


Com a perda abrupta de receita, boa
parte das cerca de 200 empresas de pu-
blicidade exterior na cidade dão sinais
de que caminham para a falência. "Não
adianta simplesmente mudar para outro
lugar, 70% do mercado nacional está
concentrado na capital paulista", afirma
Gian de Miccolis, presidente da Meta
Painéis. Até o fim do ano passado, a
companhia tinha 47 funcionários e um
faturamento anual de l milhão de reais.
"De janeiro para cá, perdi todos os con-
tratos, não entrou nenhum centavo. Ao
contrário, tive de demitir todo o pessoal
e arcar com os custos trabalhistas."

A Central dos Outdoors também so-

freu impactos. Em 2006, as 12 empre-
sas afiliadas tinham mais de 5 mil pai-
néis espalhados pela cidade. Atualmen-
te, restam pouco mais de 800, protegi-
dos por decisões judiciais. No entanto,
no começo de julho, o Tribunal de Justi-
ça de São Paulo derrubou todas as 55 li-
minares contra a Lei Cidade Limpa. Os
fiscais da prefeitura apenas aguardam a
publicação da sentença para retirar os
outdoors ainda afixados. Estima-se que
sobraram mil peças nessas condições.

Cláudio Roberto Pereira, diretor-exe-
cutivo da Central, reconhece a poluição
visual na cidade, provocada pela concen-
tração exagerada de anúncios. Mas pon-
dera que o caos dos últimos anos é resul-
tado da proliferação de peças irregulares,
tanto nas fachadas do comércio como na
mídia exterior. "O pro-
blema é que colocaram
todos os empresários
numa vala comum. Pa-
gamos o preço do desca-
so das autoridades com
a fiscalização."

De acordo com a prefei-
tura, havia cerca de 10
mil painéis de publici-
dade na capital paulis-
ta em 2006. Do mon-
tante, ao menos 60% eram anúncios ir-
regulares. A arrecadação da taxa de fis-
calização cobrada das empresas de mí-
dia exterior é superior a 17 milhões de
reais por ano, mas a verba parece ser in-
suficiente para a tarefa. "Desde a gestão
do ex-prefeito José Serra, intensifica-
mos o combate aos ilegais, mas o esfor-
ço não conteve a voracidade do merca-
do. Retiramos 6 mil outdoors nos últi-

mos dois anos, mas as peças voltavam a
aparecer", justifica Matarazzo.

A arquiteta Regina Monteiro, direto-
ra de Meio Ambiente e Paisagem Urba-
na da Empresa Municipal de Urbaniza-
ção (Emurb), participou da elaboração
do Projeto Cidade Limpa e aponta fa-
lhas na legislação anterior. "Se a prefei-
tura não avaliasse os pedidos em 30
dias, as empresas poderiam instalar out-
doors sem autorização. O texto tinha
mais de 90 artigos, com brechas jurídi-
cas que permitiam a obtenção indiscri-
minada de liminares."

A prefeitura paulistana poderia criar
regras mais claras, restringir os anúncios
a determinadas regiões e limitar o nú-
mero dos outdoors. Exemplos de expe-
riências bem-sucedidas ao redor do

mundo não faltam. Em
Lisboa, a legislação proí-
be placas próximas de lo-
cais de interesse cultural
e arquitetônico. Barcelo-
na e Roma também cria-
ram restrições seme-
lhantes, mas permitem
campanhas em toldos
que recobrem constru-
ções, incluindo restaura-
ções de prédios históri-
cos financiadas pelos

anunciantes. Em Nova York, além do
mobiliário urbano, a mídia exterior é
permitida em bairros específicos. Os
edifícios da Times Square são obrigados
a conceder espaço à publicidade e se
transformaram em pontos turísticos.

Também é possível encontrar casos
semelhantes no Brasil. Em Florianópo-
lis, a lei estabelece um padrão de tama-
nho e conteúdo para os anúncios, proíbe
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Seu País
a instalação de painéis em áreas de pro-
teção cultural e paisagística e estabele-
ce uma distância mínima entre os out-
doors com mais de 15 metros quadra-
dos. Curitiba proibiu o uso de peças em
áreas públicas, como calçadas e praças,
e intensificou a fiscalização sobre a mí-
dia irregular, com redução de 70% da
publicidade nos locais não permitidos.

A maioria dos exemplos consta em um
relatório da consultoria
Tendências, encomen-
dado pelo Sepex em
meados de 2006 e enca-
minhado aos vereadores
paulistanos. "Pena que a
Lei Cidade Limpa rece-
beu aprovação tão rapi-
damente, sem um deba-
te mais amplo", alfineta
Rubens Damato. O ve-
reador tucano Gilson
Barreto, líder da banca-
da governista na Câma-
ra à época da votação,
rebate a insinuação:
"Realizamos três au-
diências públicas, com
participação ativa dos
parlamentares. O projeto foi aceito qua-
se por unanimidade (45 votos a 1)".

A exploração do mobiliário urbano per-
mitirá a volta dos anúncios, agora sob o
monopólio da prefeitura. Mas ainda não
há prazos para realizar a nova licitação
desses espaços, uma vez que o governo
municipal ainda não es-
truturou um grupo de
trabalho para desenhar
o edital. Algumas em-
presas de mídia exterior
da cidade temem não
poder disputar o con-
trato no futuro. Além de
perder a receita dos out-
doors, elas acreditam
ser necessário ter um
elevado capital para
vencer uma licitação
desse porte. Lembram o
exemplo da espanhola
Cemusa, que conquistou a concessão do
mobiliário urbano de Nova York por 20
anos, em troca de l bilhão de dólares.
"Nenhuma companhia nacional pode
investir tanto dinheiro", reclama Mic-
colis, da Meta Painéis.

Nem mesmo empresas estrangeiras,
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como a americana Clear Channel, com
presença em 64 países, festejam os re-
sultados da Lei Cidade Limpa. "As mul-
tinacionais terão mais condições de so-
breviver, mas devem avaliar com cuida-
do os riscos envolvidos na operação. O
que garante que os contratos do mobi-
liário urbano serão respeitados em São
Paulo se, em menos de dez anos, a legis-
lação de mídia exterior foi modificada

três vezes?", indaga Emílio Medina, pre-
sidente da subsidiária brasileira.

A última alteração antes do projeto
proposto por Kassab aconteceu há
quatro anos, durante o governo de
Marta Suplicy. À época, a prefeitura
desenvolvia um projeto para restrin-
gir a publicidade exterior, quando os

empresários do se-
tor conseguiram
aprovar outra pro-
posta de lei na Câ-
mara dos Vereado-
res. "Tivemos de
negociar a partir de
um texto com re-
gras muito permis-
sivas. Houve um re-
trocesso, que resul-
tou nesse caos", diz
o urbanista Jorge
Wilheim, secretá-
rio de Planejamen-

to Urbano na gestão petista.
Wilheim destaca que, apesar do ra-

dicalismo, a atual lei é positiva. "Tal-
vez ela pudesse permitir uma quanti-
dade mínima de outdoors. Mas isso
pode ser feito no futuro, a conta-gotas."
O urbanista ressalta que a iniciativa

"Nos deparamos
com uma
arquitetura
medíocre. Melhor
16 metros de
Gisele Búndchen",
diz Wilheim

permitiu desnudar o descaso com a
conservação dos edifícios. "Sem as pla-
cas, nos deparamos com a arquitetura
medíocre, as paredes descascadas, as
pichações. Inevitável pensar que, em
alguns casos, 16 metros de Gisele
Bundchen não era tão mal assim."

O prefeito Kassab reconhece que a au-
sência de publicidade ajudou a ver

com mais clareza a de-
gradação do municí-
pio e enumera as ini-
ciativas para modificar
o cenário: "Encami-
nhamos um projeto de
lei para oferecer abati-
mentos no IPTU aos
comerciantes que re-
formarem as fachadas.
Também firmamos um
convénio com a Asso-
ciação Comercial para
recuperar os imóveis
de 31 ruas-modelo".
Quanto ao desempre-
go provocado pela lei,
garante que outros
postos de trabalho fo-

ram criados em empresas envolvidas
na adequação das placas comerciais.

De acordo com Matarazzo, cerca de
85% das lojas paulistanas estão com a
fachada regularizada. "E um resultado
promissor para uma lei que começou a
ser aplicada há tão pouco tempo. Isso
revela a aprovação e o empenho da po-
pulação em contribuir com o combate
à poluição visual", afirma o secretário
(A pesquisa InterScience desta edição, à
pág. 52, captou um grande apoio à medi-
da entre os empresários).

O presidente da Associação Brasileira
dos Anunciantes, Rafael Sampaio, con-
testa a avaliação dos gestores públicos.
Para o executivo, as empresas preferem
evitar atritos com o governo municipal,
por isso passaram a anunciar em outras
mídias. Os pequenos comerciantes se-
riam a exceção, uma vez que não têm
condições de aparecer em jornais, revis-
tas ou na televisão, mídias mais caras
que a cartolina exposta na porta da loja.
"Os empresários erraram ao veicular pu-
blicidade exagerada, mas a prefeitura
também foi omissa na fiscalização. Es-
pero que, em pouco tempo, seja restabe-
lecido um diálogo sensato para permitir
a volta da mídia exterior."
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