
Como se enquadrar na lei
paulistana que muda a publicidade
nas ruas e os letreiros de fachadas

QUEM CIRCULA por regiões de gran-
de concentração de lojas na cidade de
São Paulo conhece a poluição visual
provocada pelos inúmeros letreiros,
faixas, placas e outros dispositivos de
propaganda. Mas tudo isso deve mudar
radicalmente até o dia 31 de março.
Este é o prazo para os estabelecimentos
comerciais se enquadrarem na lei Ci-
dade Limpa, aprovada pela Câmara
Municipal e sancionada no ano passa-
do (conheça a lei na íntegra no site
www.camara.sp.gov.brj. A lei é pra lá de
polêmica, já que proíbe praticamente to-
das as formas de publicidade nas ruas,
com exceção daquelas comercializadas
pela própria prefeitura. Para placas com
nomes de estabelecimentos, o tamanho
varia conforme a extensão da fachada.
Ou seja: muita gente terá que providen-
ciar novos letreiros, novas pinturas ou
mesmo reformas. Veja a seguir:

O QUE É PROIBIDO - Toda propaganda em espaço público, como outdoors,
faixas, painéis eletrônicos, banners, assim como anúncios em táxis, ônibus e
bicicletas estão vetados.

O QUE É PERMITIDO - As empresas poderão divulgar suas marcas, produ-
tos e serviços no mobiliário urbano, o que inclui pontos de ônibus, relógios pú-
blicos e placas com nomes de ruas. Como são poucos, a prefeitura paulistana
promete investir na multiplicação desses pontos para que os anunciantes te-
nham mais opções. Mas antes de escolher um novo canal de propaganda para
o seu negócio, verifique se o público que circula pela região tem o perfil do
consumidor que você pretende atingir.

NOMES NAS FACHADAS - Para colocar seu nome na sua própria fachada,
eis as regras: em estabelecimento com fachada inferior a 10 metros lineares,
a área total do nome deverá ser de até 1,5 m2. Para as fachadas com mais
de 10 metros lineares, as placas podem ter até 4 m2. E fachadas com mais
de 100 metros lineares poderão ter placas com área máxima de 10 m2.
Já os totens não podem ultrapassar os 5 metros de altura em relação ao solo.

MULTAS - Para quem não se enquadrar na lei, a multa é de 10.000 reais por
anúncio irregular, mais 1.000 reais por metro quadrado excedente, no caso
das fachadas, segundo o advogado Edemilson Wirthmann Vicente. Portanto,
se o seu negócio utiliza algum desses meios de divulgação, corra para mudar.

NOVOS EMPREENDIMENTOS - Caso você esteja planejando abrir um ne-
gócio que terá letreiro ou logotipo na frente, poderá obter o Cadan junto à
subprefeitura de sua região. Desde que obedeça à nova lei, é claro. Uma novi-
dade: agora é possível solicitar esta licença pelo site da Prefeitura de São
Paulo (www.prefeitura.sp.gov.br).

MÍDIAS ALTERNATIVAS - Aproveite a nova lei para lançar mão de outras
estratégias que ajudem a mostrar a cara de seu negócio aos consumidores. "É
possível patrocinar pequenos eventos, promover degustação de produtos, dis-
tribuir brindes com suas logomarcas aos clientes, entre outras táticas", diz o
professor da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) Denis de
Lima Silva. Qualquer divulgação em interiores é uma alternativa a ser estuda-
da: colocar cartões postais em bares, imprimir jogos americanos descartáveis
para restaurantes, anunciar em bolachas de chope ou mesmo distribuir mouse-
pads. Só não se esqueça de verificar se essas ações correspondem ao perfil
de seu público-alvo. Caso contrário, será desperdício de dinheiro.
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