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Nova York é o playground 
dos anunciantes — cada parede 
é uma oportunidade, os prédios 
aparentemente entrelaçados 
em uma colcha de retalhos de 
anúncios que disputam a aten-
ção de seus infl uentes habitan-
tes. Isso acabou, a julgar pela 
agressiva campanha da Câmara 
Municipal contra as ações ile-
gais de mídia exterior. 

Os vereadores iniciaram uma 
ampla investigação das peças em 
situação irregular, que movimen-
tam US$ 25 milhões por ano e 
que, de uma forma ou de outra, 
já envolveram quase todas as 
empresas e anunciantes do meio. 
Citibank, Apple e Coors Brewing 
Co. estão entre as que costumam 
exibir suas peças em locais proi-
bidos ou não licenciados.

Os principais alvos da inves-
tigação são outdoors, pinturas 
e banners instalados em abrigos 
de ônibus, andaimes, rodovias 
e prédios residenciais. Apesar 
de custarem entre US$ 40 mil 
e US$ 50 mil por mês, esses 
locais são cobiçados por anun-
ciantes e muito populares entre 
os criativos. Freqüentemente, 
porém, os painéis são ilegais. 
Segundo a Câmara, cerca de 

Nova York endurece com mídia exterior
Apesar das rigorosas diretrizes municipais, peças irregulares
causam prejuízo de US$ 25 milhões por ano
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20% dos outdoors de Nova York 
infringem ao menos uma das 
rigorosas leis municipais.

Novo contrato
Embora as contravenções 

não sejam novidade, os vereado-
res decidiram combatê-las com 
mais agressividade — medida 
que coincidiu com o início de 
um novo e lucrativo contrato de 
mobiliário urbano atribuído pela 
prefeitura à empresa especializa-
da Cemusa, fi lial do grupo espa-
nhol Fomento Construcciones y 
Contratas (no Brasil, presente 
em São Paulo, Salvador, Manaus, 
Brasília e Belo Horizonte). 

“Há muito dinheiro envolvi-
do. Tanto que você fi ca imagi-
nando por que nada tem sido 
feito contra isso”, disse outra 
empresa, que preferiu não se 
identifi car. 

O lado oculto 
Na verdade, poucos querem 

comentar publicamente o que, 
sem dúvida, é o lado obscuro de 
uma indústria que tem sido alta-
mente profi ssionalizada e que se 
torna cada vez mais high tech. 

Reservadamente, porém, os 
veteranos do setor dizem que 

a coisa funciona da seguinte 
forma: as peças ilegais são 
vendidas diretamente pelos 
proprietários de prédios, ou 
por meio de intermediários 
que fecham contratos com os 
síndicos. Os fornecedores então 
levam o inventário dos espaços 
disponíveis para os compra-
dores de mídia exterior, que 
“fecham o olho” para as irregu-
laridades. Grandes e pequenas 
empresas já anunciaram em 

espaços ilegais (qualquer peça 
sem o nome da empresa de ou-
tdoor provavelmente é ilegal). 
Em defesa dos compradores, 
estes podem não saber que um 
espaço é ilegal — em geral, as 
agências não exigem que os for-
necedores apresentem licenças 
para cada local.

Manhattan
Por muito tempo, a rea-

ção da municipalidade foi de 

Em meados de agosto, a 
CBS Outdoor, ex-unidade da 
Viacom Inc., conseguiu reno-
var seu contrato com a agên-
cia governamental Transport 
of London, em acordo de US$ 
3 bilhões que, nos próximos 
oito anos e meio, dará à es-
pecialista norte-americana o 
direito de explorar os painéis 
instalados nas estações do 
metrô de Londres.

Para derrotar outras cinco 
concorrentes no maior bid 
do setor, que incluiu a nor-
te-americana Clear Channel 
(líder mundial) e a francesa 
JCDecaux, a CBS apresentou 
uma inovação que vinha de-
senvolvendo há quatro anos 
com a ajuda da 3M Co. — um 
sistema em que o pôster não 
precisa ser coberto de cola (o 
chamado “dry poster”), base-
ado no Wall Pad da 3M e que 
usa uma combinação química 
de fi lmes de polipropileno e 

CBS Outdoor inova o metrô de Londres

conformismo. Mas, nos últi-
mos anos, novas diretrizes do 
Departamento de Edificações 
entraram em vigor, e uma 
campanha para limpar as ruas 
foi lançada por Scott Stringer, 
presidente do distrito Manhat-
tan Borough. 

“Não me oponho à pro-
paganda; é um importante 
componente comercial  da 
cidade. Mas não se pode criar 
um mercado ilegal no qual a 
municipalidade não obtém ne-
nhum benefício e os negócios 
legítimos são prejudicados”, 
disse Stringer, que há cerca de 
um ano trabalha na Municipal 
Arts Society of New York e se 
empenha em livrar a cidade 
dos painéis ilegais, particular-
mente em distritos históricos 
e marcos da cidade.

As proteções das calçadas em 
construção também são um alvo; 
apenas os painéis das empresas 
que obstruem são legais. 

Multas
Anteriormente, a prefeitura 

visava apenas proprietários 
de prédios, mas, a partir de 
25 de agosto, os fornecedores 
com espaços próximos a rodo-
vias arteriais e parques foram 
obrigados a registrar as peças, 
uma prática que costumava ser 
voluntária. As empresas com 
peças sem número de registro 
podem ser multadas em até 
US$ 25 mil por dia, além de se 
arriscarem a perder o registro 
e serem banidas da cidade. 

“Entre o programa de re-
gistro e outras iniciativas que 
estamos tentando implemen-
tar, esperamos resolver esses 
problemas de forma a ter 
mais poder de aplicação das 
leis”, disse Jennifer Givner, 
porta-voz do Departamento 
de Edificações. 

Isso, naturalmente, levanta 
a questão: por que demoraram 
tanto para iniciar a investiga-
ção? Aqui entra o acordo de 
mobiliário urbano. No primeiro 
semestre, a cidade assinou 
um contrato de 20 anos com 
a Cemusa, que pagou US$ 1 
bilhão pelo direito exclusivo 
de exploração de parte do 
mobiliário urbano. Sem ne-
nhum ônus para a prefeitura, 
a empresa fornecerá cerca 
de 3,3 mil novos abrigos de 
ônibus, 330 novas bancas de 
jornais e 20 banheiros públicos 
automáticos. A prefeitura, por 
sua vez, ficará com 20% dos 
US$ 20 bilhões que a Cemusa 
prevê faturar no segundo maior 
acordo do gênero já realizado 
no mundo (ver box). 

Nova York tem acordos simi-
lares para painéis em estações de 
metrô, quiosques de telefone e 
ônibus. Eliminar o estoque ilegal 
certamente incrementará os pre-
ços dos espaços legítimos.
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poliéster obtida após três anos 
de testes com diferentes qualida-
des de papel e em diferentes ní-
veis de temperatura e umidade. 
Um dos lados das tiras adesivas 
dupla face é colado à parede; o 
outro sustenta os painéis, graças 
ao seu enorme poder de fi xação, 
permitindo a retirada da peça em 
poucos minutos. 

Com a inovação, a CBS resol-
veu vários problemas ao mesmo 
tempo: o da curvatura das pare-
des do metrô, que difi culta a fi xa-
ção tradicional; a grande variação 
de temperatura e umidade no 
interior das estações; e o trabalho 
de uma equipe de 150 funcioná-
rios que, diariamente, entre as 2 
horas e as 6 horas da manhã, pas-
savam mais de 20 quilos de cola 
em vários milhares de pôsteres, 
que para serem retirados exigiam 
uma hora de raspagem feita por 
três pessoas.

O novo sistema deverá atrair 
anunciantes que haviam deixado 

de anunciar no metrô, disse Glen 
Wilson, diretor da agência londri-
na Posterscope (Aegis Group), 
em entrevista ao The Wall Street 
Journal. “Ninguém quer anun-
ciar comida em cartazes que 
fi cam cobertos de poeira”, expli-
cou o executivo, referindo-se aos 
resíduos que aderiam à cola que 
antes recobria as peças. 

Modernização
Para atrair mais publicidade, 

a CBS está investindo cerca de 
US$ 136 milhões em equipa-
mentos, o que inclui 8,3 mil “dry 
posters”, 150 projetores, cerca 
de 2 mil telas de vídeo e 4,5 mil 
“light boxes” (caixas transparen-
tes iluminadas por trás).

Os projetores, fi xados no teto, 
proporcionam a visualização de 
comerciais ou outras imagens 
diretamente nas paredes, sendo 
monitorados e trocados instanta-
neamente nos próprios escritórios 
da CBS. Nas escadas rolantes, 

telas planas de TV controladas 
por um computador central 
veiculam anúncios para os 3 
milhões de usuários do metrô 
— que diariamente passam 
dois minutos subindo e des-
cendo as escadas. Já as light 
boxes serão instaladas nos cor-
redores entre a entrada das es-
tações e as plataformas, como 
um substituto mais atraente 
para os pôsteres de papel.

“Estou extremamente im-
pressionado com a tecnologia 
publicitária, porque é uma área 
que mudará drasticamente nos 
próximos três ou quatro anos. 
Em Londres, eles estão bem 
à frente do que fazemos nos 
EUA”, disse Leslie Moonves, 
chefe executivo da CBS Ou-
tdoor. Segundo ele, em 2005 
a receita e o lucro operacional 
da empresa cresceram respec-
tivamente 4% e 13%, os melho-
res resultados dentre todas as 
divisões da CBS Corp.
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Cerca de 20% dos outdoors de NY infringem ao menos uma das rigorosas leis municipais
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