros), além de estudiosos de outras disciplinas, como, por exemplo, 

Administração Empresarial, Ciências Sociais e Marketing. 

A revisão bibliográfica trará referências teóricas para o aprofundamento de nossas 

análises, pois, como propõe Lopes (2003, p.141), “sem teoria não há ciência”. A pesquisadora 

afirma que: “Pressupor que a teoria seja um ‘luxo’ no campo da Comunicação, ou poder 

abster-se dela, é uma impostura que deve ser recusada sob pena de privar o trabalho de 

pesquisa realizado nesse campo da própria condição de ciência”.
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Também apoiamos nossa pesquisa em entrevistas presenciais realizadas com 

executivos que ocupavam posições estratégicas no Playcenter: Marcelo Gutglas, sócio- 

fundador do Parque e presidente do Conselho de Administração da empresa, Micelle Costa, 

gerente de Marketing, além de Francisco Donatiello. Este último, uma figura bastante 

particular. Na época do acidente, fez parte das reuniões do Comitê Gestor da Crise, pois era o 

fornecedor terceirizado responsável pela manutenção dos equipamentos do Playcenter. 

Posteriormente, após o término da crise do Double Shock, passou a ocupar o cargo de Gerente 

Geral da empresa (importante salientar que a entrevista foi realizada em 17 de outubro de 

2012, quando o Parque já tinha encerrado suas atividades). Além disso, ele é também 

presidente da Associação das Empresas de Parques de Diversões do Brasil3. 

O trabalho foi sustentado ainda por ampla gama de matérias recuperadas sobre os 

episódios em jornais, revistas, internet, rádio, TV, além das redes sociais online. Para a 

análise do episódio do Looping Star, utilizamos 310 matérias, sendo 124 de sites de notícias, 

98 de jornais e revistas, 56 de rádios e 32 de TVs. As buscas das matérias foram realizadas 

por meio de serviço de clipagem terceirizado, contratado no mercado. As matérias coletadas 

foram separadas, analisadas e categorizadas pela pesquisadora por: 
 
 

•   Nome do Veículo/Praça 

•   Data de Publicação 

•   Tipo de veículo (TV, rádio, impresso, internet) 

•   Presença da marca na chamada de capa (sim/não) 

•   Menção da marca no título (sim/não) 

•   Fotos (sim/não) 

•   Porta-Vozes (descritivo dos porta-vozes que participaram da reportagem) 

•   Referência a outros acidentes (sim/não) 

•   Teor da Matéria (informativa/positiva/neutra) 

 
 

Por outro lado, no episódio do Double Shock trabalhamos com 881, sendo 618 de sites 

de notícias, 113 de jornais e revistas, 96 de rádios e 54 de programas jornalísticos de TV, 
 
 
3 As entrevistas estão disponíveis nos anexos 1, 2 e 3.
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também recuperadas por clipadora terceirizada e analisadas pela autora da presente pesquisa 

dentro de critérios similares ao anterior. 

•  Nome do Veículo/Praça 

•  Data de Publicação 

•  Tipo de veículo (TV, rádio, impresso, internet) 

•  Presença da marca na chamada de capa (sim/não) 

•  Menção da marca no título (sim/não) 

•  Fotos (sim/não) 

•  Porta-Vozes (descritivo dos porta-vozes que participaram da reportagem) 

•  Referência ao episódio do Looping Star (sim/não) 

•  Teor da Matéria (informativa/positiva/neutra) 

 

Tanto no primeiro quanto no segundo episódio foi feito um recorte e um 

aprofundamento nas análises das matérias provenientes da mídia impressa e online. O 

detalhamento e a forma como o material foi auditado está exposto no capítulo V. 

Por fim, também foram coletados posts com manifestações de atores sociais no 

Twitter. No total, foram analisadas 670 ocorrências, postadas por internautas nos dias 03, 04, 

05 e 06 de abril, com comentários sobre o acidente no Double Shock. Não realizamos análises 

das redes sociais do episódio do Looping Star por não ser o foco principal de nossos estudos, 

que estão concentrados no segundo episódio de maior relevância e maior impacto. Da mesma 

forma do que realizado nos capítulos IV e V, no capítulo VI, explicitamos como o conteúdo 

dos posts do Twitter foram analisados e de que forma as ocorrências foram classificadas. 

Como já mencionado anteriormente, optamos por deixar o detalhamento da metodologia 

utilizada em nossas análises junto aos capítulos específicos, a fim de facilitar a compreensão 

do leitor. 

Para auditar os posts e as matérias, nossa opção metodológica foi a análise de 

conteúdo. Cabe esclarecer que percorremos esse caminho por acreditarmos que no caso de um 

estudo envolvendo a construção discursiva de uma crise de imagem e o posicionamento dos 

atores sociais envolvidos, o método permite-nos não só uma análise aprofundada das matérias 

recuperadas da mídia, das mensagens postadas pelos internautas, mas também nos dá a 

possibilidade de verificar como os fatos foram sendo reelaborados por meio de debates da 

sociedade, especialmente os que se processaram nas mídias sociais, gerando novos
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posicionamentos e desdobramentos. Bardin (2010, p.38) define análise de conteúdo como 

“uma técnica de investigação que tem por finalidade a descrição objetiva, sistemática e 

quantitativa do conteúdo manifesto da comunicação”. Importante ressaltar, entretanto, que 

utilizamos o método qualitativo e o quantitativo para compor a pesquisa. 

“O método quantitativo, como o próprio nome indica, caracteriza-se pelo emprego da 

quantificação tanto nas modalidades de coleta de informações, quanto no tratamento delas por 

meio de técnicas estáticas” (RICHARDSON, 2008, p.70). Essa metodologia nos apoiou na 

análise do material coletado na imprensa, num total de mais de seiscentos posts do Twitter e 

mais de mil e cem matérias clipadas da mídia impressa, eletrônica e digital. 

Porém, buscamos ampliar nosso olhar, pois partilhamos da visão de alguns autores que 

entendem que o método quantitativo é também, de certa forma, qualitativo. Segundo W. 

Goode e P.K. Hatt (apud RICHARDSON, 1973, p.39), 
 

A pesquisa moderna deve rejeitar como uma falsa dicotomia a separação entre 

estudos ‘qualitativos’ e ‘quantitativos’, ou entre ponto de vista ‘estatístico’ e ‘não 
estatístico’. Além disso, não importa quão precisas sejam as medidas, o que é 
medido continua a ser uma qualidade. 
 

Na mesma linha, Minayo (2009, p. 25) ressalta: 
 

Pessoalmente, advogamos a importância de trabalhar com a complexidade, a 

especificidade e as diferenciações internas dos nossos objetos de pesquisa que 
precisam ser, ao mesmo tempo, contextualizados e trabalhados em sua 
singularidade. Acreditamos na relação fértil e frutuosa entre abordagens 

quantitativas e qualitativas que devem ser vistas em oposição complementar. 
 

Assim, convidamos o leitor a iniciar essa viagem que mobilizou dois anos de trabalho 

e dedicação. Cientes de que: ‘‘Não podemos observar sem interpretar ao mesmo tempo. A 

realidade ‘real’, sempre que seja percebida por um ser humano, nunca será ‘crua’, pelo 

contrário, sempre estará interpretada” (GONZÁLEZ SÁNCHES, 2007, p 38)4. Mesmo assim, 

com a certeza de termos praticado os melhores esforços para contribuirmos com as melhores 

práticas em Comunicação Organizacional, apresentamos os resultados de nossa pesquisa. 
 
 
 
 
 
4 Tradução nossa. Original: “No podemos observar, sin interpretar al mismo tempo. La realidade “real”, 
siempre que sea percebida por un ser humano, nunca será “cruda”, por el contrario, siempre estará 
interpretada”.
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CAPÍTULO II – PLAYCENTER: HISTÓRIA, CONTEXTUALIZAÇÃO E 
 

COMUNICAÇÃO 
 
 
 
 

1.1. A ideia do negócio 
 
 

O trabalho de conclusão do curso de Engenharia do fundador do Playcenter, Marcelo 

Gutglas, na Universidade Mackenzie, foi a construção daquelas vitrolas que funcionavam com 

ficha em estabelecimentos comerciais. Em 1965, ele colocou um desses equipamentos no 

boliche de um amigo e o negócio começou a se tornar um sucesso. Marcelo e o companheiro 

perceberam, então, o potencial da atividade. Estava dada a largada para a história de um dos 

mais conhecidos empresários do setor de entretenimento do país (MARADEI, 2006. p.167). 

Os jovens empreendedores começaram a colocar os equipamentos em bares e boliches 

e o negócio ia muito bem. “Eu e esse meu amigo fundamos uma empresinha e chegamos a 

construir vinte vitrolas dessas, sempre feitas à mão. Dava um trabalho danado! Ficavam mais 

paradas do que funcionando, porque não eram industriais, mas virou uma coqueluche”, 

relembra Gutglas (MARADEI, 2006. p.167). 

Nessa época, ele conheceu Henrique Wendriner, dono de outro estabelecimento onde 

ele colocara uma de suas máquinas. Wendriner também se interessou pelo negócio. Fizeram 

então uma parceria e decidiram importar equipamentos para fazer da atividade um grande 

negócio, mais profissionalizado e estruturado. Mas, o destino quis que, ao fazer uma viagem 

ao exterior para conhecer fábricas das tais vitrolas, eles conhecessem o pessoal que explorava 

fliperamas. A partir daí, eles se voltaram a esse segmento. “Abrimos o primeiro fliperama no 

Brasil”, conta (MARADEI, 2006. p.167). A essa altura, já eram apenas Gutglas e Wendriner 

na operação. 

Um dos fornecedores dos equipamentos de fliperama com os quais eles se 

relacionavam era um indivíduo que também vendia as máquinas para a Itália. Gutglas, em 

uma oportunidade, foi convidado a ir para Nápolis acompanhando o referido fornecedor, que 

tinha como cliente um Parque de diversões nessa cidade europeia. Ele acabou fazendo muita 

amizade com esses italianos e, em 1971, eles se propuseram a enviar para o Brasil alguns 

aparelhos de Parque, a fim de que fosse avaliada a viabilidade do negócio por aqui. Nessa
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época, a grande atração em termos de entretenimento eram os tobogãs. O empresário Ricardo 

Amaral tinha um, que se chamava Playcenter, em frente ao Ginásio do Ibirapuera. Gutglas, 

então, se aproximou de Amaral e propôs que ele colocasse alguns dos equipamentos italianos 

junto ao tobogã. 

No mesmo espaço foi instalada, assim, a primeira montanha russa de metal do Brasil. 

Amaral explorava o tobogã e Gutglas e Wendriner o brinquedo italiano. No dia da 

inauguração da montanha russa, havia uma multidão para andar no brinquedo. “Era fila assim 

de oito horas”, rememora. “Eu ficava olhando aquilo. Eu comecei a fazer os cálculos e pensei; 

esse deve ser um bom negócio” “Fiquei observando e achei estranho, porque, em São Paulo, o 

único Parque que eu me lembrava da juventude era o Xangai, na Praça D. Pedro. Eu pensei: 

deve ser um bom negócio”, rememora (MARADEI, 2006. p.168). 

A partir daí, o empresário, que já não tinha dúvida de que seu ramo de negócio era 

mesmo diversão, começou a acreditar que essa forma de entretenimento era melhor que os 

fliperamas. Então, comprou o tobogã e a marca Playcenter de Ricardo Amaral, desfez-se das 

operações de fliperama para uma empresa japonesa e, com o dinheiro, iniciou as operações 

daquele que chegaria a ser o maior Parque de diversões do Brasil e da América Latina, o 

Playcenter. 
 
 
 
 

1.2. Mudança de rumo 
 
 

Em 1977, um alemão que estava procurando um investimento no Brasil também se 

uniu ao negócio, que passou a ter três sócios até 1991. Nesse ano, quando o Playcenter e as 

Playlands (parques para crianças instalados em shoppings) já estavam bastante desenvolvidos, 

Wendriner se retirou da sociedade e, a partir de 1992, Marcelo e o empresário alemão deram 

continuidade às atividades. Em 1995, foi a vez da saída do sócio europeu, que vendeu sua 

participação para a GP Investiments. Por meio de fundos, a GP Investiments compra 

participações ou o controle de empresas nas quais é visto potencial de crescimento. 

Em 20 anos, a GP, segundo dados da Revista Exame, diz ter investido 4 bilhões de 

reais na compra de 50 empresas. Hoje, só 10 continuam em seu portfólio, entre elas a Tempo 

Participações, Estácio Universidades, LBR, Allis, BHG, Sascar e BRZ (MAX, 2012). A GP 

queria, na época, investir em entretenimento e foi aí que teve início uma nova fase na história
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do Parque, que impactaria, inclusive, na questão da comunicação. Como relembra Gutglas 

(MARADEI, 2006. p.169), 
 
 

Meu sonho sempre foi construir um grande Parque temático. Quando a GP 

procurou o Playcenter eu já tinha a ideia, já tinha o terreno escolhido e tudo. A 
ideia não era fazer apenas parques em São Paulo, mas também em Recife e na 
Argentina. Nós (durante a parceria com a GP) chegamos a ser uma das maiores 
empresas do mundo em diversões em 98/99. 
 

A GP Investments era e ainda é um grupo bastante agressivo no mundo dos negócios. 
Em 1999, época da inauguração do Hopi Hari, a GP Investiments era acionista majoritária de 

empresas em áreas diversificadas como têxtil (Artex), comércio (Lojas Americanas), lazer 

(Playcenter) e digital (Submarino.com e Webmotors). A empresa sempre foi adepta da cultura 

do desempenho. Os CEOs da GP estão envolvidos não apenas na formulação, mas também na 

execução da estratégia5. 

Os sócios do Playcenter chegaram a operar mais de 50 Playlands e mais de 30 

boliches no Brasil inteiro, na Argentina e em Portugal, segundo informações fornecidas pelo 

próprio Gutglas. Captaram dinheiro para construir o Hopi Hari, que, inicialmente, no projeto 

de Gutglas, se chamaria Great Adventure. A captação foi feita no início da segunda metade da 

década de 90 e, então, foi montada uma empresa de estrutura de capital. 

Nos primeiros anos de atuação em parceria com a GP, Marcelo Gutglas era presidente 

executivo das operações. “Fiquei nesse cargo de 1995 a 1997. Mais tarde, fiquei somente 

como presidente do Conselho e voltado a fazer o start up da operação do Hopi Hari” 

(MARADEI, 2006. p.169), comenta. Entre 97 e 99, porém, Gutglas se afastou totalmente da 

operação, tanto do Hopi Hari quanto do Playcenter, e o Parque, objeto de nosso estudo, 

continuou a sua trajetória sob a administração da GP. 

Exatamente nesse período começaram a se agravar as dificuldades, com a 

desvalorização do Real e o recuo da economia. Em decorrência das dificuldades, foram feitas 

novas captações e Gutglas, que começara a operar no negócio com 47% de participação, foi 

perdendo espaço e acabou com 11% (MARADEI, 2006. p. 170). 
 
 

 
5 Pude pessoalmente conferir esse estilo de gestão, pois trabalhei diretamente com Antonio Bonchristiano, que é 
co-presidente da GP Investiments desde 2003, no final da década de 90, por ocasião da estruturação e início da 
operação da loja virtual Submarino. Na época, ele ocupava o cargo de CEO do Submarino.com, uma das 
empresas da GP naquela oportunidade, e eu era assessora de imprensa da marca. 
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Em 2001, a GP tomou a decisão de sair do setor. Primeiro, eles decidiram procurar 

parceiros, mas não encontraram. O negócio ia mal. A solução foi vender ativos. Assim 

aconteceu. Desfizeram-se de um Parque que possuíam em Recife, das Playlands e do 

Playcenter. Não puderam fazer o mesmo com o Hopi Hari, porque não eram controladores e 

tinham dívida com o BNDES e outros bancos. Mas o Playcenter, em que tinham controle 

total, foi posto à venda. “Eu vi isso como uma oportunidade”, conta Gutglas. “Primeiro, tinha 

a minha parte emocional de ver o Playcenter se acabando. O emocional falou mais alto 

porque não foi bom negócio ter comprado o Playcenter. Eu tive que investir fortunas no 

Parque”, desabafa (MARADEI, 2006. p.170). Assim, em 2002, com o retorno de Gutglas, 

iniciava-se uma nova etapa na trajetória do Parque, sob a administração e o olhar de seu 

fundador. 
 
 
 
 

1.3. Trajetória: da inauguração ao fechamento 
 
 

O Playcenter foi inaugurado em 27 de julho de 1973. Com investimentos iniciais de 

US$ 1,2 milhão, o espaço se tornou um símbolo da cidade, chegando a receber quase dois 

milhões de pessoas por ano. Desde sua fundação o Parque foi instalado na Marginal Tietê, 

onde funcionou até o seu fechamento, em julho de 2012. Isso não aconteceu por uma questão 

estratégica, mas, sim, por disponibilidade de terreno na região na época. Quem diria que 

quase quarenta anos depois, esse espaço, pouco concorrido nos anos 70, seria foco de 

especulações imobiliárias que ajudariam a agravar a crise que levou ao fechamento do 

empreendimento. “O Playcenter foi montado há 39 anos na periferia da cidade. É como se 

hoje você montasse o Parque no rodoanel”, comenta Francisco Donatiello Neto, presidente da 

Associação das Empresas de Parques de Diversões do Brasil, ADIBRA, e último gerente geral 

do Parque6. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 Entrevista com Francisco Donatiello, disponível no anexo 3.p.XIV. 
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FIGURA 1: ÁREA DE INAUGURAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Revista Época7 
 
 

Na inauguração, o Playcenter recebeu aproximadamente 15 mil visitantes, segundo 

dados apurados no histórico oficial do Parque. Ao iniciar suas operações, o negócio, que 

nasceu espelhando-se nos modelos dos Parques americanos, já gerava 200 empregos diretos 

(em seu fechamento eram 500 funcionários). A proposta era substituir a antiga ideia de Parque 

de diversões por um conceito de Parque sofisticado e com tecnologia de ponta. O objetivo era 

a renovação constante de equipamentos e inovação, por meio da utilização de brinquedos 

inéditos na América Latina. Anos mais tarde, ele descobriria quão difícil seria esse desafio 

com políticas tributárias para importação de equipamentos que nunca beneficiaram o setor. 

Nos primeiros tempos de operação, o Playcenter se caracterizou como uma atração 

turística procurada por visitantes de todo o Brasil, demonstrando que as opções de lazer com 

qualidade não eram almejadas apenas pelos moradores das grandes cidades. Entre as atrações 

que faziam parte do Playcenter na sua inauguração estavam a montanha russa Super Jet e o 

Trem Fantasma (ambos de origem italiana); o Twister e a Maria Fumaça, símbolo do 

Playcenter, que circulou pelo Parque até 2004, por ocasião de uma redução na área do 

empreendimento (RIPARDO, 2004). 
 
 
7 ACABOU A DIVERSÃO. Revista Epoca. São Paulo, julho.2012. Disponível em: 
<http://epocasaopaulo.globo.com/vida-urbana/chega-ao-fim-a-diversao/#gallery-2>. Acesso em 29 dez. 2012. 
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FIGURA 2: MONTANHA-RUSSA SUPER JET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Arquivo Playcenter. 
 
 

Com relação à área ocupada pelo Parque, cabe ressaltar que o Playcenter começou a 

operar com 33 mil m², só a parte da frente da Marginal. Com o sucesso do negócio chegou a 

ter 110 mil metros quadrados na década de 90 e, em 2004, teve uma redução de área ficando 

com 85 mil metros quadrados. Nos últimos três anos, a média de público anual foi de 1,5 

milhão de visitantes, segundo dados divulgados pela empresa8. 

 No decorrer de seus 39 anos  de história, o  Parque recebeu cerca de 60 milhões de  

visitantes.  Entre os paulistanos, é comum escutar histórias  infindáveis de como o Parque  

fez parte  da  infância das  pessoas. Alguns momentos, como o lançamento do filme King  

Kong  no  Brasil, na década de 70, com a visita da atriz Jéssica Lange;  além da visita de   

Michael Jackson, no início dos anos 90,  ficaram na história não só do Parque, mas da cidade. 

Entre as atrações que mais se destacaram na trajetória do Parque estão: a montanha- 

russa Super Jet, a Barca Viking, a Montanha Encantada, o Looping Star, entre outras dezenas 

de brinquedos. Diversos shows e eventos também compuseram a trajetória do 

empreendimento. Foi o caso, por exemplo, dos shows de Bill Halley e Johnny Martins que 

aconteceram em 1975, com cerca de 40 mil pessoas em cada um, recordes para a época. No 

início dos anos 80, um grupo de cinco garotos cantando em espanhol lotaram o Parque: os 

Menudos. O grupo era um verdadeiro sucesso. Já em 1987, foi a vez do rock invadir o 

 

8 Entrevista com Michelle Costa, disponível no anexo 2, p.X. 
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Playcenter com o evento Playrock, que reuniu Ira, Ultraje a Rigor, Heróis da Resistência, 

Capital Inicial e Titãs. Além dos brinquedos e de shows musicais, espetáculos diversos para 

todas as idades também fizeram parte da história do empreendimento, como o Dolphin´s 

Show, que abriu a programação de férias em 1983 e que trazia para o Brasil a figura do 

Flipper, o famoso golfinho do seriado de TV9. 

Mas o sucesso do Parque dos anos 70 e 80, e até mesmo da primeira metade dos anos 

90, foi sendo substituído por problemas diversos. A mudança societária, com a entrada da GP 

Investments trouxe, além de um novo modo de administrar o negócio, uma nova visão sobre o 

público a ser perseguido. Gutglas, que concebeu seu negócio para atender a família brasileira, 

viu os novos investidores direcionarem o Playcenter para o lazer do público jovem, como 

veremos abaixo pelas próprias atrações que passaram a ser realizadas e trazidas para o 

empreendimento a partir da chegada do grupo (festas noturnas, shows de rock, brinquedos 

radicais). Sobre isso o ex-diretor geral do Playcenter e ex-diretor executivo da Associação das 

Empresas de Parques de Diversões do Brasil, ADIBRA, Gyorgy Galfi ressalta: “Enquanto as 

empresas estavam sob a mesma direção, eles até queriam, provavelmente, fechar o 

Playcenter. O Playcenter entrou em uma decadência tão acentuada e o Hopi Hari é que foi a 

menina dos olhos dos investidores” (MARADEI, 2006. p.98-99). 

Além da mudança de foco, outros problemas, como a dificuldade para importação de 

novas atrações em decorrência da desvalorização do Real e dos altos impostos para a 

importação de equipamentos; entrada no cenário brasileiro de novas formas de lazer 

(shoppings centers, celular, internet, videogames); e gastos com novos aparatos de 

comunicação que redirecionaram a renda da família brasileira (celular, internet) levaram o 

Playcenter a enfrentar dificuldades. 

Somado a tudo isso, nos anos 2000, vieram as disputas pelo terreno do Parque, 

decorrentes da valorização da região da Barra Funda, e as crises decorrentes de dois acidentes 

muito próximos, que serão objeto de nossa análise (Looping Star, em 2010, e Double Shock 

em 2011). Abaixo, expomos uma cronologia que ajudará o leitor desse trabalho a rememorar 

alguns momentos do Parque e compreender por que parece tão difícil para os visitantes 

acreditar que as atividades do Playcenter que chegaram ao fim: 
 
 
 
 

9 Informações obtidas do material institucional de divulgação do Playcenter.
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1973 - o Playcenter é inaugurado na Marginal Tietê 

1974 - chegada de um novo equipamento: a Roda Panorâmica, importada da Itália e a maior 

das Américas, com 30 metros de altura, o equivalente a um prédio de cerca de doze andares. 

1977 – um dos maiores filmes de todos os tempos chegou ao Brasil e foi lançado no 

Playcenter: “King Kong”. Um gorila de 15 metros de altura foi montado no Parque e no dia 

da estreia do filme no País a atriz Jessica Lange, estrela do filme, esteve no Parque e repetiu a 

cena em que King Kong a coloca dentro de sua mão. 
 
 

FIGURA 3: JESSICA LANGE EM VISITA AO PLAYCENTER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Revista Época10 
 

1980 – chega ao Parque a Montanha Encantada, atração no estilo Small World da Disney, 

ocupando uma área de três mil metros quadrados (extinta em 2004, por ocasião da entrega de 

parte do terreno e redução da área do empreendimento de 110 mil para 85 mil metros 

quadrados). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 Op.cit.p.29. 
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FIGURA 4: MONTANHA ENCANTADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Arquivo Playcenter. 
 
 

1981 - o Playcenter inaugurou o Looping Star, uma montanha-russa com um looping de 360°, 

que em 2010 seria o cenário de uma das crises vividas pelo Parque. 
 
 

FIGURA 5: LOOPING STAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 

Fonte: parksinbrasil.blogspot.com.br 11 

 
 

MATÉRIA especial: Looping Star – Playcenter. Disponível em: < 

http://parksinbrasil.blogspot.com.br/2012/06/materia-especial-looping-star.html >. Acesso em 15 dez.2012. 
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1983 - os golfinhos de Miami, ou Dolphin's Show, abriram a programação de férias do 

Playcenter, em show que reproduzia os espetáculos apresentados em grandes aquários 

americanos como o Sea World e o Seaquarium. Um dos golfinhos era o famoso Flipper, do 

seriado de televisão. 
 
 

FIGURA 6: SHOW DE GOLFINHOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Arquivo Playcenter. 
 
 

1984 - show com o conjunto musical Menudo, um dos fenômenos musicais junto aos 

adolescentes da época. 

1987 - aconteceu o festival de rock do Playcenter, o Playrock, com participação do Grupo Ira, 

Lulu Santos, Ultraje a Rigor, Heróis da Resistência, Capital Inicial e Titãs. 

1988 - Neste ano o Playcenter organizou a primeira edição das Noites do Terror, evento 

realizado com sucesso até o fechamento do Parque em 2012 e que teve continuidade mesmo 

após o encerramento das atividades do empreendimento12 em versão itinerante. Recebia 

ambientação especial, programação de shows, recursos de luz e som, criando um clima de 

terror. 
 
 
 
 
 
 

 
12 NOITES do Terror. Gazeta do Povo. Disponível em: < http://guia.gazetadopovo.com.br/teatro/noites-do- 
terror/6427/2207/>. Acesso em 4 fev.2013. 
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FIGURA 7: FOLDER DA ÚLTIMA EDIÇÃO DAS NOITES DO TERROR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Arquivo Playcenter. 
 
 

1989 - Este ano marcou a fundação da ADIBRA (Associação das Empresas de Parques de 

Diversão do Brasil). Marcelo Gutglas, diretor-superintendente do Playcenter, foi escolhido 

presidente da associação. 

1991 a 1993 - Novas atrações: o Polvo, equipamento de origem italiana, o Swing, 

equipamento americano, o Kamikaze e a Gigantona, roda gigante panorâmica, originária da 



34 
 
 
 

Holanda, com 50 m de altura, que passou a ser o "cartão de visitas" do local. Em 1993, 

tamanho o prestígio e reconhecimento do Parque, o empreendimento ficaria fechado durante 

duas horas e meia para receber o cantor norte-americano Michael Jackson. 
 
 

FIGURA 8: MICHAEL JACKSON AO LADO DO EMPRESÁRIO GUTGLAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Revista Época13 
 

1995/1996 – Novas atrações: Castelo dos Horrores; o Evolution, um equipamento importado 

da Itália; além do Double Shock; que seria palco, em 2011, da mais séria crise de imagem 

enfrentada pelo Parque em sua história. Mil novecentos e noventa e seis foi também o ano em 

que foi viabilizada a implantação do Parque Temático Great Adventure (nome originalmente 

dado ao Hopi Hari pelo idealizador Marcelo Gutglas). 
 
 
 
13 Op.cit.p.29 
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FIGURA 9: DOUBLE SHOCK: PALCO DO ACIDENTE DE 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Arquivo Playcenter. 
 
 

1997/1998 - Novas atrações: o Turbo Drop, uma torre quadrada com 55 metros de altura, 

chega ao empreendimento, bem como o Skycoaster, simulador de voo de origem americana e 

uma nova montanha russa, o Boomerang. 
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FIGURA 10: BOOMERANG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Arquivo Playcenter. 
 
 

1999 - o Parque realizou grandes festas como o Lov e Park, uma rave noturna com música 

eletrônica, recebendo 12 mil pessoas; o Halloween, que recebeu 13 mil pessoas e uma festa 

universitária que reuniu 15 mil jovens. Neste ano, o Parque também realizou o Festival 

Lollapalooza, definido como um “festival de loucuras”, que teve duração de três meses, 

reunindo um conjunto de atrações, como bandas musicais, esportes radicais, desafios, danças 

e competições. 

2000 – Inauguração do Hopi Hari. 

2001/2002 - Eventos: Noites Eletrônicas, E-force, festa noturna com música eletrônica 

realizada em parceria com a rádio Metropolitana FM. Em 2002, Marcelo Gutglas e um sócio 

reassumem o controle do Playcenter e a GP desliga-se da operação, ficando apenas com o 

Hopi Hari. 

2003 – Wimea, a última grande aquisição do Parque. 
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FIGURA 11: WIMEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Arquivo Playcenter. 
 
 

2004 - o Playcenter, em parceria com a Secretaria de Estado da Educação, implantou no 

Parque o “Programa de Capacitação – Conteúdo Playciência” para professores da rede 

estadual. Numa busca por ampliação do número de visitantes, dando sinais de dificuldades, a 

empresa realizou duas edições do evento Noites do Terror, uma em abril e outra em agosto. 

As iniciativas foram esforços da administração para atrair público para o empreendimento que 

já demonstrava sinais de dificuldades. 

2005 - o Parque intensificou a realização de uma reestruturação, iniciada em 2004, que 

culminou com a reforma e modernização da estrutura do Playcenter. O projeto incluiu 

aumento da área de alimentação; a construção e reforma de banheiros; a troca do piso de 

diversas áreas; a criação de uma nova área infantil; uma nova comunicação visual; o 

aprimoramento do paisagismo; a aquisição de uma nova montanha-russa, Windstorm, trazida 

da Alemanha. Eventos como: Ondas Tropicais; X-Play; E-Force; Balada Junina; e outros 

fizeram parte do calendário de atividades do Parque, trazendo alguns problemas para a 

imagem da empresa. 

2006 a 2009 - Eventos: X-Play Festival, que reuniu shows de rock e esportes radicais; 

DiverCidade (músicas, esportes radicais, moda e comportamento); Planeta Terra (três edições 

2009, 2010, 2011); além de uma nova atração, de menor expressividade, o Crazy House,. 

demonstrando que já não havia fôlego por parte do Parque para investimentos em atrações de 
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grande porte como nos tempos gloriosos de aquisições do porte do Looping Star, da 

Montanha Encantada e outros equipamentos. 

2012 – Fechamento. 
 
 

FIGURA 12: CAMPANHA VEICULADA NO SITE DO PLAYCENTER POR 

OCASIÃO DO FECHAMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: site oficial Playcenter14 
 
 
 

1.4. Histórico de acidentes e crises de imagem 

 
 

Mas, nem só de glórias viveu o Playcenter. Houve momentos de dificuldades, 

desajustes entre os sócios, divergências com locadores do imóvel, com autoridades e 

problemas decorrentes da própria atividade e, até mesmo, da conjuntura econômica do País. 

Apesar de todas as turbulências enfrentadas pelo Parque, os acidentes com vítimas não foram 

recorrentes na história do empreendimento. Um documento oficial liberado pelo Playcenter 

aponta os seguintes episódios com vítimas nos 39 anos de sua história: 
 
 
 
 
 
 
 

 
14 PLAYCENTER fecha aos 39 anos porque a vida começa aos 40. Disponível em: <www.playcenter.com.br>. 
Acesso em 29 jul. 2012 
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TABELA 1: HISTÓRICO DE ACIDENTES DO PLAYCENTER

Ano Ocorrência Consequências 

1988 Houve um incêndio no Castelo Mal Assombrado
Sem vítimas, porém o Parque foi 

interditado para averiguações da

causa da ocorrência.

1992 Dois carrinhos do Tornado se chocaram
Três pessoas ficaram levemente 

feridas.

1995
Uma criança de 11 anos escorregou pel a trava do Space 

Loop.

Garoto ficou gravemente ferido, 

porém o Parque custeou todo o 

tratamento da criança e hoje ele 

está restabelecido. Foram feitas

adaptações de segurança no 

equipamento pelo fabricante,em 

nível mundial.

1996
Estudante de 16 anos sofre parada cardiorrespiratória após 

andar na Montanha Russa Tornado.

Faleceu, porém nenhuma 

irregularidade foi apontada no 

equipamento por meio de laudos 

técnicos.

1998
Funcionário que fazia manutenção do Boomerang foi 

a tingido pelo brinquedo.

Faleceu. Foi constatada 

negligência do funcionário com 

relação à atenção às normas de 

segurança estabelecidas pela 

empresa.

2003

Jovem que estava no Looping Star, ao passar ao lado da 

fila, em tom de brincadeira, simulou um desmaio.

Ficou com a mão presa entre o 

trem e a plataforma 

(comprometimento em um

tendão da mão). Houve ato 

inseguro do jovem. Recebeu 

toda assistência do Parque e 

ficou restabelecido.

2004

Criança estava com o tio, no Looping Star, quis sair antes 

da parada do carrinho.

Ficou com o pé preso e se feriu 

(houve ato inseguro da criança). 

Recebeu assistência e ficou 

restabelecida.

2010 Dois carrinhos do Looping Star se chocaram 16 pessoas ficaram feridas.

Laudo pericial Inconclusivo.

2011 Acidente no Double Shock

8 pessoas ficaram gravemente

feridas ao caírem do brinquedo 

em movimento. Laudo pericial

apontou falha humana

Fonte: Dados fornecidos pela direção do Playcenter.  

 

 

Mas os problemas de imagem do Parque não estiveram restritos a acidentes com 

vítimas. Em 2010, por exemplo, a Operação Urbana Água Branca, conduzida pela Prefeitura 

de São Paulo, ganhou espaço na mídia (previa uma série de intervenções nos bairros da Barra 

Funda e Perdizes, incluindo a área do Parque) e afetou o Playcenter. O projeto exigiria a 
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desapropriação de casas e galpões da região, com o objetivo de mudar o perfil do bairro e 

possibilitar a chegada de 60 mil novos moradores. Além disso, previa a construção de uma 

avenida de interligação entre a Avenida Marquês de São Vicente e a Marginal Tietê, que 

atravessaria o Playcenter, dividindo o Parque em duas partes. Os boatos de fechamento do 

Parque, que já sondavam o empreendimento com as especulações imobiliárias na região, 

agravaram-se. 

O jornal Folha de S. Paulo publicou, em 26 de agosto de 2010, uma matéria sobre o 

projeto em que destacou a possibilidade de retirada do Parque do terreno que ocupava desde 

197315. O repórter José Benedito da Silva, do caderno Cotidiano, concluiu a matéria sem 

ouvir a diretoria do Playcenter, que teve que se mobilizar, o que resultou numa segunda 

matéria16, publicada no dia 27 de agosto do mesmo ano, em que o Playcenter esclareceu aos 

leitores o conhecimento do projeto e que as mudanças não afetariam o funcionamento do 

centro de diversões. A partir disso, foram replicadas várias notícias em torno das 

especulações. 

Outro momento crítico foram os dois primeiros anos após a retomada do Playcenter 

por seu antigo controlador, Marcelo Gutglas. Na ânsia de atrair público, o negócio ampliou o 

número de excursões de escolas públicas, de ações promocionais e parcerias para venda de 

ingressos, que atrairiam frequentadores das classes C, D e ocorrências de pequenos furtos e 

roubos dentro do estabelecimento. Foi o que aconteceu com 50 menores da antiga Fundação 

Estadual para o Bem Estar do Menor (Febem)17, todos infratores, que realizaram, em 

novembro de 2003, um arrastão no local, após receber, de uma associação que realizava 

trabalhos de ressocialização, os ingressos para ir ao Playcenter. Acompanhados de apenas 

duas assistentes sociais, os menores, quando chegaram ao Parque, começaram a roubar e 

agredir os outros visitantes que lá estavam. Foram roubados relógios, tênis, bonés, dinheiro e 

outros objetos. A situação foi controlada pelos seguranças do próprio empreendimento. 
 
 
 
 

 
15 SILVA, José Benedito. Área do Playcenter terá parque e avenida. Folha de S. Paulo. 26 ago 2010. Disponível 
em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2608201002.htm>. Acesso em 12 fev2012. 
16 SILVA, José Benedito. Playcenter diz que vai se adaptar a plano de desapropriação em SP. Folha de S. Paulo. 
27 ago 2010.Disponível em: < http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/789783-playcenter-diz-que-vai-se- 
adaptar-a-plano-de-desapropriacao-em-sp.shtml>. Acesso em 12 fev2012. 
17 MENORES infratores fazem arrastão no Playcenter em SP. Estadão.com.br. Disponível em 
<http://www.estadao.com.br/arquivo/cidades/2003/not20031128p10228.htm>. Acesso em 29 dez 2012. 
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As festas noturnas18 também foram motivo de arranhões na imagem da marca. Um 

arrastão ocorrido na madrugada de maio de 2002, nas proximidades do Playcenter, onde 

acontecia uma festa rave, terminou com pelo menos dez pessoas detidas, segundo dados 

publicados na imprensa. O bando rendeu pelo menos 20 pessoas que se preparavam para 

entrar no Parque. Foram levados celulares, talões de cheques, dinheiro e até sapatos. Muitas 

vítimas foram agredidas, segundo a polícia, e a imagem do Parque arranhada. 

Também desgastante para a imagem do Parque foi o episódio decorrente de evento 

noturno realizado em parceria com a Rádio Tropical, em outubro de 200419, quando foram 

colocados 12 mil ingressos à venda, que se esgotaram, gerando grande tumulto na porta do 

Playcenter. Arrastão, furto, ocorrências policiais e exposição negativa na mídia foi o saldo do 

evento. O Parque teve, inclusive, que devolver o dinheiro para parte do público que não 

conseguiu ter acesso ao show, tamanha a confusão. Notícia divulgada pelo jornal Folha de S. 

Paulo20 de 26 de outubro de 2004 trazia a seguinte informação: 
 

O Playcenter vai devolver, entre hoje e o próximo dia 30, o valor dos ingressos de 

quem não conseguiu entrar na festa promovida para a comemoração do aniversário 
da rádio Tropical, na noite de sábado, segundo nota divulgada ontem. Para retirar o 
dinheiro é necessário comparecer às portarias do Parque (Rua José Gomes Falcão, 
20), das 12h às 18h, com a entrada em mãos. 
 

Os eventos noturnos inicialmente utilizados como posicionamento estratégico para 

atrair o público jovem, especialmente durante a gestão em conjunto com a GP Investments, 

após a retomada do negócio por Marcelo Gutglas e seu sócio foram fundamentais para a 

recuperação do fôlego financeiro do empreendimento. Entretanto, o custo à imagem do 

Parque seria muito alto. Com parcerias com rádios ligadas a um público mais popular, como 

as feitas com a Tropical FM (107,9), o Parque conseguiria atrair para o estabelecimento 

problemas de imagem superiores às próprias receitas decorrentes desses eventos. Assim, após 

a reestruturação do negócio, a partir da segunda metade dos anos 2000, com a devolução de 

parte do terreno e novas medidas de gestão administrativa e estratégia de comunicação, esses 

eventos foram sendo abandonados. Decisão inteligente, que pouparia a marca de muitos 

desgastes e contratempos. 
 
 
18 DEZ são detidos acusados de fazer "arrastão" no Playcenter. Folha.com. Disponível em 
<http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u50274.shtml>. Acesso em 29 dez 2012. 
19 PLAYCENTER funciona normalmente após tumulto em SP. Folha.com. Disponível em 
<http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u101085.shtml>. Acesso em 29 dez 2012. 
20 PARQUE vai devolver o dinheiro dos ingressos. Folha.com. Disponível em 
<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2610200426.htm>. Acesso em 29 dez 2012.
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Os eventos noturnos, como veremos mais adiante, ainda nesse capítulo, só seriam 

contemplados no planejamento estratégico do Playcenter, a partir de então, pontualmente, em 

ocasiões esporádicas em que o empreendimento terceirizava o espaço para que outras marcas 

realizassem shows no local, como o caso do Planeta Terra. Entretanto, a estrutura de 

montagem, organização e segurança ficavam sempre a cargo dessas empresas. 
 
 
 
 

1.5. Conjuntura econômica e encaminhamento do negócio 
 
 

O Playcenter começou e teve o encerramento de suas atividades no mesmo mês, julho. 

As portas do Parque se fecharam em 29 de julho de 2012, sob protestos e comoção de três 

gerações de visitantes. Se por um lado o Playcenter marcou a chegada ao Brasil dos parques 

profissionalizados, no decorrer de sua história operou como uma montanha russa. Foram altos 

e baixos, glórias e crises. 

No início da década de 80, por exemplo, com a grande crise do petróleo, houve uma 

primeira queda de público no Parque e, conseqüentemente, uma retração no negócio. Foi a 

ocasião da Guerra do Irã contra o Iraque, a partir de 1980, quando os preços do barril de 

petróleo atingiram valores altíssimos, chegando a aumentar até 400% em cinco meses21, 

atingindo a economia mundial. “Tínhamos um looping, um duplo looping, que chegamos a 

devolver porque não conseguimos arcar com os custos” (MARADEI, 2006. p.168), conta o 

empresário Gutglas. O comportamento da economia sempre foi um dos fatores determinantes 

do negócio. Sempre que precisam gastar menos e reduzir despesas, as pessoas começam por 

itens mais supérfluos. 

Atualmente, o Brasil conta com 298 parques, que faturam R$ 1,04 milhão, geram 

12.820 empregos diretos e recebem 77.299 visitantes por ano. Na categoria em que o 

Playcenter se enquadra, segundo a Associação das Empresas de Parques de Diversões do 

Brasil, ADIBRA, em 2011, eram 211.576 estabelecimentos. Em 2012, esse número recuou 

para 104 mil, conforme demonstra tabela abaixo, fornecida pelo presidente da instituição. O 

que tem auxiliado a alavancar o segmento são as FECs, Family Entertainment Center, como 

 
 
 
21 CRISE do Petróleo. Disponível em <http://pt.wikipedia.org/wiki/Crise_do_petr%C3%B3leo>. Acesso em 29 
dez 2012.
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as Playlands, que como o próprio nome diz, estão voltadas ao público familiar. Talvez seja 

essa a razão pela qual Gutglas esteja redesenhando seu negócio. 
 
 
 

TABELA 2: PESQUISA DO SETOR EM 2011 
 

ADIBRA 2011 Faturamento Empregos Visitação Anual x 1000 

Empreendimentos Qtd. Anual (R$x1000) Diretos 

Parques Temáticos 11 273.326 3.077 6.017 

Parques Aquáticos 22 111.235 2.633 4.848 

Parques de Diversão 30 134.663 1.871 5.565 

Parques Móveis 27 76.913 1.596 2.730 

FEC* 155 246.771 3.471 17.823 

Total 245 842.906 12.648 36.982 

Fonte: Dados fornecidos pelo presidente da ADIBRA, Francisco Donatiello. 
*Family Entertainment Center 
 
 

TABELA 3: PESQUISA DO SETOR EM 2012 

 

ADIBRA 2012 Faturamento Empregos Visitação Anual x 1000 

Empreendimentos Qtd. Anual (R$x1000) Diretos 

Parques Aquáticos 22 105.938 2.708 4.848 

Parques de Diversão/Temáticos 42 511.000 4.810 17.033 

Parques Itinerantes 47 104.000 1.620 6.102 

FEC* 187 320.000 3.682 49.316 

Total 298 1.040.938 12.820 77.299 

Fonte: Elaboração própria. 
*Family Entertainment Center 
 

A verdade é que ninguém deixa de comer, de pagar o aluguel ou a prestação da casa 

própria, mas, em situações de dificuldade financeira, as pessoas suspendem gastos com lazer, 

e os Parques de diversão fazem parte dessa categoria. Pesquisa Global sobre a Confiança e
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Intenção de Gastos do Consumidor, realizada pela Nielsen22 no segundo trimestre de 2012, 

demonstra essa realidade. Segundo o que sinaliza a pesquisa, os consumidores estariam 

começando a sentir os reflexos da desaceleração na atividade econômica provocada pela crise 

europeia. Os brasileiros reduziram, de acordo com os dados auditados, os gastos com lazer, 

roupas novas e telefone no segundo trimestre de 2012. A pesquisa mostrou que 55% dos 

entrevistados diminuíram gastos com lazer, 53% com roupas novas e 52% com telefone. 

Ainda segundo a Nielsen, 72% da população fez cortes no orçamento no primeiro semestre de 

201223, em relação ao primeiro semestre do ano passado. Esses índices podem ser sinal de 

uma maior conscientização do consumidor brasileiro e indicam que lazer não é prioridade. 

Outro ponto relevante que nos cabe ressaltar é que o Playcenter, bem como os demais 

Parques, tem convivido nos últimos anos com a concorrência de várias formas de 

entretenimento, como a televisão a cores, o videogame, a chegada da TV a cabo, os modernos 

cinemas, os shoppings centers e a internet. São inúmeros os concorrentes indiretos como 

forma de lazer que passaram a dividir a atenção dos consumidores nas últimas décadas. A 

mídia e o virtual conquistam espaços nas atividades de lazer. 

Sobre o redirecionamento da renda do brasileiro para outras atividades, o atual 

presidente do Sistema Integrado de Parques e Atrações Turísticas, Sindepat, Alain Baldacci, 

relata: 
 

Nós temos hoje uma gama de concorrência da renda discricionária familiar 
(montante que sobra depois dos gastos básicos com alimentação, moradia, 
transporte) que é muito forte: telefones celulares, jogos, internet, computadores, 
shoppings. Quer dizer, as formas de entretenimento, atualmente, são muito mais 
variadas... Na década de 70, se eu queria fazer um passeio divertido com a família, 
eu tinha que ir ao Playcenter (MARADEI, 2006. p. 107)24. 
 

Mas, em tom otimista, Baldacci conclui: “Eu acho que existe espaço para os Parques 

junto aos jovens, porque a adrenalina que você tem nos Parques, a emoção, o ambiente ainda 

 
 
 
22 BRASILEIROS cortam gastos com lazer, roupas e telefone, diz pesquisa. Uol Notícias. Disponível em 
<http://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/infomoney/2012/08/15/brasileiros-cortam-gastos-com-lazer- 
roupas-e-telefone-diz-pesquisa.jhtm>. Acesso em 29 dez 2012; 
55% DOS BRASILEIROS reduziram gastos com entretenimento no segundo trimestre de 2012. E-commerce 
Brasil. Disponível em http://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/55-dos-brasileiros-reduziram-gastos-com- 
entretenimento-no-segundo-trimestre-de-2012/. Acesso em 29 dez 2012. 
23 BRASILEIRO corta despesas com lazer. Diário de Pernambuco. Disponível em <http://www.diariode 
pernambuco.com.br/app/noticia/economia/2012/08/26/internas_economia,393049/brasileiro-corta-despesas- 
com-lazer.shtml> . Acesso em 29 dez 2012. 
24 Grifo nosso.
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é insuperável” (MARADEI, 2006. p.108). Também apostando no setor, mesmo depois de 

tantos percalços, Gutglas afirma que “A economia do Brasil hoje só favorece nosso setor. 

Você tem uma camada de consumidores que não frequentava os Parques e, hoje, está 

frequentando”25. Ele refere-se à ascensão da nova classe média. Na última década, o perfil 

socioeconômico do País mudou. Segundo dados publicados pela Secretaria de Assuntos 

Estratégicos da Presidência da República, houve, no Brasil, um fortalecimento da classe C, 

composta por famílias que têm uma renda mensal domiciliar total (somando todas as fontes) 

entre R$ 1.064,00 e R$ 4.561,0026. Os números indicam que ocorreu uma considerável 

mobilidade social, entre 2004 e 2010, ou seja, 32 milhões de pessoas ascenderam à categoria 

de classes médias (A, B e C) e 19,3 milhões saíram da pobreza. Hoje 94,9 milhões de 

brasileiros compõem a nova classe média, o que corresponde a 50,5% da população. 

Porém, apesar da visão otimista, há outro entrave à evolução do setor: a dificuldade 

para importar equipamentos, que sempre foi um impedimento à evolução do negócio. Durante 

o período da Ditadura Militar, a política de substituição de importações do governo Geisel 

(1974-1979) incluiria equipamentos de Parques sob o rótulo de supérfluos. A compra de 

atrações e brinquedos de fornecedores internacionais estava, assim, comprometida. A 

alternativa possível era a importação temporária por um prazo de dois anos, renovável por 

mais dois, com a posterior reexportação dos mesmos. 

Além disso, a indústria de Parques possui peculiaridades que justificam a escassez de 

produtores locais de atrações. Já que Parques não são construídos todos os dias, mesmo os 

mais tradicionais fornecedores não contam com grande infraestrutura ou equipes numerosas, 

devido à falta de escala contínua de produção de brinquedos. A sobrevivência dessa indústria 

sempre dependeu de uma globalização precoce, que ampliasse os horizontes dos mercados 

locais ao mundo. Itália, Holanda, Suíça e Estados Unidos ainda dominam este mercado. 

Essa indústria, entretanto, sofreria uma alteração de rumo definitiva durante o governo 

Collor de Mello (1990-92), com o fim do veto à importação. Tal medida, no entanto, não seria 

o suficiente, já que as pesadas taxas tributárias ainda tornavam o custo de internacionalização 

de equipamentos proibitivo, quase dobrando o investimento necessário para a montagem de 

 
 

25 Entrevista com Marcelo Gutglas, disponível no anexo 1, p.VI. 
26 FRANCO, Moreira; BARROS, Ricardo Paes. O que define a classe média. Portal da Secretaria de Assuntos 
Estratégicos da Presidência da República. Disponível em <http://www.sae.gov.br/site/?p=12414>. Acesso em 
18 dez 2012. 
45 Curiosidades sobre a nova Classe Média. Portal da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da 
República. Disponível em <http://www.sae.gov.br/novaclassemedia/? page_id=58>. Acesso em 18 dez 2012.
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um empreendimento nacional. Pode-se mesmo afirmar que tal imposto possuía um caráter 

teórico, já que a alta tarifação inviabilizava de fato a iniciativa. 

Devido à série de empecilhos ao desenvolvimento do setor, no início dos anos 90 os 

Parques nacionais, assim como o Playcenter, começavam a ficar ultrapassados em termos de 

atratividade. Porém, o Plano Real (1994) traria para o segmento um novo fôlego. Com a 

paridade entre o Dólar e o Real, ocorrida na época, tornou-se mais fácil a importação de 

brinquedos. Por isso, na década de 90, assistimos ao aparecimento de inúmeros projetos 

como: Hopi Hari (interior de São Paulo), Terra Encantada (Rio de Janeiro), Wet’n Wild (São 

Paulo, Rio de Janeiro e Salvador), Parque do Gugu (São Paulo), Magic Park (interior de São 

Paulo), além de novas unidades do extinto Parque da Mônica de São Paulo, que foram 

implantadas no Rio de Janeiro e em Curitiba. 

A euforia decorrente do Plano Real, contudo, seria abalada no final da década de 90, 

com a desestabilização da moeda e a desvalorização do Real. O governo brasileiro manteve o 

preço do Real próximo ao preço do Dólar até poucos dias depois das eleições presidenciais de 

dezembro de 1998. A partir de então, o setor teve que se confrontar com outro inimigo, a 

desvalorização do Dólar. Gyorgy Galfi, ex-presidente da Associação das Empresas de Parques 

de Diversões do Brasil, ADIBRA, nesse sentido, reforça que 

 

[...] o problema dos Parques não é somente o imposto. É o câmbio! Porque você 

compra o equipamento em Dólar [...] Empreendimentos que foram concebidos na 
base da equivalência entre Dólar e Real, como o Hopi Hari, viram as dívidas 
realizadas saltar, na proporção da cotação da moeda (MARADEI, 2006. p. 95). 
 

O setor presenciou, a partir daí, a derrocada de muitos empreendimentos, como o 

Parque do Gugu (no local foi aberto o Parque O Mundo da Xuxa), os Wet’n Wild de Salvador 

e do Rio de Janeiro, os Parques da Mônica de São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro, o Terra 

Encantada (Rio de Janeiro) e Playcenter (São Paulo). O fato é que os parques dependem do 

comportamento da economia para sobreviver. O setor é muito sensível à renda, ao emprego, à 

queda no Produto Interno Bruto (PIB) e às mudanças estruturais na economia mundial, como 

demonstra a pesquisa Nielsen, mencionada no início deste tópico. Somado a tudo isso, é ainda 

um setor de pouca expressividade econômica e força em termo de articulação junto às 

autoridades do País. 
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  1.6 A organização e a estratégia de Comunicação 
 

O Playcenter sempre conviveu com a força de seu fundador, Marcelo Gutglas. A 

empresa contava, na época das crises de 2010 e 2011, com dois sócios com igual participação, 

sendo que o envolvimento de Gutglas no negócio era evidente. O Parque tinha Roger Ely, seu 

enteado, como diretor-geral. Ainda assim, ocupando a presidência do Conselho de 

Administração, Gutglas sempre foi o homem da última palavra nas estratégias de 

Comunicação e em muitas decisões da empresa. Respeitado pelos pares do segmento de 

parques e pelos funcionários da organização, de personalidade forte, sempre acompanhou os 

negócios, mesmo quando quis se afastar deixando-os sob o comando de Ely. 

O Parque, historicamente, sempre investiu em Comunicação para promover a marca e 

atrair público. O projeto do Playcenter foi desenvolvido pelos arquitetos Crocce Aflalo & 

Gasperini e a programação visual foi realizada pelo escritório de Calduro e Martino, 

arquitetos responsáveis por projetos consagrados, como a renovação da comunicação visual 

da Avenida Paulista na década de 70. Muito do imaginário que se criou sobre o Playcenter 

tem a ver com o foco da empresa em Comunicação, experimentado por diversas agências, 

como Agnelo Pacheco, o Banco de Eventos, a Pátria, e a parceira dos últimos quatro anos 

com a Dim&Canzian “Uma das coisas mais bacanas do Playcenter é que se trata de um 

cliente à moda antiga, daqueles para quem apresentamos campanhas direto ao dono da 

empresa”, afirmou Michele Dim D’Ippolito, sócio e diretor de criação da agência 

Dim&Canzian, em entrevista concedida ao jornal Meio&Mensagem em julho de 201227. De 

fato, a empresa sempre manteve características familiares, apesar do choque de 

empreendedorismo e profissionalização dos anos de parceria com a GP (1995-2002). A 

palavra final durante os últimos anos nas estratégias de Comunicação sempre foi de Gutglas, 

sócio e fundador do Parque, apoiado, nos últimos tempos, por Roger Ely, diretor-geral, e pela 

equipe de Marketing e Comunicação. 

Se observarmos o histórico do Playcenter (item 1.3 deste capítulo), poderemos 

compreender melhor o que vem ocorrendo no empreendimento nos últimos anos em termos 

de Marketing e Comunicação. Primeiro, notamos, nas décadas de 70, 80 e início dos anos 90, 

investimentos em uma multiplicidade de atrações, muitas para toda a família, que, assim 

como os jovens, fazia parte da estratégia de Marketing do empreendimento. A partir da 

 
 

27TURLÃO, Felipe. Playcenter, 39 anos de ousadia. Disponível: 
<http://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/noticias/2012/07/27/Playcenter-39-anos-de- 
ousadia.html#.URBIome9Hak>. Acesso em 04 fev.2013.
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chegada da GP, em 1995, percebe-se um redirecionamento do negócio, que passou a voltar-se 

mais especificamente ao jovem, deixando o apelo original de espaço para o lazer familiar. 

Para comprovar nossa constatação, basta observarmos o tipo de atração viabilizada 

pelo Parque ou os brinquedos trazidos para o empreendimento durante esse período. Os 

equipamentos instalados foram os mais radicais da história do negócio: Double Shock, Turbo 

Drop, Skycoaster, Boomerang. As baladas e raves, como o Lov e Park, o Festival 

Lollapalloza (esportes radicais, competições) também se tornaram uma realidade constante. 

Ao voltar para as mãos de seu fundador, em 2002, o Playcenter já não era percebido 

como o Parque da família paulistana, como acontecera nas décadas de 70, 80 e início dos anos 

90. Era o resultado da estratégia adotada nos tempos de atuação em conjunto com a GP: o 

Hopi Hari fora alçado à condição de Parque da família e o Playcenter ficou mais 

caracterizado como um Parque urbano, voltado ao jovem. Até o fechamento do Playcenter, os 

gestores perseguiram o público familiar sem nunca, de fato, tê-lo feito retornar ao Parque, a 

não ser pontualmente, aos finais de semana, e períodos de férias. 

Sobre a busca pelo público familiar, Márcio Canzian, sócio da agência de Publicidade 

e Propaganda que atendia o Playcenter na época do fechamento, comenta que, embora os 

valores das campanhas tivessem muito a ver com os jovens, eram feitas sob um conceito mais 

amplo, voltado para toda a família. ”O Playcenter sempre pediu para que nos preocupássemos 

em atrair as famílias, das crianças aos senhores de idade”, afirma Márcio Canzian28. 

Nos últimos três anos, segundo a gerente de marketing da marca na ocasião do 

fechamento do Parque, Michelle Costa, o Playcenter investiu 7% de seu faturamento em 

Marketing. O departamento de Marketing era integrado por oito pessoas: um gerente, um 

coordenador, um analista, dois assistentes, um auxiliar, um coordenador de eventos e um 

assistente de eventos. A área estava ligada à diretoria geral. O público, de cerca de 1,5 milhão 

de pessoas por ano, era composto da seguinte forma: 20% bilheteria, 50% excursões e 30% 

pré-vendas e eventos29. 

A comunicação do negócio era fundamentalmente baseada em dois pilares: 

segmentação (escolas, eventos, festas de confraternização, parcerias corporativas) e 

sazonalidade. Eram feitos investimentos em janeiro/fevereiro, em função das férias de verão. 

De abril a junho, o Parque operava nos dias úteis com escolas (dentro do Projeto Pedagógico 

 

 
28 Op.cit. p.47. 
29 Entrevista com Michelle Costa, disponível no anexo 2, p.X.
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desenvolvido em parceria com a Secretaria da Educação), para as quais destinava seus 

esforços de Marketing, e realizava investimentos em ações promocionais para atrair público 

aos finais de semana. As escolas, nos últimos anos, tornaram-se a principal fonte de receita no 

período de baixa temporada. Durante a semana, representavam 100% do movimento do 

empreendimento e, no total de público recebido pelo Parque, as excursões, como já pontuado, 

chegavam a 50% do movimento do Parque, sendo que, segundo informações da ex-gerente de 

Marketing do empreendimento, 90% dessas escolas eram públicas30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30 Dados fornecidos por Michelle Costa, disponível no anexo2. 
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FIGURA 13: PLAYCIÊNCIA: PROJETO VOLTADO A ALUNOS DE ESCOLAS 

PÚBLICAS (FOLDER 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Arquivo Playcenter. 
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FIGURA 14: PLAYCIÊNCIA: PROJETO VOLTADO A ALUNOS DE ESCOLAS 

PÚBLICAS (FOLDER 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Arquivo Playcenter. 
 
 

Em julho, novamente, os investimentos eram feitos em função das férias, com o 

objetivo de atrair crianças e jovens para o Parque. Em agosto e outubro, a verba focava-se nas 

Noites do Terror, evento que teve início em 1988, e que se consagraria como uma das 

principais fontes de receita anuais do empreendimento, e, conseqüentemente, num dos 

principais momentos de investimento em mídia. Segundo Michele Costa, o evento mereceu 
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filmes comerciais nos últimos anos (2009, 2010, 2011 e 2012). Era um dos poucos momentos 

em que o Parque se permitia investimentos maiores em mídia. Entretanto, em contrapartida, 

durante esse período, chegava a zero o índice de gratuidade. “A bilheteria era sempre 

garantida”, ressalta a ex-gerente do Parque. 

“Noites do Terror” se transformou em uma marca do Playcenter. No começo, eram 

oito noites em agosto. Tamanho o sucesso do evento, chegou a se arrastar por três meses, 

avançando até outubro31. Em 2013, mesmo após o fechamento do Playcenter, o evento teve 

continuidade em edições itinerantes. A primeira turnê aconteceu em Curitiba no Yupi! Park, 

com 70 caracterizadores fantasiados de monstros e zumbis32. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
31 Dados fornecidos por Michelle Costa, disponível no anexo 2. P.VIII 
32 NOITES do terror. Gazeta do Povo. Disponível em: >http://guia.gazetadopovo.com.br/teatro/noites-do- 
terror/6427/2207/>. Acesso em 04 fev.2013. 
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FIGURA 15: FOLDER DAS NOITES DO TERROR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Arquivo Playcenter. 

 

Já em novembro, o Playcenter tinha sua receita proveniente especialmente de eventos, 
como Planeta Terra e Energia na Veia, mas cuja divulgação era de responsabilidade dos 

parceiros organizadores, ficando o Parque com a receita decorrente do aluguel do espaço e 

receitas internas. No referido mês, o material promocional para atrair escolas era o maior 

investimento feito pelo negócio. Por fim, no mês de dezembro, a receita do empreendimento 

era decorrente de aberturas exclusivas do espaço para festas de confraternização, 
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especialmente para corporações, e a equipe de vendas voltava-se para esse foco, sem esforços 

adicionais de Marketing. Como março sempre foi o pior mês do Parque, não havia 

investimento em mídia nesse período. 

O acidente no Double Shock, nosso objeto de estudo, aconteceu em 3 de abril, entre as 

campanhas de férias, que terminara após o Carnaval, e a campanha que teria início na segunda 

quinzena de abril, sustentando o período promocional. Na época, a agência do Playcenter, a 

Dim&Canzian, em função do acidente, recomendou uma campanha institucional. “Era 

necessário um investimento significativo, que não traria retorno a curto prazo. Sabíamos que 

enfrentaríamos uma queda na visitação e, por decisão estratégica, optamos por investir nosso 

budget nas férias de julho”, explica Michelle Costa33. 

Sem grandes recursos para sustentar uma campanha institucional, o Parque realizou, 

durante o período, um evento voltado para crianças, apresentando a Turma da Mônica. Foi a 

forma encontrada para atrair visitantes que haviam sido afugentados do parque por dois 

acidentes consecutivos em menos de um ano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33 Entrevista com Michelle Costa, disponível no anexo 2, p.VIII. 
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FIGURA 16: FOLDER DAS FÉRIAS DA TURMA DA MÔNICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Arquivo Playcenter. 
 
 

Entretanto, pressionados pelos reflexos da crise, que abalaria o movimento dos 

negócios e a imagem da empresa, em agosto de 2011, o Playcenter viria a público e faria um 

pronunciamento34, em 28 de agosto, quase cinco meses após o acidente, numa tentativa tardia 

de resgatar o público para o parque. A comunicação foi realizada no primeiro comercial do 

 
 
 
34 PLAYCENTER fará anúncio hoje!Disponível em: <http://www.dignow.org/post/playcenter-far%C3%A1- 
an%C3%BAncio-hoje-na-rede-globo-2786678-76949.html>. Acesso em 07 jan.2012. 
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Fantástico, na Rede Globo, no horário nobre. Foi um anúncio de grande escala reafirmando o 

compromisso do Parque com a segurança de todos os visitantes. 
 

Em termos de mídia digital, o Parque, na época do acidente no Double Shock, contava 

com a agência Ultrahaus35 para cuidar de seu site, mas o conteúdo restringia-se, segundo a 

ex-gerente de Marketing do Playcenter, “ao descritivo das atrações e à divulgação de preços e 

de ações promocionais pontuais”36. A última versão do site, segundo informações da 

executiva, havia entrado no ar em 2010. Por ocasião do acidente, o Parque se manifestou por 

meio do site com a seguinte mensagem: 
 

O Playcenter vem a público para esclarecer a seus visitantes que está trabalhando 

para apurar as causas do acidente ocorrido, no último dia 03 de abril, no brinquedo 
Double Shock. Informamos que é política e dever do Playcenter zelar pela 
segurança de seus visitantes, o que tem praticado em 38 anos de atividades. Nesse 
sentido, o Parque ressalta que está prestando total assistência aos visitantes 
envolvidos no lamentável episódio do último final de semana. O Parque estará 
aberto e com suas atividades regulares, a partir do dia 8, funcionando ao público de 
sexta a domingo, das 11 às 19 horas. O Double Shock ficará inoperante por tempo 
indeterminado, até que sejam apurados os fatos. 37

 
 

Não temos, no entanto, o post da referida comunicação, apenas os dizeres que nos 

foram fornecidos para a composição do presente trabalho. Porém, abaixo, a título ilustrativo, 

reproduzimos um printscreen do site da empresa, a fim de que se perceba como se 

comportava a marca na Web. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
35 INSTITUCIONAL. Site Ultrahaus. Disponível em: <http://www.ultrahaus.com.br/sites /institucionais>. 
Acesso em 29 dez.2012. 
36 Entrevista com Michelle Costa, diponível no anexo 2, p.VIII. 
37 MENSAGEM de esclarecimento sobre acidente. Informação pessoal recebida por ane@amaradei.com.br. 
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FIGURA 17: SITE DO PLAYCENTER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Arquivo Playcenter. 
 

As redes sociais online também eram trabalhadas timidamente, segundo a executiva de 

Marketing. Porém, o Playcenter sempre teve muitos admiradores, os chamados 

Playmaníacos, que criavam blogs, comunidades e diversos conteúdos na rede. “Certa vez 

tentamos contratar um deles, mas não deu certo. Faltou o olhar profissional e acabou gerando 

certo conflito com os demais Playmaníacos” 38, explicou a gerente. Na época da crise do 

Double Shock, o Playcenter tinha Orkut, Twitter, Facebook, Youtube abertos e cadastrados, 

porém a administração era feita de forma precária, internamente, por uma funcionária do 

Marketing, conforme nos informou Michelle Costa. 

O Playcenter contava também com o suporte de uma Assessoria de Comunicação 

Corporativa, a A.Maradei Comunicação. A empresa havia atendido a marca de 2004 a 2006, 

na parte de Assessoria de imprensa. Com uma mudança de diretoria foi afastada e convidada a 

retornar em 2010, pouco antes da crise do Looping Star. Entretanto, se manteve ao longo de 

todo esse período à frente da comunicação interna do Parque Playcenter e das Playlands (no 

total de 15, espalhadas por shoppings, e que fazem parte do mesmo grupo), por meio da 

elaboração do informativo Playnews. 

A volta da conta de Assessoria de imprensa para a A.Maradei Comunicação foi uma 

decisão estratégica da direção do Playcenter, por entender que a agência tinha experiência em 

gestão de Comunicação em momentos de crise. A empresa já tinha realizado trabalhos para a 

 
 

38 Entrevista com Michelle Costa, disponível no anexo 2, p.IX. 
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marca em outros momentos críticos. Os boatos sobre o fechamento do Parque, nos últimos 

quatro anos, a questão da saída do empreendimento do Terreno da Marginal Tietê (que passou 

a ser disputado por grandes incorporadoras), eram, na época da recontratação da agência, as 

principais preocupações dos gestores da marca, que não sabiam que o pior ainda estava por 

vir, com os consecutivos acidentes em 2010 e 2011. Assim, a A.Maradei seria responsável 

pela gestão das duas crises: em 2010, decorrente do acidente no Looping, e, em 2011, 

proveniente do acidente no Double Shock. 

Quando a agência foi chamada para atuar novamente no Playcenter, havia planos de se 

realizar um novo treinamento de imprensa (media training) com a equipe da empresa e uma 

revisão no manual de crise da marca. O último media training tinha sido aplicado pela 

agência anterior, a Cartaz, em 2008, e o manual de crise existente ainda era decorrente do 

trabalho da primeira passagem da A.Maradei Comunicação pelo Parque. Não houve tempo 

para tanto, pois logo eclodiria a crise do Looping e todos os esforços de Comunicação 

estariam voltados a “apagar o incêndio”. 

Na sequência, passados os esforços concentrados para a solução do episódio de 2010, 

fechamento de relatórios, suporte aos desdobramentos dos efeitos da crise, balanço, e quando 

agência e gerência de Marketing já haviam realizado reuniões de alinhamento, aprovação de 

orçamento e os primeiros passos para o trabalho de treinamento dos executivos, eclodiria a 

tragédia do Double Shock em abril de 2011, apenas sete meses depois. Assim, mesmo sem 

novo treinamento, o que seria ideal, como foi assinalado pela gerente de Marketing do Parque 

e pelo sócio fundador, Marcelo Gutglas, muitos dos ensinamentos da crise anterior seriam 

postos em prática, como o aviso imediato às autoridades (sobre essa questão falaremos no 

Capítulo V). 

É importante salientar que, embora o Playcenter não tivesse se estruturado no tocante 

ao trabalho junto às redes sociais online, durante a crise do Double Shock, a agência 

A.Maradei Comunicação se responsabilizaria também pelo monitoramento desses espaços 

virtuais, auxiliando a empresa na tomada de decisões estratégicas durante o episódio. Na 

realidade, esse era outro projeto que havia sido apresentado pela agência ao Marketing, e que 

estava aprovado na teoria, mas, na prática não chegou a ser contratualmente sacramentado. 

Mediante uma autorização emergencial da gerência do Playcenter, a A.Maradei assumiu o 

monitoramento das redes sociais online. Assim, o conteúdo postado no site da marca, bem 

como os poucos posts no Twitter, revelam a falta de planejamento para a ação. Foram
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manifestações tímidas, mas que deram continuidade à transparência no processo. O 

monitoramento das redes sociais, entretanto, foi bastante eficiente e serviria para nortear a 

tomada de decisões durante o processo de gestão da Comunicação, como atestou o próprio 

presidente do Conselho de Administração, Marcelo Gutglas: “As informações que 

monitoramos das mídias sociais foram utilizadas para tomar atitudes, posturas coerentes com 

a nossa filosofia de transparência”39. 

Terminada a gestão da crise do Double Shock, o Parque optou por entregar a conta de 

Assessoria de imprensa da marca à CDN, uma das maiores agências de Comunicação 

Corporativa do País. Sobre a troca de agência, Marcelo Gutglas, explicaria, em outubro de 

2012, em entrevista concedida para este trabalho: 
 

Nosso relacionamento com a A.Maradei sempre foi aberto. Depois do acidente do 

Double Shock, prevendo o processo que o Playcenter iria passar, nós procuramos 
uma nova agência, de certo peso institucional. Por isso foi escolhida a CDN, que, 
no fundo, prestou um serviço tão bom quanto o da A.Maradei Comunicação. Mas, 
era importante termos um novo enfoque, pois íamos passar por um processo 
institucional importante, de reposicionamento no mercado e de fechamento 

40. 
 

O discurso do executivo nos faz perceber que o fato de a agência anterior ter menor 

porte, talvez tenha tido peso na escolha. “Foi uma decisão acertada do ponto de vista 

institucional. Decisão essa que se diluiu ao longo do tempo, porque no início vem o 

presidente, depois vem o diretor, depois vem o assistente e depois é ‘c’est tout la même 

chose’41”. A favor da assertividade da decisão, segundo o executivo, ficou a visão estratégica 

da nova agência, que teria delineado de maneira competente a comunicação do fechamento do 

Parque, o que realmente pudemos conferir pelas matérias publicadas na mídia espontânea, 

com muitos resgates históricos, recuperação de passagens memoráveis e uma boa dose de 

saudosismo e simpatia à marca42. 

No fechamento também foi divulgada a última campanha do Playcenter43: 

“Despedida! Depois do dia 29 de julho, nunca mais” 
44, assinada pela agência Dim&Canzian. 

 
 
 
39 Entrevista comn Marcelo Gutglas, disponível no anexo 1, p.I. 
40 Entrevista com Marcelo Gutglas, disponível no anexo1, p.V. 
41 Tradução nossa: “É tudo a mesma coisa”. 
42 COLLETTA, Denise Dalla. “Chegou a hora de mudar”, diz fundador do Playcenter. Portal Época São Paulo. 
Disponível em <http://epocasaopaulo.globo.com/vida-urbana/%E2%80%9Cchegou-a-hora-de-mudar- 
%E2%80%9D-diz-fundador-do-playcenter/>. Acesso em 29 dez 2012. 
43 CAMPANHA de despedida do Playcenter é assinada pela Dim&Canzian. Portal Fator Brasil. Disponível em 
<http://www.revistafator.com.br/ver_noticia.php?not=209631>. Acesso em 29 dez 2012. 
44 TURLÃO, Felipe. op.cit. p.49.
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FIGURA 18: PÁGINA OFICIAL DO PARQUE NO FACEBOOK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Página oficial do Playcenter no Facebook45 
 

Com essa mensagem, o Playcenter encerrou sua história de 39 anos. A história do 

Playcenter deve continuar em 2013. O Parque reabrirá, segundo informações do próprio 

fundador, com novo conceito, e quer ser o Parque da família. Em texto de propaganda 

institucional, também veiculado pela empresa, este assinado pela Agência Agnelo Pacheco, 

essa proposta foi claramente exposta: “[...] O mundo mudou muito nessas quase quatro 

décadas. E chegou a hora de fazer um novo parque, inédito no Brasil. Com muita emoção e 

atrações planejadas para que os pais e os avós possam se divertir junto com seus filhos e 

netos. Onde todos entram na brincadeira”46. 

Mas, na verdade, sabe-se que o que Gutglas está perseguindo é o aumento do tíquete 

médio de seu negócio, tendo em vista que o jovem, público predominante do Playcenter por 

ocasião do fechamento, não gastava com souvenires e com alimentos e bebidas (uma das 

grandes fontes de renda de Parques familiares, além do valor das atrações). Segundo dados 

publicados no portal Terra47, a estratégia de deixar os jovens de lado e mirar em crianças e 

famílias está fazendo com que o setor de Parques cresça 15% ao ano desde 2008, informação 

fornecida pelo Sistema Integrado de Parques Temáticos e Atrações Turísticas (Sindepat). 
 

 
45 CAMPANHA de despedida. Página Oficial do Playcenter no Facebook. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/PlaycenterBR>. Acesso em 29 dez 2012. 
46 Disponível em <www.playcenter.com.br>. Acesso em 29 jul 2011. 
47 SANIELE, Bruna. "Pólos de diversão" ajudariam indústria de parques no Brasil. Portal Terra. Disponível 
em: <http://economia.terra.com.br/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201203210930_TRR_81006057>. Acesso 
em 29 dez 2012. 
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Provavelmente, redesenhar o parque e resgatar o público familiar pode ser uma forma de o 

empreendedor tentar alinhar-se a essa tendência.



62 
 
 
 

CAPÍTULO III – CRISES ORGANIZACIONAIS E OS NOVOS 
 

DESAFIOS DA GESTÃO DA COMUNICAÇÃO 
 
 
 

1.1. As organizações contemporâneas 

 

As organizações estão sendo impactadas por muitas transformações nos últimos anos: 
mudanças nos cenários econômico e social; aumento da competitividade entre as empresas; 

dificuldade de sistematização e disseminação de informação - especialmente no ambiente 

interno - mudanças no modo de produção decorrente das novas tecnologias, com novos atores 

sociais participando do processo produtivo; desafios no ambiente de trabalho, especialmente 

em decorrência do impacto da tecnologia da informação e comunicação sobre as pessoas; 

diminuição de distâncias e facilidades para execução de tarefas, reuniões, contato com 

fornecedores e divulgação e comercialização de produtos e serviços; aumento de 

possibilidades de crises com a maior exposição das marcas proporcionada pelas novas 

tecnologias da informação e comunicação (TICs), especialmente pela internet e pelas redes 

sociais online. 

Esse fenômeno tem se comprovado nos mais diversos ambientes (ONGs, 

Universidades, Órgãos de Governo, Empresas Privadas), com reflexos diferentes em cada um 

deles, em virtude de particularidades inerentes a cada contexto. Mas, o que fica evidente é que 

as novas tecnologias da informação e comunicação têm sido adotadas como atalhos para o 

alcance de melhores resultados, desde o planejamento de novos produtos, a reorganização de 

processos produtivos, passando pela adoção de novos modelos de gestão administrativa. 

O cenário atual tem exigido rápidas e contínuas adaptações na postura estratégica das 

organizações para sobreviver e crescer. As empresas, hoje, estão rompendo com um modelo 

industrial, voltado à produção em larga escala de produtos muito semelhantes. Estamos 

inseridos num novo modelo de sociedade, onde a informação passa a ser o recurso mais 

valioso, e as organizações estão tendo que se reinventar nesse complexo contexto. Como 

propõe Castells (1989), as tecnologias de informação surgidas nos tempos recentes propiciam 

o aparecimento de um novo modelo de organização, voltada não mais ao industrialismo e, 

sim, ao informacionismo. Todo o funcionamento e a eficiência dos processos de produção, 

consumo e gerenciamento organizacional existentes estão sendo afetados.
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Scott Lash (2002, p.144) nos recorda que “o princípio hegemônico da sociedade 

industrial é a acumulação; da sociedade da informação, é a circulação [da informação]”. 

Castells (1999, p.35) elucida esse raciocínio, afirmando que “(...) o Industrialismo é voltado 

para o crescimento da economia, isto é, para a maximização da produção; o Informacionismo 

visa o desenvolvimento tecnológico, ou seja, a acumulação de conhecimento e maiores níveis 

de complexidade do processamento de informação”. 

A mudança tecnológica acaba tendo um forte impacto psicológico e sociológico. Leva 

as pessoas a pensar novas maneiras de gestão administrativa, novos padrões de eficiência e 

produtividade e alternativas para prevenir, gerenciar e superar as crises organizacionais e os 

desafios do mercado global. Como afirma Ashley (2002, p.18), 
 

As organizações não ocorrem em um vácuo nem são completamente objetivas e 

imparciais: há sempre um contexto que as influencia, tornando a administração 
culturalmente condicionada e sujeita aos valores, princípios e tradições da 
sociedade em que se insere. 

 

E a sociedade em que as organizações contemporâneas estão inseridas é uma 

sociedade dinâmica, competitiva, de atores sociais atuantes, protagonistas do processo de 

comunicação com as empresas. Nesse sentido, por mais perfeita que dada tecnologia possa 

parecer, implementá-la e utilizá-la satisfatoriamente tem sido ponto crítico para as empresas e, 

em especial, para os gestores de Comunicação Corporativa. Se por um lado o avanço 

tecnológico propicia a difusão de informações numa escala antes inimaginável, por outro 

lança às organizações inúmeros desafios, alguns ainda intransponíveis para empresas mais 

conservadoras. Impõe-se, assim, uma urgente revisão e reestruturação dos pressupostos do 

que se entende por comunicação organizacional. Como propõem Nordström e Ridderstrale 

(2001, p. 25-26), a revolução que estamos vivendo atualmente é maior que aquela imaginada 

por Marx: 
É uma revolução que irá mudar a própria natureza de nossas sociedades, 
economias, indústrias, empresas, empregos e vidas pessoais. É abrangente. E está 
acontecendo agora. Você pode não ser capaz de ver barricadas na rua e gás 
lacrimogêneo no ar, mas está acontecendo – na sua e na nossa mente [...] O mais 
provável é que você nunca tenha passado por uma revolução [...] Os papéis 
tradicionais, os empregos, as habilidades, as formas de fazer as coisas, os insights, 
as estratégias, as aspirações, os medos e as expectativas não importam mais. 
 

Marshall Mc Luhan já anunciara nos anos 1960 uma revolução nas comunicações. O 

autor previu, naquela época, diante do espírito tecnológico que começava a se instaurar na
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sociedade, o surgimento de uma aldeia global, interligada através da comunicação eletrônica 

via computadores. O pensador estava abrindo caminho para outros autores que hoje tratam da 

sociedade da informação e da cibercultura. Ele acreditava que estava emergindo um ambiente 

novo, um cenário histórico em que passaríamos a pensar e interagir de forma mais igualitária. 

Mas, se por um lado há um novo ambiente emergindo, por outro há também desafios e 

resistências se contrapondo à implantação de tecnologias nos ambientes organizacionais. O 

exemplo mais concreto que temos vivenciado, e que muito nos interessa pelo objeto de 

pesquisa proposto nesse trabalho, é o relacionamento das organizações com os cidadãos, sob o 

impacto das redes sociais online, em momentos de crise. De uma postura muitas vezes ativa 

durante a informação sobre lançamentos de produtos, divulgação de eventos, promoções etc, o 

que presenciamos nesses momentos críticos é uma postura bastante tímida e reativa. 

A dificuldade recai na complexidade dos ambientes internos e externos das 

organizações, na complexidade do relacionamento entre as pessoas, do relacionamento com 

os novos atores sociais da contemporaneidade. Muitas organizações não têm atentado 

efetivamente à importância do estudo da cultura, principalmente os valores, as crenças e o 

comportamento organizacional para projetar um ambiente informacional e uma política de 

gestão da Comunicação que atenda às reais necessidades e aos objetivos das empresas na 

contemporaneidade, bem como aos anseios da sociedade. 

O que ocorre é que as organizações são estruturadas em pirâmides, centralizadas, e, 

hoje, o mundo está organizado em rede. Nas empresas predomina um modelo participativo, 

como vemos na universidade, na família, e a sociedade está emergindo num novo modelo de 

associação entre as pessoas, o modelo interativo. Há de se observar que a rede virtual não é 

uma tecnologia, mas um padrão de integração social. Sendo assim, entrar no Twitter, 

Facebook, e outras redes sociais online ou implantar sistemas informacionais internos de 

grande complexidade não torna necessariamente as empresas mais interativas. 

Outro ponto a se considerar é que as mídias, em suas novas configurações, estão 

perdendo o lugar de auxiliares e passando a se constituir como uma referência no modo de ser 

da própria sociedade e auxiliando nos processos de interação entre as empresas e os atores 

sociais. Castells (2003, p.28) afirma que “Esperava-se que a Internet fosse um instrumento 

ideal para promover a democracia – e ainda se espera”. Numa visão otimista, e contestada por 

muitos autores, ele aposta na internet como espaço para ampliar o poder dos cidadãos, um 

espaço onde os atores sociais possam soltar a voz contra atos questionáveis de organizações,
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ou mesmo para apurar fatos, sugerir ajustes diante de situações que não correspondam ao que 

se espera das empresas. 

Mas, por que falamos de estudar a cultura organizacional se esse trabalho está 

relacionado em grande parte com o impacto das crises organizacionais no que tange ao 

público externo (vítimas, sociedade, autoridades)? Simplesmente porque os canais de 

comunicação de hoje, mais interativos, precisam ser incorporados satisfatoriamente pelos 

gestores de Comunicação e pelas próprias organizações, a fim de que elas realmente consigam 

se inserir no fluxo comunicacional da contemporaneidade, mais dinâmico, transparente e 

interativo. 

Acreditamos que a resposta para a Comunicação assertiva não está no capital humano 

embarcado nas organizações, ou nas requintadas ferramentas de tecnologia de informação e 

comunicação utilizadas por elas para se comunicar com seus públicos, mas, sim, nas relações 

humanas que se processam nesses ambientes. De nada adianta uma empresa contratar técnicos 

em informática e especialistas em Comunicação se o modelo centralizador que impera em seu 

ambiente não for suplantado. 

Hoje, quanto maior o grau de distribuição de informação com a sociedade, mais 

conectividade se consegue com os cidadãos/clientes/consumidores. Isso não é diferente em 

processos de gestão da Comunicação em momentos de crise, como teremos a oportunidade de 

perceber no decorrer desse trabalho. A distribuição de informação implica em 

descentralização de poder. Nesse sentido, na realidade, o padrão de organização das 

corporações é que deve ser a mensagem e não o próprio conteúdo por elas propagado 

aleatoriamente. Com isso quero dizer que não basta estar nas redes sociais online para ser uma 

empresa interativa, é necessário viver a interatividade em todos os momentos da atividade 

organizacional, incorporar essa nova realidade à cultura da organização. 

As características culturais das empresas são um fator essencial para que a atuação nas 

redes sociais online, por exemplo, proporcione ganhos à imagem corporativa. A centralização 

de poder, não é mais condizente com as práticas comunicacionais de nosso tempo. Uma 

empresa centralizadora não dará aos seus canais de comunicação a fluência, a transparência e 

o dinamismo almejados pelos públicos com os quais ela se relaciona. As práticas cotidianas 

da organização costumam ser repetidas nos seus perfis e nas suas estratégias de Comunicação 

digital.
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De fato, algumas organizações estão perdidas em meio a esse processo. No cenário 

caloroso de uma crise isso fica ainda mais evidente. Porém, as empresas precisam perceber 

que pensar que a internet colocou as marcas em jogo é um equívoco. Ela deu às organizações 

a capacidade e a oportunidade de ampliar o diálogo com seus públicos: investidores, 

fornecedores, clientes e consumidores, distribuidores, autoridades etc. A internet 

simplesmente mudou a forma que as pessoas usam para se comunicar, ampliando a interação 

entre as organizações e seus públicos. “Nesse processo, a rede mundial de computadores 

emergiu como um novo meio de envolvimento social [...] No futuro, o sucesso da marca 

estará ligado ao sucesso em conectar as pessoas entre si e não à conexão entre pessoas e 

marcas” afirmou Peter Rose, Sócio da Yankelovich, consultoria de Marketing48 em certa 

oportunidade. 

Mas, se por um lado a lógica contida na Web, ao facilitar a participação democrática 

de todos os interlocutores presentes em espaços como o Twitter, Facebook, Youtube, e ao 

propiciar a interação direta e visível a qualquer um que acesse esses ambientes, potencializa a 

imprevisibilidade dos fenômenos que ali se processam, ao mesmo tempo, proporcionam às 

organizações novas chances de se legitimarem diante de seus públicos. Entretanto, 

lamentavelmente, essas novas mídias são percebidas por muitas organizações como uma 

ameaça para os mecanismos tradicionais de gestão da reputação e de comunicação, o que fica 

mais evidente em situações de vulnerabilidade. Mas, uma coisa tem se tornado mais clara, a 

cada dia, como afirma Ramalho (2010, p.62): 
 

Não há escolha entre estar ou não presente nas redes sociais, simplesmente porque 

os consumidores criam a presença de uma marca mesmo sem autorização da 
empresa e embaixo do guarda-chuva desta marca trocam experiências com outros 
consumidores, sejam positivas ou negativas. 
 
 
 

1.2. O que são crises organizacionais? 
 
 

No âmbito da Gestão da Comunicação em momentos de Crises Organizacionais, o 

cenário anteriormente apresentado é bastante crítico e impactante, porque os fatos negativos à 

imagem das organizações estão ganhando repercussão na atualidade a uma velocidade cada 

 
 
 
48 ROSE, Peter (apud ARGENTI, P. 2011. p. 68) Sócio da Yankelovich, em palestra feita na Enland Empire 
United Way. 31 jan 2007.
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vez mais alarmante, apoiados nas novas tecnologias da informação e comunicação (TICs). 

Com o avanço das TICs, e a consequente velocidade com que a informação e a comunicação 

fluem, ampliou-se a exposição das empresas, dos produtos e das pessoas em nível mundial. 

Mas, antes de avançarmos, é interessante trazermos ao corpo deste trabalho a definição de 

crise proposta por alguns autores. Para Bueno (2009, p. 138), 
 

Uma crise pode ser definida, de maneira geral, como uma situação emergencial que 

pode ou não ser prevista e, ao ser desencadeada, desestrutura, ainda que 
temporariamente, a espinha dorsal das organizações, (e isso é importante para os 
comunicadores) podendo assim comprometer sua imagem ou reputação. 
 

Lerbinger (1997, p.04), em seu livro The Crisis Manager, define crise como "um 

evento que traz ou tem potencial para trazer à organização uma futura ruptura em sua 

lucratividade, seu crescimento e, possivelmente, sua própria existência”. Para Argenti (2006, 

p.259), 
Uma crise é uma catástrofe séria que pode ocorrer naturalmente ou como resultado 

de erro humano, intervenção ou até mesmo intenção criminosa. Pode incluir 
devastação tangível, como a destruição de vidas ou ativos, ou devastação 
intangível, como a perda da credibilidade da organização ou outros danos de 
reputação. Estes últimos resultados podem ser consequência da resposta da 
gerência à devastação tangível ou resultado de erro humano. 
 

Na visão de Silva Neto (2010, p.179), “A crise é um evento específico e inesperado, 
que cria altos níveis de incerteza e ameaça às empresas e aos seus públicos e geram grande 

pressão por respostas sobre as suas causas e consequências”. Se Silva Neto coloca esses 

eventos como inesperados, Birch (1993, p.09) vai mais longe, trazendo a perspectiva da 

imprevisibilidade. Para o autor, "crise é um evento imprevisível, que, potencialmente, provoca 

prejuízo significativo a uma organização ou empresa e, logicamente, a seus empregados, 

produtos, condições financeiras, serviços e à sua reputação". 

Na verdade, não compartilhamos do pensamento de Birch, tendo em vista que, na 

maioria das vezes, as crises podem, sim, ser previsíveis. As crises de imagem podem ocorrer 

por uma infinidade de motivos, mas, não seria exagero dizer, que, em boa parte delas, o fator 

desencadeador pode ser esperado e calculado. Como propõe Giddens (apud IANNI, 1991, p. 

42): “Qualquer um que assume um “risco calculado” está consciente da ameaça ou ameaças 

que uma linha de ação específica pode pôr em jogo”. Assim, lembrando o exemplo do Hopi
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Hari49, em fevereiro de 2012, podemos constatar que, no episódio da tragédia no La Tour 

Eifel50, ao manter uma cadeira quebrada num brinquedo em funcionamento, o Parque assumiu 

um risco calculado, estava consciente que poderia por em risco a vida de pessoas, um erro 

básico de gestão. Esse tipo de postura, não tem mais espaço em nossa sociedade. 

Se observarmos dados do Institute for Crisis Management, ICM, relativos às crises 

empresariais que aconteceram nos Estados Unidos em 2011, notaremos que os executivos e 

gerentes foram responsáveis por pelo menos 50% de todos os episódios críticos que foram 

divulgados pela mídia naquele país, enquanto os empregados foram responsáveis por 32% e 

forças externas às organizações por, em média, 18%. Assim, temos um indicador de que o 

problema está muito mais ligado à gestão do que propriamente à imprevisibilidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
49 No dia 24 de fevereiro de 2012 uma adolescente de 14 anos morreu ao cair do brinquedo “La Tour Eifel”, uma 
das atrações do Hopi Hari. 
ADOLESCENTE morre após acidente em parque de diversões no interior de SP. G1. Disponível em:< 
http://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2012/02/adolescente-morre-apos-acidente-em-parque-de- 
diversoes-no-interior-de-sp.html>. Acesso em 29 dez.2012. 
50 GERARQUE, Eduardo. Adolescente que morreu em acidente no Hopi Hari era japonesa. Folha.com. 
Disponível em <http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/1053022-adolescente-que-morreu-em-acidente-no- 
hopi-hari-era-japonesa.shtml>. Acesso em 29 dez 2012. 
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FIGURA 19: ORIGEM DAS CRISES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Relatório de Crises do ICM 

51. 
 

Assim sendo, percebemos que a palavra-chave do gerenciamento de crises é a 

prevenção. Rosa (2008, p. 70) ressalta: 
 

Adotar uma atitude preventiva significa, na prática, mapear as dificuldades que 

poderão surgir e definir soluções quando a cabeça não está quente, nem a pressão 
insuportável. Na hora da crise, o importante é lidar com o problema da forma mais 
adequada – e isso é muito mais fácil se houve um planejamento prévio. 
Resumindo: hora de crise é hora de reagir – e não de planejar. Planejamento se faz 
em tempos de normalidade. E quanto melhor for, melhor será a resposta quando a 
rotina for quebrada. 
 

Investir em prevenção representa minimizar ou evitar gastos que são despendidos se as 

medidas preventivas não são adotadas. Segundo Lucas (2004, p.33), ”Só com o planejamento 

contingencial, as empresas já conseguiriam se proteger de certos problemas potenciais”. A 

autora vai além, 
 
 
 
 
51 ANNUAL ICM Crisis Report 2012. Portal Crisis Consultant. Disponível em <http://crisisconsultant.com/ 
wp-content/uploads/2012/07/2011CrisisReportICM-1.pdf>. Acesso em 29 dez 2012. 
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A pseudo-economia que as empresas pensam fazer ao ignorarem procedimentos de 

segurança afeta, diretamente, os números que elas tentam proteger. Motivo um: os 
custos posteriores por conta de ações corretivas para o problema e indenizações às 
vítimas são infinitamente maiores. Motivo dois: os danos à identidade corporativa 
– que é, de longe, o maior patrimônio de uma empresa – são, muitas vezes, 
irreparáveis e geram impacto quase imediato sobre o faturamento da companhia e 
seu desempenho no mercado financeiro (LUCAS, 2004, p. 33,34). 
 

Não se pode perder de vista a ideia de que os riscos de que as crises organizacionais 

ocorram são reais. Imaginar que ao longo de décadas de atuação em segmentos como aviação, 

exploração de petróleo, alimentos, farmacêutico, entretenimento, entre outros, as empresas 

não estarão expostas a riscos e percalços é uma visão inocente e idealista. Existem riscos 

inerentes a cada setor de atividades e existem também aqueles provocados por desastres 

naturais, esses, sim, muitas vezes inevitáveis. Empresas alimentícias ou farmacêuticas correm 

o risco de que pessoas tenham problemas após a ingestão de seus produtos. Empresas 

químicas correm o risco de causar danos ao meio ambiente e às pessoas. Empresas 

automotivas correm o risco de produzir carros com defeitos que possam causar acidentes. 

Como afirma Carvas Júnior, (In: KUNSCH, 1997, p. 205): “Toda empresa que participa do 

mercado competitivo está sujeita a ver seus produtos e/ou representantes e/ou sua marca 

envolvidos em exposições negativas”. 

Porém, cada vez mais, as empresas devem estar atentas as suas vulnerabilidades. 

Numa visão otimista Forni (2010, p.1) completa: “Nenhuma empresa, por mais sólida, 

admirada e moderna que seja, está imune à crise. [...] Mas, se são inevitáveis, não significam 

sempre um desastre. A maioria das crises de imagem, se bem administradas, podem 

ser superadas”. 

Outra questão que é importante se observar é a diferença entre crise e situação 

emergencial. A emergência é um acidente, como um incêndio em uma fábrica. Tem vida 

curta, fica restrita à própria empresa e é resolvida pelos próprios integrantes da organização. 

A crise é algo mais amplo, como propõe Silva Neto (2010, p.186-187): 
 

(...) que evolui e pode se tornar uma ameaça para a empresa e seus públicos, como 

um acidente que libere um gás tóxico com potencial de provocar sérios danos às 
pessoas de uma cidade. Nesse caso, as implicações são muitas e exige-se o 
envolvimento de autoridades, especialistas, além dos gestores da empresa, para 
tentar solucionar ou mitigar o problema. 
 

Há situações que têm potencial de gerar uma crise e que a empresa conhece 

previamente a data de seu acontecimento, como, por exemplo, o fechamento de uma fábrica, a
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demissão em massa de funcionários, greves, fusões e aquisições de empresas. Há também as 

crises que pegam as empresas de surpresa, como, por exemplo, a explosão de uma fábrica, a 

contaminação em produtos alimentícios, um derramamento de óleo que impacte o meio 

ambiente, uma catástrofe ambiental que atinja a empresa (inundações, terremotos etc). Estar 

preparada para a chegada de uma crise é tarefa necessária a qualquer organização que tenha 

consciência da dinâmica dos processos de comunicação na atualidade, e, acima de tudo, da 

dinâmica de seu próprio negócio. Porém, muitas vezes, nota-se um despreparo muito grande 

por parte das empresas para tratar essas adversidades e uma falta de atenção a problemas que 

têm o potencial de arranhar a imagem ou reputação da organização quando não administrados 

de forma adequada. 

No caso específico de nosso objeto de estudo, embora segurança seja palavra de ordem 

em um parque de diversões, é de se imaginar que, por ser uma atividade de risco, acidentes 

envolvendo visitantes possam acontecer. O Playcenter foi protagonista da crise em setembro 

de 2010 e outra, sete meses depois, em abril de 2011. Já tinha na justiça um processo em 

andamento por um acidente envolvendo uma criança de quatro anos que teve seu dedo 

fraturado na trava de segurança de um brinquedo e cuja sentença condenatória foi divulgada 

em março de 201152. É de se observar se não caberia ao parque reforços na manutenção e 

treinamento de seus funcionários diante de fatos sequenciais envolvendo seus visitantes. Não 

menos crítico foi o episódio do Hopi Hari. Foi constatado, nesse caso, total negligência do 

parque ao operar com uma das cadeiras do brinquedo sem as devidas condições de proteção 

durante dez anos, como foi amplamente divulgado pela mídia. Ou seja, uma tragédia 

anunciada53. 

Sendo assim, planejar adequadamente a comunicação, capacitar executivos e líderes 

para operar em momentos de crise, desenvolver metodologias para avaliar os impactos de 

uma eventual crise, reconhecer que a ética na comunicação agrega valor ao negócio, 

sintonizar o discurso dos gestores e executivos à efetiva prática consciente e responsável nos 

negócios são alguns dos pontos que devem ser observados por organizações públicas ou 

privadas. Mas, mais que isso, evitar que acidentes ocorram com políticas de gestão 

 
 

52 PLAYCENTER vai pagar indenização por acidente com criança. R7 Notícias. Disponível em 
<http://noticias.r7.com/sao-paulo/noticias/playcenter-vai-pagar-indenizacao-por-acidente-com-crianca- 
20120314.html>. Acesso em 29 dez 2012. 
53 FILIPI, Leandro. Família de menina morta em parque irá processar Hopi Hari, diz advogado. G1 Campinas e 
Região. Disponível em <http://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2012/02/familia-de-menina-morta-em- 
parque-ira-processar-hopi-hari-diz-advogado.html>. Acesso em 29 dez 2012.
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comprometidas com os consumidores e clientes, zelar pela qualidade de produtos e serviços e, 

no caso dos parques, pela segurança e pela vida humana, é fundamental. 

Como sugere Argenti (2006, p.258), “Não é possível evitar desastres naturais, mas 

pode haver crises – as causadas por erro humano, negligência ou, em alguns casos, com 

intenção criminosa – que poderiam ter sido evitadas”. 
 
 
 
 

1.3. Reputação e imagem: conceitos difusos 
 
 

É importante lembrar que as empresas devem estar atentas ao fato de que hoje, mais 

que bons resultados nos negócios, a forma de atuação de uma organização é fundamental para 

sua sobrevivência. A conduta ética e responsável é cobrada como nunca pelos atores sociais 

da contemporaneidade. E temos presenciado isso em nosso dia a dia, com os olhares atentos 

dos cidadãos em episódios como o do Playcenter (abril de 2011) e do Hopi Hari (fevereiro de 

2012). As organizações vêm se dando conta de que os chamados ativos intangíveis, como 

marca, imagem, reputação, inovação, capital humano ou intelectual, cultura organizacional, 

relacionamento com os diversos públicos, responsabilidade social etc contribuem, e muito, 

para compor o valor de uma organização. 

A responsabilidade corporativa nunca esteve tão em pauta. O avanço das tecnologias 

da informação e comunicação veio, dentro desse contexto, ditar novas regras aos mercados. 

As empresas estão tendo que se reinventar neste novo ambiente de transparência e ativismo 

social, tão radicalmente diferente daquele em que elas operavam até pouco tempo. No caso da 

produção de produtos, tomemos o episódio da rede de lojas de roupas Zara54, ocorrido em 

agosto de 2011, como exemplo. Trabalhar com fornecedores terceirizados, na corrida contra o 

tempo, e em busca de melhores preços, não isentou a organização das mesmas 

responsabilidades de sempre com seus trabalhadores que, no caso mencionado, estavam 

trabalhando em uma oficina em condições degradantes, análogas à escravidão. 
 
 
 
 
54 Em meados de agosto houve denúncias contra a grife Zara de utilização de trabalho escravo de imigrantes 
bolivianos em oficinas de costura que produziam peças para a marca. As denúncias refletiram pesadamente na 
image, da grife no mercado. Disponível em: 
<http://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/em_perspectiva/2011/08/30/20110830Zara-vira- 
exemplo-negativo-.html>. Acesso em: 20 nov 2011.
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Na verdade, já não basta oferecer produtos ou serviços de qualidade. Hoje, a 

responsabilidade social e ambiental em cada etapa do processo de atuação de uma empresa 

não pode ser negligenciada, sob pena de danos irreparáveis à imagem da organização. Como 

sugere Bueno (2003, p.85): “a imagem não é algo que se cria, como um passe de mágica, mas 

uma leitura ampla que se faz de uma empresa ou entidade com base em sua inserção global no 

mercado e na sociedade”. 

Sob esse pondo de vista, a imagem e a reputação, conceitos que nos interessam 

particularmente neste trabalho, constituem-se absolutamente fundamentais para as 

organizações contemporâneas. Conseguir gerenciá-los passa a ser questão de sobrevivência 

nos dias atuais. Mas conceituar imagem e reputação é um dos desafios que teremos que 

enfrentar para avançarmos. Tais termos costumam ser usados, equivocadamente, como 

sinônimos. O que essas conceituações têm em comum, para a maioria dos autores, é que os 

dois nos remetem a exterioridades: “a imagem e a reputação são exterioridades, ou seja, 

representam percepções de pessoas, públicos ou da sociedade (ou mercado) como um todo” 

(BUENO, 2005, p.19). 

Roberto Castro Neves, (1998, p.63), ressalta que imagem “é como percebemos as 

coisas”. Tal conceito sinaliza que, para o autor, imagem não é necessariamente a realidade. 

Neves, entretanto, utiliza os termos reputação e imagem como sinônimos. E vai mais longe: 

“São palavras sinônimas – ou tem acepções parecidas: prestígio, renome, reputação, nome, 

conceito, fama”. Ele acredita que: 
 

Imagem de uma entidade (empresa, pessoa, projeto, país, cidade, associação, 
grupo, produto, etc) é o resultado do balanço entre as percepções positivas e 
negativas que esta organização passa para um determinado público. Diz-se que a 
imagem é boa, ou muito boa, quando o saldo é positivo, ou muito positivo 
(NEVES, 1998.p.63). 
 

Para Bueno, entretanto, os conceitos são distintos e devem ser considerados como tal. 

Segundo o autor, “A imagem corporativa é a representação mental de uma organização 

construída por um indivíduo ou grupo por meio de percepções e experiências concretas (os 

chamados “momentos de verdade”), informações e influências recebidas de terceiros ou da 

mídia” (2009, p.189). Por outro lado, a reputação seria: 
 

Uma representação mais consolidada, mais amadurecida de uma organização, 
embora, como a imagem, constitua uma percepção, uma síntese mental. 
Poderíamos dizer que a reputação é uma leitura mais aprofundada, mais nítida,
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mais intensa de uma organização e que, na prática, apenas um número reduzido de 

organizações chega a ser contemplado com tal nível de representação (BUENO, 
2009, p.190). 
 

Para o autor a imagem pode ser formada de um único ou poucos e fugidios “momentos 

de verdade”, mas a reputação é a síntese de vários contatos e leituras efetuadas ao longo de 

um tempo. Simplificadamente, ele propõe que “quando tenho uma imagem de uma 

organização, eu acho, eu sinto que ela é ou representa alguma coisa; quando compartilho a 

reputação de uma empresa eu sei, eu tenho certeza sobre o que ela representa”. (2009, p.199, 

grifo do autor). 

Opinião semelhante nos é apresentada por Balmer (1998, p.971), para quem a imagem 

também se diferencia da reputação. Para ele, a primeira refere-se “às opiniões mais recentes” 

dos atores sociais sobre determinada organização, enquanto que a segunda seria “construída 

ao longo do tempo”. 

Alinhada a esse pensamento, Ana Luísa de Castro Almeida (In: KUNSCH, 2009, p. 
232), sustenta: 
 

Entender como se constrói a reputação, como lidar com ela no dia a dia da 
organização, como sustentá-la, durante os anos, como trabalhar as diversas 
expectativas de diferentes stakeholders tem-se tornado um dos grandes desafios das 
organizações na atualidade, visto que a maioria delas dispõe, muitas vezes, de 
recursos tão similares para competir entre si que a decisão por uma ou outra 
organização poderá ocorrer levando-se em conta a reputação. 
 

Entretanto, o próprio conceito de imagem corporativa é bastante controverso. Segundo 

Capriotti (2004), o debate ocorre acerca de como a imagem das organizações se forma junto 

aos atores sociais, como ela é percebida pelos cidadãos. Há uma corrente minoritária que 

apresenta “a imagem como conceito de emissão55”. Para os autores adeptos dessa ideia, em 

função do enfoque de emissão, 
 

(...) a imagem poderia ser definida como o conjunto de características ou atributos 

que a organização quer que seus públicos conheçam ou associem a ela. [...] seria o 
que a organização deseja mostrar de sua personalidade a seus públicos, a percepção 
desejada pela companhia56 (CAPRIOTTI, 2004, p.57). 
 
 
 
 

 
55 Tradução nossa. Original: “la imagen como concepto de emisión”. 
56Tradução nossa. Original: “...la imagen podría ser definida como el conjunto de características que la 
organización quiere que sus públicos conozcan o asocien a ella.[...] sería lo que la organización desea mostrar de 
su personalidad a sus públicos, la percepción deseada por la compañía.” 
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Entre os autores adeptos dessa linha de pensamento, Capriotti cita Costa (1987); 

Chaves (1988); Heude (1990) e Olins (1990 e 1991). 
 
 

FIGURA 20: CAPRIOTTI: A IMAGEM É FORMADA PELA EMPRESA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: CAPRIOTTI, 2004. p. 58 
 

Não compartilhamos desse pensamento, pois seria o mesmo que considerar a imagem 

como uma forma de forjar uma realidade, uma maneira de as empresas mostrarem-se como se 

percebem e não como são realmente percebidas. Há, entretanto, segundo o autor, uma 

concepção predominante que considera imagem sob a perspectiva da recepção. Dentro dessa 

ótica, “a imagem corporativa seria definida como uma percepção dos públicos da organização 

[...] que se forma nas pessoas receptoras como resultado da interpretação que fazem os 

públicos de toda a informação ou desinformação sobre uma organização”.57 (CAPRIOTTI, 

2004, p. 60). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
57 Tradução nossa. Original: “...la imagen corporativa sería definida como uma percepcíon de los públicos de la 
organización. [...] que se forma em las personas receptoras, como resultado de la interpretación que hacen los 
públicos de toda la información o desinformación sobre uma organización.” 
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FIGURA 21: CAPRIOTTI: A IMAGEM É FORMADA PELO PÚBLICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: CAPRIOTTI, 2004. p. 60. 
 

O autor vai além e sustenta que: 
 

A Imagem Corporativa seria uma construção que é “propriedade” dos públicos, 
algo que “está situado” no Receptor dentro do processo geral de comunicação. 
Portanto, seriam aspectos menos controláveis ou manipuláveis diretamente pela 
organização. Os públicos são considerados como sujeitos criadores e não como 
sujeitos passivos. (CAPRIOTTI, 2004, p. 61). 
 

Partilhamos dessa visão. Como veremos no decorrer do presente estudo, as 

observações realizadas a partir das pesquisas decorrentes do estudo de caso com o parque de 

diversões Playcenter demonstraram a capacidade dos atores sociais como sujeitos ativos. No 

primeiro episódio, do Looping Star, souberam considerar as experiências precedentes vividas 

com o Parque, a história e a tradição da empresa, mas, por outro lado, na crise do Double 

Shock, questionaram as autoridades, pediram medidas preventivas, reforços na segurança e 

demonstraram em posts realizados no Twitter uma real insatisfação com a empresa e 

sinalizaram em seus discursos e manifestações o desgaste da imagem da marca junto aos 

cidadãos. 

Assim, percebe-se que a imagem não é uma questão de emissão, mas de recepção, 

resultado da interpretação que os públicos fazem da informação ou desinformação sobre a 

organização durante o histórico de relacionamento com as empresas, além do momento 

crítico. Mas, mais que isso, a imagem da empresa é resultado de causas diversas: percepções, 

induções, projeções, experiências, sensações, emoções e vivências que também vão muito 

além da factualidade de uma crise. É construída como um processo. 
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Mas, a despeito das conceituações propostas por diversos autores sobre imagem e 

reputação, o que importa retratar no corpo desse trabalho é que reputação e a imagem de 

organizações estão sendo colocadas à prova no novo ambiente econômico e social. Essa 

realidade está fundamentada em muitas mudanças pelas quais o mundo vem passando. As 

novas tecnologias da informação e comunicação (TICs), como já pontuamos anteriormente, as 

privatizações, o ambiente globalizado. No Brasil, por exemplo, o processo de 

redemocratização da década de 1980 foi um ponto de partida para uma nova etapa na 

comunicação das organizações com a sociedade. Com o fim do regime militar surgem novas 

relações entre as organizações e seus diferentes públicos. A abertura de mercado, 

especialmente a partir da era Collor (1990-1992), também contribuiu para essa nova ordem. O 

mercado brasileiro passou a ter como referência produtos importados, como os sofisticados 

veículos europeus, os arrojados modelos coreanos e os competitivos carros chineses. 

O resultado que presenciamos diante dessa abertura de mercado é que, hoje, as pessoas 

não se importam mais onde um automóvel é produzido, se no Brasil, no Japão, nos Estados 

Unidos ou na Itália. Até porque, muitas vezes as peças são produzidas em um determinado 

país, o desenho é concebido em outro, a montagem realizada numa terceira nação. Nos 

parques de diversões os equipamentos também são importados de empresas alemãs, italianas 

etc. Seguindo essa lógica, diante de um acidente, os parques respondem pela manutenção, mas 

as empresas produtoras dos brinquedos (sejam italianas, alemãs etc) também respondem por 

problemas de fabricação, ainda que os acidentes ocorram fora de suas nações de origem. As 

responsabilidades estão além das fronteiras do país de origem das empresas. Não temos uma 

indústria nacional forte no segmento de parques, mas, o que interessa é quem produz e não 

onde. Qual a responsabilidade social dessa organização, qual é o respeito que dispensa a seu 

consumidor, quais suas políticas ambientais, quais suas ações no pós-venda, como se 

relaciona com seus funcionários, fornecedores, clientes, se dá treinamento e suporte, qual é o 

nível de comprometimento que tem com seus acionistas. 

As marcas carregam, cada vez mais, o peso de si mesmas. O peso de sua reputação, do 

trabalho que realizam, da qualidade do produto que colocam no mercado, do serviço que 

prestam, do atendimento que dão a seus clientes, estejam onde estiverem. “O que interessa é 

quem – e não onde. É fabricado por (made by) – e não fabricado em (made in).” 

(NORDSTRÖM; RIDDERSTRALE, 2001. p.96). As relações corporativas estão globalizadas 

e, se por um lado a empresa alemã que produz determinado produto para a Disney americana
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é responsável pelos seus equipamentos estejam onde estiverem, por outro, a Disney também é 

responsável pela manutenção periódica desse equipamento, venha de onde vier, bem como 

pela seleção dos fornecedores de seus brinquedos, e, de forma mais significativa, pelo 

treinamento de seus funcionários e pela segurança de seus visitantes. 

Outro movimento que tem impactado as relações na sociedade brasileira são as 

privatizações em larga escala, ocorridas especialmente a partir dos anos 90 no Brasil - CSN 

(1993); Embraer (1994), Sistema Telebrás (1998). Esses processos motivaram a 

profissionalização de alguns setores da economia, como siderurgia, telefonia, portos, 

ferrovias, montadoras de aviões, entre outros, ampliando a consciência dos cidadãos sobre a 

qualidade de produtos e eficiência de serviços. Por fim, vale lembrar também, entre os fatores 

que têm contribuído para a emancipação do cidadão brasileiro, a criação do Código de Defesa 

do Consumidor (1990). Respaldados pela nova legislação, os cidadãos brasileiros passaram a 

exigir seus direitos e ampliaram a consciência de seu potencial como consumidor/cliente. 

Nesse sentido, e a partir de tantas mudanças políticas, econômicas e sociais, os modelos de 

gestão empresarial de sucesso tem se voltado à relação com clientes, fornecedores, acionistas, 

empregados e com a comunidade de forma mais responsável, intensa e atenta. 

Esses atores sociais mais conscientes de seus direitos estão se organizando entre si e 

imprimindo às empresas uma nova postura para encarar suas políticas de gestão e de 

comunicação. Os atores sociais contemporâneos, mais informados e emancipados exigem, 

cada vez mais, a prestação de contas, por parte das empresas, para episódios que 

comprometam a sociedade e o meio ambiente. Todos esses movimentos históricos ocorridos 

no Brasil e no mundo estão levando as organizações a pensar em um reposicionamento da 

Comunicação, menos operacional e mais estratégica, integrada ao processo de tomada de 

decisões. Como propõe Bueno (2009. p.122), 
 

A consciência dessa nova realidade atemoriza organizações conservadoras que 

sempre buscaram exercer o controle do mercado, da sociedade e dos fluxos de 
comunicação porque o embate hoje ocorre em todas as frentes e o jogo passou a ser 
global, em muitos casos, com milhões de participantes. 
 

Se escândalos, crises, corrupção, abusos de poder, tropeços éticos sempre estiveram 

entre nós, o que muda nos dias de hoje é a presença da tecnologia para flagrar esses deslizes 

de maneira incontestável. Uma câmera instalada em um elevador pode documentar o 

transporte de dinheiro ilícito, uma câmera de celular de um anônimo pode registrar um
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acidente num parque de diversões, uma imagem pode, a exemplo do que assistimos em 

fevereiro de 2011, demonstrar à sociedade a negligência de um parque de diversões, como o 

Hopi Hari, ao permitir que uma garota utilizasse um assento desativado, sem condições de 

segurança, em um brinquedo. 

Hoje, a tecnologia permite o acompanhamento em tempo real de episódios negativos à 

imagem das corporações e de indivíduos. Um exemplo memorável, que Rosa (2008, p.107) 

nos faz recordar é o episódio do envolvimento do ex-presidente dos Estados Unidos, Bill 

Clinton, com Monica Lewinski. Ele mentiu dizendo “Eu não tive relação sexual com aquela 

mulher”. Porém, um vestido com vestígios de esperma de Clinton desmentiria o presidente. 

Como propõe Rosa: “Moral da história: com a tecnologia atual, até os vestidos podem ‘falar’ 

e ser testemunhas de acusação contra o homem mais poderoso do planeta”. 

Isso vale para autoridades, celebridades e também para as organizações. Assim, para 

evitar a eclosão de uma crise de imagem, uma organização deve estar apta a identificar seus 

pontos fracos, aqueles suscetíveis à exposição negativa. O ditado popular “prevenir é melhor 

que remediar” cai muito bem para as empresas preocupadas com suas imagens. Como 

sugerem Nassar & Figueiredo (1995, p.21): “A imagem institucional de uma empresa é um 

ser vivo dinâmico. Hoje, pode estar saudável, bem vista, aceita, festejada. Amanhã? Vai 

depender da história de hoje”. Percebe-se, assim, que é a história que consolida a reputação 

de uma marca. 

Viana (2001, p.178), por sua vez, esclarece: 
 

Em síntese, uma política de relacionamento é o caminho para que a empresa saia 

do casulo de uma situação de crise e possa fazer um trabalho preventivo que a 
identifique com as aspirações superiores da sociedade. [...] a diretriz básica para 
vencer as crises encontra-se no teor do relacionamento que foi consolidado antes 
dos momentos de dificuldades. 
 

Sob esse ponto de vista, viver o hoje com responsabilidade e a consciência de que 

crises podem acontecer a qualquer momento, mas que há necessidade de que sejam evitadas 

com responsabilidade, parece coerente, e mais, é uma decisão inteligente para uma 

organização que pretende salvaguardar sua imagem e reputação e se manter no mercado.
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1.4. Atores sociais e crise em tempo real 
 
 

Os atores sociais na contemporaneidade estão inseridos num universo complexo de 

informações e são “bombardeados” por elas diariamente e instantaneamente: por SMS, mídias 

sociais, sites de notícias, além dos tradicionais meios de comunicação de massa. As novas 

tecnologias colocam ao alcance dos cidadãos aparatos que possibilitam o acesso a 

informações de qualquer parte do mundo, em qualquer lugar e a qualquer hora. Hoje, quem 

diria, podemos verificar e-mail na fila do banco, consultar o melhor caminho para escapar do 

trânsito de dentro do automóvel, checar as mensagens do Facebook na sala de aula, consultar 

a cotação da bolsa de Nova Iorque em casa e saber das crises mundiais que acontecem em 

qualquer parte do planeta, em segundos, sem sair do lugar. 

Temos notícia de acidentes ecológicos em outros países, quase que simultaneamente 

ao acontecimento dos fatos. A morte de um artista de renome na Inglaterra chega ao nosso 

conhecimento em segundos, bem como escândalos políticos internacionais. E mais, podemos 

saber que o carro que determinada indústria automobilística oferece ao mercado brasileiro é 

inferior ao modelo comercializado na Europa, ou que o modelo que uma determinada marca 

comercializa em nosso País já está ultrapassado, ou nem é mais comercializado em outras 

localidades. Tudo isso, por meio de alguns cliques na internet, ou pela interação com atores 

sociais de outros países. 

As mudanças nas formas de se comunicar estão atingindo as organizações. Afinal, elas 

são compostas por pessoas, interagem com e produzem para pessoas. Hoje, a sociedade digital 

exige uma comunicação instantânea e quase onipresente. É necessário entender essa nova 

lógica comunicacional imposta pela era digital, onde as crises organizacionais se propagam a 

uma maior velocidade e com um alcance nunca antes presenciado. Como afirmam Noedström 

e Ridderstrale: 
 

Hoje a informação flui livremente. Não se pode evitá-la. É como areia no seu maiô 

– um pouco incômodo e quase impossível de se livrar. E por ser impossível de se 
livrar do que falam sobre as organizações é que devemos saber como lidar com os 
fatos nos momentos de gerenciar as crises organizacionais (NORDSTRÖM; 
RIDDERSTRALE, 2001. p.43). 
 

Um problema de imagem da Petrobras no Brasil, por exemplo, em segundos, chega a 

outras localidades onde a empresa tem atividade, como Bolívia, Índia, Estados Unidos e 

China. E em instantes também as pessoas do país base onde ocorreu um determinado acidente
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ecológico, como os acontecidos no Brasil com a Chevron, em 201158 e 201259, podem estar se 

comunicando e debatendo o tema com ativistas do Greenpeace da Inglaterra e Japão. Assim, 

em poucas horas uma crise ganha repercussão internacional. Giddens aborda esse fenômeno 

da intensificação das relações sociais em escala mundial, problematizando a globalização: 
 

A globalização pode assim ser definida como a intensificação das relações sociais 

em escala mundial, que ligam localidades distantes de tal maneira que 
acontecimentos locais são modelados por eventos ocorrendo a muitas milhas de 
distância e vice-versa. Este é um processo dialético porque tais acontecimentos 
locais podem se deslocar numa direção inversa às relações muito distanciadas que 
os modelam. A transformação local é tanto uma parte da globalização quanto a 
extensão lateral das conexões sociais através do tempo e do espaço (apud IANNI, 
1991. p.69-70). 
 

No Playcenter, a propagação da notícia das crises do parque também seguiu à 

dinâmica da extensão das conexões sociais através do tempo e do espaço. Embora uma 

situação local, que aconteceu em um parque paulistano, o episódio ganhou repercussão 

nacional comprovada em matérias publicadas em jornais de estados como: Rio de Janeiro60, 

Rio Grande do Sul61, Mato Grosso do Sul62, entre outros. Além disso, as crises foram 

amplamente divulgadas pela internet, em sites de notícia e nas mídias sociais, ecoando em 

todo o Brasil. Isso ocorre porque, hoje, as fronteiras em episódios de crise dissolvem-se ou 

são redesenhadas pelas novas tecnologias da informação e comunicação. “As histórias são 

recontadas desde os horizontes da globalização; as experiências traduzem-se em virtualidades, 

simulacros; as palavras progressivamente recobertas pelas imagens” (IANNI, 2000, p.221). 

Hoje, efetivamente, uma imagem pode falar mais que mil palavras. Uma foto de uma 

tragédia postada em uma rede social online, como o Facebook, ou um vídeo publicado no 
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Youtube por um cidadão comum pode criar estragos alarmantes à imagem de uma 

organização. 

Essa nova relação entre tempo e espaço fica nítida nos episódios de crise. Nas 

sociedades pré-modernas, espaço e tempo coincidiam amplamente, na medida em que as 

dimensões espaciais da vida social eram, para quase todos os efeitos, denominadas pela 

presença, por atividades localizadas, com reflexos localizados. Porém, hoje, as organizações, 

bem como os atores sociais, estão inseridas num novo contexto. Podemos verificar que na 

contemporaneidade realizamos conexões entre o local e o global que seriam impensáveis há 

cinquenta anos, e, tais conexões afetam rotineiramente a vida de milhões de pessoas. Como 

propõe Giddens (1991. p.27): 
 

Nas sociedades pré-modernas, espaço e tempo coincidem amplamente, na medida 

em que as dimensões espaciais da vida social são, para a maioria da população, e 
para quase todos os efeitos, denominadas pela “presença” – por atividades 
localizadas. O advento da modernidade arranca crescentemente o espaço do tempo 
fomentando relações entre outros “ausentes”, localmente distantes de qualquer 
situação dada ou interação face a face. Em condições de modernidade, o lugar se 
torna cada vez mais fantasmagórico: isto é, os locais são completamente penetrados 
e moldados em termos de influências sociais bem distantes deles. O que estrutura o 
local não é simplesmente o que está presente na cena [...]. 
 

Bauman (2001, p.136), em sua obra Modernidade Líquida, também tece considerações 

sobre as mudanças no comportamento social em função da nova relação espaço/tempo 

proporcionada pelos avanços tecnológicos. Ao refletir sobre a questão do tempo e a 

irrelevância do espaço dentro da nova dinâmica da sociedade contemporânea, o autor pontua: 
 

A mudança em questão é a nova irrelevância do espaço, disfarçada de aniquilação 

do tempo. No universo do software da viagem à velocidade da luz, o espaço pode 
ser atravessado, literalmente, em “tempo nenhum”; cancela-se a diferença entre 
“longe” e “aqui”. O espaço não impõe mais limites à ação e seus efeitos, e conta 
pouco, ou nem conta. 
 

Por isso, neste trabalho, estamos dispostos a tratar as crises organizacionais diante 

dessa nova realidade: em que o local não é somente o que está presente na cena; em que a 

circulação de conteúdos, por meio de diferentes sistemas midiáticos, se processa cada vez 

mais pelas mãos dos atores sociais, pelas mãos dos cidadãos do mundo. Mas não apoiamos 

nossa análise no poder da tecnologia, mas, sobretudo, na observação do comportamento desse 

novo cidadão que se utiliza dela.
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Acreditamos que os processos comunicacionais estão ligados às mudanças 

tecnológicas, mas, mais que isso, às interações que as tecnologias proporcionam entre os 

indivíduos. Partilhamos do pensamento proposto por Jenkins (2008, p.27-28), consultor 

empresarial e acadêmico prestigiado, contra a ideia de que “a convergência deve ser 

compreendida principalmente como um processo tecnológico que une múltiplas funções 

dentro dos mesmos aparelhos”. Em vez disso, entendemos que “a convergência representa 

uma transformação cultural, à medida que consumidores são incentivados a procurar novas 

informações e fazer conexões em meio a conteúdos midiáticos dispersos”. Ainda que não se 

deva desconsiderar a capacidade da tecnologia no contexto da comunicação contemporânea, e 

nem pensamos nisso em momento algum, o aspecto fundamental a se observar é a forma 

como se processam as interações entre os sujeitos. 

Para Rüdiger (2011, p.30), Jenkins “não faz senão explorar as consequências 

espirituais desse processo, incluindo em sua análise o ponto de vista dos novos criadores de 

conteúdo que estão surgindo em escala de massas no âmbito da Cibercultura”. A reflexão 

desloca-se para as práticas que as novas mídias promovem e para o uso da tecnologia na vida 

cotidiana. Há uma mudança de percepção, como se passássemos da era da dúvida em relação 

aos meios para a do confronto entre os sujeitos históricos, entre os cidadãos mais 

emancipados pelas próprias tecnologias. 

Sendo assim, um dos pontos que muito nos interessa analisar é a interação entre os 

sujeitos nos processos de propagação de crises organizacionais. Afinal, como propõe Jenkins 

(2008, p.28), a convergência não ocorre por meio de aparelhos, por mais sofisticados que 

venham a ser: 
A convergência ocorre dentro dos cérebros de consumidores individuais e em suas 

interações sociais com outros. Cada um de nós constrói a própria mitologia pessoal, 
a partir de pedaços e fragmentos de informações extraídos do fluxo midiático e 
transformados em recursos através dos quais compreendemos nossa vida cotidiana. 
 

Focando nosso olhar nos atores sociais, nas relações que se processam entre eles, é 

relevante pontuar que o consumidor/cliente dos dias atuais parece preferir estar conectado 

com outros consumidores a estar conectado com as organizações. Isso tem feito com que haja, 

cada vez mais, uma perda do controle que outrora as empresas tinham em processos de crise. 

Em outros tempos, em um deserto de informações, elas estavam mais próximas do comando. 

Diante de uma crise, havia a possibilidade de interagir com o repórter, com o veículo de 

comunicação especializado e habilitado a divulgar os fatos cotidianos, num movimento que
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dava maior controle ao fluxo do processo. Agora, a situação é outra. Graças às transformações 

propiciadas pela tecnologia da informação, os consumidores estão cada dia mais emancipados 

e as empresas, nesse sentido, têm que ser mais responsáveis diante desses novos atores 

sociais. 

Os consumidores não são passivos no consumo de ideias, valores e produtos e não 

estão dispostos a absorver as imposições do mercado, como alguns teóricos da Escola de 

Frankfurt propõem. Como bem ressalta Michel de Certeau (2008, p.19): “Sempre é bom 

recordar que não se devem tomar os outros por idiotas”. O autor considera ser um erro supor 

que o consumo de ideias, valores e produtos pelos anônimos sujeitos do cotidiano é uma 

prática passiva, uniforme, feita de puro conformismo às imposições do mercado e dos poderes 

sociais e propõe que existem sempre apropriações e ressignificações imprevisíveis, 

incontroláveis, modificadoras de pretensões previstas na origem, no planejamento, na 

idealização das coisas. 

Nesse cenário, o que as organizações informam durante uma crise, via notas oficiais, é 

questionado, especialmente nas mídias sociais (Facebook, Twitter, Youtube) pelos cidadãos 

fortalecidos. Por isso, a informação correta nestes momentos é fundamental para minimizar os 

efeitos negativos e preservar a imagem e a reputação da empresa. Se antes a preocupação e o 

questionamento era “Por que dar satisfações à mídia?”, como sugere Nogueira (1999, p.56), 

hoje, a tendência é nos perguntarmos “Por que dar satisfação à sociedade?”. Afinal, tudo o 

que uma organização consegue ao sonegar informações é que seu ponto de vista não seja 

apresentado à sociedade. E mais, corre o risco de que outros atores sociais se apropriem do 

processo de esclarecimento e divulgação dos fatos. No caso do Playcenter, por exemplo, o 

parque teve que se mobilizar para dar satisfação a vários setores da sociedade: polícia técnico- 

científica, polícia civil, polícia militar, aos visitantes, aos feridos e familiares, à própria 

imprensa, aos funcionários, enfim, aos diversos públicos envolvidos no processo de crise. 

Como ressalta Rego (1986, p.21): 
 

[...] a audiência deve ser vista como uma entidade ativa, que procura aquilo que 

quer, que rejeita assim como aceita ideias formuladas pelos meios de comunicação, 
que interage com os membros de seus grupos sociais, e que testa a mensagem 
transmitida pelos meios, falando sobre elas com outras pessoas e comparando o 
conteúdo de um meio com o de outros. 
 

Isso é uma realidade irrefreável. Os cidadãos da contemporaneidade não estão mais 

submetidos a uma mediação centralizada pela imprensa e por canais oficiais e tradicionais de
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comunicação em processos de divulgação e retratação de acidentes, como os do Playcenter. 

Há uma nova dinâmica na propagação dos fatos e, por isso, nunca a prestação de contas à 

sociedade foi tão fundamental e estratégica. É pelas mãos dos cidadãos, muitas vezes, que as 

empresas, os políticos, figuras públicas, ONGs etc têm seus episódios críticos divulgados 

Sendo assim, é questão estratégica e vital, agir com transparência. As empresas podem, como 

propõe Lucas (2004, p.18), “oferecer fatos que demonstrem seu visível comprometimento 

com soluções para o problema. Quanto mais a empresa mergulhar na inércia, mais o que 

ficará em evidência é o ônus crescente que ela produziu para a sociedade”. Por outro lado, 

levar em conta os anseios de esclarecimento da sociedade pode minimizar o impacto negativo 

de uma tragédia real ou anunciada. Um exemplo típico são os casos de recall de indústrias 

automobilísticas. 

Dentro dessa perspectiva, o Playcenter foi bastante feliz ao responder rapidamente, 

tanto para a sociedade quanto para as autoridades, sobre as questões relativas aos episódios de 

2010 e 2011. Em 2011, diante da gravidade dos fatos, os funcionários abatidos também 

receberam atenção especial do grupo gestor. Ainda assim, os sucessivos desgastes à imagem 

do empreendimento, iniciados com a perda de atratividade a partir da década de 90: os boatos 

sobre o fechamento do parque, as disputas pelo terreno decorrente da valorização da área onde 

o Parque estava instalado, a exposição negativa da marca em função de eventos noturnos mal 

organizados na primeira metade dos anos 2000, o aumento da concorrência de outras formas 

de entretenimento (como a própria internet, jogos eletrônicos, shoppings centers) e a 

ocorrência de dois acidentes em menos de um ano levaram o empreendimento a mergulhar na 

mais séria crise de sua história. 

O fato é que, nas relações atuais, privilegia-se a interatividade, a transparência, mas 

também cobra-se uma conduta ética e responsável no dia a dia das organizações. Nesse 

contexto, poucas são as empresas que estão preparadas para ouvir, especialmente críticas 

contundentes e questionadoras que ocorrem em processos de crise ou, até mesmo, fora deles. 

Poucas são as companhias que estão dispostas a atuar com transparência em cenários críticos. 

Em situações de crise, considerando que as informações são transmitidas cada vez mais pelos 

atores sociais que se comunicam entre si, nada mais sensato por parte das organizações do 

que, com agilidade, munirem de dados suficientes e claros esses cidadãos, a fim de que os 

estragos à imagem e à reputação das empresas que se encontram na berlinda não venham a ter 

desdobramentos mais desastrosos. Alinhando-se à Rego (1986) e Certeau (2008), Noedström
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e Ridderstrale (2001, p.46) também salientam que a visão do consumidor/cliente passivo, 

manipulado e à mercê das organizações, já não encontra espaço em nossa sociedade. Os 

autores nos propõem que: 

O cliente, o funcionário e o cidadão crédulos, fiéis e humildes não existem mais. 
Os eleitores estão desafiando os políticos; os subordinados estão desafiando os 
gerentes; os estudantes estão desafiando os professores; os pacientes estão 
desafiando os médicos; os filhos estão desafiando os pais; os clientes estão 
desafiando as empresas; e as mulheres estão desafiando os homens [...] Agora o 
poder pertence às pessoas. 
 

A interatividade torna possível aos cidadãos solicitar informações, expressar opiniões 

e pedir respostas pessoais às organizações. Um ponto importante a se notar é que, ao contrário 

de algumas previsões pessimistas de que a internet poderia causar a alienação do mundo real, 

a interação social na internet parece intensificar as relações sociais já existentes. Como sugere 

Castells (2003,p.99-100): “a internet foi apropriada pela prática social em toda a sua 

diversidade, embora essa apropriação tenha efeitos específicos sobre a própria prática social”. 

O autor argumenta ainda que a internet: “é uma extensão da vida como ela é, em todas as suas 

dimensões e sob todas as suas modalidades”. 
 
 
 
 

1.5. Novas formas de circulação da notícia 
 
 

O século XIX foi um período de muitas inovações midiáticas, a começar em 1837 pelo 

telégrafo elétrico; em 1875, o telefone; em 1899, o cinema; em 1900, o telégrafo por ondas 

horizontais. Em 1964, o primeiro satélite de comunicação, o Telstar, revolucionou nossa visão 

de mundo e instaurou um espaço de informação cobrindo todas as áreas do planeta. No século 

XX foi a vez da chegada das tecnologias digitais e das redes telemáticas. O que chamamos de 

novas tecnologias de comunicação e informação surge a partir de 1975, com a fusão das 

telecomunicações analógicas com a informática, possibilitando a veiculação, sob o mesmo 

suporte – o computador – de diversas formatações de mensagens. Essa revolução digital 

implicou, progressivamente, a passagem da mídia de massa, cujos símbolos são a TV, o rádio, 

a imprensa e o cinema, para formas individualizadas de produção, difusão e estoque de 

informação. Como propõe Lemos (2010, p.68-69):
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As novas tecnologias de informação devem ser consideradas em função da 

comunicação bidirecional entre grupos e indivíduos, escapando da difusão 
centralizada da informação massiva. Várias tecnologias comprovam a falência da 
centralidade dos media de massa: os videotextos, os BBSs, a rede mundial Internet em 
todas as suas particularidades (Web, wap, chats, listas, MUDs....). Em todos estes 
novos media estão embutidas noções de interatividade e de descentralização da 
informação. 
 

O fato é que o fluxo da comunicação está sofrendo profundas alterações. De uma 

comunicação um para todos, como a proposta pelos meios de comunicação de massa, como a 

televisão e o rádio; ou um a um, com a realizada através do telefone; agora, a comunicação se 

faz em rede, todos com todos, de forma instantânea e facilitada pela Internet. Marshall 

McLuhan, o guru canadense da mídia, como mencionamos anteriormente, já havia 

vislumbrado esse cenário quando declarou que as fotocopiadoras fariam do homem comum o 

seu próprio editor. Ele não podia imaginar, entretanto, as perspectivas mais amplas abertas 

pela Internet, pelos computadores pessoais e, principalmente pelas redes sociais online. Cada 

um deles oferece variações sobre o tema da libertação dos indivíduos e dos grupos da 

dependência da mídia centralizada. Juntas, essas tecnologias expandem as possibilidades de 

iniciativa pessoal na criação, armazenamento e distribuição de informações. Há uma transição 

revolucionária no poder da informação. Constata-se que não há ninguém no controle da 

informação nas redes sociais online. 

Pela primeira vez na história, as tecnologias de comunicação passaram a permitir a 

interação, a colaboração e intercâmbio de informações em tempo real, sem as barreiras da 

distância física ou de processos lineares, introduzindo uma nova fase no processo 

comunicacional. Com a chegada da segunda geração da internet, também chamada de social 

media ou web 2.0, a cultura comunicativa da sociedade foi afetada e foram revelados novos 

padrões comunicativos. 

O conceito de audiência ativa ganhou força e os públicos se tornaram agentes em 

busca de informação, ancorados por programas que facilitam esse processo, como os sistemas 

de busca e as plataformas de relacionamento. As tecnologias estão disponíveis, em sua maior 

parte gratuitamente, e não exigem competência técnica, ao contrário, suas interfaces 

autoexplicativas estão ao alcance de todos, bastando, para tanto, o acesso à Internet. Pelo 

exposto, podemos perceber que as redes sociais online podem acrescentar uma poderosa 

dimensão democrática à sociedade. A diferença essencial nesse novo contexto, como propõe
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Alex Primo (2007, p.11), é “que não apenas se recebe o que o polo emissor transmite, mas 

também se pode buscar a informação que se quer”. Na realidade, pode-se interagir. 

Através dessa nova forma de se comunicar, os cidadãos exigem seus direitos de 

operadoras de telefonia, lojas de comércio eletrônico, bancos, estatais, e, até mesmo dos 

parques de diversão. Como propõe Canclini (2006, p. 225), “as condições em que a sociedade 

civil pode falar consigo mesma mudaram estruturalmente”. O autor salienta que, nos últimos 

anos, não são poucos os fatos do cotidiano que tem percorrido as redes sociais online, 

chegando à grande imprensa, dentro da frenética dinâmica desses canais. Alguns são de maior 

impacto, como a morte da garota ao cair do La Torre Eiffel, no parque de diversões Hopi 

Hari, ou o acidente no Playcenter, em abril de 2011, que deixou pessoas gravemente feridas. 

Outros são de menor relevância, mas, da mesma forma, terminam ganhando grande 

visibilidade, como o episódio do Colégio Arquediocesano, na capital paulista, que ficou 

conhecido como “A Revolta do Pão de Queijo”63 e que abarcava as reivindicações dos alunos 

contra o aumento do preço desse alimento na cantina desta escola. A sociedade civil está se 

mobilizando, se organizando e se movimentando para contestar as injustiças. Os 

consumidores estão mais atentos e dispostos a lutar por seus direitos. Como afirma Bueno 

(2003, p. 13), 
 

Na sociedade da informação, não se pode escamotear a verdade, sob pena de 

comprometer, definitivamente, a imagem. Quase sempre, a opinião pública 
penaliza mais as organizações que escondem os erros do que aquelas que os 
assumem e tomam medidas concretas para superá-los, porque, afinal de contas, as 
falhas acontecem muitas vezes à revelia do esforço das organizações. 
 

Essa tendência de comunicação pela internet via redes sociais online, vem se 

fortalecendo mais especificamente a partir de 2000. Segundo Rüdiger (2011, p.18), as mídias 

sociais seriam: 

(...) plataformas de comunicação que as pessoas sem conhecimento especializado 

se habilitam a operar mais ativamente com seus equipamentos e em que passam a 
interagir individual e colaborativamente umas com as outras, tais como Facebook 
(2004), e o Youtube (2005), ou o Orkut (2004) e o Twitter (2006). 
 

O fato é que, como afirma Castells (2005, p.40), “as redes interativas de computadores 

estão crescendo exponencialmente, criando novas formas e canais de comunicação, moldando 

 
 
63 PROTESTO de estudantes em escola de SP vira assunto mais comentado na web. Portal G1. São Paulo, 17 fev 
2011. Disponível em <http://g1.globo.com/jornal-da-globo/noticia/2011/02/protesto-de-estudantes-em-escola- 
de-sp-vira-assunto-mais-comentado-na-web.html>. Acesso em 24 mar 2012.
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a vida e, ao mesmo tempo, sendo moldadas por ela”. Percebemos, assim, que a expansão das 

comunicações, bem como as novas formas de comunicação emergentes na sociedade 

contemporânea, podem gerar importantes associações entre os atores sociais, ainda que em 

grupos minoritários e marginais, mas com informações e poder de debate capaz de amplificar 

as crises organizacionais, como no caso da Revolta do Pão de Queijo, exemplo já mencionado 

anteriormente, quando as reivindicações dos alunos chegaram ao Jornal da Globo64, um dos 

mais prestigiados telejornais do País. 

Por estarem conectados por interesses específicos, aglomerados em torno de gostos, 

ideias que os motivam, os atores sociais tornam-se mais fortalecidos e focados em seus 

objetivos. Se em outros tempos o jornal era o meio de comunicação mais relevante para o 

homem, hoje, esse cenário se reconfigura. A célebre frase de Hegel “o jornal é a oração 

matinal do homem moderno”, reflexo do vínculo existente entre o jornalismo e o cotidiano, 

hoje teria que ser readaptada, pois parece que a Internet passa a ser a oração matinal desses 

novos atores sociais. Entretanto, o que queremos aqui chamar a atenção é para o fato de que a 

notícia sempre teve um papel relevante e ordenador no cotidiano do homem. Ramonet, numa 

visão conservadora, chega a afirmar que, 
 

Se a imprensa, a rádio e a televisão dizem que alguma coisa é verdadeira, isto se 

impõe como verdade mesmo que seja falso! O receptor não possui outros critérios 
de avaliação, pois, como não tem experiência concreta do acontecimento, só pode 
orientar-se confrontando os diferentes meios de comunicação (apud MARSHALL, 
2003, p.55). 
 

Não partilhamos dessa posição, ainda que consideremos a importância desses canais 

de comunicação. Poderemos observar essa realidade em nossas análises. Porém, assumir tal 

postura seria renegar o papel dos atores sociais na constituição ativa de uma sociedade mais 

democrática, ideia que perseguimos, ainda que de maneira atenta e crítica. O que 

concordamos é que o texto jornalístico tem um conteúdo que remete o leitor a uma 

experiência vivida no seu dia a dia (seja ele apresentado na forma impressa ou veiculado por 

meio da mídia eletrônica). As referências ao cotidiano são a grande essência do noticiário, o 

que o liga ao público. A cultura do cotidiano ganha papel fundamental na elaboração e 

eficácia do noticiário, caso contrário o noticiário cai num vazio. 
 
 

64 Jornal da Globo. Dispinível em: < http://www.youtube.com/watch?v=OAfqxF4PAas>. Acesso em 12 

fev.2012.
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O que é notícia? O que rompe a linearidade. Na verdade, em termos jornalísticos, a 

queda de um avião como o da TAM em 200765 representa um paradoxo dramático. O recente 

episódio do ex-aluno que assassinou crianças na escola em Realengo, no Rio de Janeiro, em 

abril de 201166, é notícia, e a própria queda dos visitantes do alto do brinquedo do Playcenter. 

Alguém tem que atenuar fatos tão dramáticos como estes. Alguém tem que prestar 

esclarecimentos à sociedade. Esse foi o papel do jornalista por muito tempo. Era a imprensa 

que se encarregava de sair em busca de respostas para os fatos do cotidiano: houve falha 

mecânica no avião, houve falha humana? O que motivou o jovem a cometer crime de tamanha 

violência? Houve falha técnica no brinquedo? As respostas, através da notícia, visaram, por 

muito tempo, confortar, com teor de “verdade”, o inconformismo das pessoas. 

Ao informar sobre o mundo, durante séculos, o jornal ordenou o mundo para o leitor e 

fez com que o cotidiano passasse a ocupar lugar nas páginas dos periódicos. A midiatização 

tem colocado a lógica da mídia como “organizadora da sociedade”, como direcionadora na 

construção da realidade social. Trata-se de uma forma a partir da qual a sociedade se constrói, 

se configura e utiliza padrões para ver e fazer as coisas e para articular as pessoas. Não é por 

acaso que as mensagens jornalísticas têm forte ligação com o cotidiano (roubos, catástrofes, 

assassinatos, atropelamentos). 

O jornal conviveu nas últimas décadas com o rádio e com a TV. Os cidadãos se 

pautaram pelas notícias veiculadas por esses veículos de comunicação de massa, cuja 

tecnologia, graças aos recursos eletrônicos, permite uma comunicação rápida entre emissores 

e receptores, separados por grandes distâncias. 

Porém, agora, diante do advento da internet, surgem as redes sociais online e uma 

nova forma de veiculação de informação em tempo real. Como afirma Santos (2009, p.43), “o 

que distingue a tecnologia dos meios massivos das novas tecnologias da comunicação é a 

possibilidade que estas últimas oferecem de interação dos sujeitos com as máquinas”. Assim, 

assistimos aos internautas postando vídeos a partir do local dos fatos, de seus celulares, no 

Youtube. Comentam episódios dos mais diversos, até mesmo a passagem de um rato pela 

praça de alimentação de um dos shoppings mais elitizados de São Paulo, o Shopping 

 
 
 
65 AVIÃO da TAM acidente de São Paulo. Disponível em < http://www.youtube.com/watch?v=wSghfWXW06k 
&feature=related>. Acesso em 29 dez 2012. 
66 MASSACRE na escola RJ mostram atirador e crianças fugindo em corredor. Disponível em < 
http://www.youtube.com/watch?v=2tmZHlKu_7c&feature=fvst>. Acesso em 29 dez 2012.
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Iguatemi67. Tais fatos se tornam notícia motivada pela repercussão desses acontecimentos no 

Twitter e em outras redes sociais online. A informação, em tempo real, é veiculada pelos 

próprios atores sociais. 

Observa-se, assim, que vivemos num clima paradoxal, pois os jornalistas se pautam 

pelo Twitter de seus leitores, ou, até mesmo, pelo Twitter do Corpo de Bombeiros, como ficou 

evidenciado no caso do acidente no Playcenter no Double Shock, que teremos oportunidade 

de analisar no decorrer dessa dissertação, mais especificamente no Capítulo VI. Os cidadãos, 

por outro lado, reproduzem, via Twitter, as notícias dos jornais e dos portais de rádio e TV, 

ecoando os fatos, como também poderemos comprovar no corpo das explanações do presente 

trabalho. A comunicação via Twitter permite que pessoas comuns se transformem em 

emissores de informações que podem ser assimiladas por outras pessoas que as julgam 

relevantes. 

Ainda que a divulgação dos processos de crise, hoje, não esteja alicerçada tão somente 

nas redes sociais online, observamos que esses momentos críticos para as organizações são 

potencializados pela interatividade que se processa por meio dessas novas mídias. A 

credibilidade dos noticiários de TV, e especialmente de alguns veículos da mídia impressa, 

ainda é uma realidade. Esses canais ainda são importantes fontes de informação para a 

sociedade. Porém, não raramente, vemos as tragédias dos parques, os acidentes com aviões, as 

catástrofes ecológicas etc, veiculadas pelos grandes grupos de Comunicação, como Rede 

Globo, reproduzidas pelos atores sociais via, Youtube, Twitter ou Facebook. São as 

informações veiculadas pelos grupos de comunicação, reproduzidas na íntegra ou com 

comentários agregados pelos cidadãos, via Internet, que têm ampliado a repercussão das 

crises. Hoje, ocorrem narrativas transmidiáticas, que acontecem em diferentes plataformas, 

expandem a crise central e criam vínculos entre os atores sociais. Além disso, a internet 

propicia o garimpo da mesma notícia em diferentes lugares. 

Mas, em meio a tantas informações, não estaríamos sendo induzidos a pensar que 

sabemos o que nem imaginamos ter conhecimento? Não estaríamos nos distanciando da 

verdade dos fatos que tanto percorremos? Como propõe Sylvia Moretzsohon (2007, p.2), em 

seu artigo Jornalismo e Esclarecimento, hoje, temos a superexposição que substitui a cegueira 

pela treva à cegueira pelo excesso de luz. A autora nos orienta que “[...] diante do que estava 

 
67 RATO no Shopping Iguatemi. Veja São Paulo. São Paulo, 25 jan 2011. Disponível em: 
<http://www.youtube.com/watch?v=7F_TRgGSH-s>. Acesso em: 5 jul 2011
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oculto, podíamos ser levados a saber que ignorávamos, e com isso despertar para a 

necessidade de saber; pela aparência da visibilidade total, somos levados a ignorar que não 

sabemos, e nos consolamos nessa ilusão do saber”. 

Sobre esse ponto, em entrevista concedida ao jornal Folha de S.Paulo, em 2009, 

Martín Barbero68 reforça: 
 

Temos acesso a tantas coisas e tantas línguas que já não sabemos o que queremos. 
Hoje há tanta informação que é muito difícil saber o que é importante. Mas o 
problema para mim não é o que vão fazer os meios, mas o que fará o sistema 
educacional para formar pessoas com capacidade de serem interlocutoras desse 
entorno; não de um jornal, uma rádio, uma TV, mas desse entorno de informação 
em que tudo está mesclado. Há muitas coisas a repensar radicalmente. 
 

Uma das questões mais debatidas na atualidade é a dificuldade que temos de 

transformar informação em conhecimento. Hoje temos muita informação, que nos chega com 

grande facilidade pela Internet e por tantos outros meios de comunicação. Há mecanismos 

sofisticados de busca, como o Google, mas, como afirma Morin (2004, p. 12) “[...] o 

conhecimento é resultado da organização da informação”. Ao realizar tal afirmativa, o autor 

conclui que “[...] temos excesso de informação e insuficiência de organização, logo carência 

de conhecimento”. 

Longe de querer questionar o poder mobilizador das redes sociais virtuais, e 

reconhecendo a interferência das manifestações cotidianas dos atores sociais através desses 

canais, na projeção de seus valores, anseios, expressões e aspirações, é importante ressaltar 

que o que presenciamos é um grande conflito entre facilidade de acesso à comunicação, 

proporcionada pelas novas tecnologias, e a qualidade de informação repercutida nessas 

mídias. E em processos de crise, isso se torna bastante relevante. 

É preciso que se observe que a comunicação midiática se define pela antecipação das 

realidades através das tecnologias e o que se propõe analisar neste trabalho são os processos 

comunicacionais em momentos de crise sob a perspectiva da vida cotidiana, lembrando que, 

quando observamos as redes sociais online, estamos diante de um cenário repleto de 

mediações. 
 
 
 

68ESSENFELDER, Renato. Comunidades falsificadas. Folha de S. Paulo. In: SALES, Roberta. Dos meios as 
mediações. Disponível em <http://blogln.ning.com/profiles /blogs/dos-meios-as-mediacoes>. Acesso em 29 dez 
2012.
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Dessa forma, se hoje, por um lado, presenciamos nas redes sociais a reprodução do 

fenômeno ordenador dos fatos pelas mãos dos cidadãos, pelo olhar dos internautas, por outro, 

cabe perguntar: como fica essa nova “ordem” quando as notícias passam a ser propagadas em 

larga escala na desordem da Internet, sem apuração? Posts com informações tendenciosas, 

incorretas, como procuraremos evidenciar no decorrer de nossa análise nos próximos 

capítulos, não fariam parte do texto de um jornalista (pelo menos não dos mais profissionais). 

Dificilmente um profissional da imprensa se posicionaria com a emoção que os atores sociais 

imprimem em seus comentários, com tanta parcialidade diante de uma notícia. São, muitas  

vezes, manifestações sem a contrapartida da apuração dos fatos. As informações veicula das  

pelos internautas comuns, sem o preparo técnico para lidar com a informação, podem estar  

sujeitas a distorções que, em caso de crises, comprometam sobremaneira a imagem das 

 organizações. 

Nesse sentido, se processos como esses já são bastante conturbados de uma maneira 

geral se acompanhados por profissionais com preparação técnica, como jornalistas, o que se 

dirá da “cobertura” feita com a entrada desses novos porta-vozes da informação, que 

propagam um complexo episódio de crise organizacional via redes sociais virtuais? O que se 

ganha e o que se perde nesse novo cenário? 

Por outro lado, reforçando nossa posição quanto à importância de se dar voz aos atores 

sociais, vale ressaltar que a imprensa, que esteve responsável por propagar a notícia e levar 

aos leitores as informações diárias, ordenando e orientando a percepção de mundo dos 

indivíduos por séculos, talvez não tenha condições realmente de levar aos leitores a verdade 

dos fatos, especialmente no ritmo frenético de produção do jornalismo contemporâneo. Cabe 

a pergunta: Estaria o profissional de imprensa, o jornalista, isento de emoções, 

verdadeiramente comprometido com a ética, desvinculado das amarras do sistema, a ponto de 

fazer chegar ao leitor, aos cidadãos, a verdade dos fatos? 

Como propõe Guedes (2004, p.6): “O jornalismo precisa exercer uma busca constante 

pela verdade, uma maneira de mostrar a notícia de uma forma responsável para que a 

audiência se sinta bem por estar sabendo e sendo informada sobre a realidade contida nos 

fatos”. Desde que se configurou como atividade industrial, em meados do século XIX, o 

jornalismo vive sob uma permanente tensão, que vem sendo agravada com a Internet e as 

mídias sociais. Muitas vezes, o que se consome é velocidade e não mais notícia. O jornalista 

passou a concorrer pelo furo de reportagem com o próprio cidadão. Se pensarmos que
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produzindo em ritmo industrial, inserido na mesma lógica do sistema e do tempo real, o 

jornalismo é uma  atividade  comprometida  como qualquer outra com o sistema e que não 

cabe se falar em isenção, fica ao cidadão um alerta: a informação está, cada vez mais, por toda 

parte, mas a verdade cabe a cada um encontrar a sua.
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CAPÍTULO IV: A CAMINHO DA CRISE 

 
 
 

1.1. Acidente no Looping Star 
 
 

Como já exposto, no dia 23 de setembro de 2010, quinta-feira, por volta das 12h40, 

houve um acidente na montanha russa Looping Star, no Playcenter, que deixou 16 pessoas 

feridas, sendo uma em estado grave. O episódio ganhou repercussão na mídia, mas os efeitos 

desse acidente, em pouco tempo, foram normalizados. Neste capítulo, damos os primeiros 

passos para compreender nosso objeto de estudo: a crise ocorrida em abril de 2011, no 

brinquedo Double Shock. 

Entendemos, porém, que, para avançarmos em nosso trabalho, faz-se necessário 

lançarmos nosso olhar atentamente sobre esse acidente ocorrido em 2010, pois, como 

observaremos, tal fato levaria o Playcenter, sete meses depois (abril de 2011), diante da 

fatalidade de um novo acidente, a um dos períodos mais críticos de toda sua história, tanto em 

termos de gestão administrativa quanto de gestão da Comunicação organizacional. Mais do 

que deixar uma contribuição para o segmento de parques de diversão, no que tange à gestão 

da Comunicação em processos críticos, nossas análises têm a pretensão de contribuir para 

orientar gestores de Comunicação de empresas dos mais diversos segmentos sobre práticas 

assertivas e desafios em processos complexos de gestão da Comunicação. 

Cabe inicialmente lembrar que o acidente do Looping Star foi decorrente de uma falha 

nos freios do brinquedo (embora, tecnicamente, o laudo oficial tenha sido inconclusivo). O 

“trem” que estava chegando à plataforma colidiu com o que estava parado, deixando 16 

feridos, na maioria crianças que participavam de uma excursão de um colégio. Aliás, é 

importante ressaltar que, na data em questão, o Parque encontrava-se fechado ao público e 

operando apenas com excursões, prática que, nos últimos anos, era uma das principais fontes 

de receita do empreendimento, como já explicitado no capítulo II. Segundo informações do 

próprio site do Playcenter, o Looping Star chegava a se deslocar a uma velocidade de 90 km/h 

e tinha altura de 23 metros. O trajeto de 592 metros era percorrido em menos de dois minutos, 

o que nos dá uma dimensão do impacto da batida do “trem” em movimento no parado. 

A gestão da Comunicação durante a crise foi bem conduzida, porém, algumas falhas 

foram cometidas no decorrer do processo. O Playcenter, por exemplo, deveria ter acionado,
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imediatamente, a Polícia Militar, que aciona a Polícia Civil e Técnico-Científica em casos 

como esse. Entretanto, isso não ocorreu. O delegado Marco Aurélio Batista, do 23º Distrito 

Policial (Perdizes, São Paulo), responsável pelo caso, foi procurado pela imprensa sem antes 

ter sido informado do acidente pelo próprio Parque. Tal fato o motivou, pela nossa 

observação, a um posicionamento mais incisivo e a declarações mais contundentes, e, até 

mesmo, desalinhadas em relação ao discurso do Parque. 

Em matéria publicada no jornal O Estado de S. Paulo, em 29 de setembro de 2010, um 

dia após a ocorrência da perícia no brinquedo, o delegado manifestou sua contrariedade por 

não ter sido avisado do episódio. A reportagem diz: “Batista quer descobrir por que as 

Polícias Civil e Militar, além do Corpo de Bombeiros, só foram informadas sobre a ocorrência 

seis horas depois de ela ter acontecido” 
69. 

O discurso utilizado pelo Playcenter, na ocasião, para a demora em comunicar as 

autoridades foi de que priorizou o atendimento aos visitantes. Além disso, justificou-se 

dizendo que contava com dois bombeiros de plantão, uma brigada de incêndio com 60 

integrantes para suporte em situações críticas, duas ambulâncias com motoristas habilitados, 

ambulatório próprio e equipado com desfibrilador, um médico, uma enfermeira e três 

assistentes para o suporte às vítimas. Ainda assim, o Parque deveria ter acionado as 

autoridades. Isso é uma obrigação em casos de acidentes com vítimas. 

Mas, se não houve aviso imediato às autoridades, por outro lado, não ocorreu 

negligência no socorro às vítimas, como foi relatado pelos próprios envolvidos no episódio 

em várias matérias publicadas na grande imprensa. Ainda assim, há algumas reportagens que 

apontam a demora do Parque em avisar os familiares sobre a ocorrência como um ponto 

crítico. Foi o caso do jornal Diário de São Paulo que, trouxe a reportagem “Pais só souberam 

do acidente quatro horas depois” 70, que mereceu destaque na capa do periódico. A matéria, 

de conotação negativa, aborda a demora no aviso aos familiares das vítimas e questiona 

também o fato de o Playcenter não ter avisado nem a Polícia e nem o Corpo de Bombeiros. 
 
 
 
 
 

 
69 SPINOSA, Marcela. Playcenter: Polícia suspeita de falha no freio da montanha-russa. O Estado de S.Paulo. 
São Paulo: 29 set 2010. Caderno Cidade, p.C5. 
70 ZAMITH, Henrique da Costa. Pais só souberam do acidente do Playcenter 4 horas depois. Diário de São 
Paulo. São Paulo: 25 set 2010. p. P13. 
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1.2. Visão geral da exposição do episódio na mídia 

 
 

No que se refere à auditoria geral das matérias relativas ao acidente do Looping, cabe 

ressaltar que foram recuperadas pela assessoria de imprensa da marca 310 matérias (entre 

veículos impressos, de rádio e TV). Decorrida a primeira semana após o acidente, o tema 

perdeu espaço na mídia, só voltando pontualmente em comentários esporádicos, ou por 

ocasião do segundo acidente, quando os fatos foram rememorados. 

Para dar andamento à análise do episódio, buscamos verificar a propagação dos fatos 

na mídia (número de matérias) e realizamos algumas reflexões sobre as 310 matérias 

recuperadas, tais como: 

•  Matérias recuperadas por tipo de mídia (impressa, televisiva, rádio, online); 

•  Matérias por região (quais as praças que deram atenção ao episódio); 

•  Dias de maior repercussão do acidente 

•  Total de matérias negativas e matérias que se ativeram ao episódio de forma noticiosa. 

Pela riqueza de material e por nos interessar muito mais como objeto de estudo o 

acidente ocorrido no Double Shock, em abril de 2011, não nos estenderemos nas análises do 

presente acidente, pois não é nosso objetivo principal. Utilizaremos o material, entretanto, 

para dar apoio ao estudo principal. Faremos também um recorte, no decorrer de nossa 

explanação, e observaremos 222 (das 310 matérias) relativas aos veículos impressos e online, 

para aprofundar nossa reflexão. Essas notícias serão observadas sob as seguintes perspectivas: 

•  Menção ou não da marca Playcenter no título das reportagens 

•  Veículos impressos que destacaram a notícia com chamada de capa no dia seguinte à 

ocorrência. 

•  Número de reportagens publicadas com foto (do parque, do brinquedo). 

•  Principais porta-vozes ouvidos no decorrer do processo 

No escopo de nossa pesquisa, algumas matérias serão utilizadas, ainda, para compor 

nossa percepção no que tange ao episódio e ao posicionamento de determinados veículos, por 

linha editorial, como poderemos conferir mais adiante. 

Antes de avançarmos, porém, é importante retomarmos aqui a constatação de que as 

crises estão presentes na história de muitas organizações. Como já dissemos no Capítulo III, 

imaginar que ao longo de décadas de atuação em segmentos como: aviação, exploração de
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petróleo, farmacêutico, entretenimento, entre outros, as empresas não estarão expostas a riscos 

e percalços é um equívoco. Porém, trabalhar para que tais incidentes não ocorram é dever de 

toda a instituição pública ou privada comprometida com seus stakeholders. 

O que verificamos no Playcenter em setembro de 2010, a nosso ver, foi uma crise de 

imagem, que não comprometeria a reputação da marca, não fosse a fatalidade, sete meses 

depois, de novo acidente. A empresa tinha uma história anterior de quase quatro décadas 

como organização atuante no segmento de entretenimento. O Playcenter representou um 

marco para história dos parques profissionalizados no País, ou seja, sempre foi reconhecido 

como pioneiro por trazer ao Brasil lazer e entretenimento com o mesmo conceito dos grandes 

centros de diversão dos Estados Unidos e da Europa. 

É importante observar que, apesar da gravidade dos fatos ocorridos em 2010 e 2011, 

historicamente, o Playcenter não teve uma trajetória ligada a acidentes fatais (vide tabela 1: 

Histórico de Acidentes, na p.41). As crises dos últimos anos estiveram muito mais voltadas à 

questão da perda de atratividade do espaço, redução de área e problemas com o terreno (em 

função da valorização da região da Barra Funda, na capital paulista), além de problemas 

pontuais em eventos noturnos. 

Sendo assim, pelo fato de não haver uma ocorrência significativa de acidentes na 

trajetória do Parque, a imprensa, bem como toda sociedade, parecia estar, naquela 

oportunidade, dando um crédito à organização. Como bem observa Luciane Lucas (2004, 

p.37), o “antes” fala muito sobre uma empresa e, dessa maneira, pode fazer com que a 

transição por um período de crise seja menos custosa. Assim, o Playcenter conseguiria 

superar esse episódio e o negócio rapidamente voltaria à normalidade. 

Como sugere Lucas (2004), acidentes acontecem e não destruirão a credibilidade de 

uma companhia se ela tiver alicerçado suas posturas cotidianas em uma política de 

transparência, ética e boa vontade com seus clientes, sociedade e imprensa. Como exposto no 

capítulo teórico da presente dissertação, a trajetória de uma organização é muito importante 

para dar sustentação a ela num momento de dificuldade. Nesse sentido, o baixo índice de 

acidentes anteriores, o bom relacionamento mantido historicamente com a imprensa, a 

tradição do Parque e a forma transparente como o incidente foi conduzido parecem ter sido 

pontos levados em conta pelos jornalistas em 2010. 

Tal crédito pode ser conferido, por exemplo, em comentário de Luciano Faccioli, no 

programa SP no Ar, da TV Record, que foi veiculado em 24 de setembro de 2010: “O
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Playcenter é tradicional e é um dos parques mais conhecidos de São Paulo e do Brasil há 

tantos anos”, afirma o apresentador na reportagem. E ele continua dizendo ter certeza de que a 

direção do parque daria uma satisfação pública aos que "continuarão indo ao parque” 
71. 

De qualquer forma, o importante a se observar é que as crises geram desdobramentos 

efetivos que vão além dos arranhões na imagem. Com o Playcenter não foi diferente: houve, 

nos primeiros três meses, queda no movimento, queda de receita, perda de credibilidade junto 

a alguns públicos (como, por exemplo, as escolas que realizavam excursões no local), 

conforme informou o próprio sócio e fundador do Parque, Marcelo Gutglas, durante entrevista 

realizada para esse trabalho em 31 de outubro de 2012. E o pior, o crédito, o bônus, com a 

sociedade e com a imprensa foi utilizado pelo Parque, que se veria diante de questionamentos 

mais incisivos na nova crise de 2011. 
 
 
 
 

1.3. Os números da crise 
 
 

Das 310 matérias auditadas, entre 23 e 29 de setembro, 68% foram de repercussão 

nacional. Esse número deve-se ao fato da expressiva reprodução do episódio em veículos 

online, de alcance nacional. A importância da internet na propagação de processos de crise na 

contemporaneidade por áreas mais amplas e públicos diversos é inegável. Há dez ou quinze 

anos, não teríamos a divulgação instantânea de um episódio como esse e aos gestores seria 

dado mais prazo para articular uma resposta à sociedade e apurar os fatos. 

Hoje, porém, por meio das novas tecnologias da informação e comunicação, do 

telefone móvel, das redes sociais online, há ampla divulgação dos fatos em segundos. 

Embora nesse episódio não tenhamos auditado os posts das redes sociais online, como 

faremos mais adiante ao falar do acidente no Double Shock, a importância do papel da Web 

pode ser evidenciada. 

Outra questão relevante no que tange à internet é que, devido aos mecanismos de 

busca na Web, episódios de crises anteriores de outros parques72 foram levantados na mídia, 
 
 
71 ACIDENTE no Playcenter. Programa SP no Ar. Record. 24 set 2010. Disponível em 
<http://www.youtube.com/watch?v=PCj8vU2gHLg>. Acesso em 14 fev 2012. 
72 ACIDENTE no Playcenter, em SP, fere 16; veja outros acidentes em parques de diversão. Folha.com. 23 set 
2010. Disponível em <http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/803786-acidente-no-playcenter-em-sp-fere-16- 
veja-outros-cidentes-em-parques-de-diversao.shtml>. Acesso em 10 fev 2012
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com facilidade, colocando na berlinda, não só o Playcenter, mas todo o segmento de parques. 

Em matéria publicada pela Folha de S. Paulo, em 23 de setembro de 2010, “Acidente no 

Playcenter, em SP, fere 16; veja outros acidentes em parques de diversão”, houve um amplo 

resgate do histórico de acidentes no segmento. 

Percebemos, assim, que fatos passados ficam marcados na história das organizações, 

e, até mesmo, dos segmentos que abrangem essas organizações, como no caso da indústria de 

parques. O acesso à vida pregressa das empresas está ao alcance de todos, num simples 

“google”. Como esclarece Argenti (2011, p. 257): 
 

Trinta anos atrás, esses eventos receberiam alguma atenção nacional, mas 

provavelmente teriam ficado confinados às regiões ou áreas específicas em 
que ocorreram. Hoje em dia, por causa das mudanças na tecnologia e da 
mídia, qualquer crise corporativa tem cobertura em questão de horas das 
mídias nacional e internacional [...]. Portanto, um ambiente de mídia mais 
sofisticado e uma nova ênfase da tecnologia nos negócios criaram a 
necessidade de uma resposta mais sofisticada às crises. 
 

Das 310 matérias auditadas, 124, ou 40% do total, foram divulgadas em sites de 

notícias, conforme atesta o gráfico 1, veículos que alcançam pessoas de todas as partes do 

País, rompendo as fronteiras locais do acidente. Em seguida vieram os impressos 

(especialmente os jornais), com 98 matérias (31,6%), rádios, 56 matérias (18,06%) e TVs, 32 

matérias (10,03%). 
 
 

GRÁFICO 1: QUANTIDADE DE MATÉRIAS POR TIPO DE VEÍCULO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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Além dos veículos online, alguns programas televisivos de notícias, de alcance 

nacional, como, por exemplo, o Jornal da Globo, auxiliaram na propagação dos fatos pelo 

Brasil. Algumas publicações do interior de São Paulo, 11% do total dos registros, e de outros 

estados, 10%, também deram atenção ao fato, contribuindo para a divulgação da notícia por 

outras localidades. Entre os veículos do interior que deram destaque ao episódio estão: O Vale 

- São José dos Campos, Jornal da Cidade de Bauru, Jornal Comércio de Franca, Cruzeiro do 

Sul - Sorocaba, Diário de Suzano, Jornal de Jundiaí, Jornal de Limeira, Todo Dia – 

Americana, entre outros. No caso de outros estados, observamos a presença da cobertura do 

acidente em veículos como: Correio Braziliense - DF, Zero Hora - RS, O Globo - RJ, A 

Gazeta - ES, Folha de Pernambuco - PE, Diário do Nordeste - CE, Correio da Paraíba - PB, 

Gazeta do Povo - PR, Estado de Minas - BH, entre outros. 

Muitos veículos de outras praças reproduziram conteúdos de agências de notícia, como 

a Agência Estado e a Folhapress. Assim, percebe-se que as referidas agências tiveram também 

papel relevante na propagação dos fatos. A Agência Estado, por exemplo, forneceu conteúdo 

para: Correio do Povo e Zero Hora, de Porto Alegre - RS; Diário da Manhã, de Goiânia - GO; 

A Gazeta, de Vitória - ES; Correio da Paraíba, de João Pessoa - PB, entre outros veículos. A 

Folhapress foi a responsável por propagar a informação em diversos jornais do interior do 

Estado de São Paulo, como Comércio de Franca e Jornal de Jundiaí. 
 
 

FIGURA 22: NOTÍCIA REPRODUZIDA NA FOLHA DE PERNAMBUCO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: QUINZE feridos em acidente. Folha de Pernambuco. Recife, 24 set.2010. p.09. 
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FIGURA 23: NOTÍCIA REPRODUZIDA NO CORREIO DA PARAÍBA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: CARROS se chocam e ferem 16 em montanha-russa. Correio da Paraíba. João Pessoa, 24 set.2010. p.A8. 
 

Chama a atenção o fato de que, das 310 matérias auditadas, apenas 25, ou 8% do total, 

trouxeram conteúdo contundente de reprovação ao parque. Entre os veículos impressos e 

online esse índice foi ainda menor (5,85%), como a reportagem negativa publicada no dia 25 

de setembro pelo Jornal Diário de São Paulo, com o título “Pais só souberam do acidente 

quatro horas depois”. A matéria aborda a demora no aviso aos familiares das vítimas e 

questiona também o fato de o Playcenter não ter notificado prontamente nem a Polícia e nem 

o Corpo de Bombeiros. 
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Observamos a maior concentração de matérias nos dias 23, data do acidente, 24 e 25 

de setembro (vide gráfico 2). O dia 24 foi o campeão de ocorrências, com 166 matérias, ou 

seja, 53,54% do total de notícias divulgadas sobre o acidente (48 em jornais, 69 em internet, 

31 em rádios e 18 em TVs). 
 
 

GRÁFICO 2: MATÉRIAS POR TIPO DE MÍDIA A CADA DIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Elaboração própria. 
 

O gráfico 2 sinaliza a forma como a imprensa se comporta. Ao eclodir uma crise de 

grandes proporções, os veículos online são ágeis para realizar a cobertura dos fatos, como 

pudemos observar através das matérias recuperadas nesses espaços no dia do acidente. A 

agilidade também ocorre nas rádios e TVs, que se deslocam para os locais dos fatos e 

realizam a cobertura minutos após as ocorrências de acidentes. 

Entretanto, a cobertura mais completa, com maior profundidade, foi feita a partir do 

dia seguinte ao incidente, dia 24 de setembro, pelos veículos impressos, que articularam as 

informações provenientes de diferentes porta-vozes (delegado, perícia, empresa, vítimas, 

familiares) e ainda realizaram pesquisa sobre histórico de fatos passados e preparam gráficos 

de simulação dos fatos, como aconteceu nas reportagens publicadas nos jornais O Estado de 
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S.Paulo73 e Agora74, da referida data, dando maior amplitude qualitativa e informativa à 

notícia. 
 
 

FIGURA 24: INFOGRÁFICO DO ACIDENTE DO LOOPING STAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: BRINQUEDO falha e deixa 16 feridos no Playcenter. Agora São Paulo. São Paulo, 24 set.2010. p. Capa 
e A6. 
 

Nota-se, também, que um veículo serve-se do outro para compor seu conteúdo, até 

porque, muitos são provenientes do mesmo grupo, como o caso do Agora e da Folha de 

S.Paulo, e do Jornal da Tarde e O Estado de S.Paulo, que trabalharam sinergicamente, porém 

respeitando suas linhas editoriais para relatar os fatos. A diferença das formas de abordagens 

dadas ao episódio dentro de um mesmo grupo jornalístico, como o Grupo Estado, ficou 

evidente. 

Tomemos como exemplo as reportagens veiculadas pelo extinto Jornal da Tarde e pelo 

O Estado de S.Paulo em 24 de setembro. No primeiro veículo, o acidente mereceu destaque 

 
 
 
 
73 BURGARELLI, Rodrigo; BRANDALISE, Vitor Hugo. Playcenter: 16 feridos em choque de carrinhos. O 
Estado de S.Paulo. São Paulo, 24 set 2010. Capa, p. C1 e C6. 
74 BRINQUEDO falha e deixa 16 feridos no Playcenter. Agora. São Paulo, 24 set 2010. Capa e p. A6. 
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na capa principal do jornal, com foto do brinquedo em evidência. O título “Acidente no 

Playcenter: 16 feridos” é complementado pela chamada 

 
 

As vítimas, maioria crianças e adolescentes, tiveram ferimentos leves. Uma menina 

quebrou o nariz e será operada. Segundo testemunhas, o choque ocorreu às 12h40, 
quando um dos veículos da montanha-russa Looping Star parou para desembarque 
dos passageiros e o que vinha logo atrás não conseguiu frear (BURGARELLI; 
BRANDALISE, 2010, p.C6). 
 

Já no O Estado de São Paulo, a chamada de capa foi mais tímida “Acidente no 

Playcenter deixa 16 feridos”, sem mais destaques, e não trouxe foto, diminuindo a exposição 

do episódio neste veículo, que, por sua linha editorial, talvez tenha considerado o fato de não 

ter havido vítimas fatais ou em estado mais grave como um ponto relevante. 

Outra questão que se observa no gráfico 2 é o comprometimento com o desenrolar dos 

fatos. A mídia impressa e os veículos online mantiveram-se atentos aos desdobramentos do 

episódio por mais tempo. Já as TVs, com seu caráter dinâmico e ampla gama de notícias 

atreladas à cidade de São Paulo, diariamente, desapareceram da cena da cobertura a partir do 

dia 25 de setembro. Nem mesmo o dia 28, data da ocorrência da simulação do acidente no 

parque, com presença da perícia, mereceu atenção das emissoras de TV. Por outro lado, tal 

fato trouxe novamente o episódio à mídia nos demais meios de comunicação. 

No caso das TVs, entretanto, cabe observar que algumas matérias com o mesmo 

conteúdo, ou pequenos acréscimos de informações, foram replicadas em horários diferentes, 

dentro de uma mesma emissora, como Globo e Record. No dia 23, dia do acidente, por 

exemplo, na grade de programação da Rede Globo (canal aberto), o assunto mereceu destaque 

no SPTV, edição das 19 horas, e no Jornal da Globo. Na Globo News, o acidente foi noticiado 

quatro vezes, na mesma data. Foram veiculadas notas sobre o episódio às 17, 18, 19 e 20 

horas. Na Record, no dia 24 de setembro, o assunto, da mesma forma, foi notícia em vários 

momentos nos programas: Direto da Redação, 6h30; SP no ar, 7 horas; Programa Hoje em 

Dia, 9 horas, Fala Brasil, 8h45, Record Notícias, 12 horas, SP Record, 18h30. Em um país 

como o Brasil, de poucos leitores de jornais, tal visibilidade foi extremamente prejudicial para 

a marca, tendo em vista a grande audiência dessas emissoras.
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1.4. Recorte: mídia impressa e online 

 
 

Fazendo um recorte e partindo para a análise das 222 matérias publicadas em internet 

e impresso (excluindo rádio e TV), percebemos que 77% das notícias, ou 171 matérias, 

mencionaram a marca Playcenter no título, o que evidencia a importância dada ao Parque 

como notícia e ao episódio propriamente dito. Quanto às chamadas de capa, não foram tão 

expressivas no total de matérias auditadas, representaram 14% do total. 

Entretanto, abaixo, reproduzimos um descritivo do comportamento dos principais 

veículos impressos da capital um dia após a ocorrência dos fatos (data evidentemente em que 

a notícia foi mais amplamente repercutida). Nota-se que, nesta oportunidade, os jornais da 

cidade de São Paulo deram atenção ao episódio dentro de suas editorias de Cidades: (Agora, 

Folha de S.Paulo, O Estado de S.Paulo, Jornal da Tarde, Metro, Destak, Metrô News, Diário 

do Comércio). O acidente mereceu destaque na capa da maioria deles. Apenas o jornal Metro 

e o Diário do Comércio (pela própria característica editorial da publicação, mais voltada a 

negócios) não trouxeram o incidente na chamada de capa. 

Em termos de reprodução de imagens do parque, não se observa também grande 

exposição. Do total das matérias em veículos impressos e online, apenas 36% (80 

publicações) trouxeram imagens. No entanto, se lançarmos nosso olhar para a edição que fez 

a principal cobertura dos fatos, a 24 de setembro, perceberemos que todos os principais 

jornais da capital veicularam imagens do Parque ou gráficos alusivos ao acidente.



 

S.Paulo      
Delegado

 

/
 

Vítimas
 

/
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TABELA 4: EXPOSIÇÃO DA IMAGEM DO PARQUE NA MIDIA -24/09/2010 

Veículo
Chamada de 

Capa 

Playcenter

no Titulo 
Fotos Porta-Vozes Teor da Matéria 

Jornal Agora São 

Paulo
Sim Sim Sim

Vítimas / Assessoria de 

imprensa
Informativa

Jornal Diário de 

São Paulo
Sim Sim Sim Assessoria de imprensa Informativa

O Estado de

S.Paulo
Sim Sim Sim

Delegado / Vítimas /

Assessoria de imprensa
Informativa

Folha de S . Paulo Sim Sim Sim
Delegado / Vítimas /

Assessoria de imprensa
Informativa

Jornal da Tarde Sim

Não (Título:

Brinquedo 

Lacrado após

acidente)

Sim
Delegado / Vítimas /

Assessoria de imprensa

Negativa

(matéria repercute 

acidente e levanta 

hipóteses sobre a 

sua causa. Traz 

depoimentos de 

vítimas)

Diário do 

Comércio
Não Sim Sim

Assessoria de imprensa / 

Delegado
Informativa

Jornal Destak Sim Sim Sim
Corpo de Bombeiros /

Assessoria de imprensa
Informativa

Jornal Metro Não Sim Sim Assessoria de imprensa Informativa

Jornal Metrô 

News
Sim Sim Sim Playcenter Informativa

Fonte: Elaboração própria
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Ainda focando nossa análise na mídia impressa e online, entre os porta-vozes que 

aparecem nas matérias estão assessoria de imprensa do Parque, Delegado Marco Aurélio 

Batista Marco, Instituto de Criminalística, Vítimas, Visitantes, Familiares, Bombeiros, 

Hospital Metropolitano (para onde as vítimas foram levadas) e Prefeitura. A assessoria de 

imprensa estabeleceu um bom contato com a mídia, emitindo notas sobre o episódio, sobre as 

vistorias do equipamento e sobre o estado de saúde dos pacientes. Essa abertura e disposição 

de falar com a imprensa fez com que o Parque conseguisse ter a versão dos fatos oficiais 

veiculada na maioria das matérias. Outro ponto que fica notório no gráfico 3 é a pró-atividade 

do parque no atendimento à imprensa já no primeiro dia do evento. 
 
 

GRÁFICO 3: NÚMERO DE MANIFESTAÇÕES POR PÚBLICO NA DATA DO 

ACIDENTE (23.09.10)75
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Elaboração própria. 
 
 

Como pudemos apurar, no total, o Parque, por meio de sua assessoria, manifestou-se 

em 115 matérias, das 222 matérias de veículos impressos e online, como comprova o gráfico 

4, a seguir, tendo a oportunidade de dar sua posição oficial sobre os fatos. O delegado foi 

ouvido em 65 oportunidades, vítimas, 24, Hospital Metropolitano, 11, e familiares, 8. 
 
 
 
75 Cada matéria pode ter a manifestação de mais de um porta-voz. 
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GRÁFICO 4: NÚMERO DE MANIFESTAÇÕES POR PÚBLICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Elaboração própria. 
 
 

Fica evidente a necessidade de se manter um bom relacionamento com protagonistas 

do processo que podem gerar, em episódios de crise, problemas de comunicação, como o 

delegado e representantes do hospital. O Playcenter adotou, no decorrer da gestão do 

episódio, uma estratégia de alinhamento com esses atores sociais, propiciando que os fatos 

fossem comunicados corretamente, sincronicamente, ainda que, num primeiro momento, o 

aviso às autoridades tenha sido considerado tardio. 
 
 
 
 

1.5. Pontos fortes e pontos fracos: lições que ficariam para a crise de 2011 
 
 

O Parque, de uma maneira geral, agiu com transparência durante o processo de crise 

do Looping Star. Por meio de notas e de sua assessoria de imprensa, não deixou de atender os 

jornalistas, esclarecendo os pontos questionados pela imprensa, dentro do que era possível até 

então, tendo em vista que não havia um laudo definitivo sobre as causas do acidente. 

O Playcenter, porém, cometeu dois erros estratégicos que envolvem a questão do 

tempo de ação. Primeiro, demorou para acionar as autoridades e sua assessoria de imprensa, o 

que poderia ter comprometido a gestão da crise. Segundo, não trouxe o resultado do laudo do 
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acidente do Looping Star à tona em tempo de não ser surpreendido, sete meses depois, por 

outra crise. O resultado pericial do caso Looping veio a público já em meio aos reflexos do 

novo acidente. E, ainda assim, o laudo foi divulgado como inconclusivo76. 

Pelo que foi observado em nossas análises percebe-se que a empresa, num primeiro 

momento, subestimou a repercussão dos fatos. De acordo com informações fornecidas pelo 

Playcenter à reportagem do programa A Tarde é Sua77, da Rede TV, em 24 de setembro de 

2010, o Corpo de Bombeiros não foi avisado prontamente sobre o acidente porque o 

Playcenter “tinha estrutura para atender os visitantes”. A empresa alegou, sempre que 

questionada sobre esse ponto, que tinha condições de prestar socorro às vítimas, que não se 

feriram com gravidade. O que realmente foi feito. O que notamos é que a iniciativa de 

resolver internamente ou compartilhar o problema com autoridades, imprensa e sociedade é 

sempre um grande desafio para as organizações em momentos de crise. Mas, como sugere 

Thompson, 
A tentativa de encobrir a transgressão – um processo que pode implicar engano, 
obstrução, negações falsas e puras mentiras – pode se tornar mais importante que a 
própria transgressão original, dando origem a um ciclo intensificado de afirmações 
e contra-afirmações que deixa em segundo plano o desenvolvimento da ofensa 
original e abastece o escândalo, que vai sendo incrementado a cada lance 
subseqüente (In: ROSA, 2008, p.108). 
 

No geral, entretanto, acreditamos que o Playcenter soube: agir com transparência, 
ainda que tenha cometido falhas no início do processo, enfrentar o problema e assumir suas 

responsabilidades. O Parque não encarou também as vítimas como adversários, inimigos ou 

oportunistas (o que muitas empresas fazem equivocadamente), prestando todo apoio aos 

visitantes e familiares. 

A empresa auxiliou ainda as autoridades na busca das reais razões da ocorrência do 

acidente, disponibilizando documentos comprobatórios da manutenção regular do Looping, 

manuais de operação e facilitando o acesso das autoridades ao parque, mas não foi efetiva em 

buscar a solução do episódio num prazo razoável, o que deveria ter sido uma prioridade para a 

organização, a fim de que pudesse realizar ajustes em processos e prestar contas à sociedade. 
 
 

76 SARMENTO, Luciana. Laudo sobre acidente ocorrido em setembro no Playcenter é inconclusivo, diz 

delegado. Portal R7. 04 abr 2011. Disponível em: <http://noticias.r7.com/sao-paulo/noticias/laudo-sobre- 
acidente-com-montanha-russa-do-playcenter-e-inconclusivo-diz-delegado-20110404.html>. Acesso em 10 fev 
2012. 
77 ACIDENTE no Playcenter. Programa A Tarde é Sua. RedeTV!. 24 set 2010. Disponível em: 
<http://youtu.be/KVMkX6vPjqA>. Acesso em 14 fev 2012.
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O episódio deu ao Parque uma oportunidade de conferir seu prestígio e credibilidade 

junto a diversos públicos, especialmente à imprensa, que retratou os fatos, na maioria das 

matérias, com imparcialidade. Apenas 25 matérias, das 310 auditadas, ou seja, 8% do total, 

como já mencionamos, foram consideradas críticas. As demais retrataram os fatos com 

fidelidade, dando voz ao Playcenter para apresentar sua versão dos fatos, o melhor cenário 

possível depois que uma crise já instaurada. Sete meses depois, ao enfrentar, 

lamentavelmente, novo acidente, o parque não teria a mesma sorte e se depararia com a 

indignação da sociedade e com uma postura mais crítica por parte da imprensa e das 

autoridades.
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CAPÍTULO V – DOUBLE SHOCK: PLAYCENTER NA BERLINDA 

 
 

1.1. Visão geral do episódio 

 
 

Quando a rotina do Playcenter começava a ser normalizada, um novo acidente veio 

abalar a imagem do Parque. O que mais alarmou a sociedade, trazendo repercussão ao 

episódio, foi o fato de o Parque ter estado presente na mídia em outro incidente, o do Looping, 

em 23 de setembro de 2010, ou seja, sete meses antes. Em 03 de abril de 2011, ocasião da 

ocorrência da nova tragédia, dessa vez no brinquedo Double Shock, o Looping encontrava-se 

ainda interditado, e o laudo pericial sem definição e divulgação junto à imprensa78. 

O acidente de 2011 teve maior gravidade e repercussão. De 310 matérias auditadas em 

2010, por ocasião da crise do Looping, o Parque se viu diante de 881 matérias repercutindo o 

incidente no Double Shock. Vale lembrar que a média de matérias por mês sobre o Parque 

girava em torno de 150 notícias. Com o episódio, o Playcenter voltava, assim, depois de sete 

meses, a ser notícia, e de uma forma nada positiva. 

No dia da tragédia, o Parque estava aberto ao público (na crise anterior, estava fechado 

e operando com excursões). Havia no local aproximadamente seis mil pessoas, um número 

baixo para um empreendimento que chega a receber 10 mil visitantes/dia. Era um domingo 

chuvoso, por volta das 17h40. Havia 32 pessoas no equipamento Double Shock, ou seja, o 

brinquedo estava com a ocupação máxima, quando apresentou uma falha em uma das quatro 

travas de segurança que protegiam os visitantes. Oito pessoas foram arremessadas a uma 

altura de 12 metros (altura que atinge o equipamento). Imediatamente foi suspensa a operação 

da atração e, como é recomendado, o brinquedo foi interditado para preservar a cena e 

colaborar com os trabalhos da perícia. O empreendimento também foi fechado. 

Dessa vez, já “calejados” com as críticas sobre o aviso tardio às autoridades que 

ocorrera no episódio de 2010, e diante da gravidade dos fatos, imediatamente, os gestores do 

Playcenter acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e o Corpo de 

Bombeiros para atendimento prioritário aos visitantes e, em seguida, a Polícia Militar, a 

Polícia Civil, demais órgãos públicos, além da assessoria de imprensa, que faria a gestão da 

 
 
 
 
78 SARMENTO, Luciana. Op.cit, p.108.
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Comunicação, e os familiares das vítimas. É importante reforçar que avisar as autoridades é 

obrigatório em casos de ocorrências com vítimas. 

O Parque informou que, no momento do incidente, “havia dois bombeiros de plantão 

no local, uma brigada de incêndio com 60 integrantes para suporte em situações críticas, duas 

ambulâncias com motoristas habilitados, e, no ambulatório próprio do empreendimento, 

equipado com desfibrilador, havia um médico, uma enfermeira e três assistentes”. Os 

primeiros socorros foram prestados aos visitantes, ainda no local dos fatos, pela equipe do 

Playcenter e do SAMU. Posteriormente, houve remoção dos feridos para o Hospital 

Metropolitano e uma pessoa foi direcionada para a Santa Casa, indo posteriormente para o 

Metropolitano. Todos os feridos, segundo informações fornecidas pelo próprio Parque, foram 

deslocados em ambulâncias. 

O Playcenter prestou assistência aos envolvidos e a seus familiares, custeando o 

hospital e outras despesas, como alimentação e transporte dos familiares, segundo relatos da 

própria empresa e de familiares em entrevistas concedidas à grande imprensa. Logo após o 

episódio, dois funcionários do Parque foram para os hospitais para dar apoio aos feridos e às 

famílias e para cuidar dos procedimentos de internação. Há relatos de vítimas e familiares que 

atestam a presteza do parque no atendimento aos feridos. “No Hospital Metropolitano, 

parentes de feridos elogiaram o socorro dos bombeiros, que teria sido rápido e eficiente”, 

atesta matéria publicada pelo jornal O Estado de São Paulo, em 04 de abril 79. Um ano após o 

acidente, em outra matéria, publicada pelo portal de notícias G1 (g1.globo.com), com as 

vítimas mais penalizadas pelo acidente, há relatos sobre o suporte dado pelo Parque ao 

tratamento dos feridos. Na reportagem o jornalista atesta que: “Todas (as vítimas 

entrevistadas) relataram que a direção do Playcenter está pagando o atendimento hospitalar” 

80, ainda que a mesma matéria fale em processos indenizatórios movidos pelas vítimas. 

Apesar da gravidade do acidente de abril de 2011, não houve vítimas fatais. Oito 

pessoas foram levadas para avaliação médica, sendo que cinco precisaram passar por 

intervenção cirúrgica ou cuidados médicos especiais. Entre os feridos havia uma menor, 

Adriana Pereira, de 12 anos, que teve que retirar o baço e apresentou fratura no osso pélvico. 
 
 

79 DELPHINO, P.; MACHADO, R. Fomos Expulsos sem saber dos amigos. Disponível em: < 
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,fomos-expulsos-sem-saber-dos-amigos,701351,0.htm >. Acesso 
em 29 dez 2012. 
80 SAMPAIO, Rafael; e PIZA, Paulo Toledo. Anos depois, vítimas de acidentes do Playcenter dizem ainda ter 
sequelas. G1 São Paulo e Região. Disponível em <http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2012/07/anos-depois- 
vitimas-de-acidentes-do-playcenter-dizem-ainda-ter-sequelas.html>. Acesso em 29 dez 2012.
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O caso da garota foi o mais grave. Daniele Aparecida Pansarin, de 30 anos, apresentou 

ferimentos na perna esquerda, na cabeça e na face, e uma jovem de 20 anos, Susana Martins 

de Souza, apresentou ferimentos no braço esquerdo, tendo sido operada para correção de 

lesões no membro. As três ficaram internadas na UTI e tiveram os ferimentos mais críticos. 
 
 
 
 

1.2. Os números da crise 
 
 

Também nessa parte do trabalho lançaremos nosso olhar de forma detalhada sobre os 

fatos. Entretanto, metodologicamente, em função do grande número de matérias decorrentes 

deste caso (881), o aprofundamento das análises ficará mais restrito ao conteúdo da mídia 

impressa e de internet, ainda que, como o leitor poderá conferir, seja traçado um panorama 

geral dos fatos, um comparativo com o episódio anterior, além de serem realizadas 

observações utilizando exemplos da mídia eletrônica. 

Buscaremos verificar a propagação dos fatos, tecendo, inicialmente, algumas reflexões 

gerais sobre aspectos concernentes ao total de matérias (881), tais como: 
 
 

• Repercussão do episódio; 

• Repercussão do episódio Double Shock em relação ao episódio Looping; 

• Matérias recuperadas por tipo de mídia (impressa, televisiva, rádio, online); 

• Comportamento das mídias em relação à cobertura dos fatos (quem se mantém em cena 

por mais tempo: TV, impresso, online); 

• Matérias recuperadas por região (quais as praças que deram atenção ao episódio); 

• Semana de maior repercussão do acidente. 
 
 

Na sequência, novamente, faremos um recorte e exploraremos, em maior 

profundidade, os dados auditados decorrentes das 731 matérias oriundas da mídia impressa e 

de sites de notícias da internet. Verificaremos: 
 
 

• Matérias que fizeram menção ao episódio Looping (resgate do acidente anterior); 

• Matérias com fotos/imagens;
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• Matérias com chamada de capa no dia posterior aos fatos (04 de abril); 

• Matérias que mencionam a marca no título; 

• Matérias por repercussão (informativas, neutras ou negativas); 

• Porta-vozes mais ouvidos no decorrer do processo. 
 
 

De fato, o acidente no Double Shock, daria início a um dos períodos mais conturbados 

da história do Playcenter em termos de Comunicação, que gerou 881 matérias referenciando o 

acidente por todo o mês de abril. Esse número foi superior ao da crise anterior, quando foram 

registradas 310 ocorrências na mídia, ou 35,18% do total auditado no presente episódio. O 

acidente do Looping Star esteve na mídia por apenas cinco dias, ou seja, além do menor 

número de matérias, houve também uma superação mais precoce do episódio. Como propõe 

Argenti, (2011, p.259) “A atitude da opinião pública em relação à empresa tende a ser mais 

negativa nas crises que poderiam ter sido evitadas [...]”. O fato de o parque ter tido dois 

episódios tão próximos parece ter deixado toda a sociedade perplexa e questionando-se se não 

deveriam ter sido realizados reforços na segurança dos brinquedos e medidas preventivas, a 

fim de que essa nova tragédia não tivesse se concretizado. 

Conforme demonstra o gráfico 5, a maior concentração de publicações no episódio do 

Double Shock foi detectada na internet, 618, ou 70,1% dos registros. Em seguida vieram os 

impressos (especialmente os jornais), com 113 matérias publicadas, 12,8% do total; as rádios, 

96 dos registros ou 10,8%; e as TVs, 54 matérias ou 6,1%. É importante reforçarmos que a 

média de matérias/mês auditadas sobre o parque pela assessoria girava em torno de 150 

notícias. Ou seja, houve um aumento substancial no nível de exposição da empresa, e uma 

exposição nada favorável à marca, especialmente se considerarmos que estamos nos referindo 

apenas às matérias que tratam do acidente.
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GRÁFICO 5: QUANTIDADE DE MATÉRIAS POR TIPO DE MÍDIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Elaboração própria. 
 
 

Em termos de alcance, podemos dizer que as matérias sobre o episódio atingiram 

praticamente todo território brasileiro, seja pela pulverização das notícias proporcionada pelas 

618 inserções em sites de notícia que deram atenção ao tema, pelos programas de TV que têm 

veiculação nacional (Record News, Globo News), pelas matérias publicadas em jornais de 

outros estados (Ceará, Rio de Janeiro, Pernambuco, Paraná, Belém, Espírito Santo, Manaus, 

Bahia, Brasília etc) e do interior do estado de São Paulo (Correio Popular/Campinas, A 

Tribuna/Santos, Jornal da Cidade/Bauru, Comércio do Jaú etc.). Também nesse episódio, a 

exemplo do que já detectamos no acidente do Looping, houve o apoio das agências noticiosas, 

como Folha Press, Agência Estado e Agência O Globo para levar a repercussão dos fatos a 

outras localidades. 

É importante reforçar que os sites de notícias, sejam baseados em São Paulo ou no 

Ceará, podem ser acessados em toda parte, levando episódios críticos relativos às empresas 

até ouvidos e olhares atentos, muito distantes dos locais dos fatos. Antes do advento da 

internet, esses episódios ficariam mais concentrados ao estado de São Paulo, ou seja, ao 

âmbito local e regional, e não conseguiriam uma projeção tão expressiva em termos nacionais, 

a não ser por meio das agências de notícia, que distribuem informação a veículos de 
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localidades distantes, e das emissoras de TV, que têm alguns programas jornalísticos de 

veiculação nacional. Entretanto, no presente episódio, o alcance da notícia foi amplificado 

pela internet e pela atuação dos atores sociais na reprodução dos fatos por meio das redes 

sociais online. Para tratar das redes sociais online, destacamos o capítulo VI, pois acreditamos 

que tal fenômeno mereça atenção especial pela proposta desse trabalho. 

Ao olharmos o gráfico 5, não podemos nos esquecer a proporcionalidade e 

representatividade das notícias de cada categoria. Embora apenas 6,1% sejam provenientes de 

TVs, todos os principais noticiários acompanharam o episódio81, com matérias, muitas vezes 

em edições diversas. Na Record, por exemplo, foram 19 inserções, em dias, horários e 

programas variados (Record News, Hoje em Dia, Fala Brasil, Record Notícias, Balanço 

Geral). O reflexo de tamanha visibilidade pode ser notado nos tuítes que foram reproduzidos a 

partir da programação da emissora nas redes sociais, como poderemos conferir no próximo 

capítulo. Na Rede Globo foram 13 inserções (Globo News em várias edições, Bom dia SP, 

Bem Estar, SP TV, Jornal Hoje, Globo Notícias). O acidente foi noticiado também na Gazeta, 

Cultura, Rede TV, SBT e Band, emissoras que alcançam milhões de telespectadores. 

No total, nas emissoras de TV, o episódio foi repercutido por 146 minutos e 29 

segundos, ou seja, foram duas horas e quarenta e três minutos de reportagens sobre o acidente 

no Double Shock. A média de exposição em cada programa, considerando que tivemos 54 

matérias, foi de 2 minutos e 70 segundos. Alguns desses programas, entretanto, destoam ao 

darem ao fato uma atenção especial, chegando a mais de sete minutos de reportagem, como o 

Balanço Geral, da TV Record, e o Primeiro Jornal, da Rede Bandeirantes, que exploraram a 

notícia de uma forma mais sensacionalista, dentro, evidentemente, de suas propostas 

editoriais. As demais reportagens tiveram um apelo noticioso e retrataram os fatos de forma 

jornalística, dando oportunidade ao parque de expressar sua versão dos acontecimentos, bem 

como dando voz a outros atores envolvidos no processo. 

No que tange aos veículos impressos, os de São Paulo, localidade onde o 

empreendimento estava instalado, deram atenção especial aos fatos, realizando matérias com 

maior riqueza de detalhes e aprofundamento. O jornal O Estado de S.Paulo, em 4 de abril, 

trouxe reportagem com chamada de capa e título “Acidente Deixa oito Feridos no 

 
 
 
81 Vide anexo 5: grade de matérias veiculadas em programas de TV. Os programas não puderam ser recuperados 
na íntegra, pois os links, acessados em abril de 2011, expiraram e não estão mais disponíveis para consulta.
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Playcenter”, veiculada no caderno Metrópole. A matéria fez a reconstrução por infográfico 

do acidente e rememorou o episódio do Looping Star. 
 
 

FIGURA 25: INFOGRÁFICO DO ACIDENTE DO DOUBLE SHOCK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Jornal O Estado de S. Paulo, 04 abr.201182. 
 

Na Folha de S.Paulo, em matéria da mesma data, “Acidente deixa oito feridos no 

Playcenter”, com chamada de capa, publicada no Caderno Cotidiano, foi feita uma 

recuperação criteriosa dos últimos episódios de crise em parques de diversão acontecidos no 

País até aquele momento (em junho de 2008 um garoto de 12 anos morreu após queda em 

Campinas; em março de 2009, um garoto de 15 anos morreu após cair de um brinquedo no 

Paraná, em agosto de 2009, dez pessoas ficaram feridas em um parque de Ribeirão Preto - SP; 

em junho de 2010, uma mulher de 61 anos morre ao cair de uma montanha russa no parque 

Terra Encantada, no Rio de Janeiro; julho de 2010, duas meninas se ferem num parque da 

Zona Leste de São Paulo; setembro de 2010, o acidente no Looping Star, no próprio 

Playcenter, que deixou 16 feridos; e março de 2011, uma garota morre ao cair de um 

brinquedo em Hortolândia, São Paulo). 

Tanto a mídia impressa quanto as redes sociais online, como veremos mais adiante, 

nos demonstraram, por meio dos dados auditados, o quanto um evento crítico pode 

comprometer todo um setor. Na matéria da Folha, como mencionamos, foi feito um 

 

 

82 ACIDENTE deixa 8 feridos no Playcenter. O Estado de S. Paulo. São Paulo, 04 abr.2011, p.Capa, C1 e C3. 
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levantamento dos problemas pelos quais os parques de diversão vinham passando nos últimos 

anos, num indicativo de que a segurança dos empreendimentos não caminhava nada bem. Nas 

redes sociais online, por outro lado, como poderemos conferir no próximo capítulo, também 

há uma nítida referência dos atores sociais ao “medo” em visitar o Hopi Hari e outros parques 

após o acidente, numa clara indicação de comprometimento da imagem de todo o setor, em 

decorrência do presente acidente em análise. 

Na mesma edição, o jornal Folha de S. Paulo busca apurar como anda a 

regulamentação do segmento, numa postura evidentemente mais crítica do que a observada na 

crise anterior. Aliás, as matérias, nesse episódio, ao contrário do que ocorrera no acidente de 

2010, ganham aprofundamento e passam a envolver um maior número de porta-vozes. .A 

busca pelo esclarecimento dos fatos deve-se, provavelmente, ao anseio por respostas à 

sociedade, especialmente em função da perplexidade causada pela reincidência de acidente, 

em menos de um ano, em um dos mais tradicionais parques do País. 

Assim, além de ouvir as vítimas, rememorar fatos passados, o jornal trouxe 

informações sobre as normas que haviam sido implementadas em março de 2011, um mês 

antes do acidente, junto à Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT 
83. A associação, 

em conjunto com empresas do setor, havia lançado uma cartilha com as normas de segurança 

para parques, cujo objetivo é servir de referência para o segmento que não tem legislação 

específica que regulamente o tema. Na mesma edição, o jornal abriu espaço para um artigo de 

Maria Inês Dolci, advogada formada pela Universidade de São Paulo, USP, especialista em 

Direito do Consumidor e Coordenadora Institucional da ProTeste Associação de 

Consumidores, deixando claro que o tema havia chegado ao campo do debate social84. 

A semana de maior exposição para o Playcenter durante a crise foi entre 03 e 09 de 

abril, ou seja, a primeira semana após a ocorrência, com 90,3% das notícias, ou 796 inserções 

na mídia. Em todas as semanas de exposição, a internet foi a mídia que divulgou o maior 

número de matérias, sempre seguida pelos veículos impressos, em especial os jornais e em 

escala muito menor as revistas, que realizaram a cobertura do episódio muito mais pelos seus 

 
 
 
 
 
83 ABNT lança normas para parques de diversões. Portal ABNT. Disponível em 
<http://www.abnt.org.br/m5.asp?cod_noticia=600&cod_pagina=965>. Acesso em 29 dez 2012. 
84 DOLCI, Maria Inês. Nova norma para parques de diversão pode evitar ferimentos e poupar vidas. 
FolhaInvest. São Paulo, 04 abr.2011. p.B8.
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portais (Veja, Isto É). A única revista que noticiou o evento em sua versão impressa foi a 

Revista Veja São Paulo85, para a qual o Parque concedeu uma entrevista exclusiva. 
 
 

GRÁFICO 6: QUANTIDADE DE MATÉRIAS POR TIPO DE MÍDIA A CADA 

SEMANA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Elaboração própria. 
 
 

Essa baixa repercussão nas revistas tem explicações. Primeiro, o óbvio: as revistas 

são, no mínimo, semanais. Logo, a cobertura mais dinâmica dos fatos é feita pelos jornais 

diários e veículos da internet, bem como pelas rádios e emissoras de TV. Mas há uma questão 

ainda mais relevante a ser ponderada e avaliada no corpo da presente análise. No dia 07 de 

abril, uma quinta feira, quatro dias após o acidente no Parque, aconteceu uma nova tragédia, 

de maiores proporções, que desviou, a partir de então, a atenção tanto dos jornalistas quanto 

de toda a sociedade brasileira. 

Na data acima mencionada, Wellington Menezes de Oliveira, um jovem de 23 anos, 

ex-aluno da Escola Tasso da Silveira, em Realengo, no Rio de Janeiro, invadiu a referida 

instituição de ensino e proferiu disparos contra estudantes, deixando 12 alunos mortos e 13 

feridos86. Tal fato tomou conta do noticiário nacional, abalando todo Brasil. Assim, o acidente 

 
 

85 Vide matéria na íntegra no anexo 6. 
86 CHACINA em Realengo. Disponível em: < http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/crimes/chacina-em- 
realengo/n1596995015181.html>. Acesso em 20 dez 2012. 
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do Playcenter perdeu espaço como notícia nas revistas da semana e nos programas semanais 

de TV que preparavam matéria sobre o tema. A Revista Isto É foi um exemplo. A publicação 

já havia encaminhado à assessoria de imprensa questões para serem respondidas pelos 

executivos do Parque. Com a notícia da chacina do Rio, a pauta foi derrubada e a equipe se 

focou na nova tragédia. 

O Fantástico, que tinha intenção de levar ao ar uma reportagem sobre o Playcenter no 

domingo, dia 10 de abril, também mudou seus planos. A queda da pauta do Fantástico, é 

importante salientar, fez parte de uma conjunção de fatores: o natural comportamento da 

mídia diante de um fato negativo de maior projeção, como a tragédia em Realengo, e a 

habilidade de gestão da Comunicação por parte da assessoria do Playcenter. 

Ao receber a informação de que o Fantástico queria fazer uma reportagem sobre o 

episódio, a assessoria de Comunicação ligou para a produção do programa. Foi atendida por 

um jovem que demonstrou não saber exatamente o que queria da reportagem. Vale ressaltar 

que é um direito da organização e um dever do profissional que atua num processo de gestão 

da Comunicação em momentos de crise preservar a imagem do cliente. Com isso, não 

queremos dizer que se deva sonegar informações, muito pelo contrário. Mas se deve, sim, 

averiguar o real interesse do veículo e trabalhar para viabilizar a matéria com a melhor 

exposição possível da realidade dos fatos. 

Como propõe Rosa (2008, p. 114), 
 

Os teóricos já definiram o tempo da mídia como um tempo que só existe nela: o 

chamado “presenteímo”, uma sucessão de presentes, de agoras que formam a 
crônica do cotidiano. [...] mas, para quem está administrando uma crise o presente 
terá ligação direta com o futuro. Surge então a questão, como conciliar esses dois 
“tempos”? O tempo voraz das demandas da mídia e o tempo regulamentar das 
decisões formais? 
 

Ao fazer algumas perguntas ao produtor, a representante da assessoria do Parque pode 

perceber que ele não sabia em que contexto a reportagem estaria inserida, se seria levada 

adiante pela coordenação de jornalismo do programa, quem seriam os entrevistados, com 

quem exatamente ele gostaria de falar no Playcenter, enfim, não existia efetivamente uma 

pauta estruturada, formalizada, apenas um desejo de levar o assunto adiante. Assim, foi 

sugerido pelo representante do Parque, responsável pela coordenação da gestão da 

Comunicação, que o produtor levantasse informações sobre o contexto da reportagem para
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que, dessa forma, os gestores do Playcenter melhor pudessem auxiliá-lo. Paralelamente foi 

encaminhada uma nota informativa ao programa. 

Na sequência, o representante da assessoria de comunicação do Parque ligou para a 

coordenação do Fantástico, sendo atendido pela superior do produtor, que explicou que, em 

verdade, ainda não havia nada certo em relação à condução da pauta. A assessoria externa do 

Playcenter colocou-se, então, à disposição, sem, contudo, se precipitar, aguardando que 

retomassem o contato quando tivessem uma definição. Experiência, calma e distanciamento 

na condução de processos de crise são ingredientes fundamentais que podem fazer toda a 

diferença. 

Buscando, entretanto, a transparência no processo, a equipe de Comunicação do 

Playcenter vinha atendendo todas as solicitações da imprensa. E foram muitas naquele 

período, vindas de todo o Brasil e nos mais diversos horários. Porém, restava ainda escolher 

um veículo de grande projeção para prestar uma satisfação à sociedade, com pronunciamento 

do presidente do Playcenter que, até então, não havia concedido nenhuma entrevista 

pessoalmente, tendo em vista que o Parque vinha se manifestando por intermédio de notas, e 

realizando atendimento à imprensa em caráter emergencial por meio de sua assessoria de 

comunicação terceirizada, além de disponibilizar documentos comprobatórios dos fatos. Na 

realidade, não havia tempo para atender individualmente tantas demandas e a coletiva de 

imprensa foi descartada por não se tratar de acidente com vítimas fatais. 

Contudo, ainda que o acidente não tivesse deixado mortos, havia dois pontos que 

levariam a equipe da assessoria de comunicação do Parque a acreditar na necessidade de 

agendar uma entrevista com um veículo de grande projeção. Primeiro, existiam pessoas 

feridas com gravidade e hospitalizadas. Segundo, o Parque estava diante da reincidência de 

uma situação crítica e num período inferior a um ano (na realidade, como já foi dito, sete 

meses). 

O Comitê de Comunicação, composto pela direção do Parque (presidente do 

Conselho de Administração, diretor-geral, responsáveis pela segurança, consultoria jurídica 

terceirizada, representantes do Serviço de Atendimento ao Visitante, assessoria de imprensa 

terceirizada, gerência de Marketing) chegou a discutir a possibilidade de aproveitar o contato 

feito pelo Fantástico, programa de veiculação em nível nacional, para dar andamento a um 

pronunciamento ou entrevista do fundador e presidente do Conselho de Administração do 

Playcenter, Marcelo Gutglas, a fim de prestar um esclarecimento a toda sociedade. A dose do
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“remédio”, porém, poderia ser maior do que a “doença”. O programa, de alcance nacional, 

poderia ampliar os prejuízos à imagem do Parque. Foi assim que se decidiu pelo agendamento 

de uma exclusiva para a Revista Veja, o que se revelaria, ao final, uma decisão acertada. 

O parque foi pró-ativo, mas, naquele momento, não se tinha qualquer noção de que 

linha editorial a revista seguiria para retratar o episódio. Um primeiro ponto positivo foi que a 

matéria foi veiculada na Veja São Paulo, de menor repercussão, por decisão da própria equipe 

da revista. E a linha utilizada foi a que, historicamente, a Veja mantinha para falar do 

Playcenter: decadência e a perda de atratividade. A matéria sequer ouviu vítimas ou 

aprofundou o debate sobre o episódio. Ainda assim, para o Parque, a iniciativa de falar a um 

veículo de expressão e representatividade se mostraria uma decisão acertada. Sobre a questão, 

meses depois, em outubro de 2012, Marcelo Gutglas comentaria: “Mostrei que a empresa 

‘tem dono’, alguém que se responsabiliza por ela, quando em outras crises eu pouco apareci. 

Nesse sentido, foi muito bom ter dado a entrevista e ter falado: eu sou responsável. Foi o que 

me deu mais feed back em termos institucionais: dos patrocinadores e do público” 
87. 

 
 
 
 

1.3. Aprofundando os dados auditados: mídia impressa e online 
 
 

Fazendo um recorte, assim como realizamos para o episódio anterior, de setembro de 

2010, e observando as matérias publicadas em veículos impressos e em internet, num total de 

731 ocorrências, verificamos que o resgate da crise do Looping Star esteve presente em 17% 

do total das matérias publicadas. Um número pouco expressivo, se considerarmos a 

proximidade dos fatos, e preocupante, pois pode sinalizar a baixa qualidade crítica das 

reportagens produzidas pela imprensa de uma maneira geral, sem aprofundamento e resgate 

de fatos passados, sem averiguação de ajustes em processos que comprometam a integridade 

dos cidadãos. 

Há de se pensar também em outra possibilidade. Como a maioria dessas matérias são 

decorrentes de internet (84,54%), muitas delas falaram dos desdobramentos da crise (perícia, 

depoimentos das vítimas, estado de saúde das vítimas) e fizeram uma menção apenas pontual 

ao episódio do Looping, que não foi resgatado em todos os momentos de exposição do tema 

 
 
 
87 Entrevista com Marcelo Gutglas, disponível no anexo 1, p.IV.
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na Web. Essa é, aliás, uma característica das notícias veiculadas na internet: são mais 

objetivas. 

Aliás, em relação a essa característica mais fragmentada das matérias da internet, 

pudemos observar que os flashs de notícias publicados hora a hora são depois transformados 

em matérias em maior profundidade nos veículos impressos de um mesmo grupo jornalístico. 

Hoje, há uma tendência de integração das redações, que operam geralmente com um mesmo 

editor geral, que tem, abaixo dele, editores específicos para portal e impresso. É o caso, por 

exemplo, dos jornais Valor Econômico e Folha de S.Paulo. Há, dessa forma, certa otimização 

das atividades, dentro das características editoriais de cada mídia. 

A favor da cobertura feita pela internet, embora muitas vezes fragmentada, podemos 

observar as possibilidades que esses veículos dão aos internautas. Ao ler um determinado 

texto, eles podem se expressar sobre a notícia (há muitos veículos que abrem esse espaço para 

o leitor Web), reproduzir a notícia (via Facebook, Twitter) ou agregar informações que 

tenham obtido de outras fontes, ou, até mesmo, experiências pessoais sobre o assunto. 

Além disso, muitas dessas matérias oferecem links remissivos para quem tem interesse 

em aprofundar os fatos (confira depoimento, reveja o acidente passado), como a matéria 

veículada no Portal Terra e exemplificada a seguir. Sob essa perspectiva, parece-nos 

importante observar que cada tipo de meio de comunicação tem sua função junto à sociedade, 

sendo que a Web incorpora características mais democráticas e interativas, como bem 

observamos no capítulo teórico da presente dissertação.
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FIGURA 26: EXEMPLO DE NOTÍCIA COM LINKS REMISSIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Portal Terra88. 
 

 
88 VÍTIMA de acidente no Playcenter em SP volta ao hospital. Portal Terra. Disponível em: 
<http://noticias.terra.com.br/brasil/noticias/O15049027-E15030,00- 
Vitima+de+acidente+no+Playcenter+em+SP+volta+ao+hospital.html>. Acesso em 12 dez.2012. 
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Avançando no detalhamento das matérias auditadas, cabe ressaltar que 73% das 

notícias não continham fotos do parque, do brinquedo, ou outras imagens. Talvez pelo fato de 

as imagens terem ficado mais restritas aos impressos ou aos portais nos primeiros dias após a 

ocorrência. Após esse período, a notícia foi retomada de forma pontual, com fatos 

complementares, os quais não mereceram imagens, apenas o registro jornalístico (como, por 

exemplo, os textos que notificaram o estado de saúde das vítimas). Os grandes veículos da 

capital, como Folha de S.Paulo, Agora São Paulo, Jornal da Tarde, O Estado de S.Paulo e 

Diário de São Paulo foram os que mais exploraram imagens na composição das matérias, 

especialmente nos dias 04 e 05 de abril. Entre os sites de notícias, o G1 foi destaque na 

reprodução de matérias com imagens. 

As chamadas de capa também não foram representativas no universo amostral 

auditado. Entretanto, os veículos da capital deram destaque ao episódio, especialmente nas 

edições de 04 e 05 de abril Na internet, essa auditoria, entretanto, é difícil de ser realizada, 

pois há muita mobilidade na home page. Porém, o que pudemos comprovar foi que, os 

principais veículos impressos da capital paulista deram atenção ao fato na capa no dia 04, 

conforme demonstra a tabela a seguir. Além disso, os jornais que realizam cobertura de fatos 

cotidianos da cidade, como Metrô News, Jornal Metro, Jornal Destak, também destacaram o 

episódio, fazendo com que a notícia ganhasse visibilidade.



Veículo      Data     
Chamada

 
de

 Parque no   Foto   
Teor

 
da

 

Título  
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TABELA 5 – EXPOSIÇÃO DA IMAGEM DO PARQUE NA MÍDIA 
 

Veículo  

 

 

Capa  

Menção ao  

Matéria  

Referência  

 ao 

Looping  

 
Agora São Paulo 04.04 sim Sim sim negativa sim 
 

Diário de São Paulo 04.04 sim Sim sim negativa Não 

 

Folha de S.Paulo 04.04 Sim Sim      sim    negativa      sim 

 

 
Jornal da Tarde 04.04 sim Sim sim negativa Sim 
 

O Estado de S. 
Paulo 04.04 sim Sim sim negativa Sim 
 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Embora as chamadas de capa tenham ficado mais restritas aos veículos da capital, 

houve, entretanto, grande número de matérias, inclusive em veículos impressos de várias 

partes do Brasil, que trouxeram a marca Playcenter em destaque no título, num total de 

78,11% dos resultados auditados, conforme demonstra o gráfico 7. Curiosamente, esse 

percentual é similar ao apurado para as matérias impressas e de internet do episódio do 

Looping (77%). 
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GRÁFICO 7: MATÉRIAS QUE MENCIONARAM A MARCA NO TÍTULO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Elaboração própria. 
 

Novamente, a exemplo da metodologia utilizada na análise da crise do Looping Star, 

observamos as matérias sob a seguinte perspectiva: negativas, as que realmente continham 

manifestações críticas e mensagens subliminares contra o Parque e informativas, as que 

continham um teor de esclarecimento da ocorrência. Foram auditadas 309 matérias negativas, 

ou 42,27% do total (base 731 notícias) e 422 informativas ou 57,72% da amostragem. É 

importante observar que o número de matérias informativas do primeiro episódio caiu de 

94,14% do total (considerando impresso e online) para 57,72%. Em contrapartida, o montante 

de reportagens negativas deu um salto considerável de 5,85% para 42,27%, também se 

considerando apenas a contagem de onlines e impressos. 

Nota-se, assim, uma demonstração de que os veículos de comunicação que estavam 

dando um “crédito” ao Parque, noticiando apenas os fatos no caso anterior, dessa vez, não 

tiveram a mesma tolerância com a organização. Pudemos observar que a imprensa foi mais 

crítica, realizando matérias mais abrangentes, mais investigativas, com novos porta-vozes 

participando do debate. 
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GRÁFICO 8: MATÉRIAS POR CONTEÚDO – NEGATIVAS x INFORMATIVAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Elaboração própria. 
 

Em termos de atores sociais que estiveram envolvidos no processo, tivemos a 

participação, neste episódio, de novos protagonistas como porta-vozes, conforme demonstra a 

tabela 6, a seguir: 
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TABELA 6: INCIDENTES E PORTA-VOZES 

 
 

Looping Star (setembro 2010)  Double Shock (abril de 2011)  
 

Assessoria de imprensa Assessoria de imprensa 
 
Hospital Metropolitano Hospital Metropolitano 
 
Polícia Militar Polícia Militar 
 
Bombeiros Bombeiros 
 
Delegado Marco Aurélio Batista Delegado Marco Aurélio Batista 
 
Vítimas Vítimas 
 
Familiares Familiares 
 
Visitantes Visitantes 
 
Instituto de Criminalística (IC) Instituto de Criminalística (IC) 
 
Outros (Prefeitura / ADIBRA / Sindepat / etc) Outros(Prefeitura/ADIBRA, Sindepat, IPEM, 
 Contru/etc) 
Matérias sem Manifestações Matérias sem Manifestação 
 

Ministério Público 
 
PROCON 
 
Secretaria de Segurança Pública 
 
SAMU 
 
 
Funcionários 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Pela amplitude do fato, em função da reincidência de acidentes na mesma organização 

em um período inferior a um ano, percebemos que o Ministério Público, Procon, Conselho 

Regional de Engenharia e Arquitetura, CREA, a Secretaria de Segurança Pública, SSP, além 

de representantes da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, ganharam voz na
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repercussão dos fatos. Isso sinaliza um aprofundamento no debate em função dos prejuízos 

causados pela tragédia aos cidadãos e dos riscos que o Parque poderia representar para a 

sociedade, no entendimento da imprensa, caso medidas enérgicas não fossem tomadas no 

sentido de apurar os fatos e reforçar a segurança de futuros visitantes. 

Observamos nos dois episódios que as entidades reguladoras do setor não são tão 

procuradas para repercutir os fatos, o que nos orienta a refletir sobre a possível falta de 

reconhecimento por parte da imprensa do Sistema Integrado de Parques e Atrações Turísticas, 

Sindepat89, e da Associação das Empresas de Parques de Diversão do Brasil, ADIBRA90, 

como fonte confiável de informações, com capacidade de apoiar os veículos de comunicação 

com informações qualificadas em momentos críticos. Outra possibilidade é a falta de 

conhecimento sobre o setor e sobre as suas entidades representativas, em função da falta de 

estreitamento de relações dessas entidades com a imprensa. 
 
 
 
 

1.4. Respeito à voz da organização 
 
 

Um importante ponto a salientar é que, a exemplo do que ocorreu na crise do Looping, 

mais uma vez, o Parque foi ouvido e procurado como fonte em grande percentual das matérias 

auditadas. Conforme pode ser observado no gráfico 9, o Playcenter foi o porta-voz mais 

ouvido em todo processo. Nossa análise, no tocante a esse resultado, é a de que o 

relacionamento aberto que o Parque sempre manteve com imprensa tenha auxiliado também 

nesse momento, a exemplo do que acontecera na crise anterior. 

Historicamente, o Playcenter sempre contou em sua estrutura de Comunicação com o 

serviço de assessoria de imprensa e a relação com a mídia sempre foi prioritária. Somado a 

esse fato, evidentemente, a pró-atividade no encaminhamento de notas de esclarecimento e o 

atendimento ágil à imprensa, dentro de um processo de transparência, contribuíram para esse 

resultado, ainda que tenhamos detectado falhas no processo. 
 
 
89 O Sistema Integrado de Parques e Atrações Turísticas (Sindepat) surgiu em 2003 como fruto da união dos 
principais Parques e Atrações Turísticas do Brasil. A associação conta com 18 associados de nove Estados 
diferentes, dando suporte institucional e político a cada associado. Hoje o Sindepat extrapola os limites de 
instituição representativa e passa a ser uma instituição de integração do setor. Disponível em: 
<www.sindepat.com.br/site/sindepat.asp>. Acesso em 20 set.2012. 
90 A ADIBRA - Associação das Empresas de Parques de Diversões do Brasil foi criada em 1989 com o apoio e o 
incentivo da IAAPA - International Association of Amusement Parks and Attractions, entidade com mais de 80 
anos. Disponível em: <www.ADIBRA.com.br/ADIBRA.asp>. Acesso em 20 set.2012.
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Metodologicamente, é importante elucidar que cada matéria, evidentemente, pode ter 

mais de uma manifestação, mais de uma fonte. Assim, detectamos um número de 1.146 

manifestações de porta-vozes, ouvidos na composição das 731 matérias auditadas, tendo sido 

dada voz ao Playcenter em 384 ocasiões, ou 33,5 % do total de menções. Trata-se do índice 

mais alto entre todos os protagonistas do episódio. Na sequência, também se pode perceber 

que ganharam voz de forma expressiva o Hospital Metropolitano (165 oportunidades), onde 

ficaram internadas as vítimas, o delegado do caso (83 oportunidades), as vítimas (51 

oportunidades), os bombeiros (49) e alguns visitantes (48). 
 
 

GRÁFICO 9: PRESENÇA DOS ATORES SOCIAIS COMO PORTA-VOZES DO 

PROCESSO 
91

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Elaboração própria. 
 

Há, entretanto, alternâncias na projeção de um ou de outro porta-voz, de acordo com o 

desmembramento dos fatos. Assim, observamos que no dia da ocorrência do episódio, 3 de 

abril de 2011, o Parque foi ouvido em 14 das 32 matérias, ou seja, em 43,7% das 

oportunidades, número maior que o alcançado no consolidado (33,5%), conforme comprova o 

 
 
91 Cada matéria pode ter a manifestação de mais de um porta-voz. 
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gráfico 10, a seguir. Ocorre que, o Playcenter, num primeiro momento, era a fonte de mais 

fácil acesso para a imprensa. As vítimas, ainda em atendimento e isoladas no hospital, dentro 

desse cenário, não ganharam tanto espaço como, por exemplo, os demais visitantes, que 

puderam ser abordados com mais facilidade pelas equipes de reportagem na saída do 

empreendimento. Estiveram em cena também a Polícia Militar, o SAMU e os bombeiros, 

responsáveis pelos primeiros socorros. 
 
 

GRÁFICO 10: NÚMERO DE DEPOIMENTOS POR PORTA-VOZ (04.04) 92
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Elaboração própria. 
 

No segundo dia, 04.04, em função do maior tempo para apuração dos fatos por parte 

dos veículos de comunicação em geral, e da publicação de matérias em jornais (que precisam 

de um maior prazo para entrar em circulação e que costumam realizar um aprofundamento do 

debate em episódios desse tipo), percebemos que surgem novos atores como porta-vozes: 

delegado, Ministério Público, Procon. Nessa fase, o parque ainda se fazia bastante presente 

como fonte, com liderança em termos de manifestações (eram 199 do Playcenter, e, na 

sequência, 42 manifestações do delegado). 
 
 

92 Cada matéria pode ter a manifestação de mais de um porta-voz. 



134 
 
 
 

Já no dia 05, em função da volta ao hospital de uma das vítimas, o que foi prontamente 

informado, tanto por nota expedida pelo Hospital Metropolitano, quanto por nota emitida pelo 

Playcenter93, o Hospital Metropolitano é mais demandado como porta-voz pela imprensa (27 

oportunidades), conforme demonstrado no gráfico 11. 
 
 

GRÁFICO 11: NÚMERO DE DEPOIMENTOS POR PORTA-VOZ (05.04) 94
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Elaboração própria. 
 

Da mesma forma, o delegado ganha a cena (30 oportunidades) para repercutir as 

declarações dadas em depoimentos oficiais realizados pelos funcionários do parque, que 

operavam o equipamento na data do acidente, e que prestaram depoimento em 04 de abril 

(com reflexos no noticiário dos dias 05 e 06)95. Os depoimentos trouxeram fatos relevantes 

para o caso e que causariam impactos para os gestores da comunicação do episódio. Em 

verdade, tais declarações revelaram-se conflitantes com informações fornecidas pelo parque 

anteriormente, levando a crise a um dos seus momentos mais críticos como veremos a seguir. 
 
 

93 http://noticias.terra.com.br/brasil/policia/vitima-de-acidente-no-playcenter-em-sp-volta-a- 
hospital,536aaf17b94fa310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html 
94 Cada matéria pode ter a manifestação de mais de um porta-voz. 
95 PARQUE diz que brinquedo foi vistoriado horas antes do acidente. Portal Terra. 06 abr. 2011. Disponível em: 
< http://noticias.terra.com.br/brasil/noticias/0,,OI5049336-EI8139,00- 
Parque+diz+que+brinquedo+foi+vistriado+horas+antes+do+acidente.html>. Acessado em 20 dez.2012. 
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A questão que surgiu nessa fase foi: teria o brinquedo sofrido uma “pane” horas antes do 

acidente? 

Entretanto, apesar dos movimentos naturais do noticiário no que tange à utilização de 

um ou outro porta-voz como fonte, de acordo com o encaminhamento natural do processo, o 

que se observa é que a imprensa deu oportunidade ao Playcenter, em todos os momentos, para 

apresentar sua versão dos fatos, ainda que os mesmos tenham sido contrapostos por outras 

fontes, o que é bastante legítimo. Logo, se tomarmos o presente estudo de caso como 

parâmetro, podemos intuir que a imprensa dá oportunidade para que as organizações tenham 

suas versões dos fatos divulgadas. Porém, percebe-se que, o que há de se estabelecer é um 

bom relacionamento com a mídia e um atendimento adequado aos jornalistas durante a 

apuração dos fatos. Como o próprio sócio fundador do Playcenter, Marcelo Gutglas, admite: 

“Geralmente a crise se dilui em função da postura da empresa...” 
96. 

 
 
 
 

1.5. Desencontro de informações e agravamento da crise 
 
 

Ao observarmos as matérias do terceiro dia a partir da data da ocorrência, 05.04, 

verificaremos que o delegado ganhou voz, como já mencionado anteriormente. Essas 

reportagens repercutiram declarações dos operadores do equipamento Double Shock, durante 

depoimento oficial, em 04 de abril, que não estavam alinhadas às versões até então 

apresentadas pelo Parque. 

Ocorre que a Assessoria de imprensa, indagada por um jornalista do Grupo Estado 

sobre uma eventual pane no brinquedo horas antes do acidente, negou o fato em 04 de abril. 

Na verdade, a Assessoria checou os dados com o responsável pela segurança do Playcenter 

(funcionário interno) e obteve a informação de que nada de anormal havia ocorrido com o 

brinquedo antes da fatalidade. 

O jornalista, entretanto, para elaborar a pauta, partira de relatos e da observação de 

visitantes que, em determinado momento, viram o brinquedo inoperante. Talvez, por 

inexperiência no processo (o chefe de segurança mais habituado aos momentos de crise 

encontrava-se de férias na ocasião), o responsável pela informação tenha acreditado que sua 

verdade seria absoluta, que não seriam ouvidas outras fontes ou realizados contrapontos em 

 
96 Entrevista com Marcelo Gutglas, disponível no Anexo 1, p.II.
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relação à informação. No entanto, comprovando que a transparência é a alma de um processo 

de gestão de comunicação em momentos de crise, a versão dos visitantes veio à tona em 

depoimento concedido ao delegado, em 4 de abril, pelos funcionários do parque, operadores 

do equipamento. 

Em reportagem de O Estado de S. Paulo97, os jornalistas que assinam a matéria 

argumentam que “relatos de pessoas presentes no Playcenter apontam que o brinquedo 

Double Shock deixou de funcionar pelo menos duas vezes durante a tarde para ‘manutenção 

preventiva’ [aspas da matéria]”. A contraditória negativa98 publicada na matéria do dia 

seguinte, no mesmo jornal, como resposta do parque dizendo que o brinquedo funcionou 

normalmente até a hora do ocorrido, fez com que emergisse um debate, e diversos veículos 

explorariam o fato amplamente como notícia nos dias 05 e 06 de abril, obrigando a Assessoria 

de imprensa a intensificar os esclarecimentos sobre o episódio e a soltar uma nota à imprensa. 

Aqui cabe ressaltar a importância do O Estado de S.Paulo, assim como a Folha de S. 

Paulo e O Globo como veículos de credibilidade junto à sociedade brasileira, formadores de 

opinião e fontes de informação para outros veículos (impressos e online) por meio de suas 

agências, respectivamente Agência Estado, Folhapress, e Agência O Globo. No caso em 

questão, a Agência Estado distribuiu as informações apuradas para matéria do jornal O Estado 

de S. Paulo para veículos de outras partes do Brasil. Além da distribuição de notícias e 

imagens para jornais e sites, realizou a divulgação da notícia em tempo real, ampliando a 

repercussão das observações feitas pelos jornalistas Renato Machado e Plínio Delphino, que 

assinaram a matéria. A matéria também ganharia desdobramentos nas redes sociais online, 

como poderemos observar no Capítulo VI. 

Com relação à nota, expedida em 5 de abril, o portal Terra traria a seguinte 

informação: “ O parque Playcenter divulgou nesta terça-feira uma nota de esclarecimento 

sobre o acidente ocorrido no último domingo [...]. De acordo com o comunicado, o parque 

afirma que foi feita uma vistoria no brinquedo três horas antes do incidente, e que nada foi 

apontado que justificasse a interrupção do seu funcionamento” 
99. 

 
 
 
97 MACHADO, Renato.et al. Acidente no Playcenter deixa 8 feridos. Estado de S. Paulo. 04 abr. 2011. Cidades 
/ Metrópole. p. C1-C3. Disponível no anexo 7. 
98 DANTAS, T.; PEREIRA, E. Playcenter agora vai passar por fiscalização. Estado de S. Paulo. 05 abr.2011. 
Disponível em: <http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20110405/not_imp701840,0.php>. Acesso em 17 
dez.2012. Disponível no anexo 8. 
99 PARQUE diz que brinquedo foi vistoriado horas antes do acidente. Op. cit. p.132. Disponível no anexo 9.
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Ou seja, houve a vistoria, ainda que não tenha sido detectado o problema, o 

equipamento realmente foi paralisado por alguns minutos, como atestara o visitante ao jornal 

O Estado de S. Paulo. A argumentação do chefe da segurança para tentar se explicar com a 

assessoria, diante da gravidade de seu “erro”, foi de que não havia ocorrido pane, mas uma 

simples paralisação de rotina, como ocorrera em tantos outros brinquedos, segundo ele, na 

mesma data. De acordo com as explicações do funcionário, essa paralisação era um 

procedimento rotineiro, que ocorria sempre que havia alguma sinalização no painel de 

controle. Era realizada para garantir a segurança dos visitantes, e, na maioria das vezes, feita 

muito mais de forma preventiva. 

O fato é, a informação desencontrada (o Playcenter não devia ter omitido a 

manutenção ocorrida na data) e a tentativa de omissão de um fato relevante, ainda que não 

representasse a comprovação de um problema efetivo no equipamento, levou a um 

agravamento da situação de comunicação com a imprensa e com a sociedade. Como bem 

sugere Nemércio Nogueira (1999, p. 52): “[...] a denúncia publicada em um único veículo 

atrai o interesse do restante da mídia da mesma forma que uma gota de sangue na água do rio 

atiça todas as piranhas da redondeza”. 

Ao analisarmos algumas das reportagens dos dias 5 e 6, notaremos que se falava em 

“pane e falha” no brinquedo “antes do acidente”, em muitas matérias, induzindo os leitores a 

pensar que poderia ter havido negligência por parte do Parque, o que, em verdade, não se 

constatou, tendo em vista que ficou provada a falha humana e não do equipamento, 

posteriormente. Jornais de várias partes relataram a questão, entre os quais: Jornal Bom Dia, 

São José dos Campos – “Brinquedo já tinha apresentado problemas”; Jornal da Tarde, São 

Paulo – “Brinquedo teve pane antes do acidente”; Folha de S.Paulo, São Paulo – “Brinquedo 

do Playcenter que feriu 8 teve pane horas antes”; Agora (05 de abril), São Paulo, “Brinquedo 

do Playcenter teve pane 3 horas antes do acidente”, Diário de Pernambuco, Recife – “ 

Playcenter: brinquedo já tinha falhas”; Agora (06 de abril), São Paulo – “Funcionários 

confirmam pane 3h antes do acidente”; Diário do Comércio, São Paulo – “Playcenter afirma 

que brinquedo não apresentou falha”. 

Outro ponto a se notar é a movimentação, motivada pela imprensa, em relação ao 

esclarecimento do acidente. Ao procurar o Procon, ou o Ministério Público, ou órgãos da 

Prefeitura, a imprensa cumpriu seu papel de zelar pela ordem social e pelos direitos dos 

cidadãos de uma maneira muito mais comprometida do que no episódio do Looping. Em
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matéria do jornal O Globo Online100, há uma postura analítica e de cobrança das autoridades 

(prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, e delegado do caso, Marco Aurélio Batista). O jornal 

rememora o acidente anterior, numa referência ao não esclarecimento do caso do Looping até 

aquela data. Ressalta que “O delegado Marco Aurélio Batista também é responsável pela 

investigação do primeiro acidente”. Por fim, denuncia: “O inquérito ainda está aberto”, numa 

evidente cobrança por soluções para o acidente anterior, e numa reivindicação por medidas 

por parte das autoridades. 

Passado os dias críticos da primeira semana, de 09 a 29 de abril, conforme demonstra 

o gráfico 12, percebe-se o grande número de matérias mais “frias”, sem manifestação de 

porta-vozes. Isso porque, o aprofundamento do debate, tradicionalmente, ocorre nos dias que 

sucedem os fatos, tendendo a perder força e ganhando características meramente informativas. 

Nesse período, o Hospital Metropolitano aparece em 38 oportunidades, das 88 

matérias, ou seja, em mais de 43% das notícias. O motivo é que alguns visitantes se 

encontravam em tratamento. A baixa procura pelos demais porta-vozes (delegado, polícia 

militar, Procon e o próprio Playcenter) deve-se também ao fato de a mídia, já ter a essa altura 

estabelecido o interesse pelo episódio de Realengo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
100 COSTA, Donizete. Três vítimas do acidente do Playcenter continuam no hospital. O Globo Online, Rio de 
Janeiro, 5 de abr.2011. Disponível em: < http://oglobo.globo.com/pais/tres-vitimas-do-acidente-do-playcenter- 
continuam-no-hospital-2801578 >. Acesso em: 21 dez 2012. 
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GRÁFICO 12: NÚMEROS DE DEPOIMENTOS POR PORTA-VOZ (de 09.04 a 

29.04)101
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Elaboração própria. 
 
 
 

1.6. Outros erros, novas experiências 

 
 

A experiência anterior, com o acidente do Looping, serviu para que o Parque 

aprimorasse alguns pontos na gestão desse segundo episódio crítico. Erros cometidos em 

setembro de 2010 não foram repetidos. Como exemplo, podemos citar o acionamento rápido 

das autoridades. Sobre isso Marcelo Gutglas, em entrevista concedida para essa pesquisa, 

afirmou: “No caso do Looping Star o delegado ficou sabendo pela imprensa e se sentiu 

desprestigiado, porque ele tem um papel importante que é investigativo. No caso do Double 

Shock, o primeiro a saber foi o delegado”102. 

A exemplo do que ocorreu na crise anterior, as notícias foram veiculadas em todo o 

Brasil, com maior concentração em São Paulo e no interior do estado. Como já havia 

 
 
101 Cada matéria pode ter a manifestação de mais de um porta-voz. 
102 Entrevista com Marcelo Gutglas, disponível no anexo 1, p.IV. 
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acontecido no episódio do Looping, de uma maneira geral, o Parque não se eximiu de suas 

responsabilidades, embora, como visto em nossas análises, tenha cometido alguns lapsos 

estratégicos, faltado com a transparência no que tange à informação sobre a manutenção 

realizada no equipamento no dia do acidente. Tal fato poderia ter sido evitado se toda a equipe 

de funcionários tivesse passado por um processo recente de media training, o que, 

efetivamente, não ocorreu, pois o último treinamento realizado pelo Playcenter, segundo a 

gerência de Marketing, datava de 2008. Como há turn over nas organizações, há de se ter a 

consciência da necessidade de que, ao menos anualmente, seja incluído no planejamento de 

Comunicação das empresas treinamentos para momentos críticos. 

No tocante aos treinamentos dos operadores dos equipamentos, uma questão relevante 

e que pôde ser observada no decorrer de nossas análises foi a vulnerabilidade desses 

processos. Em nossas entrevistas, as questões concernentes a essas práticas sempre foram 

respondidas de forma evasiva e desencontrada. Francisco Donatiello103, que assumiu a 

gerência do Playcenter após a ocorrência do acidente do Double Shock, por exemplo, em 

entrevista concedida para este trabalho, esclareceu que, ao ingressar no Parque implantou a 

documentação dos treinamentos que eram realizados. Ele explicou: “E por onde se começa a 

gerir um parque? Pessoas! Nós fizemos isso aqui! Documentar. Então, quem foi treinado 

assinou que foi treinado, passou por uma prova que tem nota e assinou. Eu fiz algumas 

alterações”. Parece bastante tardia as medidas de documentação e avaliação dos treinamentos, 

considerando que foram implementadas após dois acidentes. 

Da mesma forma, Gutglas se perde ao ser interpelado sobre o mesmo tema, ou seja, 

sobre como era feito o treinamento dos funcionários que operavam os equipamentos. “Isso aí 

é um item complexo, mas tinha toda uma rotina que seguia os índices internacionais. Era um 

treinamento intensivo, mas eu não posso te responder assim como era. Porque é diferente 

você treinar o atendente da catraca. Depende. Isso é uma resposta muito complexa. É só 

verificar os manuais de treinamento que dá para saber”. De fato, esses manuais nunca 

chegaram a nossas mãos. 
 
 
103Francisco Donatiello foi integrante do Comitê Gestor da Crise do Double Shock (prestador de serviço 
terceirizado responsável pela segurança do parque), após a Crise do Double Shock foi contratado como Gerente 
Geral do Playcenter, cargo que ocupou de maio de 2011 até o fechamento do empreendimento (julho de 2012). 
Atualmente é o presidente da ADIBRA e do Comitê de Segurança da América Latina da International 
Association of Amusement Parks and Attractions (IAAPA). Entrevista disponível no anexo 3, p. XV.
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Um reforço na segurança do Parque, entretanto, viria com o susto acarretado por um 

novo acidente, dessa vez no Hopi Hari, em fevereiro de 2012, que levaria uma jovem à morte 

depois de cair do brinquedo La Torre Eiffel. Com medo da evasão dos visitantes, o Playcenter 

investiria em várias medidas preventivas. Sobre essa questão, Francisco Donatiello, 

esclareceu: 
O acidente no Hopi Hari afeta todo setor, mas não especificamente o Playcenter. 
Afeta a credibilidade de todo o segmento. Por isso, eu te falei que nós começamos 
a nos preocupar não só em ser seguros, mas em mostrar que somos seguros. 
Colocamos redundâncias para mostrar para as pessoas que, se tudo der errado, você 
está preso por esse cinto. Nós mudamos até a comunicação dos funcionários. [E ele 
prossegue explicando] (...) visitantes acomodados, checagem de travas, travas 
checadas, ok, equipamento liberado. Isso era falado em alto e bom tom. É o que 
fazem nos aviões104. 
 

O representativo destaque dado ao parque nas reportagens merece em nosso 

entendimento ressalva. Isso sinaliza o bom relacionamento histórico da organização com a 

imprensa. O Playcenter ganhou voz nas matérias para apresentar suas versões dos fatos, sendo 

o porta-voz mais ouvido nas reportagens, como demonstrado. Entretanto, houve uma 

substancial queda no número de matérias informativas e um aumento nas matérias mais 

críticas, demonstrando que a imprensa e a sociedade agiu com mais rigor nessa oportunidade. 

O respaldo aos visitantes e familiares também pode ser comprovado. Segundo Marcelo 

Gutglas, foi dada “assistência total e imediata para as vítimas e para os familiares”. Sobre essa 

questão ele argumentou que as famílias nada podiam dizer contra a assistência prestada. 

“Podiam dizer contra o fato, mas não em relação à assistência”105. Nada mais justo, diante dos 

danos físicos e dos transtornos causados aos envolvidos. 

Passaremos agora, no capítulo a seguir, a observar a movimentação dos atores sociais 

no tocante à crise do Double Shock no Twitter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
104 Entrevista com Francisco Donatiello, disponível no anexo 3, p. XV. 
105 Entrevista com Marcelo Gutglas, disponível no anexo 1, p.V. 
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CAPÍTULO VI – PLAYCENTER NOS TREND TOPICS DO TWITTER 

 
 
 
 

1.1. A crise no Twitter 
 
 

Chegamos a esse capítulo com uma significativa visão da repercussão da crise nos 

principais veículos de comunicação do País. Pelas matérias analisadas provenientes da grande 

imprensa pudemos verificar os impactos das manifestações dos atores sociais envolvidos em 

cada fase do processo (assessoria de imprensa do Playcenter, delegado, peritos, vítimas etc). 

Verificamos também a importância que tiveram dois acidentes consecutivos no agravamento 

da situação do Parque diante dos stakeholders e como erros e acertos dos gestores impactaram 

a exposição do episódio na mídia, especialmente nos veículos impressos, online, nas rádios e 

TVs. O episódio do Looping Star, como pudemos conferir, foi relembrado, especialmente 

pelos mais representativos jornais da capital paulista. Passaremos agora a analisar as 

manifestações do Twitter, postadas durante o auge dos desdobramentos da crise de imagem 

decorrente do acidente no Double Shock, ou seja, nos dias 3, 4, 5 e 6 de abril de 2011. 

Como já proposto anteriormente em nossas ponderações, vivemos um momento da 

história de mudanças velozes. Como sugere Peter Drucker (apud TELLES, 2010.p.177) “só 

começamos a ver o presente quando está quase desaparecendo”. E gerenciar crises, tomar 

decisões relevantes para o destino das organizações nesse cenário é, nesse sentido, um grande 

desafio. A velocidade de tomada de decisão, hoje, é ainda mais acelerada pela postura atuante 

dos atores sociais. E, para os gestores da Comunicação do Playcenter, não foi diferente 

durante o período crítico vivido em abril de 2011. 

Assim, buscaremos demonstrar como o episódio do Double Shock, objeto principal de 

nossos estudos, propagou-se pelo Twitter, uma das principais e mais conhecidas redes sociais 

online da atualidade, amplificando a crise de imagem vivida pela organização. Cabe relembrar 

que o Twitter é um microblog, que foi introduzido e popularizado em meados de 2006. Febre 

da Internet entre 2008 e 2011, o Twitter dá sinais de decadência no Brasil. Segundo dados da 

Comscore106, uma das principais empresas de medição de audiência digital, a rede social de 

 
 

106 NA CONTRAMÃO do Facebook, Twitter registra queda acentuada de acessos no Brasil. Carta Capital. São 

Paulo, 04 set.2009. Disponível em: <http://www.cartacapital.com.br/tecnologia/na-contramao-do-facebook- 
twitter-registra-queda-acentuada-de-acessos-no-brasil/>. Acesso em 18 dez.2012.    
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microblogs perdeu 24% de seus usuários no país entre julho de 2011 e julho de 2012. A queda 

representa uma diminuição de mais de 3 milhões de usuários no período - até a data auditada 

o Twitter tinha 9,7 milhões de usuários, num universo de aproximadamente 40 milhões de 

contas. Os números apontam que a rede de microblogs está na contramão do Facebook, que 

não para de crescer. No mesmo período, a rede de Mark Zuckerberg cresceu 64%, chegando a 

42,4 milhões de usuários únicos e, atualmente, é a mais popular rede social online no Brasil, 

com 60 milhões de usuários ativos107. 

Ainda assim, é inegável a expressividade do Twitter no Brasil. Nessa rede social 

online, os internautas podem postar suas mensagens, mas não é permitido exceder 140 

caracteres, embora haja recursos, como veremos a seguir, para condensar informações, até 

mesmo reportagens de emissoras de TV, possibilitando que se divulgue muito mais conteúdo. 

Inicialmente, a rede social virtual trazia a mensagem “What are you doing?” (“O que você 

está fazendo?”). Desde 2009 os usuários respondem a pergunta “What’s happening?” (“O que 

está acontecendo?”), num sinal de que o Twitter extrapolou o relato dos afazeres cotidianos e 

tem ajudado também na divulgação de acontecimentos de grandes proporções. Hoje, pode ser 

usado como rede social virtual ou, até mesmo, como meio de informação. 

Veículos de grande projeção, como Folha de S. Paulo, G1, Estadão, entre outros, já se 

utilizam dessa rede social online para divulgar informações jornalísticas. Não por acaso, como 

poderemos constatar mais adiante, muitas das notícias da crise do Double Shock foram 

reproduzidas desses veículos diretamente neste microblog, com a participação direta de 

comentários de internautas ou não. Como propõe Zago (2008, p.9): 
 

A limitação de caracteres, associada à disposição em ordem cronológica inversa 

das atualizações, faz com que a ferramenta se torne interessante de ser empregada 
para coberturas estilo minuto a minuto de eventos e acontecimentos (no caso, frase 
a frase), o que inclusive pode se dar a partir de dispositivos móveis. Já a eventual 
superficialidade das atualizações em uma ferramenta com limitação de caracteres 
pode ser compensada pelo fato de que se pode aprofundar as informações através 
de hipertextos, a partir da aposição de links que apontem para espaços que 
complementem a informação. 
 

Em termos metodológicos, para fins das análises expostas no presente capítulo, foram 

recuperados 6.710 posts do Twitter, nos dias 3, 4, 5 e 6 de abril, abordando o acidente no 

 
 
107 AGUIARI, Vinícius. Brasil supera 60 milhões de usuários no facebook. Exame.com, São Paulo, 31 out.2012. 
Disponível em: < http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/brasil-supera-60-milhoes-de-usuarios-no- 
facebook>. Acesso em 18 dez.2012.
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Double Shock. Os posts foram coletados a partir de uma ferramenta de rastreamento de redes 

sociais online denominada Seekr, disponível no mercado. As buscas nessas redes foram 

realizadas a partir das seguintes palavras: Playcenter, Double Shock e Looping Star. Os 

relatórios analíticos fornecidos pelo Seekr sinalizaram o horário entre 20 h e 24 h como o pico 

de manifestações dos atores sociais. Dessa forma, nossa base amostral foi coletada no horário 

noturno, aleatoriamente, nos dias 3,4, 5 e 6 de abril, numa proporcionalidade de 10% da 

amostra diária, conforme explicitado na tabela 7 abaixo: 
 
 

TABELA 7: OCORRÊNCIAS DO ACIDENTE NO TWITTER 

 
 

Data Total de Ocorrências Posts Analisados 
 

3 de abril 1.589 158 

4 de abril 4.211 421 

5 de abril 852 85 

6 de abril 58 6 

Total Geral 6.710 670 

 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Trabalhamos dentro dos seguintes critérios: 

• Posts positivos, negativos e neutros. 

• Posts que eram provenientes ou faziam menção a conteúdos de veículos de 

comunicação de grande imprensa (Folha, G1, Record etc) 

• Posts com menção ao Hopi Hari, maior concorrente direto do Playcenter 

• Posts com lembrança ou referência ao acidente anterior (Looping Star) 

• Retweets (as pessoas geram conteúdo ou reproduzem informação?) 

• Hashtags mais propagadas 

Além dos pontos analisados acima, também observamos a simbologia utilizada na 

comunicação entre os internautas durante suas postagens para falar sobre o Parque, que dá um 

ritmo particular à comunicação nessa rede na divulgação dos fatos críticos. Um modo de se 

comunicar muito mais dinâmico e bastante característico, que se utiliza da linguagem própria 

da Internet. Refletiremos também sobre os conteúdos das mensagens e suas implicações no 

agravamento da crise de imagem do Playcenter.
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Por não haver amostras de manifestações nas redes sociais online oficiais gerenciadas 

pelo Parque, que, como já esclarecemos na parte introdutória desse trabalho, eram exploradas 

timidamente por funcionários da área de Marketing da própria empresa, não nos deteremos a 

esses canais. Entretanto, cabe ressaltar que foram realizados alguns posts como manifestações 

espontâneas no Twitter oficial da organização durante o episódio. Eles tratavam de (1) 

lamentar a ocorrência dos fatos (“Lamentamos profundamente o acidente ocorrido no Double 

Shock em 03 de abril”); (2) informar sobre os desdobramentos do episódio (“Estamos 

prestando todo apoio aos visitantes envolvidos no acidente”, “Continuamos trabalhando junto 

às autoridades para informar e esclarecer dúvidas de qualquer natureza”) e (3) esclarecer 

sobre o estado de saúde das vítimas (“Três visitantes permanecem internados, mas passam 

bem”)108. 
 
 
 
 

1.2. Análise geral dos posts 
 
 

Os posts coletados no Twitter foram classificados em positivos, aqueles realizados em 

defesa do Parque; negativos, os que trouxeram algum juízo de valor ou crítica expressa à 

conduta da empresa, ou ainda erros de informação; e, por fim, neutros, que reproduziram o 

episódio apenas com olhar para a realidade dos fatos, sem juízo de valor, ou que falaram de 

amenidades (internautas dizendo que passaram em frente ao Playcenter, internautas falando 

que querem vender um ingresso do Playcenter, mencionando que não tem carona para ir ao 

Playcenter). No total, 552 manifestações, ou 82,38% do total foram negativas, 88 neutras 

(13,13%), e apenas 30 positivas (4,47%). Tal resultado dá conta do desgaste da imagem do 

Parque nesse segundo momento junto aos atores sociais que se articularam pelo Twitter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
108 Informações fornecidas pela Assessoria de imprensa do Playcenter. 
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TABELA 8: CLASSIFICAÇÃO DOS POSTS 

 

Data Postivo Negativo Neutro 
 

Dia 1 (3 de abril) 4 131 23 
 
 
Dia 2 (4 de abril) 25 345 51 
 
 
Dia 3 (5 de abril) 1 72 12 
 
 
Dia 4 (6 de abril) 0 4 2 
 
 

Total dos dias 30 552 88 

Fonte: Elaboração própria com base em 670 tuítes auditados de 03 a 06 de abril de 2011. 
 

Exemplificando, a fim de dar mais clareza a nossa pesquisa, foram consideradas 

manifestações negativas Twittes como: 
 

Data: 03 de abril 
Autor: Edudoiu 
Horário: 23:49:50 
Post na íntegra: acidente no playcenter fere 8. (EU QUERO SABER QUEM AINDA VAI 
NESSE PARQUE FRACASSADO?!?!)109

 
Teor: Negativo 
 

Data: dia 03 de abril 
Autor: Josiane_mattos 
Horário: 23:49:51 
Post na íntegra: cada ano que passa o Playcenter s vai piorando ...  :T [sic] 110

 
Teor: Negativo 
 

Data: dia 03 de abril 
Autor: kaiqueeBass 
Horário: 23:32:57 
Post na íntegra: Noossa Playcenter t fda quiser c matar s ir ...Eo pior q vc paga ainda 
#PODRE [sic] 111

 
Teor: Negativo 
 
 
 

109 EU QUERO saber quem ainda vai nesse parquet fracassado ?!?!. Twitter. Disponível em: 
<https://twitter.com/edudoiu/statuses/54736212942012416>. Acesso em 20 set.2012. 
110 CADA ANO que passa o Playcenter s vai piorando… :T. Twitter. Disponível em: 
<https://twitter.com/Josiane_mattos/statuses/54736168931180544>. Acesso em 20 set.2012. 
111 NOOSSA Playcenter t fda quiser c matar s ir …Eo pior q vc paga ainda #PODRE. Twitter. Disponível em: 
<https://twitter.com/kaiqueeBass/statuses/54732585372368896>. Acesso em 20 set.2012.
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Em todos os exemplos, percebe-se um juízo explícito em relação à conduta do Parque. 

No primeiro caso mencionado, o internauta instiga “QUEM AINDA VAI NESSE PARQUE 

FRACASSADO?!?!”. A postagem em letras maiúsculas, bem como as exclamações 

mescladas às interrogações ao final da frase, dão o tom da indignação do internauta. No 

segundo post, o internauta manifesta seu descontentamento com o Parque e, ainda que em 

poucas palavras, expressa que, para ele, o Parque está em decadência: “cada ano que passa o 

Playcenter s [só] vai piorando”. O post é complementado por um emotion,:T, simbologia 

particular da Internet, muito utilizada na linguagem Web. Esse, em especial, significa 

decepcionado, desapontado. Esse tipo de manifestação, paralinguística, foi encontrada em 

muitos momentos de nossas análises, como poderemos conferir mais adiante. No terceiro 

exemplo, o internauta utiliza-se do sarcasmo para se referir à empresa: “Noossa Playcenter t 

fda quiser c matar s ir...”. O internauta prossegue escrevendo que os visitantes pagam para 

correr o risco de morrer. O post é fechado com a hashtag #PODRE. 

Hashtags112 são palavras-chave antecedidas pelo símbolo "#", que designam o assunto 

que se está discutindo em tempo real no Twitter. As hashtags viram hiperlinks dentro da rede 

e são indexáveis pelos mecanismos de busca. Sendo assim, usuários podem clicar nas 

hashtags ou buscá-las em mecanismos como o Google para ter acesso a todos que 

participaram de uma determinada discussão. As mais usadas no Twitter ficam agrupadas no 

menu Trending Topics113, encontrado na barra lateral do microblog. Na ocasião do acidente 

do Double Shock, foram tantas as menções feitas ao Playcenter que o Parque liderou os 

Trending Topics no dia 03 e 04 de abril, como podemos conferir pelos posts e comentários 

dos próprios usuários do Twitter que estavam acompanhando a movimentação do tema em 

tempo real: 
 

Data: 3 de abril 
Autor: urik_oliveira 

Horário: 23:49:51 

Post na íntegra: Playcenter nos TTs e a criatura pergunta se algum viu o que aconteceu 

no Playcenter. CARRINHO DO LOOPING, BATE NELA PLZ [sic] 114
 

 
 

112 HASHTAGS. Wikipedia. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Hashtag>. Acesso em 21 dez.2012. 
113 Trending Topics ou TTs é uma lista em tempo real dos termos mais publicados no Twitter pelo mundo todo. 
Há também ume edição que faz a medição para o Brasil disponível no site: http://www.ttbrasil.com/. 
114 PLAYCENTER nos TTs e a criatura pergunta se algum viu o que aconteceu no Playcenter. CARRINHO DO 
LOOPING, BATE NELA PLZ. Twitter. Disponível em: 
<https://twitter.com/acidourik/status/54736137163513856>. Acesso em 20 set.2012.
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Data: 4 de abril 
Autor: rafinhasidney 

Horário: 23:50:47 

Post na íntegra: soube da noticia do acidente qque tevee no Playcenter agorinhaa, s 

proque eu vii noos TT's [sic]115
 

 

Retomando nossos exemplos no que tange à classificação dos posts, como positivas, 

consideramos as manifestações propostas expressamente a favor do Playcenter. Como já 

mencionado anteriormente, foram apenas 4,47% do total auditado. Um índice muito baixo e 

que demonstra o tom crítico encontrado na rede social durante os dias que sucederam o 

acidente. A seguir, reproduzimos algumas manifestações a favor da marca: 
 

Data: 3 de abril 
Autor: Gaabymsilva 
Horário: 23:32:59 
Post na íntegra: seila , mas eu no vou deixar de ir pro @Playcenter por causa do acidente de 
hoje! #FATO! [sic]116

 
Teor: Positivo 
 
Data: 3 de abril 
Autor: LariPeterson 
Horário: 23:16:07 
Post na íntegra: Enfim n , acidentes acontecem . E em qualquer lugar . Eu ainda confio na 
segurana do parque e de verdade , eu no me cansei do playcenter! [sic]117

 
Teor: Positivo 
 
Data: 04 de abril 
Autor: leoborsa 
Horário: 23:50:47 
Post na íntegra: O povinho, no porque aconteceu um acidente no playcenter, no quer dizer que 
quando vocs forem, ir acontecer o mesmo. DESENCANA [sic] 118. 
Teor: Positivo 
 
 
 
 
 
 

 
115 SOUBE da noticia do acidente qque tevee no Playcenter agorinhaa, s proque eu vii noos TT's. Twitter. 
Disponível em: <http://twitter.com/rafinhasidney/statuses/55096347031904256>. Acesso em 20 set.2012. 
116 SEILA , mas eu no vou deixar de ir pro @Playcenter por causa do acidente de hoje! #FATO!. Twitter. 
Disponível em: <http://twitter.com/gaabymsilva/statuses/54732398620971009>. Acesso em 20 set.2012. 
117 ENFIM n , acidentes acontecem . E em qualquer lugar . Eu ainda confio na segurana do parque e de verdade , 
eu no me cansei do playcenter!. Twitter. Disponível em: 
<http://twitter.com/LariPeterson/statuses/54728418658492417>. Acesso em 20 set.2012. 
118 O POVINHO, no porque aconteceu um acidente no playcenter, no quer dizer que quando vocs forem, ir 
acontecer o mesmo. DESENCANA. Twitter. Disponível em: 
<https://twitter.com/leoborsa/status/55099216833417216>. Acesso em 20 set.2012. 
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Data: 04 de abril 
Autor: SabrinaPovoas 
Horário: 21:35:49 
Post na íntegra: acidente acontece PORRA, agr pq deu problema em um brinquedo no 
playcenter ja to falando q vai fechar o parque, pode acontecer em qlq lugar [sic]119

 
Teor: Positivo 
 

Pelos exemplos auditados, percebe-se que essas pessoas saíram em defesa do Parque, 
demonstrando intenção de retornar ao local. Além disso, o conteúdo das mensagens 

demonstra que, aos olhos desses internautas, o acidente foi uma fatalidade, algo pontual. 

Gírias, como “desencana”, ou mesmo palavras mais vulgares, porém muito utilizadas na 

linguagem coloquial dos jovens, como “porra”, são verificadas como forma de reforçar o que 

os cidadãos querem expressar. Os erros de Português, bem como as abreviações de palavras: 

‘qlq para designar qualquer’, ‘q para designar que’, ‘agr para designar agora’, são também 

práticas que estiveram muito presentes nos posts auditados. Na sequência, trazemos, por fim, 

alguns exemplos do que consideramos, para fins classificatórios, como posts neutros: 
 

Data: 5 de abril 
Autor: Larissamailla 
Horário: 23:59:45 
Post na íntegra: eu no estava sabendo do acidente no playcenter *o* [sic]120

 
Teor: Neutro 
 

Data 5 de abril 
Autor: Gabimaruta 
Horário: 22:43:32 
Post na íntegra: @fegotlib sei l ou, to falando do acidente do Double Shock que teve esses dias 
[sic]121

 
Teor: Neutro 
 

Data: 4 de abril 
Autor: VitorHoffman 
Horário: 21:35:53 
Post na íntegra:@nuneslaah o dia q vc foi no playcenter foi qdo teve o acidente? [sic]122

 
Teor: Neutro 
 
 
 

119 ACIDENTE acontece PORRA, agr pq deu problema em um brinquedo no playcenter ja to falando q vai 
fechar o parque, pode acontecer em qlq lugar. Twitter. Disponível em : 
<http://twitter.com/SabrinaPovoas/statuses/55066164946149376>. Acesso em 20 set.2012. 
120 EU NO estava sabendo do acidente no playcenter *o*. Twitter. Disponível em: 
<http://twitter.com/larissamailla/statuses/55463230629355521>. Acesso em 20.set.2012. 
121 SEI L ou, to falando do acidente do Double Shock que teve esses dias. Twitter. Disponível em: 
<http://twitter.com/gabimaruta/statuses/55442866553630721>. Acesso em 20 set.2012. 
122 O DIA q vc foi no playcenter foi qdo teve o acidente?. Twitter. Disponível em: 
<http://twitter.com/VitorHoffman/statuses/55061990950973440>. Acesso em 20 set. 2012.
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Como a busca referia-se ao Playcenter e/ou ao acidente no Double Shock, o episódio é 

mencionado na maioria dos posts considerados neutros. Ainda assim, não há por parte dos 

internautas acima nenhuma manifestação explícita de condenação ao Parque por sua conduta, 

ou responsabilização da empresa pelo episódio, ao contrário do que ocorre nos posts 

auditados como negativos. Não há também nenhuma manifestação de defesa, mas o simples 

relato do fato ou um comentário pontual, como no terceiro exemplo apresentado: “... o dia q 

vc foi no Playcenter foi qdo teve o acidente?”. 

O leitor mais crítico pode pontuar que a realidade dos fatos já era por si só bastante 

crítica e negativa para a marca, para que considerássemos tais referências neutras. Não 

deixamos de concordar, mas entendemos que, para fins de nossas análises e para avançarmos 

em nossos estudos, e, até mesmo, para uma eventual tomada de decisão a título de gestão, 

seria interessante ter uma amostragem bem definida daqueles internautas que realmente 

estavam se contrapondo à marca. Assim, fizemos um recorte dos posts neutros, que 

totalizaram 13,13%. 
 
 
 
 

1.3. Posts vinculados a conteúdos de veículos de grande imprensa 
 
 

Primeiramente, cabe salientar o que entendemos por veículos de grande imprensa para 

efeitos de nossa pesquisa. São os veículos de comunicação de massa, como os programas 

jornalísticos das principais emissoras de TV do Brasil; conteúdos provenientes de sites de 

notícias de grande audiência (Terra, G1, Vírgula/Jovem Pan); reprodução de textos de jornais 

de grande circulação (Folha de S.Paulo, O Estado de S.Paulo), enfim, tudo que circulou pelo 

Twitter e cuja fonte de referência foi a mídia que atinge um grande número de pessoas, as 

mídias tradicionais. 

Importante ressaltar que, no decorrer da presente pesquisa, pudemos constatar que a 

nova dinâmica de propagação das informações durante as crises organizacionais decreta o fim 

dos pontos de vista centrais. Não mais sabemos dos fatos pelo que nos contam as 

organizações, ou pelo olhar do jornalista, mas também, pelos comentários atentos, ou “nem 

tanto”, dos cidadãos comuns, atores sociais conectados às redes online. Como propõe Di 

Fellice (In: MERCHIORI, 2012. p. 156),
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As fórmulas da sociedade de massa, baseada na distinção identitária entre o 

emissor e o receptor, entre empresa e consumidor, instituições e cidadãos, 
informante e público, não conseguem mais explicar a complexidade e o dinamismo 
das interações sociais contemporâneas. 
 

Ainda assim, foi surpreendente verificar que 25,3% do total dos posts auditados 

faziam referência a veículos de grande imprensa. Os mais requisitados são os sites dos 

grandes grupos de comunicação, como os sites G1, Folha.com, Estadão.com, que foram muito 

utilizados como referência. Diante da grande reprodução de conteúdos produzidos por 

veículos ligados à mídia tradicional (impressa, televisiva, especialmente), parece-nos 

pertinente constatar que as formas que os cidadão utilizam-se para se abastecer de 

informações mudaram, mas os formadores de opinião que vigoram na sociedade nem tanto. O 

que nos trazem de novo as redes sociais online então? O poder agremiador dos cidadãos, a 

força da participação não linear, interacional, reflexiva dos atores sociais que agregam suas 

opiniões e reivindicações aos posts originários da grande imprensa. Além disso, o jornalismo 

passa a estar, com os dispositivos móveis, disponível a qualquer hora e em qualquer lugar. 

Ainda que o Twitter não seja destinado somente para a prática jornalística, ele tem 

sido apropriado por usuários, especialmente em momentos críticos e reivindicatórios, para a 

divulgação de fatos de relevância social. Como pudemos observar no presente estudo, os 

internautas utilizam a rede tanto para postar notícias, como chamadas para notícias 

(acompanhadas ou não de links). Como sugere Zago (2012, p.03), 
 

Da mesma forma como os veículos se apropriam desses espaços para distribuir 
notícias, também os interagentes podem utilizar sites de redes sociais para 
comentar – expressar opinião, criticar, reagir com humor a determinados 
acontecimentos jornalísticos – e para filtrar – postar pequenas notas, links ou 
manchetes – notícias, vindo a contribuir para uma recirculação jornalística. 
 

Em um dos posts recuperados no dia 4 de abril, um cidadão convoca seus demais 

contatos da rede a retuitarem uma notícia veiculada pelo jornalismo da TV Record: “estava 

vendo essa matéria do acidente no playcenter., http://www.youtube.com/watch?v=bmivDS9J8 

#RT se vc tbm viu [sic]”. “RT” é a sigla para “retuíte”, ou seja, passe adiante, reproduza para 

seus amigos essa informação. Pode-se observar o impacto que a notícia causa no ator social, 

que, enquanto usuário da internet, transforma-se em agente amplificador da informação para 

outros cidadãos que, muitas vezes, podem não ter tido acesso à versão original da notícia 

veiculada pela emissora de televisão.
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Outro comentário, da mesma data, demonstra a incredulidade do internauta no 

Playcenter diante da repercussão da crise. Ao ler a matéria sobre a avaliação pericial, 

divulgada no Portal Terra123, dizendo que não foram encontradas falhas no brinquedo após o 

acidente, ele satiriza: “Ento foi o brinquedo que quis expurgar as pessoas? RT 

@terranoticiasbr: Playcenter: perito no achou falhas em brinquedo aps acidente [sic]”. O 

cidadão faz a interpretação da notícia e a repassa agregada a sua “visão” pessoal dos fatos. 

Cada leitor é também, agora, nesse novo contexto, formador de opinião dentro das redes 

virtuais. Nessa perspectiva Lima, Neiva e Bastos (In: MARCHIORI, M.; OLIVEIRA, I. 

2012.p. 194) teorizam: “Diferentemente do modelo informacional, a Web 2.0 se torna a arena 

da circulação de sentidos e a comunicação entre organização e sujeitos assume, por natureza, 

um caráter processual, assim como na perspectiva relacional”. 

Dentro desse entendimento, o que interessa num momento de crise organizacional é 

muito mais o que ocorre depois da veiculação dos fatos, ou seja, o que a sociedade faz com as 

informações que lhes é fornecida. O exemplo acima é bastante ilustrativo, pois, se a notícia 

veiculada pelo portal Terra favorece a organização, no sentido de que “oficialmente” 

nenhuma irregularidade foi encontrada no brinquedo, há a busca, por parte da sociedade, por 

uma resposta para o episódio. Pelos canais tradicionais: notas enviadas pela organização, 

matérias publicadas pela imprensa, entrevista concedida pelo perito, não há nada que deponha 

contra o Playcenter, tendo em vista que o brinquedo foi testado após o acidente encontrando- 

se em conformidade. Porém, há novos atores envolvidos nas crises organizacionais da 

contemporaneidade, como o cidadão do post em questão, pedindo esclarecimentos (O que 

ocorreu então? Foi falha humana? Queremos resposta! O brinquedo, sozinho, não pode ter 

expurgado as pessoas! Alguém tem que ser responsabilizado!). 

Outros posts coletados demonstram que, apesar do pequeno espaço dado pelo Twitter 

aos cidadãos para suas manifestações, em muitos casos, eles reproduziram notícias da grande 

imprensa para sua rede de contatos e agregaram seus comentários. São manifestações jocosas, 

que colocam os fatos veiculados pela grande imprensa em dúvida ou que criticam o Parque, 

conforme demonstramos abaixo: 
 
 
 
 
123 PLAYCENTER: perito não achou falhas em brinquedo após acidente. Portal Terra. Disponível em: 
<http://noticias.terra.com.br/brasil/policia/playcenter-perito-nao-achou-falhas-em-brinquedo-apos- 
acidente,2f5aaf17b94fa310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html >. Acesso em 21 dez.2012.
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Data: 3 de abril 
Autor: Rogerio_92 
Horário: 23:16:07 
Post na íntegra: O Playcenter t foda!=\ [sic] 
http://g1.globo.com/saopaulo/noticia/2011/04/acidente-em-brinquedo-no-playcenter-deixa- 
feridos-dizem-bombeiros.html 124

 
Comentário agregado: “O Playcenter t foda!” 
Veículo Reproduzido: G1 
 

Dia 3 de abril 
Autor: la_monteiro 
Horário: 23:16:06 
Post na íntegra: O que se passa com o playcenter? fim de carreira mesmo! Acidente em 
brinquedo no Playcenter deixa feridos http://glo.bo/gPf18g #G1125

 
Comentário agregado: “O que passa com o playcenter? fim de carreira mesmo!” 
Veículo: Reproduzido: G1 
 

Data: 04 de abril 
Autor: MaMacedo 
Horário: 21:52:40 
Post na íntegra: HAHAHA, no, claro. A culpa do povo que PULOU, n? RT @terranoticiasbr 
Playcenter: perito no achou falhas em brinquedo aps acidente [sic] 126. 
Comentário agregado:”HAHAHA, no, claro. A culpa do povo que PULOU, n?” 
Veículo Reproduzido: Portal Terra 
 
Dia 05 de abril 
Autor: tiagoooliveira 
Horário: 23:59:45 
Post na íntegra: imagina sr nao o fosse... @JornalOGlobo: Brinquedo foi vistoriado 3 horas 
antes de acidente, diz Playcenter. http://t.co/N7nga2a [sic] 127

 
Comentário: “imagina sr (se) não o fosse...” 
Veículo Reproduzido: Globo.com 
 

A convergência entre as mídias, com o advento da Internet, como já pontuamos 

anteriormente, vem ganhando proporções que eram inimagináveis até o final da década de 90. 

Além de se poder, nos dias de hoje, assistir pelas redes sociais online o programa jornalístico 

 
 
 
124 O PLAYCENTER t foda!=\ [sic] http://g1.globo.com/saopaulo/noticia/2011/04/acidente-em-brinquedo-no- 
playcenter-deixa-feridos-dizem-bombeiros.html. Twitter. Disponível em: 
<http://twitter.com/Rogerio_92/statuses/54728442670882816>. Acesso em 20 set.2012. 
125 O QUE se passa com o playcenter? fim de carreira mesmo! Acidente em brinquedo no Playcenter deixa 
feridos http://glo.bo/gPf18g #G1. Twitter. Disponível em: 
<http://twitter.com/la_monteiro/statuses/54728569833795585>. Acesso em 20 set.2012. 
126 HAHAHA, no, claro. A culpa do povo que PULOU, n? RT @terranoticiasbr Playcenter: perito no achou 
falhas em brinquedo aps acidente. Twitter. Disponível em: 
<http://twitter.com/MaMacedo/statuses/55067662732103680>. Acesso em 20 set.2012. 
127 IMAGINA sr nao o fosse... @JornalOGlobo: Brinquedo foi vistoriado 3 horas antes de acidente, diz 
Playcenter. http://t.co/N7nga2a. Twitter. Disponível em: 
<http://twitter.com/tiagoooliveira/statuses/55461088136921088>. Acesso em 20 set.2012.
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de rádio ou TV após o horário de sua veiculação, é possível assisti-lo a partir de várias mídias: 

Twitter, Youtube. Veja o exemplo a seguir: “acidente no Playcenter http://www.youtube.com/ 

watch?v=bmivDpS9JS8 .o. #TENSO”, postado no Twitter no dia 4 de abril por um cidadão. 

O internauta traz para essa rede social online um vídeo do Youtube e que foi veiculado 

originalmente em um programa jornalístico da TV Record. 

Importante atentar para o fato de que, se antes a organização tinha que trabalhar com a 

possiblidade de a equipe de jornalismo estar divulgando determinada pauta durante um 

processo de crise organizacional, nessa nova conjuntura, quantas pessoas estão trabalhando de 

forma colaborativa para ampliar a exposição negativa das empresas e cobrar o esclarecimento 

dos fatos? Por isso, como já proposto em nosso capítulo teórico, prevenir acidentes, assumir 

uma conduta ética, nunca foi tão fundamental para a imagem das empresas. 

Mas o Twitter é também democrático. É usado para defender a marca, por exemplo, 

dos pais mais atentos aos perigos a que estão expostos seus filhos diante de acidentes, como o 

ocorrido no Playcenter. É o que demonstra o post a seguir, do dia 4 de abril, de um jovem 

que, interessado em continuar frequentando o Parque, dá a recomendação aos amigos da rede 

virtual para que tirem os pais da sala, pois o acidente está sendo mostrado na TV Record: 

“Quem pretende ir (ao Playcenter) tire seus pais da sala pra eles no ver KKK '-'”. Nesse caso, 

TV e rede social online são nitidamente parte da realidade das famílias no que tange à 

informação sobre o episódio, sendo que, os jovens parecem optar pelo meio virtual para suas 

manifestações. A cultura comunicativa no Twitter demonstra um acesso coletivo, direto, sem 

censura. Assim, pelo que avaliamos, percebe-se que a interatividade é transformada em um 

valor social e surgem novas formas de mediações. 
 
 
 
 

1.4 Referências ao Looping Star e ao Hopi Hari 
 
 

As referências ao acidente do Looping Star também apareceram nas postagens dos 

internautas, porém, em pequena escala. Apesar da repercussão deste episódio na época e de o 

incidente ter sido relembrado em muitas matérias da mídia impressa, de rádio e de TV durante 

a crise de imagem do Double Shock, poucos posts do Twitter fizeram menção ao acidente do 

Looping, ou seja, apenas 12,23% do total auditado. As referências apareceram, 

preponderantemente, de forma subliminar, sem mencionar o nome do brinquedo, ou a data da
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ocorrência passada, como no exemplo abaixo, em que a internauta diz “Demorou para 

acontecer outro!”, dando apenas a entender que tinha conhecimento de episódio preexistente: 
 

Dia 4 de abril 
Autor: Nandapkn 
Horário: 22:10:47 
Post na íntegra: RT @_paaaulo: Sinceramente, algum ficou surpreso com o acidente do 
Playcenter? Demorou para acontecer outro! Parque sem estrutura128. 
 

Há exemplos, entretanto, em que a lembrança do incidente do Looping Star é feita de 

forma mais objetiva, como no exemplo que apresentamos na sequência. O internauta recorda- 

se do fato de que os dois acidentes ocorreram em um período inferior a um ano, numa 

demonstração mais atenta da gravidade dos fatos: 
 

Data: 4 de abril 
Autor: malditoo_ 
Horário: 22:10:48 
Post na íntegra: Mais um acidente no #playcenter, 2 em menos de 8 meses, tenso eim [sic] 129. 
 

Em outro exemplo, também fazendo referência à gravidade de se constatar dois 

acidentes em um curto espaço de tempo, um cidadão solta a voz para dar seu posicionamento 

em relação à situação do Parque, concluindo que, diante de dois episódios críticos 

consecutivos, seria recomendável o fechamento do Playcenter. 
 

Data: 5 de abril 
Autor: NiPortanova 
Horário: 22:25:13 
Post na íntegra: aah pra mim o playcenter tinha que fechar meeu, outro acidente em 6 meses? 
[sic] 130

 
 

Em menor escala, provavelmente muito menos ancorados pela memória e muito mais 

pelo noticiário da grande imprensa, que fez, como já demonstramos, em alguns momentos, 

um resgate de acidentes passados do Parque, alguns internautas foram mais precisos e 

objetivos em seus posts, relembrando o nome do brinquedo e dando um indicativo temporal. 
 

128 SINCERAMENTE, algum ficou surpreso com o acidente do Playcenter? Demorou para acontecer outro! 
Parque sem estrutura. Twitter. Disponível em: <http://twitter.com/nandapkn/statuses/55072403331624960>. 
Acesso em 20set.2012. 
129 MAIS UM acidente no #playcenter, 2 em menos de 8 meses, tenso eim. Twitter. Disponível em: 
<http://twitter.com/malditoo_/statuses/55070339478196224>. Acesso em 20 set.2012. 
130 AAH PRA MIM o playcenter tinha que fechar meeu, outro acidente em 6 meses?. Twitter. Disponível em:< 
http://twitter.com/NiPortanova/statuses/55436299787698176>. Acesso em 20 set.2012.
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No exemplo a seguir, o cidadão, ao tuitar, lançou mão ainda de uma matéria do Uol para 

validar suas ponderações: 
 

Data: 3 de abril 
Autor: Georgekhoen 
Horário: 23:49:51 
Post na íntegra: Vixe, teve acidente no Double Shock do Playcenter! Ano passado foi a 
Looping Star, agora esse... http://bit.ly/hTeOFJ131

 
 

Outro ponto também interessante e que vale ser observado é como uma crise pode 

contaminar todo um segmento. O público que se dispôs a tuitar sobre o acidente do 

Playcenter, pelo que pudemos perceber, era preponderantemente composto por jovens, 

frequentadores do parque ou pertencentes à rede de contatos de frequentadores do Playcenter. 

Observamos que, em alguns posts, esses internautas se mostraram preocupados com seus pais 

que, não como usuários das redes sociais online, mas muito mais como leitores de jornais, 

telespectadores, ouvintes de rádios poderiam ter conhecimento do episódio e interferir numa 

eventual ida de seus filhos a parques, não só ao Playcenter, mas também ao Hopi Hari e 

outros parques do gênero. 

Assim o internauta Ronaldo Tanaka, cujo post exemplificamos a seguir, relata que sua 

mãe, ao ver uma matéria sobre o acidente no Playcenter pede que ele tenha cuidado no Hopi 

Hari, ou seja, um sinal claro de que um episódio como esse pode comprometer todo um 

segmento, abalando não somente a imagem do negócio afetado, mas também dos 

concorrentes. Isso foi observado durante a crise do Double Shock em relação ao Hopi Hari e, 

em contrapartida, em fevereiro de 2012, quando houve a morte da garota de 14 anos no Hopi 

Hari, foi percebido também pelo Playcenter. Em relação a essa questão, Marcelo Gutglas, 

sócio-fundador do parque, em entrevista concedida para esse trabalho afirma: “Tivemos 

queda de movimento maior no episódio do Double Shock do que no do Looping, mas 

conseguimos restabelecer logo o movimento, Mas, aí, veio o problema do Hopi Hari. Foram 

na verdade três crises. As três foram impactantes”132. 

Em outro post, o internauta Deverson sinaliza que seus pais não querem deixá-lo ir ao 

Hopi Hari devido ao acidente, e um terceiro internauta, identificado como Godoigui, 
 
 
131 VIXE, teve acidente no Double Shock do Playcenter! Ano passado foi a Looping Star, agora esse... 
http://bit.ly/hTeOFJ. Twitter. Disponível em:< http://twitter.com/Georgekhoen/statuses/54736098429120512>. 
Acesso em 20 set.2012. 
132 Entrevista com Francisco Donatiello, disponível no anexo 3, p.XVI.
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referindo-se ao acidente diz “ainda bem que eu não gosto/tenho medo de ir no Playcenter, 

Hopi Hari etc”, ou seja, também refere-se ao parque concorrente para mencionar a tragédia. O 

internauta Vitor é ainda mais genérico e dispara: “Depois do acidente do Playcenter como 

ficar confortável com os Parques de Diverso? O post é completado pela hashtag “#medo”. 
 
 

Data: 3 de abril 
Autor: Deverson_Sousa 
2011-04-03 23:32:57 -0300 
esses acidentes em parks me desanimam d ir ao Hopi Hari daqui 2 meses meus pais querem 
deixar +eu ir por causa do acidente do PlayCenter [sic]133

 
 
Data: 3 de abril 
Autor: godoigui 
Horário: 23:16:07 
Post na íntegra: @_jaocarraro eu vi.. credo, ainda bem q eu n gosto/tenho medo de ir no 
playcenter Hopi Hari etc kk [sic]134

 
 

Data: 4 de abril 
Autor: RonaldoTanaka 
Horário: 22:43:32 
Post na íntegra: e hoje a minha me vendo a matria sobre o acidente no Playcenter... ela falou 
para eu ter cuidado no Hopi Hari, mas como se tem cuidado?? [sic]135

 
 

Data: 4 de abril 
Autor: Vitoryoshida 
Horário: 23:34:07 
Post na íntegra: Depois do acidente do PlayCenter como ficar confortvel com os Parques de 
Diverso? #medo[sic]136

 
 

Mas, houve também os internautas apaixonados pelo Hopi Hari que aproveitaram a 

oportunidade para declarar a “superioridade” do parque concorrente diante do Playcenter. 

Nem poderiam imaginar que, meses depoi,s a jovem Gabriella Yukari Nichimura, morreria no 

Hopi Hari ao cair do brinquedo La Tour Eiffel, um elevador com 69,5 metros de altura. Na 

oportunidade, foi detectada a negligência do Parque, que teria mantido ativa uma cadeira com 

problemas técnicos. 

 

 
133 ESSES ACIDENTES em parks me desanimam d ir ao Hopi Hari daqui 2 meses meus pais querem deixar 
+eu ir por causa do acidente do PlayCenter Twitter. Disponível em: 
<http://twitter.com/Deverson_Sousa/statuses/54732717320974336>. Acesso em 20 set.2012. 
134 EU VI.. credo, ainda bem q eu n gosto/tenho medo de ir no playcenter Hopi Hari etc kk Twitter. Disponível 
em: < http://twitter.com/godoigui/statuses/54728421514805249>. Acesso em 20 set.2012. 
135 E HOJE a minha me vendo a matria sobre o acidente no Playcenter... ela falou para eu ter cuidado no Hopi 
Hari, mas como se tem cuidado??Twitter. Disponível em: 
<http://twitter.com/RonaldoTanaka/statuses/55079490367389696>. Acesso em 20 set.2012. 
136 DEPOIS do acidente do PlayCenter como ficar confortvel com os Parques de Diverso? #medo. Twitter. 
Disponível em: < http://twitter.com/vitoryoshida/statuses/55093717861801985>. Acesso em 20 set.2012.
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A despeito da polêmica do episódio, que foi amplamente divulgado pela mídia e 

comentado nas redes sociais online, o que nos interessa, neste momento, é observar como se 

comportaram os internautas por ocasião da crise do Double Shock, nosso objeto de estudo. 

Assim, como já dissemos, muitos aproveitaram para sair em defesa do parque concorrente, 

como demonstram os tuites abaixo: 
 

Data: 4 de abril 
Autor: Kanandaferreira 
Horário: 21:35:53 
Post na íntegra: o esquema agora s Hopi Hari playcenter s acidente [sic]137

 
 
Data: 4 de abril 
Autor: Eric_Nycolas 
Horário: 21:17:46 
Post na íntegra: RT @itsjustlaari: RT @ff_: Vocs viram o acidente do playcenter? por isso 
que eu s vou no Hopi Hari (h) [sic]138

 
 

Data: 3 de abril 
Autor: Deehoaj 
Horário: 23:33:01 
Post na íntegra: MEU DEUS, outro acidente no Playcenter ?? por isso q o Hopi Hari da um 
banho no play ! [sic]139

 
 

Data: 3 de abril 
Autor: _Lucasvianaa 
Horário: 23:49:49 
Post na íntegra: que foda o acidente no playcenter .. nem colo mas la. hope e bem melhor ;D 
[sic]140

 
 
 
 

1.5. Novas formas de se comunicar 

 
 

Nas redes sociais online, como sugere Massimo Di Felice, “(...) em lugar de assistir 

apenas às notícias, os internautas, independentemente da distância, se tornam parte da mesma, 

protagonistas dos acontecimentos em ato, superando a antiga separação entre o emissor e 

receptor” (In: MARCHIORI, M; OLIVEIRA, I. 2012.p.161-162). Como pudemos verificar 

 
 
137 O ESQUEMA a agora s Hopi Hari playcenter s acidente Twitter. Disponível em: 
<http://twitter.com/kanandaferreira/statuses/55062294899605504>. Acesso em 20 set.2012. 
138 VOCS [sic] viram o acidente do playcenter? por isso que eu s vou no Hopi Hari (h) Twitter. 
Disponível em:< http://twitter.com/Eric_Nycolas/statuses/55060775445860352>. Acesso em 20 set.2012. 
139 MEU DEUS, outro acidente no Playcenter ?? por isso q o Hopi Hari da um banho no play!Twitter. 
Disponível em:< http://twitter.com/deehoaj/statuses/54732065861664768>. Acesso em 20 set.2012. 
140 QUE FDA o acidente no playcenter .. nem colo mas la. hope e bem melhor ;D. Twitter. Disponível em:< 
http://twitter.com/_Lucasvianaa/statuses/54736377169969153>. Acesso em 20 set.2012. 
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no decorrer de nossa pesquisa, não só ao produzir, mas também ao confrontar fatos pelo 

Twitter, os atores sociais garantem informações mais amplas sobre as crises organizacionais, 

seja pelos posts de outros pares, seja pelos retuítes das notícias dos veículos de comunicação 

de massa que chegam ao conhecimento dos internautas pelas redes virtuais, muitas vezes, 

como já exemplificado, acompanhados de comentários dos cidadãos comuns. Assim, o que se 

percebe é que o Twitter configura-se como mais um canal de informação no cotidiano dos 

cidadãos durante as crises organizacionais da contemporaneidade. 

Mas de que forma se processa essa comunicação? O Twitter contempla uma 

linguagem particular, repleta de códigos e abreviações, muito próxima da linguagem oral e 

bastante coloquial. Para vencer a barreira do tempo e o curto espaço disponível para realizar 

as manifestações nesta rede social online, observamos que os internautas se utilizaram de 

alguns recursos. Durante a crise do Double Shock, foram feitos, por exemplo, inúmeros posts 

com abreviações, como nos exemplos a seguir: 

“ish (abreviação para ‘vixe’) o Playcenter foi at (abreviação para ‘até’) pros 

(abreviação para ‘para os’) TT's (abreviação para ‘Trending Topics’) aushuahush”; 

“@Caaiopin Eu fui no Double Shock daqui um dia antes do acidente. Qndo 

(abreviação para quando) eu soube, eu qse (abreviação para quase) tive um troo (abreviação 

para ‘troço’) kkkkkkkk” (risadas); 

“S (abreviação para ‘só’) hoje fui saber do acidente q (abreviação para ‘que’) teve no 

Playcenter fiquei assim: =O” 

Além das abreviações, devido ao reduzido espaço que as pessoas tinham para falar 

sobre o episódio e até para reproduzir as notícias provenientes de veículos de outros meios de 

comunicação, comumente os internautas contaram com o auxílio de encurtadores de URLs 

para reproduzir informações. Como explica Telles (2010, p.64): 
 

Uma vez que cada tweet tem um limite de 140 caracteres, espaço é um prêmio. 
URLs tendem a ser bastante longos e tomam bastante espaço no tweet, assim, 
vários serviços têm sido desenvolvidos para permitir encurtar links. Com esses 
serviços, você digita uma URL e, em seguida, o serviço retorna uma versão mais 
curta, que redireciona os visitantes para o endereço original. 
 

Assim, notamos que alguns internautas utilizaram-se do Migre.Me141, 
TinyURL.com142 e do Bit.ly143 para compactar informações, especialmente as notícias que 

 
 
141 http://migre.me/
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desejavam reproduzir sobre o episódio, mas não somente. Os compactadores foram também 

usados para reduzir outros materiais de divulgação e vídeos produzidos pelos próprios atores 

sociais, como o do exemplo o a seguir, de título “Vídeo Curioso”,que foi amplamente 

divulgado na rede. Na sequência, demonstramos alguns exemplos ilustrativos de como os 

compactadores foram utilizados:: 
 

Data: 3 de abril 
Autor: JuLConte 
Horário: 23:16:07 
Post na íntegra: Eu no ando mais em brinquedo nenhum do Playcenter. No a primeira vez q 
esse tipo de acidente acontece. http://tinyurl.com/3oeprhk [sic]144

 
Serviço utilizado: TinyURL.com 
Notícia compactada: Acidente em brinquedo no Playcenter deixa feridos, proveniente do 
portal G1. 
 
 

FIGURA 27: NOTÍCIA DO ACIDENTE REPRODUZIDA NO TWITTER – EXEMPLO 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: http://tinyurl.com/3oeprhk 
 
 
 
 
 
 

142 http://tinyurl.com/ 
143 https://bitly.com/ 
144 EU no ando mais em brinquedo nenhum do Playcenter. No a primeira vez q esse tipo de acidente acontece. 
http://tinyurl.com/3oeprhk. Twitter. Disponível em: 
<http://twitter.com/JuLConte/statuses/54728442142396416>.Acesso em 20.set2012. 
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Data: 4 de abril 
Autor: Anasama 
Horário: 23:50:47 
Post na íntegra: Nunca me senti 100% segura no Playcenter. Folha: "Brinquedo do Playcenter 
teve falha antes de acidente, diz polcia" http://migre.me/4btqF145

 
Serviço utilizado: Migre.Me 
Notícia Compactada: Brinquedo do Playcenter teve falha antes de acidente diz polícia, 
proveniente da Folha.com. 
 

FIGURA 28: NOTÍCIA DO ACIDENTE REPRODUZIDA NO TWITTER – EXEMPLO 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: http://migre.me/4btqF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

145 Nunca me senti 100% segura no Playcenter. Folha: "Brinquedo do Playcenter teve falha antes de acidente, diz 
polcia" http://migre.me/4btqF . Twitter. Disponível em: 
<http://twitter.com/anasama/statuses/55096892434034688>. Acesso em 20.set2012. 
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Data: 4 de abril 
Autor: Agenormaia 
Horário: 22:59:53 
Post na íntegra: RT @SrCCOO: MEU DEUS! RT @frasesinfames: Flagra do acidente no 
PlayCenter - http://bit.ly/f6LYY2146

 
Serviço Utilizado: Bit.ly 
Elemento Compactado: Vídeo satirizando o acidente do Playcenter 
 

FIGURA 29: NOTÍCIA DO ACIDENTE REPRODUZIDA NO TWITTER – EXEMPLO 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: http://bit.ly/f6LYY2 
 

O vídeo anteriormente mencionado foi uma montagem realizada por um internauta. O 

autor simula pessoas sendo arremessadas de um brinquedo, que na realidade não é o Double 

Shock. Uma mão humana surge na tela e lança pelos ares as pessoas. A chamada “Flagra do 

acidente no Playcenter” fez com que o post ganhasse dezenas de acessos durante o período e 

fosse bastante retuitado pelos internautas, ganhando expressiva repercussão, como podemos 

conferir nos exemplos a seguir e em muitos outros que podem ser verificados no anexo 10. 
 
 
 
 
 
 

 
146 MEU DEUS! RT @frasesinfames: Flagra do acidente no PlayCenter - http://bit.ly/f6LYY2.Twitter. 
Disponível em: < http://twitter.com/agenormaia/statuses/55083274585911296>. Acesso em 20 set2012. 
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Data: 4 de abril 
Autor: Ramosrafael 
Horário: 21:52:42 
Post na íntegra: RT @SrCCOO: MEU DEUS! RT @frasesinfames: Flagra do acidente no 
PlayCenter - http://bit.ly/f6LYY2147

 
 
Data: 4 de abril 
Autor: Thiagokotter 
Horário: 21:35:49 
Post na íntegra: RT @trocadilhos_: Flagra do acidente no PlayCenter - http://bit.ly/f6LYY2148

 
 

Data: 4 de abril 
Autor: Felipetetz 
Horário: 21:35:50 
Post na íntegra: RT @SrCCOO: MEU DEUS! RT @frasesinfames: Flagra do acidente no 
PlayCenter - http://bit.ly/f6LYY2149

 
 

Manifestações como essa acontecem e ganham audiência porque, nas redes sociais 

online, os cidadãos tornam-se parte do processo de produção da informação. A rede anula a 

distinção identitária entre emissor e receptor e oferece aos internautas o poder comunicativo e 

de manifestação e criação. Hoje, produzir um vídeo, com certa qualidade, editá-lo, trabalhar 

uma foto, e até alterá-la, é tarefa ao alcance de muitos usuários das redes sociais online. As 

novas tecnologias de comunicação e informação dão aos atores sociais poder comunicativo e 

possibilitam interações dinâmicas entre interfaces, redes e internautas, 
 
 

(...) conferindo, a estes últimos, o papel de construtores das informações e aquele 

de produtores de conteúdos. Trata-se de uma forma de produção duplamente 
participativa, enquanto construída em colaboração com os fluxos informativos das 
redes e com os conjuntos de internautas e também, por ser produzida em simbiose 
com as interfaces que realizam a conexão e difundem formas de inteligência 
conectiva (DI FELICE, M. In: MARCHIORI, M.; OLIVEIRA, I. 2012. p.157-158). 
 

Voltando ao campo das formas de expressão utilizadas pelos atores sociais para falar 

sobre a crise do Double Shock, outro recurso bastante presente nas postagens auditadas foram 

os emoticons150. Emoticons são uma forma de comunicação paralinguística. Um emoticon, 
 

147RT @SrCCOO: MEU DEUS! RT @frasesinfames: Flagra do acidente no PlayCenter - http://bit.ly/f6LYY2 

.Twitter. Disponível em: < http://twitter.com/ramosrafael/statuses/5257866543262325>. Acesso em 20 set.2012. 
148 

Twitter. Disponível em: < http://twitter.com/thiagokotter/statuses/5538596632622456>. Acesso em 20 set.2012. 
149 RT @SrCCOO: MEU DEUS! RT @frasesinfames: Flagra do acidente no PlayCenter - http://bit.ly/f6LYY2. 
Twitter. Disponível em: < http://twitter.com/felipetetz/statuses/55063835463262209>. Acesso em 20 set.2012. 
150 Emotion. Wikipedia. Disponível em:<http://pt.wikipedia.org/wiki/Emoticon>. Acesso em 15 dez.2012.



“que triste acidente no playcenter D:” D: Tristeza

“RT @cafu_fut: outro acidente no 

playcenter , hj foi no DoubleShock!  :\ ” 

:\ Indeciso

Emoção Indefinida

“ cada ano que passa o Playcenter s vai 

piorando .. . :T”

:T Desapontado

Decepcionado

“RT @KidrauhlBrazil: PARECE 

PREMONIO 3 :O http://g1.globo.com/sao-

paulo/noticia/2011/04/acidente-em-

brinquedo-no-playcenter-deixa-feridos-

dizem-bombeiros.html”

:O Surpreso

“mano teve acidente no Playcenter? O.O” O.O Assustado

“gente esse acidente no playcenter meu 

deixou tipo : =OOOO ”

=O Surpreso (aqui a repetição 

reforça o sentimento)

“Aconteeceeu uma Acidente Onteem no 

Playcenter ... Tevee Viitma at Com Fratura 

Exposta ! :S”

:S Confuso

“Que tenso, tava falando do playcenter 

ontem com a maior empolgao e agora eu 

vejo que teve outro acide nte l? que isso :$” 

:$ Envergonhado

Fonte: Elaboração própria.
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palavra derivada da junção dos seguintes termos em inglês: emotion (emoção) + icon (ícone) é 

uma sequência de caracteres tipográficos, tais como: :), ou ^-^ e :-). Podem também ser 

reproduzidos por imagens, usualmente pequenas, que têm por objetivo traduzir o estado 

psicológico, emotivo, de quem as emprega. Assim, para expressar alegria, pode-se utilizar :) 

ou , por exemplo. No Twitter, os emoticons são muito utilizados pela falta de espaço 

disponível para se expressar e por traduzirem emoção de forma rápida. 

Nos posts analisados os cidadãos lançaram mão desse recurso inúmeras vezes para 

demonstrar seu descontentamento e indignação com o parque. A seguir exemplificamos 

alguns tuítes de internautas que se utilizaram de emoticons significativos: 
 
 

TABELA 9: EMOTIONS ENCONTRADOS NOS POSTS ANALISADOS 
 
 

          

“que triste acidente no playcenter D:” D: Tristeza

“RT @cafu_fut: outro acidente no 

playcenter , hj foi no DoubleShock!  :\ ” 

:\ Indeciso

Emoção Indefinida

“ cada ano que passa o Playcenter s vai 

piorando .. . :T”

:T Desapontado

Decepcionado

“RT @KidrauhlBrazil: PARECE 

PREMONIO 3 :O http://g1.globo.com/sao-

paulo/noticia/2011/04/acidente-em-

brinquedo-no-playcenter-deixa-feridos-

dizem-bombeiros.html”

:O Surpreso

“mano teve acidente no Playcenter? O.O” O.O Assustado

“gente esse acidente no playcenter meu 

deixou tipo : =OOOO ”

=O Surpreso (aqui a repetição 

reforça o sentimento)

“Aconteeceeu uma Acidente Onteem no 

Playcenter ... Tevee Viitma at Com Fratura 

Exposta ! :S”

:S Confuso

“Que tenso, tava falando do playcenter 

ontem com a maior empolgao e agora eu 

vejo que teve outro acide nte l? que isso :$” 

:$ Envergonhado

Fonte: Elaboração própria.

 

“que triste acidente no playcenter D:” D: Tristeza

“RT @cafu_fut: outro acidente no 

playcenter , hj foi no DoubleShock!  :\ ” 

:\ Indeciso

Emoção Indefinida

“ cada ano que passa o Playcenter s vai 

piorando .. . :T”

:T Desapontado

Decepcionado

“RT @KidrauhlBrazil: PARECE 

PREMONIO 3 :O http://g1.globo.com/sao-

paulo/noticia/2011/04/acidente-em-

brinquedo-no-playcenter-deixa-feridos-

dizem-bombeiros.html”

:O Surpreso

“mano teve acidente no Playcenter? O.O” O.O Assustado

“gente esse acidente no playcenter meu 

deixou tipo : =OOOO ”

=O Surpreso (aqui a repetição 

reforça o sentimento)

“Aconteeceeu uma Acidente Onteem no 

Playcenter ... Tevee Viitma at Com Fratura 

Exposta ! :S”

:S Confuso

“Que tenso, tava falando do playcenter 

ontem com a maior empolgao e agora eu 

vejo que teve outro acide nte l? que isso :$” 

:$ Envergonhado

Fonte: Elaboração própria.

 
 

 

: 
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Percebe-se que essa simbologia foi adotada pelos atores sociais para demonstrar o 

sentimento em relação à conduta do Playcenter enquanto organização, mas também 

representa a indignação relativa aos fatos: desapontamento, surpresa, espanto e perplexidade 

diante de um acidente de tamanha gravidade. 

Outra simbologia recorrente utilizada pelos internautas e que fez parte do universo de 

nossas observações foram as hashtags (#). Antes de palavras que os internautas entenderam 

merecer destaque no tocante ao episódio, como #Playcenter, #medo, #credo, #triste, o símbolo 

conhecido popularmente como “jogo da velha”, apareceu como forma de chamar a atenção 

dos demais atores sociais. 

Por ter sido uma das hashtags mais citadas, a #Playcenter, pode ser identificada no 

Trending Topics (TTs) do Twitter, espaço que traz os assuntos mais comentados nesta rede, 

lançando o parque e o acidente à categoria de um dos assuntos mais comentados no período 

no Brasil. Com relação a essa questão, é importante salientar que, ao lançar um tema aos TTs 

Brasil, ou seja, à lista dos assuntos mais comentados no Twitter, como aconteceu com o 

Playcenter, as empresas ficam também expostas ao interesse jornalístico. Como bem afirma 

Telles (2010, p.61), 
 
 

O microblogging já se tornou uma ferramenta constante entre os jornalistas 

brasileiros que passaram a adotá-lo como peça fundamental para seus trabalhos. 
Dentre as principais possibilidades de uso está a fonte de informação, inspiração 
para reportagens, entrevistas, agilidade na notícia, fontes rápidas, medir interesse 
em assuntos, bastidores de eventos, humor e coberturas. 

´ 

Logo, é importante reforçar essa nova dinâmica em que os internautas são motivados 

em suas postagens pelas notícias dos jornais, rádios e emissoras de TV, mas, em 

contrapartida, ao darem atenção a um determinado fato na rede, levando o mesmo a ganhar 

relevância, também fazem com que os jornalistas voltem seus olhares para esses temas e os 

incluam ou os mantenham em suas pautas. Nesse sentido, o Twitter passou a ser um 

termômetro para apurar o que é notícia, o que vende o produto jornalístico, uma maneira fácil 

de antecipar o que pode trazer receita para os grupos de comunicação. Assim, a explosão do 

episódio do Double Shock nos TTs pode ter chamado ainda mais a atenção para a cobertura 

jornalística dos fatos. 

Na realidade, como observamos nos posts recuperados da Web, vivemos um momento 

paradoxal. Até mesmo o Twitter do Corpo de Bombeiros, durante a crise do Double Shock foi
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utilizado, tanto pela imprensa (vide exemplo a seguir), quanto pelos atores sociais, por meio 

de retuítes, para propagar a crise: 
 
 

FIGURA 30: NOTÍCIA DO ACIDENTE REPRODUZIDA NO TWITTER – EXEMPLO 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: http://twitter.com/alanadezena/statuses/54737083901808640 
 

Mas, ainda que reconhecendo a força da mídia tradicional na divulgação de processos 

de crise, como já amplamente apontado anteriormente, e cientes que esses episódios não estão 

alicerçados somente nas redes sociais online, observamos, entretanto, que esses momentos são 

potencializados pela interatividade que se processa por meio das novas mídias. Hoje, ocorrem 

narrativas transmidiáticas nas redes sociais online, que acontecem por meio de diferentes 

plataformas tecnológicas e que expandem a crise central, ao mesmo tempo em que criam 

vínculos entre os atores sociais. Além disso, como pudemos notar no decorrer de nossas 

análises, a internet propicia o garimpo da mesma notícia em diferentes lugares (blogs, sites de 

notícias, youtube, Twitter). 

Por fim, dentro dessa nova dinâmica de comunicação, não podemos nos esquecer dos 

retuítes, recursos utilizados por 19,10% dos internautas para propagar os fatos. Segundo 

Barefoot e Szabo um retuíte ocorre “quando outro usuário do Twitter republica uma 

mensagem que você publicou originalmente”. Quem encaminha um retuíte geralmente usa a 

abreviação RT, como nos exemplos a seguir: 
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Data: 04 de abril 
vinycius35 
2011-04-04 22:10:48 -0300 
Post na íntegra: RT @ArthurMartins_: Kassab determina vistoria 'rigorosa' no Playcenter aps 
acidente http://glo.bo/go #G1[sic] 151

 
 

Data: 5 de abril 
Horário:23:01:16 
Autor do Post: GMINSSEN 
Post na ìntegra: Brincando de vistoriar. RT @haagluiz Playcenter: Brinquedo foi vistoriado 3 
horas antes do acidente, diz nota - via @JornalOGlobo152

 
 

No decorrer do trabalho, pudemos observar que os retuítes foram usados para alertar 

sobre as medidas que as autoridades estavam tomando com relação ao Parque, reproduzir 

notícias, propagar piadas, alertar amigos da rede sobre o acidente, propagar vídeos amadores, 

entre outras manifestações. Os retuítes, assim, seriam uma “maneira pela qual as mensagens 

de direção única se tornam virais” (BAREFOOT, D.; SZABO, J. 2010.p.240). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
151RT @ArthurMartins_: Kassab determina vistoria 'rigorosa' no Playcenter aps acidente http://glo.bo/go #G1 
.Twitter. Disponível em:< http://twitter.com/vinycius35/statuses/55071160471269377>. Acesso em 20 set.2012. 
152 BRINCANDO de vistoriar. RT @haagluiz Playcenter: Brinquedo foi vistoriado 3 horas antes do acidente, diz 
nota - via @JornalOGlobo.Twitter. Disponível em: 
<http://twitter.com/GMINSSEN/statuses/55446870331363328>. Acesso em 20 set.2012. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

A imagem do Playcenter, como vimos no decorrer deste trabalho, já vinha 

apresentando sinais de desgaste há alguns anos, decorrentes de um processo que se iniciou 

muito antes da crise do Double Shock, ainda nos anos 1990, com problemas de gestão 

administrativa; disputas pelo terreno ocupado pelo empreendimento (em função da 

valorização da região); perda da atratividade do negócio; concorrência com outras formas de 

lazer e entretenimento; problemas financeiros da empresa; até, por fim, chegar-se às crises de 

imagem e ao fechamento do Parque em julho de 2012. 

Utilizamos o estudo de caso do Playcenter como parâmetro para observar como estão 

se comportando os novos atores sociais diante das crises organizacionais da 

contemporaneidade. Partimos, para tanto, de algumas premissas, explicitadas na  parte 

introdutória dessa dissertação e que foram sendo comprovadas no decorrer de nossas análises, 

como, por exemplo, a de que hoje “Crises locais ganham projeção nacional rapidamente, 

devido à facilidade de propagação da informação propiciada pela internet”. 

Ocorre que os cidadãos ampliaram seus poderes nas últimas décadas, especialmente 

em decorrência do aumento do acesso à informação, propiciado pelas novas tecnologias da 

informação e comunicação. Buscamos, com nossa pesquisa, verificar como se processa, na 

atualidade, o fluxo da comunicação em momentos de crise organizacional, seja pela mídia 

tradicional, seja pelas redes sociais online. Com nossos esforços, objetivamos trazer para as 

organizações contribuições que levem a uma perspectiva ética e dialógica de atuação. 

Assim, constatamos que tanto o episódio do Looping quanto o do Double Shock 

ganharam rápida propagação nacional. Isso porque, as crises corporativas da 

contemporaneidade são amplificadas, não só pelas redes sociais online, mas também pelo 

amplo alcance dos sites de notícia. É necessário que as organizações estejam atentas a essa 

nova lógica comunicacional imposta pela era digital, em que as crises empresariais se 

propagam a uma maior velocidade e com um alcance nunca antes presenciado. Hoje, na 

sociedade digital, a comunicação acontece de forma instantânea e quase onipresente. 

Percebemos, dessa forma, que um ambiente de mídia mais complexo exigiu respostas rápidas 

do Playcenter. 

Os números auditados não deixam dúvidas dessa tendência. As matérias provenientes 

dos sites de notícias representaram 70,1% do total de notícias apuradas no episódio do Double
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Shock (considerando rádio, TV, impresso e online). Não menos representativas foram as 

manifestações nas redes sociais virtuais, como pudemos atestar no capítulo VI. Somente no 

Twitter, num prazo inferior a 30 dias, foram auditados mais de oito mil posts de internautas 

sobre o acidente de abril de 2011. 

Engana-se, entretanto, quem acredita que os veículos impressos, a TV e o rádio 

perderam importância como mídia formadora de opinião. A mídia convencional ainda é muito 

importante como referência para os cidadãos. A premissa de que “A mídia convencional ainda 

é muito importante como referência para os cidadãos em processos de crise organizacional” 

também foi comprovada em nossos estudos. Curiosamente, tal fenômeno pôde ser verificado 

na movimentação dos atores sociais na própria internet, mais especificamente nas redes 

sociais online. No Twitter, como demonstrado no Capítulo VI, atestamos a relevância de 

veículos como Folha de S. Paulo, O Estado de S. Paulo, e de programas de emissoras de TV, 

como Rede Globo e Record para alguns internautas como fonte de informação. Eles se 

utilizaram de retuítes desses veículos, posts de manchetes e trechos de notícias para se 

informar e informar seus pares sobre o episódio. Além disso, em muitos comentários 

postados, referiram-se a proibições de visitar o Playcenter, impostas por seus pais, que, 

segundo o que afirmaram, tomaram conhecimento do fato pela TV, que ainda tem forte 

presença no cotidiano da família brasileira. 

Assim, nota-se que as organizações se deparam com duas dimensões da propagação 

das crises organizacionais: a jornalística e a da circulação das notícias pelas mãos dos atores 

sociais, expandindo o alcance dos fatos. Aqui, observamos também outra premissa  l evantada 

quando iniciamos nossa trajetória de pesquisa: “Há convergência entre os atores sociais, num 

movimento novo em que o cidadão também informa a imprensa, além de ser informado por 

ela. Os internautas, utilizando as redes sociais online, fazem circular o acontecimento 

jornalístico a partir de apropriações, reprodução de manchetes, links, comentários (críticos, 

jocosos), dando novos sentidos aos fatos. Os cidadãos trocam ideias sobre os episódios 

críticos, como o do Double Shock, e buscam respostas com seus pares para satisfazer suas 

dúvidas diante de fatos mal esclarecidos. Hoje, ainda que os canais oficiais (imprensa, notas 

enviadas pela assessoria de imprensa do Parque, entrevista concedida pelo perito do caso) 

veiculem, como vimos no capítulo VI, que “nenhuma falha foi encontrada no brinquedo”, os 

próprios cidadãos, mobilizados nas redes sociais, questionam as informações jornalísticas e os
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fatos, impelindo a própria mídia tradicional, muitas vezes, a dar continuidade a investigações 

sobre escândalos, negligências de organizações, falhas operacionais etc. 

Essa nova dinâmica de propagação das crises organizacionais decreta o fim dos pontos 

de vista centrais. As fórmulas da sociedade de massa, baseada no modelo emissor e receptor 

estão desaparecendo. Dentro desse entendimento, verifica-se que o que interessa num 

momento como esse é muito mais o que ocorre depois da veiculação dos fatos, ou seja, o que 

a sociedade faz com as informações. Por isso, o monitoramento das redes sociais online não 

pode ficar de fora de um planejamento assertivo de gestão da Comunicação. Nesse sentido, o 

Playcenter soube mapear o que estava acontecendo nesses espaços, embora, em contrapartida, 

tenha tido uma tímida atuação nas postagens pró-ativas realizadas nas redes virtuais. 

Partimos também, no início de nossa trajetória, da ideia de que, além da convergência 

entre os atores, há convergência entre as mídias. Nossa premissa de que "Há convergência 

entre as mídias convencionais e as mídias sociais em processos de crise” também foi 

verificada. Nossas observações se atentaram a dois aspectos: o que se refere ao acesso à 

informação; e o que se refere à produção e circulação de conteúdo. Esclarecendo a primeira 

forma de convergência: quando o programa de TV vai parar no Youtube pelas mãos de um 

internauta comum, que depois o compacta, via Migre, e o posta no Twitter, permitindo que 

milhares de pessoas o assistam fora do horário original de sua veiculação, há convergência 

entre mídias, motivada pelos atores sociais. 

Por outro lado, ilustrando o segundo exemplo, podemos dizer que há também 

convergência quando o vídeo produzido nos locais dos fatos, postado por anônimos nas redes 

sociais online, é utilizado pelos programas jornalísticos de emissoras de TV para levar 

imagens aos telespectadores dos meios de comunicação de massa de emissoras de grandes 

grupos de comunicação. Isso acontece porque as tecnologias estão disponíveis, cada vez mais, 

ao cidadão comum e exigem pouca competência técnica. Suas interfaces são autoexplicativas, 

bastando o acesso à internet. 

No caso do Playcenter, curiosamente, em todo material auditado no Twitter, não 

encontramos, no material analisado, um só vídeo postado sobre o acidente desde o local dos 

fatos. Todos os vídeos encontrados foram feitos por veículos de grande imprensa, numa 

cobertura mais profissional. O único vídeo colocado na rede, com o título “Flagra do acidente 

do Playcenter” referia-se a uma montagem, uma produção amadora de um anônimo, postada 

no Youtube e reproduzido no Twitter, satirizando o episódio, e que teve um elevado índice de
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acessos (vide anexo 10). Entretanto, o importante a se observar, de qualquer forma, é que, no 

tocante à questão da convergência, os processos comunicacionais estão, mais do que 

puramente ligados a mudanças tecnológicas, relacionados às interações que as tecnologias 

proporcionam entre os indivíduos, como propõe Jenkins (2008). 

Outra premissa que levantamos no início de nossa trajetória de pesquisa foi a de que 

“Crises organizacionais anteriores são resgatadas durante um episódio crítico, devido à 

facilidade de informações oferecidas pela internet”. De fato, devido aos mecanismos de busca 

na Web, episódios negativos precedentes de outros parques foram levantados na mídia, 

colocando na berlinda, não só o Playcenter, mas todo o segmento de parques. Em matéria 

publicada pela Folha de S. Paulo, em 23 de setembro de 2010, “Acidente no Playcenter, em 

SP, fere 16; veja outros acidentes em parques de diversão”, houve um amplo resgate do 

histórico de acidentes no segmento. No mesmo veículo, em matéria publicada em 4 de abril, 

durante a crise do Double Shock, com o título “Acidente deixa oito feridos no Playcenter”, 

com chamada de capa, foi feita também uma recuperação criteriosa dos últimos episódios de 

crise em parques de diversão acontecidos no País até aquele momento, relembrando, 

inclusive, o próprio acidente do Looping star, ocorrido no Playcenter sete meses antes 

No total, 17% das 731 matérias de veículos impressos e de internet publicadas 

resgataram o episódio do Looping. Pode parecer um número inexpressivo, entretanto, há 

algumas ponderações a serem realizadas. Esse número traz uma grande quantidade de 

matérias de internet, muitas delas falaram apenas dos desdobramentos dos fatos, pontualmente 

(perícia, estado de saúde dos pacientes, depoimentos de vítimas). Por outro lado, há as 

matérias de veículos de amplo alcance, como as publicadas em jornais como Folha de S. 

Paulo e O Estado de S. Paulo, que fizeram o resgate do fato e foram utilizadas como fonte de 

informação e referência pelos internautas nas redes sociais para relembrar o episódio passado. 

De qualquer forma, pudemos observar que o episódio do Looping foi repercutido tanto 

na mídia impressa quanto nas redes sociais online, ainda que a lembrança do público em geral 

tenha sido muito mais motivada pela mídia convencional do que pela própria memória dos 

atores sociais e pelo seu ativismo, como pudemos notar. As referências ao acidente do 

Looping star foi auditada em apenas 12,23% dos posts do Twitter. As referências apareceram, 

preponderantemente, de forma subliminar, sem mencionar o nome do brinquedo, ou a data da 

ocorrência passada. De qualquer forma, pudemos perceber que fatos passados ficam 

marcados na história das organizações, e, até mesmo, dos segmentos que abrangem essas
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organizações, como no caso da indústria de parques. O acesso à vida pregressa das empresas 

está ao alcance de todos, num simples “google”, podendo ser levados a público com 

facilidade. 

Por fim, no tocante à conduta do Parque, de uma maneira geral, observamos que o 

Playcenter soube aprender com os erros da primeira crise. A experiência anterior, com o 

acidente do Looping, serviu para que a empresa aprimorasse alguns pontos na gestão da 

Comunicação no episódio do Double Shock. Como exemplo, podemos citar o acionamento 

rápido das autoridades, que não havia sido feito no acidente anterior. Mas, como cada crise é 

única, novos erros foram cometidos. Se por um lado o parque, no segundo acidente agiu com 

a mesma transparência e agilidade na resposta e no atendimento à imprensa; prestou pronto 

atendimento às vítimas e seus familiares; comunicou as autoridades rapidamente; deu apoio 

ao público interno, por outro, a falta de treinamento da equipe (o último media training datava 

de 2008) fez com que houvesse um ruído de comunicação no decorrer do processo de gestão 

do episódio. Durante atendimento ao jornal O Estado de S. Paulo (no tocante ao fato de o 

brinquedo ter apresentado problemas horas antes do acidente, como exposto no capítulo V), 

foram passadas informações desencontradas pelo Playcenter. Tal equívoco custou à assessoria 

de imprensa do Parque esforços redobrados para colocar a gestão da Comunicação de volta a 

seu curso. 

Outro ponto crítico foi o fato de o Parque ter tido dois episódios negativos a sua 

imagem tão próximos, o que deixou toda a sociedade e a mídia perplexas e agravou a situação 

do Playcenter. A cobertura da imprensa foi muito maior no segundo episódio, saltando de 

310, no caso do Looping, para 881 matérias, no caso do Double Shock, provenientes de 

veículos de todos os estados do Brasil. Os principais veículos impressos da capital (Agora São 

Paulo, Diário de São Paulo, Folha de S. Paulo, o extinto Jornal da Tarde e O Estado de S. 

Paulo) deram, sem exceção, matéria com chamada de capa, menção à marca no título e foto. 

Todas tinham teor negativo à imagem da empresa numa demonstração da proporção do 

episódio. Apenas o Diário de São Paulo não fazia referência ao acidente do Looping Star, 

numa demonstração, como já atestamos, de que, nos dias atuais, a vulnerabilidade das 

organizações, por conta do fácil acesso ao resgate, via internet, de outros episódios negativos, 

coloca ainda mais as organizações em risco. 

Pudemos constatar também, em nossa trajetória de pesquisa, que, nas relações atuais 

entre organizações e cidadãos, privilegia-se a interatividade, a transparência, mas também
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cobra-se uma conduta ética e responsável no dia a dia das empresas. As organizações devem 

estar preparadas para ouvir, especialmente críticas contundentes e questionadoras que 

ocorrem em processos de crise, ou, até mesmo, fora deles. O Playcenter, nesse sentido, soube 

agir com rapidez, transparência, prestar esclarecimentos à sociedade e às autoridades nos dois 

episódios, mas negligenciou ao demorar para buscar uma resposta para as causas do primeiro 

acidente. Seria, assim, surpreendido, por um segundo episódio crítico sem ter acertado suas 

contas com a sociedade. Os reforços na segurança também, efetivamente, só viriam com mais 

rigor após o segundo incidente. 

Hoje, a conduta ética e responsável é cobrada como nunca das empresas pelos atores 

sociais da contemporaneidade. Assim, as organizações estão tendo que se reinventar neste 

novo ambiente de transparência e ativismo social, tão radicalmente diferente daquele em que 

elas operavam até pouco tempo. Logo, percebemos que planejar adequadamente a 

comunicação, capacitar executivos e líderes para operar em momentos de crise, desenvolver 

metodologias para avaliar os impactos de uma eventual crise, reconhecer que a ética na 

comunicação agrega valor ao negócio, sintonizar o discurso dos gestores e executivos à 

efetiva prática consciente e responsável nos negócios são alguns dos pontos que devem ser 

observados pelas empresas dos mais diversos segmentos do mercado. 

O que se espera de um parque de diversões é que evite que acidentes ocorram com 

políticas de gestão comprometidas com os visitantes. Investir em prevenção representa 

minimizar ou evitar gastos que são despendidos se as medidas preventivas não são adotadas. 

Cada vez mais, as empresas devem estar atentas as suas vulnerabilidades. Além disso, em 

situações de crise, considerando que as informações são transmitidas cada vez mais pelos 

atores sociais, que se comunicam entre si, nada mais sensato por parte das organizações do 

que, com agilidade, munirem de dados suficientes e claros esses cidadãos, a fim de que os 

estragos à imagem e à reputação das empresas que se encontram na berlinda não venham a ter 

desdobramentos mais desastrosos. Esse é um dos principais caminhos das novas crises. Sair 

do foco regular de gestão e abrir espaço para o diálogo aberto com os atores sociais, que, pelo 

que verificamos, estão mais informados e emancipados e exigem, cada vez mais, a prestação 

de contas, por parte das empresas, para episódios que comprometam a sociedade. 

Assim, conclui-se que, no episódio do Double Shock, a imprensa soube ouvir o 

Playcenter, mas não aceitou a reincidência no erro e soube cobrar a responsabilidade do 

parque. Por outro lado, observa-se que os cidadãos não mais acataram passivamente as
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notícias. Questionaram e agregaram seus pontos de vista às informações. Nesse sentido, 

percebe-se que, quanto mais informações forem passadas à sociedade, mais protegida estará a 

imagem da organização. O presente estudo de caso nos demonstra que os atores sociais se 

apresentaram como sujeitos ativos durante nossas análises. No primeiro episódio, souberam 

considerar as experiências precedentes vividas com o parque, a história e a tradição da 

empresa, mas, por outro lado, na crise do Double Shock, questionaram as autoridades, 

pediram medidas preventivas, reforços na segurança e demonstraram em posts realizados no 

Twitter uma real insatisfação com a empresa e sinalizaram em seus discursos e manifestações 

o desgaste da imagem do Parque. 

Percebe-se, nesse cenário, que a imagem não é uma questão de emissão, mas de 

recepção, resultado da interpretação que os públicos fazem da informação ou desinformação 

sobre a organização durante o histórico de relacionamento com as empresas, além do 

momento crítico. Mas, mais que isso, a imagem da empresa é resultado de causas diversas, 

percepções, experiências, sensações, emoções e vivências que também vão muito além da 

factualidade de uma crise. É construída como um processo. Por isso, o Playcenter foi ouvido 

e respeitado nos dois episódios, havia uma história precedente de quase 40 anos de atuação 

da organização. 

Cientes de que o conhecimento está em permanente construção e na certeza de que os 

resultados de nossa pesquisa não podem ser tomados como definitivos, tendo em vista a 

complexidade do tema apresentado, temos a pretensão de ter contribuído para mais um passo 

nos estudos de gestão da Comunicação em processos de crise organizacional, diante do novo e 

desafiador cenário que se apresenta ao gestor de Comunicação e às organizações na 

contemporaneidade.
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ANEXO 1: TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA COM MARCELO GUTGLAS 
 
 

Entrevistado: Marcelo Gutglas 

Cargo: presidente do Conselho de Administração do Playcenter na época da Crise do Double Shock e 

Sócio Fundador da empresa 

Data da Entrevista: 30 de outubro de 2012 
 
 

1. Como você percebe o papel da imprensa em momentos de crise hoje? 

R: A relação com a imprensa é sempre muito delicada. Principalmente nas crises. A única coisa que 

pode levar a um relacionamento positivo com a imprensa é a transparência. Aprendi que você não 

pode omitir nenhum dado que seja público, que depois possa ser contraposto. O nível de transparência 

deve ser tal que, quando a empresa não tem segurança, ela deve externar essa insegurança. A imprensa 

sempre vai procurar o lado negativo. O lado negativo é o que o leitor procura. O lado positivo é muito 

menos relevante num momento de crise. 
 

2. As mídias sociais levam ao agravamento de episódios de crise nos dias de hoje? Isso aconteceu 

com o Playcenter? 

R: As mídias sociais podem levar ao agravamento de episódios de crise. Mas não aconteceu no caso 

específico do Double Shock e do Looping. No início, é claro que as imagens dos visitantes feridos são 

chocantes, mas isso foi logo diluído pela falta de manifestação contrária tanto da parte dos feridos 

quanto dos próprios visitantes. Pode levar ao agravamento se o episódio não for devidamente 

conduzido. Uma falha da empresa pode potencializar um efeito negativo, que poderia ser diluído. 
 

3. Vocês tinham monitoramento de mídias sociais. Esses instrumentos foram efetivamente 

utilizados para apoiar a tomada de decisões estratégicas no decorrer da crise do Double Shock? 

Há tempo hábil no meio de um processo de crise de se captar essa quantidade de informação 

proveniente das mídias sociais? 

R: Se você estiver preparado para isso, sim. Se você estiver em contato com as mídias sociais, 
trabalhando as mídias sociais em épocas normais, continuamente, você passa a ser um canal confiável. 
Então, se você responde às mídias sociais nos tempos normais, você tem condições de responder 
também nas crises rapidamente. Quanto ao volume de postagens nas redes, você não tem nada a fazer. 
Agora, as informações que monitoramos das mídias sociais foram utilizadas para tomar atitudes, 
posturas coerentes com a nossa filosofia de transparência, mas nunca se contrapondo com aquela 

manifestação que apareceu na mídia social, porque isso não tem sentido. Entrar em polêmica não 

adianta. 
 

4. Em uma empresa, muitas vezes, não há dimensionamento de estrutura para abarcar um 

episódio de crise de grandes proporções. A estrutura que vocês tinham na área de Comunicação 

conseguiu dar conta do episódio do Double Shock? Vocês estavam preparados para a crise? 

R: Quem gere a crise é o responsável pela Comunicação. No nosso caso era a A.Maradei. A 

A.Maradei gerenciava a crise e tinha o poder sobre toda a empresa e, inclusive, sobre o presidente. O 

dimensionamento é em função da demanda. Mas quem tem que decidir isso é quem é responsável pela 

Comunicação, porque crise é uma crise de Comunicação, então, não é o gerente do parque que decide, 
não é o presidente da companhia que decide. Não. É o gerente da crise que decide a dimensão que nós 

temos que dar e o quanto a empresa tem que se dedicar a esse gerenciamento de crise.
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5. E a estrutura que foi dimensionada foi satisfatória para aquele momento? 

R: Eu acho que sim. Mesmo porque nós tivemos vários ensaios, vários treinamentos. Trabalhamos 

isso para uma crise que a qualquer momento poderia vir. 
 

6. Os boatos de que o Playcenter fecharia eram recorrentes e antigos. Há matérias datadas de 

três ou quatro anos que já sinalizavam a questão, especialmente por conta da valorização dos 

terrenos. Pode me falar algo sobre isso? 

R: Não o fechamento do Parque... Mas eu senti que precisaria redirecionar o negócio à medida que o 

mundo foi mudando e a cidade foi mudando. Nós começamos a sentir os efeitos desse crescimento da 

cidade e da urbanização da área onde nós estávamos. Nós começamos a ter problemas de trânsito, a ter 
problemas com a própria CET. Nós passamos a ser demandados com a Lei do Psiu, porque 

antigamente não tínhamos nada ao redor e agora está cheio de prédios residenciais e comerciais. E um 

dos nossos fatores de sucesso são os shows noturnos, Noites do Terror, que realmente tinham um 

volume de som maior que a Lei do Psiu permitia. Problemas com a própria Prefeitura, em relação à 

ocupação das áreas de um lado do córrego, do outro lado do córrego. Mais um fator.... A nossa 

limitação de espaço. Nós não tínhamos para onde crescer. Os novos equipamentos do mercado 

exigiam grandes espaços, principalmente os equipamentos para os jovens, montanhas russas. Então, 
esse problema do Playcenter foi sentido por muitos parques do mundo todo que começaram em áreas 

de pouco desenvolvimento e foram, com o tempo, espremidos. O que fizeram esses parques? Aqueles 

que não se renderam à especulação imobiliária, redesenharam o conceito do parque. Então, nós 

tínhamos 1,5 milhão de visitantes/ano, que nos geravam um certo EBITDA, e nesse 1,5 milhão de 

visitantes, grande parte era de jovens, e a família tinha uma participação menor. Nós fizemos vários 

estudos que mostraram que, se voltássemos o Parque para um conceito familiar, nós evitaríamos os 

problemas que temos tido e, ao mesmo tempo, como a família gasta mais, é mais fiel e exige menos 

reinvestimentos contínuos em hardwares, nós teríamos, com metade do público, um EBITDA maior. 
A partir daí é que veio a decisão de redesenhar o parque. Para redesenhar e reconstruir, você tem que 

fechar, zerar o Parque e fazer um Parque novo. E é isso o que estamos fazendo. 
 

7. Então as crises não foram responsáveis pela decisão de fechamento do Parque? 

R: Não, a decisão é uma decisão que começou a ser tomada há muito tempo atrás. Foi tomada, na 

verdade, há dois anos. 
 

8. Em que medida as crises impactaram os negócios e o fechamento do Parque? 

R: Os negócios foram impactados, sem dúvida nenhuma. Nas duas crises nós sofremos uma queda de 

público, principalmente de excursões escolares. Crises essas que se diluíram depois. Geralmente a 

crise se dilui em função da postura da empresa, principalmente se você tratou bem a crise. Apesar de 

ter sido uma crise grave, uma crise longa inclusive, porque enquanto não liberou todo mundo do 

hospital sempre tinha notícia, ela se dilui em função da postura da empresa. Tivemos impacto, mas 

recuperamos. Antes do fechamento, nós recuperamos. Tanto assim que o primeiro semestre de 2012 

foi nosso recorde de todos os tempos, pelo motivo do fechamento, mas também pelo motivo da 

atratividade. 
 

9. Há espaço para parques do tipo do Hopi Hari e do Playcenter no Brasil, diante de uma 

economia instável? O que seria necessário para reforçar esses negócios? 

R: Há muito espaço para parques no Brasil. A maior barreira é a taxa de importação. Essa é a maior 
barreira para novos investimentos. Os equipamentos são trazidos como bens de consumo e não de 

capital. No final dos anos 90, houve uma legislação especial para parques temáticos, com uma isenção 

importante para novos investimentos. Foi aí que surgiu o Hopi Hari, foi aí que teve a modernização do
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Playcenter, foi aí que ocorreu a modernização do Beto Carrero. Hoje as nossas associações de classe, 
ADIBRA e Sindepat estão trabalhando para retomar essa isenção e o governo está começando a 

entender a importância dos parques temáticos. Mas quanto à economia, não acho que a economia seja 

instável. Acho que nós estamos numa economia muito boa, nosso nível de consumo é muito bom e 

tem espaço para parques, sim. Vai ter um boom de parques muito grande no Brasil, assim que o 

governo entender a importância e ajudar. Assim como você faz redução de IPI para carros e as coisas 

acontecem, a mesma coisa tem que ter em relação à indústria de parques temáticos. 
 

10. E o que faltava para o Playcenter que esses novos parques para jovens e temáticos devem 

ter? 

R: Não faltava nada. O Playcenter tinha equipamentos modernos. 
 

11. O que o visitante busca hoje num parque? O jovem, por exemplo. 
R: O jovem busca emoção, busca adrenalina. 
 

12. E a família? 

R: A família não. A família busca interatividade com a criança, o cunho pedagógico, que o jovem não 

busca. O jovem busca adrenalina, busca rock, busca shows. Por isso o sucesso nas Noites do Terror. 
 

13. Como era feito o treinamento dos funcionários que operavam os equipamentos? Quantas 

horas? É uma média mundial? Há alguma regulamentação mundial ou nacional sobre esses 

treinamentos? 

R: Isso aí é um item complexo, mas tinha toda uma rotina que seguia os índices internacionais. Era um 

treinamento intensivo, mas eu não posso te responder assim como era. Porque é diferente você treinar 
o atendente da catraca. Depende. Isso é uma resposta muito complexa. É só verificar os manuais de 

treinamento que dá para saber. 
 

14. Recentemente, o setor lançou umas medidas de segurança e procedimentos de padronização 

de atuação. Pode me falar sobre isso? Como o Playcenter participou desse processo? 

R: Foram as normas brasileiras para parques de diversões, que existem em todos os países 

desenvolvidos. Isso saiu em 2010. Foram dois anos de trabalho. Foi um processo liderado pela 

Associação das Empresas de Parques de Diversões do Brasil, ADIBRA. O Playcenter deu todo apoio, 
mas todos os parques deram todo apoio. Hopi Hari, todos os parques. 
 

15. Como vocês se pautavam antes? Por que só em 2010 essas normas? 

R: Nós seguíamos as normas americanas, as normas internacionais. Agora, as normas brasileiras são 

as normas que deverão ser seguidas por todas as prefeituras. Só quando você tem uma classe 

organizada é que você pode implantar isso. A ADIBRA levou anos para se organizar. Agora são 

normas ABNT. 
 

16. O acidente do Double Shock foi acarretado por falha humana, correto? Vocês respondem por 

algo ainda? Como fica a posição do empregador nesse caso em termos de responsabilidade? 

R: Foi feita perícia e constatou-se que foi falha humana, certo? O funcionário responde um processo 

penal, sem intenção de acontecer, não sei direito, nossa advogada pode dizer ao certo se é doloso ou 

culposo. Não sei direito isso (na verdade é culposo).
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17. E no caso do Looping? Houve conclusão? O laudo do Looping não foi tardio? Veio à tona 

quando a sociedade voltou a cobrar o Parque por conta de um segundo acidente. Por que tanta 

demora nesse primeiro episódio? 

R: Não, não demorou. Pode ser que a divulgação tenha demorado. Demorou sessenta dias. A 

conclusão do laudo é que foi inconclusivo. 
 

18. E quando foi divulgado para a imprensa? Foi durante o acidente do Double Shock? 

R: Não. Se não me engano antes. Durante o Double Shock voltou à tona, mas foi divulgado antes. 
 

19. Você acredita que a imprensa e a sociedade foram mais parceiras no primeiro acidente do 

que no segundo? Em caso positivo, a que você atribui essa posição? 

R: Não foi receptiva em nenhum dos casos. 
 

20. Como você vê o processo de gestão da crise do Double Shock? Que lições vocês aprenderam 

com a crise do Looping que puderam ser utilizadas? 

R: A lição que eu aprendi mais importante é que você tem que mostrar a cara. Aquela entrevista da 

Veja em que eu disse que eu me responsabilizava pelo que acontece no Parque como presidente da 

empresa foi, dentro das coisas negativas, a que mais contrabalanceou. Mostrei que a empresa “tem 

dono”, alguém que se responsabiliza por ela. Quando em outras crises eu pouco apareci. Nesse 

sentido, foi muito bom ter dado a entrevista e ter falado: eu sou responsável. Foi o que me deu mais 

feedback em termos institucionais, de patrocinadores, de público. Essa foi a primeira lição. Coisa que 

não aconteceu no Looping. Mas também, acho que no Looping não foi necessário. A crise do Double 

Shock foi traumatizante, certo? O presidente da empresa tem que dizer eu estou aqui. No Hopi Hari 
(ele refere-se ao episódio de crise ocorrido no Hopi Hari em fevereiro de 2012) isso não aconteceu. O 

Hopi Hari não deu as caras em nenhum momento. As entrevistas sempre eram via assessoria de 

imprensa. Também não se deve omitir informações. Mas isso não aprendemos com a crise do Double 

Shock, aprendemos durante os 40 anos de história. O primeiro acidente que nós tivemos, foi em 77 ou 

78, não existia celular, foi no Super Jet. Também se chocaram dois carrinhos. Eu, na época, mandei 
isolar a área, não se falava com ninguém. O que aconteceu? Por acaso, um jornalista do jornal O 

Estado de S. Paulo passou pela Marginal, a pé, e acabou fazendo uma foto do movimento que teve lá. 
Nós nem comunicamos que teve acidente. Hoje em dia, você não pode omitir, porque na hora vai ter 
um celular que vai por no Youtube e acabou. Hoje em dia você não pode esconder. Tem que ser 
transparente. Mesmo que num primeiro momento seja contra você. 
 

21. No acidente do Looping, vocês demoraram para avisar as autoridades, o que não se repetiria 

na crise do Double Shock. Podemos dizer que essa foi uma das lições aprendidas? 

R: No Looping Star o delegado ficou sabendo pela imprensa e se sentiu desprestigiado, porque ele tem 

um papel importante que é investigativo. E ele achou que estávamos escondendo alguma coisa. E não 

foi. Foi simplesmente negligência. No caso do Double Shock, o primeiro a saber foi o delegado. Quer 
dizer, tem que comunicar as autoridades competentes. Nós não tivemos essa pró atividade no caso do 

Looping. 
 

22. Não é difícil saber em que momento um episódio virou uma crise? 

R: Hoje em dia qualquer episódio pode virar uma crise por causa das mídias sociais. Positivo ou 

negativo. Aquela dança do coreano, virou um viral mundial. Você não controla isso.
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23. O que foi feito pelas famílias? 

R: Esse é um outro aspecto que também aprendemos ao longo das crises. Assistência total e imediata 

às vítimas e para os familiares, e sem limites. As famílias nada podiam dizer quanto a nossa 

assistência. Podiam dizer contra o fato, mas não em relação à assistência. Colocamos assistente social 
full time com as famílias. Ajuda muito na relação com as famílias, na negociação de uma indenização. 
 

24. O que foi feito pelos funcionários envolvidos? 

R: Ninguém foi demitido inicialmente. Só foi demitido depois de comprovada a falha humana, mas 

não por justa causa. Foi só o rapaz responsável pela operação, responsável direto. Mas você tem uma 

cadeia de responsáveis. Até o presidente é responsável. Não tomamos nenhuma atitude a não ser 
reforçar a necessidade de treinamento, reforçar a necessidade de atenção. 
 

25. Vocês tiveram alguma mudança no treinamento depois da crise do Looping e depois da crise 

do Double Shock? 

R: Foi feito um upgrade de nível de funcionário para operar esses equipamentos. Testes psicológicos, 
testes de atenção, de concentração. A gente implementou alguns testes extra, recomendados até pela 

associação internacional. 
 

26. Vocês tinham manual de crise? Tinham equipe devidamente treinada para enfrentar o 

processo? Estavam preparados em termos de Comunicação? 

R: Acho que sim. Tínhamos, por isso conseguimos transpor uma crise como a do Double Shock. 
 

27. Ao final do processo, vocês deixaram a A.Maradei Comunicação, assessoria de imprensa que 

acompanhou vocês durante as crises do Looping e do Double Shock, e foram para a CDN? Por 

quê? Houve problemas no decorrer do processo de gestão da crise? Como você avalia a atuação 

da A.Maradei? Quais os erros e os acertos? 

R: Ao longo de um processo de relacionamento com fornecedores (agência de publicidade, assessoria 

de imprensa, auditorias) deve haver mudanças ao longo dos anos, porque uma mudança sempre 

acarreta uma revisão de processos, uma nova visão dos fatos. Nosso relacionamento com a A.Maradei 
foi aberto. Eu acho que depois do Double Shock e do processo que o Playcenter iria passar, nós 

procuramos uma nova agência de certo peso institucional. Por isso foi escolhida a CDN, que, no 

fundo, prestou um serviço tão bom quanto o da A. Maradei . Mas, era importante termos um novo 

enfoque. Estava se desenhando que o Playcenter iria passar por um processo institucional importante, 
de reposicionamento no mercado. Eu acho que, nesse caso, o peso de uma agência como a CDN é 

importante. Trocamos também de agência de publicidade. 
 
 

28. O que a CDN agregou à imagem do Parque nesse período pós crise? 

R: Não agregou nada. 
 

29. Ir para a CDN foi uma decisão acertada? 

R: Foi uma decisão acertada do ponto de vista institucional e do ponto de vista de que “estamos com a 

CDN”. Decisão essa que se dilui ao longo do tempo, porque, no início, vem o presidente, depois a 

diretora, depois vem a assistente, depois é ‘c’est tout La même chose’1. Agora, a CDN tem uma coisa 

que agregou de importante. A parte estratégica. Toda a estratégia do fechamento, da comunicação do 

fechamento, eles agregaram. 

                                                                                                                                                                                                                                                  
1             Tradução    nossa:    “É    tudo    a    mesma    coisa”.    
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30. Vocês tinham um canal de comunicação interna que foi descontinuado em um momento 

crítico para a organização, o Playnews, jornal interno da organização. Por que foi tomada essa 

decisão, quando as pesquisas realizadas pelo fornecedor do jornal, uns dois anos antes, 
apontavam grande aceitação do periódico por parte dos funcionários? 

R: Não acho que foi uma decisão correta. Foi uma decisão baseada somente em números. Nós 

deveríamos ter continuado. Mas o que acontece... Vamos passar por uma crise. Vamos passar por um 

semestre muito ruim. Vamos ver nosso caixa. Não acho que foi uma decisão correta. Foi uma decisão 

baseada somente em números. Nós substituímos o Playnews por comunicações diretas. 
 

31. O que foi feito para os funcionários na ocasião da crise do Double Shock (comunicados, 
eventos motivacionais, reforços de treinamento etc)? 

R: Tínhamos que mostrar para os funcionários que o Playcenter era mais forte do que a crise. Fizemos 

várias manifestações. Uma apresentação que foi feita num palco, foram criadas camisetas, uma 

campanha “traga seu filho para o Parque”. 
 

32. Houve cancelamento de excursões após os episódios? 

R: Sim. 
 

33. Com relação ao movimento do Parque, sofreu abalos com as crises de uma maneira geral? 

Em quanto tempo foi normalizado na crise do Looping? E na crise do Double Shock, chegou a 

ser normalizado? 

R: No caso do Looping, que foi em setembro, sofremos no último trimestre, e o movimento logo 

depois foi normalizado. No caso do Double Shock, fomos penalizados por um semestre inteiro. 
 

34. Houve cancelamento de eventos (Planeta Terra e outros)? 

R: Não. Ao contrário, as pessoas estão sentindo falta com o fechamento do parque. 
 

35.Quais os principais impactos da macroeconomia no negócio nos últimos anos (planos, 
impostos, legislação)? 

R: A economia do Brasil hoje só favorece nosso setor. Você tem uma camada de consumidores que 

não frequentava parques e hoje estão frequentando. O nível de emprego é fundamental para o meu 

negócio. 
 

36. Quais os melhores anos do Parque? E por quê? 

R: Em 40 anos... Não posso dizer quais os melhores, mas o fim dos anos 70 até 85 foram os anos de 

maior projeção. Poder viabilizar a atração das baleias orca foi uma grande satisfação, mudou um 

pouco o conceito do Parque, que era somente brinquedo e passou a ter atrações. A época dos grandes 

shows: Roberto Carlos, Jonnhy Mathys... 
 

37. Quais os anos mais difíceis e por quê? 

R: Anos difíceis do ponto de vista econômico foi a crise do final dos anos 80. Crise da superinflação. 
A tal ponto que eu diminuí o tamanho do Parque para fazer redução de despesas. Depois a grande crise 

foi em 2004, quando eu percebi que o público não voltava para o parque (ele havia retomado o Parque 

em 2002). Mas aí já foi uma crise de imagem. 
 

38. Você se arrepende de ter recomprado o Playcenter? 

R: Totalmente
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39. E por que vai insistir de novo? 

R: Porque estou fazendo outro negócio. 
 

40. Não vai chamar Playcenter? 

R: Não, vai chamar Playcenter. 
 

41. E por que insistir no nome? Por que não mudar? 

R: Porque se você fizer pesquisa é uma marca forte. 
 

42. Mas ela não é uma marca forte para o bem e que traz também muita coisa negativa? 

R: Não, depois do fechamento que nós fizemos essa parte ruim já sumiu. Só ficou a parte boa. 
 

43. Qual sua avaliação da história do Parque após a saída da GP? Em que ano isso aconteceu? 

R: Em 2002 a GP saiu. O resgate de imagem demorou quatro anos. Eles fizeram a seguinte 

segmentação de Marketing: o Playcenter é para jovem e o Hopi Hari é para a família. Isso foi um erro 

estratégico. Dava para manter os dois parques para o público em geral. Tanto assim que aconteceu 

isso a partir de 2006. Eu tinha 1,5 milhão de visitantes e o Hopi Hari tinha 1,5 milhão de visitantes. 
 

44. Qual a repercussão da crise do Hopi Hari no negócio? Essa sequência de crises levou ao 

agravamento da situação do Parque? 

R: Repercutiu negativamente principalmente nas excursões. Porque o que acontece, não foi a crise do 

Hopi Hari. A crise do Hopi Hari foi a gota d’água. Looping, Double Shock, daí vem a do Hopi Hari, 
que foi violenta. Então, existia assim... não quero saber de parques. A atitude da família, dos pais, dos 

professores.... Não quero saber de responsabilidade. Todo o setor sentiu muito. O Playcenter não foi 
exceção. 
 

45. Essa relação com as escolas passa por onde? Por que trazer crianças para o Playcenter? 

Existia algum vínculo educacional? 

R: Tem um programa pedagógico aprovado pela Secretaria da Educação. 
 

46. E o nível de participação das excursões no faturamento era muito alto? 

R: Muito alto. Durante a semana era só deles. Quarenta por cento do nosso público era de escolas, no 

geral.
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ANEXO 2: TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA COM MICHELLE COSTA 
 

Entrevistada: Michelle Costa 

Cargo: gerente de Marketing 

Data da Entrevista: 17 de dezembro de 2012 
 

1. Como era composto o departamento de Marketing do Playcenter na época da crise do Double 

Shock? 

R: O Departamento era integrado por oito pessoas: um gerente, um coordenador, um analista, dois 

assistentes, um auxiliar, um coordenador de eventos e um assistente de eventos. A área estava ligada à 

diretoria geral. Contávamos com o apoio de uma agência de propaganda, uma assessoria de imprensa e 

uma agência para Internet. 
 

2. Qual era seu cargo? 

R: Eu era gerente de Marketing, respondendo diretamente ao diretor geral, Roger Ely. 
 

3. Qual era a média de investimento anual em marketing do Playcenter? 

R: Sete por cento do faturamento anual (faturamento não foi revelado) 
 

4. A área de Marketing era responsável por cuidar de que? 

R: Éramos responsáveis por mídia, Internet, eventos, material promocional, promoções, comunicação 

visual, projeto pedagógico (o Playcenter desenvolvia um projeto em parceria com a Secretaria da 

Educação junto a escolas públicas), imprensa. 
 

5. Havia ações de Comunicação ligadas a outras áreas, por exemplo, Recursos Humanos? 

R: Sim, o jornal interno e reuniões de comunicação. 
 

6. Na época da crise do Double Shock o que era feito no Playcenter em termos de Comunicação e 

Marketing? 

R: A Comunicação era baseada em dois pontos: segmentação e sazonalidade. Em janeiro e fevereiro, 
tínhamos as férias de verão. Março era baixa temporada. Abril e junho, apostávamos no projeto 

pedagógico, que acontecia nos dias úteis e era voltado para as escolas, e em ações promocionais 

realizadas aos finais de semana. Julho nos voltávamos às férias de inverno. Agosto a outubro, nosso 

foco eram as Noites do Terror, evento que teve início em 1988, e que se consagraria como uma das 

principais fontes de receita anuais do Playcenter, e, consequentemente, num dos principais momentos 

de investimento em mídia. O evento mereceu filmes comerciais nos últimos anos (2009, 2010, 2011 e 

2012). Era um dos poucos momentos em que o Parque se permitia investimentos maiores em mídia. 
Entretanto, em contrapartida, durante esse período, chegava a zero o índice de gratuidade. A bilheteria 

era sempre garantida. Em novembro, tínhamos os eventos, como Planeta Terra, Energia na Veia e 

ações promocionais para escolas. Por fim, dezembro era o mês em que nos voltávamos para as festas 

de confraternização. Como março sempre foi nosso pior mês, não havia investimento em mídia. 
 

7. Foi feita alguma ação de Marketing especial após o acidente do Double Shock? 

R: O acidente aconteceu entre as campanhas de férias - que terminou após o Carnaval, e a campanha 

que teria início na segunda quinzena de abril, sustentando o período promocional. Na época, nossa 

agência era a DimCanziam, que, após o acidente, recomendou uma campanha institucional. 
Obviamente, era necessário um investimento significativo, que não traria retorno a curto prazo. 
Sabíamos que enfrentaríamos uma queda na visitação e, por decisão estratégica, optamos por investir
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nosso budget nas férias de julho. Dessa forma, em julho, realizamos um evento voltado para as 

crianças, apresentando a Turma da Mônica. Foi um momento importante, pois gerou uma associação 

de marca muito positiva. 
 
 

8. Vocês tinham Assessoria de Imprensa? Qual? 

R: Tínhamos, na época, o apoio de uma assessoria de imprensa, a A.Maradei Comunicação, que 

também era responsável pelo nosso jornal interno. 
 

9. Faziam campanhas publicitárias? Quem era a agência? 

R: Os investimentos eram mais intensos durante o período de Noites do Terror, quando tínhamos 

recorde de bilheteria e chegávamos a fazer TV. A DimCanziam era nossa agência. 
 

10. Quem era responsável pela manutenção do site do Playcenter? 

R: A atualização ficava com a agência Ultrahaus. Mas nosso site se resumia a preços e descritivo das 

atrações. 
 

11. Vocês estavam presentes nas mídias sociais? Quais? Com que agência ou profissional vocês 

trabalhavam? 

R: Trabalhávamos timidamente com as mídias sociais na época da crise. O Playcenter sempre teve 

muitos seguidores, os chamados Playmaníacos, que criavam blogs, comunidades e diversos conteúdos 

na rede. Certa vez, tentamos contratar um deles, mas não deu certo. Faltou o olhar profissional e 

acabou gerando um certo conflito, ciúmes por parte dos demais Playmaníacos. As mídias sociais, na 

época em que eclodiu a crise, eram gerenciadas internamente, por uma funcionária. Entretanto, 
fizemos o monitoramento das mídias sociais durante a crise com a A.Maradei Comunicação. Após 

esse período, contratamos a Cartaz Conteúdo, que já havia trabalhado conosco, desenvolvendo 

conteúdo para o hotsite das Noites do Terror, para cuidar dessa parte. Chegamos a mais de 100 mil 
pessoas curtindo nossa fanpage. 
 

12. Foi feita alguma ação especial durante a crise via mídias sociais? 

R: A A.Maradei Comunicação, como disse, fez o monitoramento das mídias sociais e algumas 

postagens no Twitter, informando sobre o episódio. 
 

13. A última versão do site do Playcenter era de quando? 

R: De 2010. 
 

14. Quem foi o responsável? 

R: Agência Ultrahaus 
 

15. Durante a crise houve alguma ação pelo site? Lembro que postamos um comunicado. Vc tem 

imagens dessa página, por acaso? 

R: Somente o comunicado. Infelizmente não tenho as imagens. 
 

16.Poderia me passar a íntegra do comunicado? 

R: Claro. 
 

17. Como funcionava o serviço de atendimento ao visitante? 

R: O SAV era composto por atendentes que respondiam para o gerente de operação.
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18. O que foi feito pelo SAV na época da crise? 

R: Acompanhamento médico dos visitantes. Duas funcionárias receberam um treinamento de 

comunicação, de apoio, dado pela A.Maradei Comunicação, para tratar com os familiares das vítimas. 
 

19. Havia outros canais de comunicação? 

R: Realizávamos também pré-vendas para escolas, empresas e agências de turismo por meio de nossos 

distribuidores. 
 

20. Havia Comitê de Crise? 

R: Não havia um Comitê estruturado, no papel. Na verdade a equipe havia aprendido muito com o 

acidente do Looping, alguns meses antes. Isso acabou facilitando. 
 

21. Manual de Crise? Datava de quando? 

R: Posso dizer que nosso último manual datava de 2004. Algumas revisões foram realizadas e tivemos 

uma versão reduzida em 2007 ou 2008, mas nada que preparasse a equipe. Faltaram também reuniões 

e treinamentos, algo que chegasse aos líderes de área. 
 

22. Os executivos tinham feito media training pela última vez quando? Foi com A.maradei ou a 

agência anterior tinha feito algum treinamento? 

R: Foi em 2008, com a agência Cartaz. 
 

23. Comunicação Interna? O que foi feito para os funcionários na crise? 

R: Comunicação interna é um ponto extremamente delicado. Enquanto estamos tentando apurar os 

fatos para redigir um comunicado, fazendo alterações e aprovando com a diretoria, a equipe da base já 

tem suas versões, compartilha fotos e vídeos. É tudo muito rápido e incontrolável. Entretanto, 
realizamos um evento com o objetivo de demonstrar a confiança que a direção depositava na equipe 

operacional e de manutenção. Os gerentes e diretores trouxeram seus familiares para brincar no 

Parque. Foi um momento emocionante. Aconteceu antes da primeira abertura do Parque após o 

acidente no Double Shock e que também reforçou o compromisso de cada funcionário com os 

visitantes. Segurança sempre foi nossa prioridade. 
 

24. Tivemos também uma edição do jornal, correto? 

R: Não me recordo (o jornal era ligado à área de Recursos Humanos). 
 

25. Qual a média de público do Parque 2009/2010/2011 e primeiro semestre de 2012? 

R: A média de público anual do Playcenter até 2011 foi de 1,5 mihão de pessoas. No primeiro 

semestre de 2012, o parque recebeu 750 mil visitantes. 
 

26. Como era composto o público que o Playcenter recebia? 

R: O público, de cerca de 1,5 milhão de pessoas por ano, era composto da seguinte forma: 20% 

bilheteria, 50% excursões e 30% pré-vendas e eventos. 
 

27. Quantos funcionários tinha o Playcenter quando fechou? 

R: 500 funcionários.
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28. Esse número de funcionários foi superior em algum momento da história do parque ou essa 

média vem se mantendo no decorrer dos últimos três anos? 

R: Vem se mantendo 
 

29. Como é a composição acionária do Playcenter? Sociedade? Quantos sócios? Há um 

majoritário? 

R: São dois sócios de igual participação. 
 

30. Qual o tíquete médio gasto por essas pessoas no Parque? 

R: Em 2011, foi de 60 reais, entre passaporte mais internas, valores gastos no Parque. 
 

31. Qual era o preço do ingresso por ocasião do fechamento? 

R: 59 reais 
 

32. E como esse valor de 60 reais para o tíquete médio? 

R: É que trabalhávamos com muitas promoções ao longo do ano e com excursões. 
 

33. As excursões realizadas no Parque eram somente de escolas públicas? 

R: Em 90% dos casos, sim. 
 

34. O Grupo Playcenter era composto pelas Playlands e pelo Playcenter. Qual a 

representatividade no faturamento global de cada uma das partes do negócio. Você pode dizer o 

faturamento do Grupo? 

R: 60% Playcenter e 40% Playland (não revelou o faturamento). 
 

35. Quais foram as últimas grandes aquisições de equipamentos do Playcenter? Você pode dar 

estimativas de valores? E investimentos feitos no Parque nos últimos anos? 

R: Em 2003, adquirimos o Wimea, que foi comprado novo. Em 2005, a Windstorm, usada, e que 

custou 2 milhões de reais, entre aquisição e montagem. A vida útil de um equipamento depende da 

manutenção. Se bem conservados devem operar por mais 20 anos. 
 

36. Qual foi o valor investido no Parque nos últimos anos? 

Nos últimos três anos, investimos 7,5 milhões de reais em infraestrutura no Playcenter. 
37. O Double Shock e o Looping foram comprados usados? Há quanto tempo operavam (no 

mercado e no Playcenter) e qual a vida útil de cada um deles? 

R: O Double Shock foi comprado novo em 1995. O Looping foi fabricado em 1977 e adquirido em 

1996. A vida útil dos brinquedos, como já disse, depende da manutenção e atratividade. 
 

38. Quais os principais acidentes da história do Parque? E quais tiveram vítimas? Há dados 

comparativos entre média Playcenter e média de outros parques internacionais? 

R: Vou encaminhar a você uma tabela com os principais episódios críticos no parque (vide tabela 

Capítulo II). Não disponho desses comparativos.
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ANEXO 3: TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA COM FRANCISCO DONATIELLO 
 

Entrevistado: Francisco Donatiello 

Cargo:     Integrante do Comitê Gestor da Crise do Double Shock (prestador de serviço terceirizado 

responsável pela segurança do Parque), após a Crise do Double Shock foi contratado como Gerente 

Geral do Playcenter, cargo que ocupou de maio de 2011 até o fechamento do empreendimento (julho 

de 2012). Atual Presidente da Associação das Empresas de Parques de Diversões do Brasil 
(ADIBRA). Atual Presidente do Comitê de Segurança da América Latina da International Association 

of Amusement Parks and Attractions (IAAPA). 
Data da Entrevista: 17 de outubro de 2012. 
 

1. A que se deve o fechamento de um grande número de parques no Brasil nos últimos anos, 
como Parque da Mônica, Parque do Gugu, Terra Encantada e Parque da Mônica? 

R: O Parque do Gugu, na realidade, não fechou. É um parque que pertence ao shopping, ao 

empreendedor. Ele só mudou o nome. Hoje é o Parque da Xuxa no mesmo lugar. Mudou a 

tematização. O Parque da Mônica, sim, fechou por problemas administrativos. Embora a temática seja 

muito boa, o parque não conseguiu manter um bom nível de entendimento com o shopping. 
Entretanto, no mesmo espaço que estava o Parque da Mônica, entrará no ano que vem um parque 

mexicano, o Kidzania, um parque com um conceito novo, um parque educativo. À exceção do 

Playcenter, que realmente fechou, os outros parques, na realidade, se transformaram. O que acontece é 

que nós não temos novos parques. Nós temos poucos novos parques no Brasil. 
 

2. Por que? 

R: Porque nós não temos incentivo governamental. Quando você quer importar um equipamento de 

parques de diversões, por incrível que possa parecer, nós temos que importá-lo como bem de consumo 

e não como bem de capital como ele é. O que significa isso: importar uma montanha russa é igual a 

importar um liquidificador. A carga tributária sobre os bens de consumo naturalmente é muito maior 
do que sobre os bens de capital. Na inauguração do Hopi Hari nós tivemos um período chamado ex- 
tarifário, que durou dois anos. Talvez saia agora novamente, por conta da Copa do Mundo, um outro 

ex-tarifário. Mas o que nós queremos, na realidade, é uma mudança na legislação para passarmos a ser 
bem de capital. Porque nós somos bem de capital! Uma montanha russa gera uma cascata de 

empregos. 
 

3. Qual o órgão de articulação do setor junto ao governo? 

R: O Ministério do Turismo. 
 

4. Você pode me dar um parâmetro do número de visitantes de parques/ano no Brasil em 

comparação à média anual de visitantes nos Estados Unidos? 

R: Nos Estados Unidos, com 300 milhões de habitantes, eles têm 300 milhões de visitantes de parques 

de diversões por ano. No Brasil, com 200 milhões de habitantes, nós temos 30 milhões de visitantes 

por ano. Na verdade, São Paulo, hoje, uma cidade com 15 milhões de habitantes, não tem um grande 

parque. 
 

5. O que concorria com o Playcenter? O que concorre com os parques de diversões? 

R: O problema do Playcenter nunca foi frequência de público. Nós tínhamos público. Nós temos 

concorrência com tudo que é entretenimento. Nós concorremos com o cinema, com o shopping center, 
com todos os tipos de entretenimento. Quanto à concorrência com videogames, jogos eletrônicos em 

geral, há uma tendência mundial de que os parques sejam cada vez mais eletromecânicos. A diferença
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do vídeogame para o parque é o vento no rosto. As acelerações são acelerações, as frenagens são 

frenagens, e isso não dá para simular no quarto de uma criança. Então, a tendência dos parques hoje é 

utilizar as tecnologias. A fusão de toda essa tecnologia eletrônica com os movimentos mecânicos é o 

que ocorrerá cada vez mais nos parques de diversões. Nesse sentido, o projeto do Marcelo Gutglas é 

fantástico (referindo-se ao novo projeto do Playcenter que deve ser reinaugurado com novo conceito), 
um parque para a família, porque o pai, hoje, não tem muito como conviver com o filho. Antigamente, 
você tinha um campinho de futebol a cada esquina, as pessoas saíam na rua para brincar, corriam. A 

ideia é trazer o pai e o filho para brincar. Não queremos concorrer com o videogame, queremos 

oferecer uma coisa mais saudável que o videogame. 
 

6. Por que a busca pelo público familiar? 

R: Tínhamos um Parque com uma oferta de alimentos e bebidas fantástica e tínhamos um público que 

não consumia. Enfrentávamos também todos os problemas sociais relativos à escola pública. Eu fico 

penalizado com os professores, porque o que nós enfrentamos aqui é coisa muito séria. De fato, o 

Playcenter, tinha muitos brinquedos radicais, então tendia a atender o público adolescente. E as 

famílias, nós tínhamos mais aos domingos. Não dá pra transformar um parque. Ou é radical ou é 

familiar. Na configuração em que o Parque estava nós só tenderíamos ao público adolescente. Não 

quero entrar nesse mérito, mas na gestão da GP o Parque caiu muito. É muito mais complicado você 

recuperar um nome do que você começar do zero. Pegamos o Parque de novo com sérios problemas. E 

o Marcelo reconstruiu o Parque com sucesso. 
 

7. O que representa o fechamento do Playcenter? 

R: O Playcenter é um ícone. O Marcelo Gutglas é um ícone. Eu sou um dos representantes do Brasil 
na IAAPA. Se você fala de parques de diversões na América Latina lá nos Estados Unidos, você fala 

em Marcelo Gutglas. Ele é nosso precursor. É a figura mais importante de parques de diversões na 

América Latina. Ele continua com as Playlands, são 15 Playlands. Obviamente há espaço para 

parques em São Paulo. Uma cidade de 15 milhões de habitantes não pode ficar sem parques urbanos e 

está sem parque. A cidade do México tem quatro parques urbanos, fora os parques de shoppings. Nós 

temos parques bons no Brasil: o Beto Carrero e o Hopi Hari são excelentes parques. O Playcenter 

tinha problemas, mas era o pulmão no meio da cidade de São Paulo. O verde que tinha aqui, o 

paisagismo era bastante interessante. Mas são poucos parques, porque não há incentivo. Nosso 

segmento não quer isenção, não quer benefícios, quer correção. Quer que corrijam um erro. Nossos 

produtos não são bens de consumo, são bens de capital. Pronto, é o suficiente para nós. Porque bens de 

capital têm linhas de crédito, bens de consumo não têm. 
 

8. A que você atribui erros como o cometido pelo Hopi Hari durante a crise que levou à morte da 

garota no Hopi Hari em fevereiro de 2012? 

R: Em respeito às pessoas que trabalham no Hopi Hari, eu não vou entrar nessa questão. Eu te falo 

daqui. A segurança está sendo tratada de forma muito séria dentro dos parques e ninguém fala nisso. 
Há quatro anos os parques procuraram a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) para 

fazer as normas e eu não vi a imprensa falando disso. Isso tem nome, é auto-regulamentação. A 

ADIBRA convenceu a ABNT a montar o comitê para fazer normas para parques. Nós coordenamos e 

bancamos os trabalhos (xerox, livros, vinda de gente do Brasil inteiro para cá uma vez por ano). 
Fizemos as normas durante três anos. E promulgamos a norma 15/926. São cinco normas. 
Promulgamos as normas em 23 de março de 2011. Acontece que: qual a presença da imprensa na 

divulgação das normas que aconteceu na Saraiva do Vila Lobos? Mínima. Não há interesse. Nossa 

mídia espontânea é negativa. Perguntas do tipo....Quando aconteceu o acidente do Double Shock, eu 

era presidente da ADIBRA... Um jornalista me liga e pergunta: “Vocês fizeram as normas por causa
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do acidente de domingo? (Em tom de ironia ele comenta) Exatamente, nós fizemos uma norma de 300 

páginas com cálculos de Engenharia, em dois dias. Nós trabalhamos nas normas durante três anos, nós 

aprovamos as normas na União Europeia e nos Estados Unidos. Nossas normas são equivalentes às 

internacionais. A partir de então nós começamos a brigar com o governo para adotar as normas, 
porque normas não são leis. Se a prefeitura de dada cidade exigir que o parque onde está sendo 

montado atenda as normas, ele é obrigado a atender. Se ela não exigir, ele não é obrigado. Hoje, nós 

estamos fazendo uma série de contatos políticos no sentido de que os municípios adotem as normas. 
Mas nós estamos fazendo em nível Federal, porque não dá pra negociar com cada município. O que o 

Playcenter fez ao me contratar? Contratou um especialista em segurança. O que eu fiz logo após o 

acidente do Double Shock: nós chamamos um dos maiores órgãos certificadores da Alemanha, TÜV. 
Conseguimos a aprovação de todos os nossos brinquedos, que não tem valor legal, tem valor moral. 
Além disso, o que eu fiz em todos os brinquedos do Parque foram redundâncias. O que são 

redundâncias? Onde havia duas travas, nós colocamos uma terceira. Onde havia três, colocamos uma 

quarta. E fizemos questão de que essas travas também mostrassem aos consumidores que estavam 

seguros. Então, não basta ser seguro, tem que parecer seguro. Nós queríamos convencer o consumidor 
de que nosso parque era extremamente seguro. 
 
 

9. E por que dois acidentes tão próximos? 

R: Em 39 anos nunca houve um caso fatal no Playcenter. Há um acidente de um funcionário que 

entrou na frente do carrinho. Agora, em seis meses, miseravelmente, tivemos dois acidentes. Eu tenho 

minha opinião, mas isso não é um dever meu, é um dever de justiça. Então a justiça deve apurar. 
 

10. Qual a sua opinião? 

Falha humana. 
 

11. Nos dois? 

Falha humana. 
 

12. Mas o primeiro oficialmente ficou como inconclusivo? 

Inconclusivo. Mas o segundo já tem a falha humana latente. 
 

13. Por que o Playcenter fechou? Já havia boatos há alguns anos? O Marcelo já sabia que havia 

uma data para o fim do Playcenter? 

R:.O Playcenter foi montado há 39 anos na periferia da cidade. É como se hoje você montasse o 

parque no rodoanel. Acontece que a cidade engoliu o Playcenter. Não somos nós que atrapalhamos o 

nosso vizinho que está dormindo com a janela do lado da montanha russa. Na verdade, aquela janela 

não existia. Então, tem a pressão imobiliária, sem dúvida. É claro que os acidentes são turbulências, 
que foram muito bem tratadas. Nós saímos com justificativas muito claras, com posturas muito claras, 
mas não foram os acidentes que definiram o fechamento do parque. 
 

14.Por que dois acidentes em um espaço de tempo tão curto (sete meses de intervalo)? 

Havia alguma coisa errada e nós tentamos, com uma gestão que privilegiou exclusivamente a 

segurança, remediar. E conseguimos. 
 

15. O que estava errado exatamente? O que não foi visto antes? 

R: A questão do treinamento dos funcionários nós mudamos.
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16. Mudaram como? Há uma padronização no treinamento de funcionários de parques? Como 

esses funcionários são treinados? 

R: É claro que a técnica tem que evitar a falha humana. Nós fazemos tudo para impedir que o ser 
humano falhe. Nós temos profissionais no Brasil espetacularmente bem treinados, capazes de oferecer 
treinamentos aos nossos funcionários. Repare que eu, atualmente, não quero falar de mim, mas eu 

estou presidindo o Comitê Latino- Americano, quer dizer, estamos um passinho à frente de outros 

países latino-americanos, implantando as normas de segurança. Há um trinômio: motivação, 
treinamento e auditoria. Se você mantiver isso... E por onde se começa a gerir um parque? Pessoas! 
Nós fizemos isso aqui! Documentar. Então, quem foi treinado assinou que foi treinado, passou por 
uma prova que tem nota e assinou. Eu fiz algumas alterações. Nós temos uma maneira de treinar 
diferenciada, espetacular, que a Playland está aproveitando. Além disso, nós ainda fazemos palestras 

semestrais e anuais de segurança. Mas você tem que tentar reduzir o turn over, porque com o turn over 

alto você treina e o cara via embora. Por isso que tem que motivar. Se você não motivar, você treina e 

perde. 
 

17. Há uma padronização nesses treinamentos? 

R: Cada um dá o seu treinamento de acordo com o que acredita. Nós, entretanto, participamos do 

Comitê de Segurança da IAAPA. 
 

18. Você acha que o acidente do Hopi Hari comprometeu o Playcenter, comprometeu a imagem 

do setor? 

R: O acidente do Hopi Hari afeta todo o setor, mas não especificamente o Playcenter. Afeta a 

credibilidade de todo o segmento. Por isso, eu te falei que nós começamos a nos preocupar não só em 

sermos seguros, mas em mostrar que somos seguros. Colocamos redundâncias para mostrar para as 

pessoas que, se tudo der errado, você está preso por esse cinto. Nós mudamos até a comunicação dos 

funcionários: “visitantes acomodados, checagem de travas, travas checadas, ok, equipamento liberado. 
Isso era falado em alto e bom tom. É o que fazem nos aviões. Nem na Disney fazem. Nós tivemos que 

entrar com alguma coisa pra mostrar pro consumidor. Imagine o seguinte... Um pai, uma mãe, à luz 

dos acidentes, autorizam um filho a vir para uma excursão? A gente faz parques para os nossos filhos. 
Os parques são altamente seguros. O número de acidentes para o número de anos, o número de 

pessoas.... Passaram pelo Double Shock 9,5 milhões de pessoas. É para não acontecer acidente 

nenhum. Eu não estou justificando o acidente, mas o percentual de acidentes é mínimo. 
 

19. Houve queda no movimento depois dos acidentes? 

R: A queda de movimento maior foi no episódio do Double Shock, mas conseguimos restabelecer o 

movimento. Mas aí nós tivemos o problema do Hopi Hari. Foram na verdade três crises. As três 

impactaram. Mas não foi por isso que o Parque fechou. Mas as três impactaram. 
 

20. As excursões escolares que aconteciam no parque estavam atreladas a que? Havia algum 

projeto educacional? O Playciência estava ativo? 

R: Sim, havia projetos educacionais. Sim, o Playciência estava ativo. 
 

21. Por que ADIBRA e Sindepat? Há sinergia entre as entidades? 

R: Hoje tem sinergia entre as duas entidades. Nós precisamos de força para mudar problemas. Por 
exemplo, aqui no Brasil nós somos obrigados a dar um domingo de folga por mês para os nossos 

funcionários. Que dia você vai ao parque? No domingo. E no domingo eu tenho que pegar um quarto 

do meu pessoal e deixar de folga. Na Disney é assim? Claro que não. A Disney tem que dar um dia de 

folga, qualquer dia. Porque o domingo é nosso principal dia. Estamos lutando com isso. Estamos
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lutando pela reclassificação como bem de capital, como lhe falei lá atrás. Nós precisávamos de mais 

força. Então nós pegamos todas as atrações turísticas: Itaipu, Cataratas, Bondinho Pão de Açúcar, 
enfim, e nos unimos no Sindepat. A ADIBRA ficou cuidando de toda a parte técnica. Tudo que é 

Engenharia a ADIBRA cuida. O Sindepat é o nosso braço político. Somos associações irmãs. A 

ADIBRA faz tudo que é documentação técnica, tudo que é respaldo técnico e tenta realizar um 

levantamento de parques pequenos. Esses, sim, são onde acontecem os grandes índices de acidentes. 
 

22. Vocês têm auditado os índices de acidentes em parques do Brasil? 

R: Não. O grande índice de acidente é em parques pequenos, mas não temos isso auditado. Essa não é 

nossa finalidade. Nossa finalidade é evitar. Agora, a gente trabalha para o pequeno. Já lançamos o 

manual de segurança, manual de alimentos e bebidas. Estamos equipando os nossos parques. Nós 

temos uma cadeira no Ministério do Turismo, que pertence à ADIBRA e está sendo operada pelo 

Sindepat. 
 

23. Crises e acidentes são decorrentes da falta de investimentos no setor (renovação de 

equipamentos, falta de verba)? 

R: O Playcenter tinha uma verba de manutenção excelente. Vendemos 100% dos equipamentos. 
Foram equipamentos para um parque novo de Goiás, um parque da Costa Rica (Parque de 

Diversiones), parque de Canela, Manaus, Cidade da Criança (São Bernardo).
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ANEXO 4: MATÉRIAS DE TV – CRISE LOOPING STAR 

PROGRAM  A EM ISSORA  DATA HORÁRIO  

Direto da Redação Record 24/set 06h30 
Edição das seis Globo News 23/set 18h 

B.O SBT 23/set 18h30 
B.O Globo News 24/set 08h 

Em cima da hora Globo News 23/set 17h 
Em cima da hora - 

reprodução da mesma nota 
veiculada às 17h com outro 

Globo News            23/set               19h 

repórter. 
Em cima da hora Globo News 23/set 20h 
Em cima da hora Globo News 24/set 09h 

Hora News Record News 23/set 19h 
Jornal da Band Band 23/set 19h 
Jornal da Globo Globo 23/set 23h50 
Jornal da Noite Band 23/set 00h 

Leitura Dinâmica Rede Tv 23/set 00h 
Rede Tv News Rede Tv 23/set 21h 

SBT Brasil SBT 23/set 19h 
SP no ar Record 24/set 7h 

Primeiro Jornal Band 24/set 7h 
Fala Brasil Record 24/set 

SP TV Globo 23/set 19h 
Jornal da Gazeta TV Gazeta 23/set 
A Tarde é Sua Rede Tv 24/set 13h57 
A Tarde é Sua Rede Tv 24/set 13h57 

Bom dia São Paulo Rede Globo 24/set 
Em cima da hora Globo News 24/set 12h 

Hora News Record News 24/set 11h 
SP Record TV Record 24/set 18h30 
Band News TV Band 24/set 07h 

Rede Tv News Rede Tv 24/set 
Record Notícias TV Record 24/set 12h 

Hoje em Dia TV Record 24/set 09h 
Band News TV Band 24/set 10h 
Band News TV Band 24/set 16h 
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ANEXO 5: MATÉRIAS DE TV – CRISE DOUBLE SHOCK 

PROGRAM  A EM ISSORA  DATA HORÁRIO  DURAÇÃO 

Alerta News Record News 03.04.2011 19h 02min 
Jornal das Dez Globo News 03.04.2011 22h 36seg 
Ed. Meia Noite Globo News 03.04.2011 00h 35seg 

Jornal SBT Manhã SBT 04.04.2011 6h 46seg 
Balanço Geral Record 04.04.2011 6h18 07min 56seg 
Bom Dia SP Globo 04.04.2011 6h30 02min 51seg 

Primeiro Jornal Band 04.04.2011 7h 20min 34seg 
Ed. das 7h Globo News 04.04.2011 7h 02min 48seg 

Bom Dia Brasil Globo 04.04.2011 7h15 02min 42seg 
Manhã Maior Rede TV 04.04.2011 9h 01min 26seg 

Primeiro Tempo Band Sports 04.04.2011 9h 01min 22seg 
Hoje em Dia Record 04.04.2011 9h 12min 49seg 
Bem Estar Globo 04.04.2011 10h 38 seg 

SP TV 1 ª Ed. Globo 04.04.2011 12h 05min 13seg 
Edição das 13h Globo News 04.04.2011 13h 02 min 46 seg 
Record Notícias Record 04.04.2011 12h 20 min 20seg 

Jornal Hoje Globo 04.04.2011 13h15 45seg 
Globo Notícia Globo 04.04.2011 17h50 36seg 
Gazeta News Gazeta 04.04.2011 17h50 01min 26seg 

Edição das 18h Globo News 04.04.2011 18h 04min 23seg 
Record N. Sudeste Record News 04.04.2011 18h 02min 08seg 

SP TV 2 ª Ed. Globo 04.04.2011 19h 02min 45seg 
Hora News Record News 04.04.2011 19h 51seg 
SBT Brasil SBT 04.04.2011 19h30 02min 40 seg 

Rede Tv News Rede Tv 04.04.2011 21h 03min 01 seg 
Jornal das Dez Cultura 04.04.2011 21h 04min 40seg 

Jornal do SBT 1 ª Ed. SBT 05.04.2011 6h 02min 38seg 
Bom Dia SP Globo 05.04.2011 6h30 01min 36seg 
Hora News Record News 05.04.2011 6h30 02min 05seg 
SP no Ar Record 05.04.2011 7h 03min 37seg 

Leitura Dinâmica 1 ª Ed. Rede TV 05.04.2011 8h30 02min 02seg 
Fala Brasil Record 05.04.2011 8h30 03min 23 seg 

Manhã Gazeta Gazeta 05.04.2011 9h 02min 16seg 
Hoje em dia Record 05.04.2011 9h 05min 59seg 

Página 1 Record News 05.04.2011 10h 02min 56seg 
Hora News SP Record News 05.04.2011 11h 03min 05seg 

Record Notícias Record 05.04.2011 12h 03min 46seg 
Direto da Redação Record News 05.04.2011 14h 02min 42seg 

Hora News Record News 05.04.2011 16h 02min 48seg 
Gazeta News Gazeta 05.04.2011 17h50 54seg 

SP Record Record 05.04.2011 19h 50seg 
Jornal da Gazeta Gazeta 05.04.2011 19h 56seg 

Hora News Record News 06.04.2011 7h 59seg 
Manhã Gazeta Gazeta 06.04.2011 9h 01min 11seg 

Jornal da Gazeta Gazeta 06.04.2011 19h 50seg 
Jornal da Cultura Cultura 06.04.2011 21h 32seg 

Manhã Gazeta Gazeta 07.04.2011 9h 44seg 
Gazeta News Gazeta 07.04.2011 17h 43seg 

Jornal da Gazeta Gazeta 07.04.2011 19h 39seg 
Jornal da Cultura Cultura 07.04.2011 21h 35seg 

Manhã Gazeta Gazeta 08.04.2011 9h 45seg 
Direto da Redação Record News 08.04.2011 14h 43seg 

Hora News Record News 08.04.2011 16h 34seg 
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ANEXO 6: ENTREVISTA VEJA SÃO PAULO 
 

Entrevista concedida por Marcelo Gutglas, sócio-fundador do Playcenter, com exclusividade, 
à Revista Veja São Paulo.
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ANEXO 8: JORNAL O ESTADO DE S.PAULO – 05.04.2011 
 

Matéria em que os funcionários do Parque afirmam à polícia que o equipamento apresentou uma 

pane três horas antes do acidente, desmentindo a versão oficial do Playcenter.
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ANEXO 9: PORTAL TERRA – 06.04.2011 
 

Matéria que comprova que o Parque emitiu comunicado afirmando que foi feita vistoria no 

brinquedo na data do acidente, contradizendo versão anterior e gerando ruídos no processo de 

gestão da Comunicação da crise. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


