
Restrições à publicidade exterior
deverão se espalhar pelo País
Agências e veículos estão em busca de outros formatos de mídia para se enquadrar às mudanças a partir de 2007
FÁBIO SUZUKI

A aprovação na quarta-feira,
27, do Projeto de Lei Cidade
Limpa, que prevê a proibição
a partir de 2007 de peças de
mídia exterior, com exceção do
mobiliário urbano, na capital
paulista, deverá impactar em
outras regiões do País. "Há
cidades que já entraram com
medidas iguais à da Prefeitura
de São Paulo", conta Júlio Albie-
ri, presidente do Sindicato das
Empresas de Publicida
Exterior do Estado
de São Paulo (Se-
pex-SP). Segundo
Rubens Damato,
presidente da
Federação Na-
cional das Em-
presas de Publi-
cidade Exterior
(Fenapex), a me-
dida irá se espalhar
por outras cidades
brasileiras.

Enquanto isso, agências e veí-
culos estão em busca de novas
alternativas para se enquadrar
às mudanças que devem ocorrer
no setor. A Le Pera, por exemplo,
contratou a produtora de arte
Márcia Niederauer para gerenciar
sua área de projetos especiais. O
setor visa direcionar os investi-
mentos previstos aos anúncios
externos a outros tipos de mídias

ou projetos. "Tivemos de agir,
pois grande parte de nossa renda
vem da publicidade exterior. E a
receptividade dos clientes com
essa medida foi muito boa", diz
Marcos Le Pera, presidente da
agência, ao apontar as peças de
teatro como um exemplo dos
novos projetos especiais.

Já o Grupo Estado — através
dos periódicos O Estado de S.
Paulo e Jornal da Tarde — criou
um novo tipo de anúncio para
atrair as empresas que direcio-
navam suas ações ao outdoor.
Denominado Billboard Estadão,
a peça assemelha-se ao instru-
mento de rua apenas no formato
retangular e na periodicidade
de 15 dias de exposição. "O
diferencial é a possibilidade de
empacotar a ação, ao contrário
dos anúncios tradicionais, que

são diários", esclarece-Cláudio
Santos, diretor de mercado
anunciante do grupo. A peça tem
formato de 5 centímetros por 17
centímetros.

Para Raul Nogueira Filho,
presidente da Central de Out-
door — entidade que represen-
ta 1.321 empresas do segmento
em todo o País —, os grandes
anunciantes diminuirão seus
investimentos em mídia exte-
rior pois a capital paulista é
a principal praça desse setor,
fato que deve afetar outras
regiões brasileiras. "Os proble-
mas transcendem fronteiras.
Com certeza haverá um corte
nas verbas de companhias na-
cionais que comprometerá mais
Estados", explica.

Entre as empresas pau-
listanas de mídia exterior, a

redução dos investimentos no
meio desde a apresentação do
projeto, há cinco meses, é de
10%, o que tem levado algumas
delas a tomar drásticas deci-
sões. Na Espaço Propaganda,
que conta com 320 outdoors
e painéis na capital, quatro
pessoas cujos salários eram dos
mais altos tiveram de ser demi-
tidas. "Não tive saída", afirma
Cristiane Nano, diretora da
empresa. Para Valentim Sola,
diretor-presidente do Grupo
Publitas, a companhia irá reter
seus funcionários "até onde
for possível". "Interrompemos
dois grandes projetos nas úl-
timas semanas por receio dos
clientes em relação ao veto da
publicidade."

Na Multi Meios Publicidade
Exterior, o diretor geral Marcos

de





de Almeida disse que prefere
não tomar nenhuma decisão
desse tipo. "Tenho que esperar
o que vai acontecer realmente",
declara. Segundo as entidades
do setor, a medida do prefeito
vai causar cerca de 20 mil de-
sempregos diretos e indiretos.

CASO NA JUSTIÇA
Após a aprovação da lei que

veta a instalação de grande
parte das peças de mídia exte-
rior em São Paulo, entidades e
empresas ligadas à publicidade
estiveram reunidas com advo-
gados durante toda a semana
passada para avaliar as medidas
cabíveis na tentativa de anular
a iniciativa da prefeitura. Com a
proibição de outdoors, painéis,
banners, empenas e outros ti-
pos de anúncios, centenas de
empresas devem fechar suas
portas, de acordo com entida-
des do setor.

Segundo Albieri, o Sepex-SP

MEMÓRIA SELETIVA

Aplicações no setor somaram R$ 260 milhões no primeiro semestre deste ano no Brasil

tentará tudo o que for possível
para resguardar os direitos das
empresas. "Uma das alternati-
vas é entrar com uma ação no
Tribunal de Justiça", sugere,
ao revelar a contratação de um
escritório de advocacia para

cuidar da causa. "Infelizmente
a questão chegou a esse ponto."
O mesmo caminho é apontado
por Nogueira Filho: "A Justiça é
a saída. Tivemos dois pareceres
judiciais de que o projeto de lei
é inconstitucional".

ORio de Janeiro viveu o pro-
blema da proibição da mí-

dia exterior no final da década
de 70, quando o prefeito Marcos
Tamoio, indicado bionicamente
ao cargo pelo então governador
Chagas Freitas (à época, dono
do jornal O Dia), cassou as li-
cenças de todas as empresas do
ramo a fim de entregar a con-
cessão para uma multinacional
espanhola a partir de 10 de
janeiro de 1979 por um período
de 20 anos. A companhia ficou
apenas quatro anos no negócio
e repassou a concessão para
outra empresa. Foi pouco antes
dessa proibição que se criou a
Central de Outdoor na cidade,
e a atuação das empresas ficou
restrita às áreas mais distantes
do perímetro urbano da capi-
tal. Esse decreto-lei caiu em

1992 com a eleição do prefeito
Marcelo Alencar (PDT), que
devolveu o direito de atuação
às empresas do setor. Em 1999,
após o fim da concessão dada
originalmente aos espanhóis,
foi feita uma licitação pública
pelo prefeito Luís Paulo Conde
(PFL) para a exploração comer-
cial do mobiliário urbano. Ven-
ceram a americana Clearchan-
nel Adshel pela exploração da
zona sul e do centro da cidade,
e a espanhola Cemusa, que ficou
com as zonas norte e oeste.
O atual prefeito, César Maia
(PFL), não pretende adotar a
proibição total da mídia exte-
rior como em São Paulo, mas já
avisou que vai regulamentar a
atuação das empresas durante
os Jogos Pan-americanos no
ano que vem.
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Novas normas entrarão em vigor no ano que vem
A mídia exterior do municí-

pio de São Paulo ficará restrita
aos equipamentos de mobiliário
urbano a partir de 2007. A nova
lei que regulamenta o setor, san-
cionada sob o número 14.223, foi
aprovada na terça-feira, 27, pela
Câmara Municipal. A medida é
uma vitória do prefeito Gilberto
Kassab (PFL) na briga contra
entidades e empresas de propa-
ganda para despoluir visualmente
a maior cidade da América Latina
através da retirada de peças pu-
blicitárias.

Dessa forma, a partir de l- de
janeiro fica proibida na capital
paulista a veiculação de anúncios
em outdoors, painéis luminosos
e eletrônicos, faixas, frontlights,
backlights e empenas em prédios,
banners, bicicletas, táxis, ônibus
e aeronaves, além da entrega de
panfletos. De acordo com o Pro-

jeto Inter-Meios, essas mídias
movimentaram cerca de R$ 260
milhões no primeiro semestre do
ano em todo o País.

"O que acontecerá na prática,
após o prazo de três meses para
adaptação à nova legislação, é que
essencialmente apenas as melho-
res empresas de mídia exterior e
os anunciantes de alta qualidade
cumprirão integralmente essas
normas, sendo assim penalizados
pela propaganda informal, erótica
e de mau gosto que continuará
a existir", destaca comunicado
distribuído pela Associação Bra-
sileira de Anunciantes (ABA) na
sexta-feira, 29. Á nota observa
que "a imensa quantidade de
anúncios irregulares e informais
continuará por toda a cidade
— dada a virtual impossibilidade

de a Prefeitura fiscalizar, multar
e retirar muitas centenas de mi-

lhares de peças espalhadas pela
megalópole".

DECISÃO QUASE UNÂNIME
A nova lei foi aprovada pelo

Poder Legislativo com 45 votos fa-
voráveis e apenas um contra — do
vereador Dalton Silvano (PSDB),
.integrante do Sindicato dos Pu-
blicitários. Durante a votação ele
apresentou em vão um substituti-
vo e duas emendas que atenuavam
a restrição do documento.

A adesão quase unânime dos
parlamentares ao Projeto Cidade
Limpa pode ser creditada a uma
jogada do Poder Executivo em re-
lação à Lei na 13.517/03, que não
estava no texto original enviado à
Câmara em maio e que foi incluída
no substitutivo sancionado pelos
vereadores na noite anterior à
sua aprovação. A norma era uma
autorização do Legislativo à pre-

feitura para elaborar o edital de
licitação sobre os equipamentos
que compõem o mobiliário ur-
bano, como abrigos de ônibus,
relógios, sanitários públicos e
lixeiras, entre outros.

Com sua anulação, um novo
projeto de lei sobre o segmento
deverá ser preparado pela ad-
ministração municipal e encami-
nhado aos parlamentares para ser
debatido em Plenário. O envio do
texto não tem data prevista para
ocorrer. Mesmo com a revogação
da lei, os contratos que abrangem
os abrigos de ônibus e os relógios
informativos — que vão até o fim
de 2007 — serão preservados.

"Os vereadores saíram vi-
toriosos pois trouxeram tudo
para a mão deles", reclama Luiz
Roberto Valente Filho, diretor da
seccional São Paulo da Central de
Outdoor, entidade que representa

1.321 empresas do segmento em
todo o País. O prefeito Kassab
(ler entrevista no box) disse
que só pensará na licitação para
concessão dos serviços de mobi-
liário urbano na cidade quando
resolver os problemas de poluição
visual causados por fios e cabos
pendurados em postes.

"São Paulo precisa definir o
quanto antes os equipamentos
que vão compor o mobiliário
urbano e como ele será explo-
rado", defende a arquiteta Re-
gina Monteiro, diretora de Meio
Ambiente e Paisagismo Urbano
da Empresa Municipal de Urba-
nização (Emurb). Nessa mesma
linha de pensamento, o vereador
Gilson Barreto (PSDB), líder do
governo na Câmara, espera que
o projeto de lei em relação ao
mobiliário urbano chegue ainda
neste ano à Casa.
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