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Com os dias ,
contados

Com a aprovação do pro-
jeto de lei 379/06, de autoria
da Prefeitura de São Paulo,
fica proibido qualquer tipo de
publicidade externa na capi-
tal paulista, a partir de 1° de
janeiro de 2007. Outdoors,
placas, painéis, pinturas em
muros, anúncios em táxis,
ônibus, bicicletas, trailers e
até mesmo aeronaves deve-
rão ser removidos até essa
data. A única publicidade
liberada em locais abertos é a
placa indicativa de comércio,
que também deverá se ade-
quar à nova lei.
Quando a área da fachada do
estabelecimento foi inferior
a 10 metros, o anúncio não
poderá ultrapassar 1,5m2. Se
for superior a 10 metros,

o indicativo deverá ter até
3m2. Fachadas acima de
100 metros poderão utilizar
placas de 5m2. Por último,
lojas de esquina poderão
ter dois indicativos. Segundo
o vereador Gilson Barreto,
para que a lei seja cumprida
a prefeitura estipulou uma
multa de R$ 10 mil ao mês
por placa irregular. "Isso fará
com que o setor respeite
a legislação. As empresas
que atuam em São Paulo
podem perfeitamente pas-
sar a explorar outros pontos,
como rodovias e cidades
do interior. Já os anuncian-
tes passarão a utilizar outros
tipos de mídia, como revis-
tas segmentadas", avalia o
vereador.

marketing o u t u b r o 2 0 0 6



No final de setembro, a aprovação do qualquer forma de mídia exterior. Mas
projeto de lei "Cidade Limpa" colocou
em vias de extinção toda uma atividade
econômica. Para reduzir a poluição visual

será que essa lei, que mexe com a co-
municação visual de praticamente todos
os estabelecimentos comerciais de São

metrópole, a nova medida irá retirar Paulo, é a melhor alternativa para resolver
das ruas e avenidas da capital paulista o problema?

O setor de mídia exterior

movimenta R$ 240 milhões
por ano, na cidade de São

Paulo, o que representa um
terço do mercado nacional,

que fatura anualmente R$
650 milhões. Ao todo, cerca
de 150 empresas operam no

segmento, sendo que 50%
delas são afiliadas ao Sepex-
SP. Impossibilitadas de veicular

anúncios, muitas dessas empre-
sas estarão fadadas à falência a
partir de janeiro de 2007. "O

Estado está se apropriando de
uma atividade comercial, com
a monopolização de todo o
setor de comunicação exterior.

Se o objetivo era esse, bastava
cobrar novamente a outorga
onerosa que deixou de existir

no final de 2005. Muito pro-

vavelmente, nós, empresários
do setor, vamos passar a fazer
política, porque não temos

como mudar a estrutura de
nossas empresas da noite para

o dia", analisa o presidente da
Central de Outdoor.
Recente pesquisa sobre polui-
ção visual feita pela Central
de Outdoor, em parceria com
o Ibope, aponta que o pau-

listano está mais preocupado
com a poluição do ar (61%),

da água (19%) e sonora (10%)
do que com o assunto em
pauta. Para os entrevistados,

as pichações (81 %), os carta-
zes lambe-lambe (58%), a fia-

ção elétrica (37%) e as faixas

e placas (37%) estão entre os
elementos que mais poluem
visualmente a cidade.
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