
Com Cidade Limpa, criatividade é opção para consolidar marca    
 
A Lei nº 14.223, conhecida como Lei Cidade Limpa, entrou em vigor na cidade de São Paulo 
com o objetivo de diminuir a poluição visual e estabeleceu regras para o uso do espaço 
disponível para publicidade e também para as fachadas dos estabelecimentos comerciais. Com 
isso surgiu uma oportunidade para publicitários, arquitetos e designers colocarem a 
criatividade à prova. "Agora, o que conta é, a criatividade do profissional para fazer com que o 
estabelecimento ou a marca de uma empresa tenha destaque para o consumidor", comenta o 
diretor da Dezign com Z, Zeuner Fraissat. 
 
"É preciso lembrar que a marca não se resume somente ao logotipo da empresa, o logotipo é 
um dos elementos que forma uma marca", afirma Luís Bartolomei, diretor fundador da B+G 
Designers, escritório de comunicação com especialização em design, que atua nas áreas de 
desenvolvimento de marcas, identidade corporativa, embalagens, design de produto, 
merchandising no ponto-de-venda, design de ambiente e comunicação visual. "O desafio agora 
é como explorar a identidade de uma marca sem explorar o mais óbvio: o logotipo", completa 
Bartolomei. 
 
Na opinião de Fraissat, "a melhoria no impacto visual na cidade há é perceptível, claro que 
ainda há muita coisa para melhor nas fachadas dos edifícios, mas o primeiro passo já foi 
dado." Para o executivo, os publicitários também terão que ser criativos para substituir o uso 
dos outdoors na cidade. "O planejamento estava meio no automático, agora isso vai ter que 
mudar", completa. 
 
Entre as opções sugeridas pelos profissionais estão o uso das cores e da arquitetura. "O 
importante é fazer uma mistura entre a arquitetura e a comunicação visual", comenta 
Bartolomei. Para ele, a fachada do estabelecimento tem papel fundamental para consolidar a 
imagem de uma marca para o consumidor ou o cliente daquela marca, produto ou serviço.  
 
O designer cita como exemplo o extinto Banco Real. "Todas as agências tinham a mesma 
arquitetura. Os arcos na entrada e a cor utilizada eram uma marca registrada do banco. Não 
era nem preciso ter o letreiro com o nome. Ao olhar para a fachada, quem passava na rua já 
sabia que se tratava de uma agência do banco", diz. 
 
Para Bartolomei, há diversos elementos arquitetônicos que podem fazer com que uma marca 
se consolide para o consumidor. "Algumas empresas já optaram pelo uso da cor para 
identificar suas marcas, o banco Santander, por exemplo, utiliza o vermelho em suas 
fachadas", comenta. "Mas somente o uso da cor não é o suficiente, existem diferentes 
elementos arquitetônicos que se pode utilizar para consolidar a comunicação com o 
consumidor ou cliente. Temos o telhado, o formato das janelas, o jardim, a calçada. Todos 
esses detalhes podem ser trabalhados de uma forma tal que identifiquem uma marca. Mais 
uma vez, o importante é usar a criatividade". 
 
Um outro ponto abordado por Fraissat é a iluminação. "Não parece, mas a iluminação tem um 
papel fundamental para valorizar a fachada de um edifício comercial", comenta. "Com a 
adequação à nova lei, além do desenvolvimento de novos projetos de iluminação, poderão 
surgir também novos materiais para se trabalhar melhor a arquitetura e os espaços 
disponíveis", completa. 
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