
O olhar crítico do designer gráfico e arquiteto sobre a Lei Cidade Limpa 
 
Entrevista com Marcelo Aflalo  
 
 

 
Advindo de uma família de profissionais da arquitetura, Marcelo Aflalo também é arquiteto de formação: graduou-se 
em 1978 pela FAU/USP. Sua atuação como designer é reforçada com o mestrado em artes gráficas no Instituto de 

Artes de Chicago, nos Estados Unidos, concluído em 1985. 
 
Aflalo tem consolidada experiência nas áreas de comunicação visual, projetos editoriais, de 
sinalização e arquitetônicos, entre outros, o que lhe confere olhar crítico em relação às 
interferências e atribuições profissionais dos arquitetos e designers na construção da 
identidade urbana de São Paulo. Na diretoria da ADG, participou da elaboração de um projeto 
que pretendia despoluir visualmente a cidade.  
 
Discutindo os prós e os contras da Lei Cidade Limpa, em vigor na capital paulista desde janeiro 
de 2007 - legislação que proíbe a publicidade externa e restringe os painéis de identificação 
dos estabelecimentos -, Aflalo assinalou conceitos de cidadania, como a construção do sentido 
de vizinhança, diversidade e a recuperação arquitetônica de edificações. Um dos recentes 
projetos de seu escritório, a sinalização das escolas da Fundação para o Desenvolvimento da 
Educação (FDE), é exemplar dos desafios a serem enfrentados pelos designers com a nova lei.  
   
Em sua opinião, a Lei Cidade Limpa foi aceita por São Paulo?  
Parece-me que sim, mas, como tenho certa proximidade com os publicitários, ouço também 
muita gente reclamando. Porque são eles, junto com os fabricantes e as empresas de mídia 
exterior, os que se opõem à lei por interesses individuais.  
   
Nos termos da nova lei, e de seus prováveis desdobramentos, qual o cenário possível e 
desejável que se vislumbra para a publicidade na cidade?  
Algo similar à prática corrente em todo o mundo, ou seja, de cessão, pela prefeitura, de 
espaços publicitários junto a equipamentos urbanos.  
 
A população teria muito a ganhar porque contaria com equipamentos de boa qualidade, com a 
garantia contratual de permanente manutenção pelas concessionárias. A prefeitura, por sua 
vez, não gastaria com a execução e implantação desses equipamentos e, mesmo que não 
lucrasse expressivamente, estaria prestando um bom serviço à cidade. Mas esse ponto é 
também, sem dúvida, o calcanhar-de-aquiles da lei, porque abre o questionamento sobre a 
validade de a prefeitura ser, aparentemente, a única beneficiária do mercado publicitário nos 
espaços públicos. 
    
A proibição de publicidade nos espaços públicos é válida?  
Os publicitários perderam veículos importantes de comunicação, mas o fato é que eles haviam 
ultrapassado há muito tempo todos os limites relacionados à apropriação do espaço público em 
São Paulo. Precisamos entender que boa parte do mercado de mídia exterior foi criado em 
cima da ilegalidade, e a própria prefeitura sempre admitiu que 90% dos painéis publicitários 



que existiam na cidade eram ilegais, não tinham alvará completo. Na avenida Morumbi, por 
exemplo, instalaram certa vez um outdoor enorme, que exibia a imagem de um pôr-de-sol no 
trecho em que naturalmente se via o pôr-do-sol. É uma ironia cruel. E o direito que tenho, 
como cidadão, de não ver tudo isso? A legislação francesa, por exemplo, tem figura jurídica 
que se refere ao direito de não ver publicidade que atrapalhe a fruição da paisagem. Lá isso 
configura crime ambiental. 
 

 
Desde 1987, é o titular do escritório Univers, sediado em São Paulo, e entre 2001 e 2003 integrou a diretoria da 

Associação dos Designers Gráficos. 
 
Exemplos não faltavam à obstrução da paisagem em São Paulo, não é mesmo?  
Sim. Ocorre que a publicidade descaracteriza as edificações, a paisagem, nossas referências 
urbanas. Por muitos anos, na avenida 23 de Maio, um outdoor da Coca-Cola obstruía a 
visualização do obelisco junto ao parque Ibirapuera. Bastou que publicassem uma única vez 
uma foto assinalando que se tratava de situação indesejável, porque vedava a visão do 
monumento, e o anunciante retirou a publicidade. Isso porque jamais desejaria ter seu nome 
associado a uma visão negativa na cidade. Não entendo como as empresas não utilizaram 
ainda a lei em seu favor.  
   
Mas há uma cidade melhor sob os painéis e placas removidos?  
Com a Cidade Limpa, a idéia é tirar o bode da sala. Agora começaram a aparecer as calçadas 
feias, as empenas revelando arquitetura pobre, sem inspiração, inclusive em termos de 
recursos e materiais arquitetônicos. Assim, o que está aparecendo por baixo daquela sujeira 
toda é a segunda parte desse projeto. É o que Barcelona fez. Ferran Ferrer [economista que 
comandou, junto à prefeitura catalã, o processo de recuperação visual de Barcelona no início 
da década de 1990], que esteve em São Paulo no ano passado, viveu de perto processo muito 
importante naquela cidade. Através da restrição publicitária e, posteriormente, com a 
concessão de incentivos fiscais, houve a motivação para recuperação de fachadas, calçadas e 
vias públicas. Criou-se com isso um sentido de amor à cidade, de cidadania, o que é 
fundamental. 
    
Falta, então, cidadania em São Paulo?  
Sim. Acho que é por aí que a lei terá de se desenvolver, criando-se o sentido de melhoria 
urbana. O que passa inevitavelmente pela ação dos arquitetos e designers. Uma empresa 
multinacional, por exemplo, promoveu há certo tempo a visita de arquitetos brasileiros ao 
Chile. A intenção era mostrar produtos que não são comercializados aqui, principalmente 
materiais de revestimento externo, como placas, madeiras e chapas de aglomerados que 
resistem às intempéries, simplesmente porque em São Paulo, talvez no Brasil, quase não 
existe demanda pela recuperação dos edifícios. O contrário da cidadania é a pichação, a 
destruição que vemos por aí e até a falta de cuidado dos projetos arquitetônicos.  
   
A arquitetura torna-se, então, instrumento de comunicação institucional e urbana?  
Com esse novo cenário, cresce a responsabilidade do projeto arquitetônico. Ele não pode mais 
ser gratuito, mas, ao contrário, deve fazer com que a edificação seja memorável, visível a 
distância. A arquitetura passa, assim, a ser instrumento em que contam muito os aspectos 
semióticos, dos materiais, dos volumes, das cores, da luz e do tratamento paisagístico. Com 
relação à publicidade e à identidade corporativa, tudo isso passa a comunicar a marca, a 
própria dinâmica e o universo referencial dos estabelecimentos. 
  



A lei incide também sobre as peças identificadoras dos estabelecimentos. Em relação a elas, a 
lei garante critérios mínimos de legibilidade?  
Inicialmente, diria que a lei é benéfica em todos os sentidos. Mas como é nova e está sendo 
aplicada por pessoas que não têm amplo conhecimento sobre a totalidade dos aspectos 
gráficos, alguns exageros estão sendo cometidos.  
 
A verdade é que foi feita legislação muito simples, simplória até, do ponto de vista do desenho 
gráfico, da paisagem urbana e de critérios de legibilidade. Existem, por exemplo, distorções 
em relação às proporções dos edifícios, às distâncias de leitura das placas e, principalmente, à 
altura de sua colocação. Embora a lei restrinja o gabarito das placas indicativas a cinco metros 
de altura, resguardadas as áreas máximas previstas, obviamente não é mais ou menos 
poluidor o fato de você subir uma peça de sinalização acima desse limite.  
 
Há supermercados com marquise de proteção que não podem colocar o logotipo abaixo dela. 
Se a marquise estiver cerca de quatro metros acima do passeio público, o que não é nenhum 
absurdo, resta um metro de altura para desenhar o logo. É algo estranho, desproporcional e 
que impede a visualização da placa. Com relação ao varejo, acho que a base da lei é boa, de 
modo geral o tamanho dos logotipos é bom, suficiente. Mas ela está sendo muito severa 
quanto ao posicionamento. Ela deve deixar que, dentro do conjunto arquitetônico, se 
pesquisem arranjos mais interessantes. Está faltando jurisprudência mais detalhada que 
decorra da análise individual de casos diversos e que, então, transforme-se em decreto.  
   
Com a Lei Cidade Limpa, a idéia é tirar o bode da sala. Agora começam a aparecer as calçadas 
feias, as empenas revelando uma arquitetura pobre, sem inspiração. O que está por baixo 
daquela sujeira toda deve ser a segunda parte do projeto  
   
Há exemplos anteriores que possam embasar essa concepção detalhada da lei?  
Quando Marta Suplicy tomou posse na prefeitura de São Paulo, em 2001, a primeira 
providência do secretário de Planejamento Urbano, Jorge Wilheim, foi me telefonar e solicitar à 
ADG [Associação dos Designers Gráficos] que capitaneasse um processo de limpeza da 
paisagem urbana. Ele queria uma espécie de Cidade Limpa. A ADG indicou Rogério Batagliesi 
para liderar esse processo e chegou-se a uma legislação em que nós, designers gráficos, 
interferimos de fato. Através de uma comissão de paisagem urbana, criamos o projeto 
chamado Tolerância Zero. Com relação à publicidade, nada era permitido. Mas no que se 
refere à sinalização das edificações, aquela proposta era mais permissiva, não era tão 
draconiana.  
   
Passa a ser obrigatório agora tratar fachadas e a arquitetura como elementos de identidade e 
comunicação de estabelecimentos, de marcas institucionais e comerciais. Enfim, o conjunto da 
obra passa a ser uma forma de comunicação com a cidade. 
   
Em que, basicamente, ela se diferenciava da lei atual?  
A proposta da ADG envolvia a paisagem urbana como um todo, inclusive calçadas, fiação e 
postes, preocupava-se com o tratamento das fachadas e outros aspectos arquitetônicos e 
urbanísticos que extrapolam a visão clássica da sinalização presente na lei em vigor.  
   
As associações profissionais como a ADG, a Asbea e o IAB têm papel a cumprir nesse sentido?  
Sim, elas devem estabelecer a ponte entre os profissionais e o poder público. A ADG tem 
tarefa importantíssima a cumprir.  
   
E como essas entidades, os arquitetos e os designers têm se articulado a esse respeito?  
Estamos no momento de fazer a cidade ganhar com esse processo todo. A prefeitura precisa 
de boa vontade para realizar os estudos caso a caso, de que nós, profissionais da área visual, 
poderíamos participar. É claro que a ADG tem papel importantíssimo nesse caso, mas acho 
que passa por momento conturbado, de mudança de gestão. De qualquer forma, deve-se 
começar a estabelecer modelos de aproveitamento das fachadas, repensar alguns detalhes da 
lei, priorizar a sinalização das edificações com vocação pública. Certamente os hospitais, os 
aeroportos e equipamentos dessa natureza teriam restrição menor do que o restante da 



cidade. Tradicionalmente não são poluidores visuais, estão sendo punidos por excessos que 
não lhes dizem respeito.  
   
Parte da população, dos varejistas de menor porte, não está desorientada tecnicamente?  
Está, há muita desinformação, embora a lei seja muito simples. Acho que a prefeitura poderia 
produzir um manual sobre as fachadas, pontilhando áreas máximas de ocupação, dando 
conjunto de regras e opções para lojistas como os do Bom Retiro [bairro de comércio popular 
em São Paulo], por exemplo, reverterem o caos originário da retirada das placas e de seus 
suportes. É necessário orientá-los quanto a posição da numeração, tratamento dos fios, entre 
outros, e poderia ser dado abono do IPTU para quem recuperasse a fachada [dias após a 
entrevista, a prefeitura anunciou um plano de abono do imposto para pequenos comerciantes 
que recuperassem as fachadas]. São iniciativas contrárias ao engessamento em fachadas 
aparentemente idênticas. A diversidade continua sendo a coisa mais interessante para as 
cidades.  
    
Como a arquitetura e a sinalização podem promover essa diversidade organizada?  
O problema é estabelecer a relação de vizinhança, de forma que as características diversas 
não interfiram negativamente umas nas outras. O que acontece hoje é que, por exemplo, a 
bandeira de uma loja obstrui a visão da seguinte e aí, sucessivamente, as placas da mesma 
rua vão crescendo. Volto a dizer, passa a ser obrigatório agora tratar as fachadas e a 
arquitetura como elemento de identidade e comunicação dos estabelecimentos, das marcas 
institucionais e comerciais. Enfim, o conjunto da obra passa a ser uma forma de comunicação 
com a cidade.  
   
Poderia citar exemplos de arquitetura e design interessantes nesse sentido?  
Viajando por países do mundo você vê cidades pequenas que têm fios expostos, mas são, 
como na Austrália, postes muito bem desenhados, integrados à cidade. Aqui você tem três 
postes encavalados em intervalo de seis metros, com 15 faixas e 200 fios passando 
indisciplinadamente por cima. Volta-se, então, à questão de disciplinar o trabalho das 
concessionárias, que freqüentemente geram o problema de esburacamento e a criação de 
remendos em ruas e calçadas.  
 
Falta a visão do todo, o sentido urbano, tanto pelas concessionárias quanto pelos usuários. 
Assim, como é que nossos edifícios, nossas praças, se relacionam com o espaço público? Não 
se relacionam, são, via de regra, cercados por todos os lados, vivemos em constante processo 
de privatização do espaço público. As idéias de cidadania e de vizinhança podem reverter esse 
processo. Precisamos reconstruir nossa cidadania. A operação Cidade Limpa é o primeiríssimo 
passo. Em Zurique você vê um edifício gigantesco com portinha pequena e logo discreto. Só 
que não tem fios na rua, nenhuma interferência visual, há certo recuo para visualização a 
distância, além de uma série de outros fatores que identificam o desenho urbano daquela 
cidade. Dessa forma, a sinalização reduzida, voltando à questão da legibilidade, pode ser 
eficiente.  
   
A legislação restritiva é garantia contra aqueles que tentam burlar a lei?  
Vou relatar um exemplo negativo do que pode acontecer. Um dos clientes de meu escritório, 
do setor atacadista, removeu todas as placas e fez uma série de entrevistas com os 
responsáveis pela implantação da lei. Nesse processo, descobriram que se a sinalização tivesse 
sido aprovada junto com o projeto arquitetônico, como algo incorporado à edificação, a 
exemplo do nome desenhado em relevo em toda a fachada, inclusive com as cores da marca, 
não haveria restrição quantitativa. Eles aprovaram, então, a arquitetura com o logotipo em 
relevo, medindo quatro vezes mais do que o que estavam habituados a usar. Nenhum dos 
aplicadores da lei achou estranho o procedimento. Do meu ponto de vista, contudo, é um 
absurdo total. É óbvio que me refiro ao fato de ser situação visivelmente construída para 
burlar um modelo legal.  
   
Se para o setor varejista e de pequenos serviços a lei atende critérios de legibilidade, o que 
dizer em relação a programas públicos, como hospitais e aeroportos, entre outros?  
Aí, a história é diferente. Embora a lei seja muito clara, determinando o que é publicidade e o 
que é peça indicativa, ela não incide especificamente sobre as indicações de acesso e de 



emergência, por exemplo. Teoricamente, então, ela só trataria do logotipo da marca do 
hospital. Mesmo assim, acho que existem edificações que têm clara função pública e, portanto, 
precisam ser sinalizadas com mais clareza do que outras. Um hospital precisa ser visto a 
distância, um banco nem tanto. Acho que, em certo sentido, até o supermercado é uma 
construção com finalidade pública, embora eles tenham sempre passado da conta, poluindo 
demais. De qualquer forma, é provável que os grandes varejistas tenham que repensar sua 
arquitetura daqui para frente. Ao contrário dos caixotes iluminados frontalmente, precisarão de 
arquitetura distinta, prédios e fachadas memoráveis em todos os sentidos. 
    
Em relação à identidade corporativa, ao design gráfico, a lei traz condicionantes novos? Os 
ícones da marca, por exemplo, tendem a ganhar papel estratégico na sinalização dos edifícios?  
Vou falar com todas as letras, sem nenhum escrúpulo, sobre a agência do banco que fica na 
esquina das avenidas Juscelino Kubitschek e Faria Lima.  
 
A escultura móvel que implantaram externamente é exatamente o logotipo da empresa, 
embora esteja passando espertamente como escultura. É, sem dúvida, o logotipo do banco 
transformado em elemento tridimensional e, assim, tão publicitário quanto qualquer outra 
peça de publicidade. Pessoalmente, inclusive, acho que é escultura vulgar. Torna-se, assim, 
um acessório estrutural sem criatividade. Ou seja, do ponto de vista criativo, é elemento 
pobre, enquanto do ponto de vista publicitário não está previsto na lei. Se todas as empresas 
se comportarem da mesma forma, caracterizando a publicidade como arquitetura ou escultura, 
teremos outro tipo de poluição, aquela de natureza escultórica, com prejuízo à própria arte.  
   
A relação entre design e arquitetura não muda, então?  
Acho que, do ponto de vista do design gráfico, a noção moderna de comunicação de 
identidade, que hoje está mais ligada à idéia de branding, ou seja, todas as formas com as 
quais a empresa se comunica e como constrói seus valores, a lógica visual da marca é muito 
mais ampla do que o aspecto arquitetônico. Isso talvez não seja verdade absoluta para uma 
loja na área varejista, onde a edificação é o maior ponto de comunicação, mas para os bancos, 
por exemplo, já não é mais tão importante o edifício.  
 
Há pontos diversificados de contato e de relacionamento, como os caixas eletrônicos e a web, 
de forma que a presença física dessas instituições na cidade está se diluindo. Voltamos, então, 
à questão do caso a caso. Posso trabalhar a comunicação do banco só com pictograma, só com 
logo, enfim, há flexibilidade maior para lidar com todos esses elementos. Já o varejo, no 
Brasil, sempre se fundamentou muito na comunicação local, publicitária até, de forma que 
esses profissionais, os publicitários, estão sofrendo muito mais do que nós, designers gráficos. 
Aliás, sob o enfoque do design gráfico, só vi ganhos, não há nada dentro da minha atividade 
que possa chamar de perda. 
    
Embora a lei seja clara, não incide especificamente sobre indicações de acesso e de 
emergência. Há edificações que têm clara função pública e precisam ser sinalizadas com mais 
clareza que outras. Um hospital precisa ser visto a distância  
   
Quanto tempo levaria para a lei amadurecer, considerando-se o incremento de sua 
jurisprudência a partir da análise feita caso a caso?  
Creio que seria realista pensar no prazo de um ano, o que seria até rápido. Mas deve haver 
boa vontade tanto da prefeitura quanto de instituições como a ADG, que poderia já ter se 
pronunciado mais enfaticamente. Se estivesse organizada e articulada, certamente já estaria 
discutindo com a municipalidade há tempos.  
 
Estou quase adotando uma iniciativa unilateral para ver se, entendendo melhor as diversas 
situações, posso oferecer a ajuda do escritório em termos de design e arquitetura. A maioria 
dos profissionais da minha geração é de designers egressos de escritórios de arquitetura e, 
assim, temos responsabilidade maior por causa de nossa visão arquitetônica e abrangente da 
cidade. Também está na hora de as empresas tomarem a rédea do processo, inclusive 
orientando seus setores de marketing em favor de postura pró-cidade. 
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