
Medidas extremas
Projeto da Prefeitura de São Paulo para combater a poluição visual
será enviado à Câmara. Surpreso, mercado critica a medida
FÁBIO SUZUKI

A Prefeitura de São Paulo
quer desprezar um segmento
que movimentou cerca de R$
250 milhões em publicidade em
2005 com uma atitude precipi-
tada para combater a poluição
visual da cidade. A pretensão
do Poder Executivo é enviar nos
próximos meses à Câmara Muni-
cipal um projeto de lei que visa
proibir a instalação de outdoors
e outras peças em ruas e imóveis
da capital paulista. A iniciativa
surpreendeu todos os profissio-
nais que atuam no setor e, caso
seja aprovada pelos vereadores,
passa por cima de leis e acordos
que estão em vigor. O valor cita-
do é uma estimativa do mercado
com base no Projeto Inter-
Meios sobre os investimentos
publicitários da mídia exterior
no município, com exceção do
mobiliário urbano.

De acordo com o prefeito
Gilberto Kassab, autor do proje-
to, faltam poucos detalhes para
a conclusão do texto. "Do ponto
de vista dos seus objetivos,
ele está praticamente pronto.
Se necessário, eu e todos os

secretários iremos ao Poder
Legislativo para mostrar a sua
importância", afirma.

A posição da Prefeitura, no
entanto, desagrada à maioria
dos empresários e represen-
tantes ligados ao segmento
de mídia exterior. A principal
crítica é a abdicação em relação
à legislação atual sem dar um
prazo para que ela se adapte às
necessidades do mercado e do
município. "Alei 13.525/03, que
está em vigor, conta com licen-
ças da norma anterior que serão
adotadas até janeiro de 2007,
e agora já falam em um novo
projeto para a área", critica Júlio
Albieri, presidente do Sindicato
das Empresas de Publicidade
Exterior (Sepex). "É uma situ-
ação muito complicada."

Nesse caso, a discussão en-
volve os anúncios cujo período
de veiculação está regulamen-
tado. Segundo Luiz Roberto
Valente, diretor da seccional
São Paulo da Central de Outdoor

- entidade que representa cer-
ca de l ,2 mil empresas de todo o
País - -, há pontos da cidade em

que há propagandas que estão de
acordo com a lei vigente. "Essas
peças terão de abrir mão de suas
autorizações para se adequar
a essa legislação, caso ela seja
aprovada", ressalta.

Ao saber da proposta, o Se-
pex mudou a pauta da assem-
bléia com seus associados - - rea-
lizada na quinta-feira, 11 - - para
discutir o assunto. De acordo
com o presidente da entidade,
ações serão tomadas a partir
desta segunda-feira, 15, para
brecar o projeto da Prefeitura.
"Montamos uma comissão para
cuidar do caso, pois fomos ata-
cados!", salienta Albieri.

Em comunicado oficial,
a Associação Brasileira de
Anunciantes (ABA) posiciona-
se contra a iniciativa adotada
pela Prefeitura. Segundo o
texto, a entidade entende que
a proposta "é inadequada às ca-
racterísticas históricas de São
Paulo, ao padrão das maiores
cidades do mundo situadas em
países sob a égide da econo-
mia de mercado e às próprias
necessidades das empresas

anunciantes, do comércio em
geral e até do consumidor".

FISCALIZAÇÃO
Há tempos que a adminis-

tração municipal tenta operar
algum ordenamento à paisa-
gem urbana, tanto que no dia
5 de janeiro foi assinado um
termo de compromisso, com
o Sepex, que regulamentava a
publicidade exterior da cidade
e datava prazos para a retirada
de anúncios instalados de forma
irregular. Segundo a associação,
cerca de 1,5 mil peças publici-
tárias foram retiradas em três
meses. Tal acordo era, até o
momento, a principal iniciativa
da Prefeitura contra a poluição
visual em São Paulo.

Para o Poder Executivo, essa
ação foi positiva, mas a partir
de agora serão tomadas outras
medidas. "As empresas colabo-
raram e atenderam a todos os
objetivos, mas o que existe nessa
iniciativa é uma outra vontade
política de nossa administração,
que é a poluição zero no muni-
cípio", ressalta Kassab

Empresas do setor são contra
a investida do prefeito. "Esse
novo projeto é desnecessário,
pois já há um esforço em rela-
ção à questão comprovado pelo
convênio assinado com o Sepex",
diz Beatriz Lancieri, diretora
comercial da Plamarc. "O fun-
damental é a fiscalização, e não
a proibição", completa.

Tal posição é compartilhada
por Frederic Schwab, presidente
da JCDecaux no Brasil. "É uma
medida muito radical. A preocu-
pação deve ser com os anúncios

que estão fora da norma estabe-
lecida", afirma. Para Albieri, o
projeto "passa por cima" do es-
forço realizado pelo Sepex neste
ano. "Tem de fiscalizar, multar e
autuar. Se não der resultado, o
caminho é abrir uma discussão
para consertar os erros, e não
agir dessa maneira."

MAIS UM CAPÍTULO
Com a divulgação da medida

contra a poluição visual, a no-
vela da licitação do mobiliário
urbano da capital paulista deve
se estender ainda mais. Caso
seja aprovado, o novo projeto do
prefeito irá implicar alterações
no texto do edital, que visa ter-
ceirizar a exploração publicitária
em equipamentos como abrigos
de ônibus, quiosques e banheiros
públicos.

Segundo o presidente da JC
Decaux, a retirada de grande parte
das peças de mídia exterior afeta
diretamente o mobiliário urbano.
"Se as ofertas diminuem, é natural
que os outros tipos de anúncios
se valorizem. Mas isso não quer
dizer que haverá um aumento no
limite das verbas existentes para
o setor", ressalta Schwab.

Na opinião de Valente, a ini-
ciativa visa modificar o conteúdo
da licitação. "O objetivo é dimi-
nuir a publicidade para valorizar
o mobiliário urbano. Há sempre
um interesse por trás", aponta.

O texto da concessão que
aborda o segmento é aguarda-
do desde o governo de Marta
Suplicy, e seu lançamento che-
gou a ser divulgado para o mês
passado, fato que mais uma vez
não ocorreu.
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