
O ano de 2007 ücará marcado
no mercado publicitário devido
ao grande impacto sorrido pelo
setor de mídia exterior com a
Lei Cidade Limpa, atualmente
em vigor. A nova legislação de
autoria da prefeitura de São Pau-
lo extinguiu outdoors, painéis,
faixas e cartazes da paisagem
urbana e causou inúmeros danos
ao segmento, com dezenas de
empresas fechadas e milhares de
funcionários demitidos.

Além de modificar o cenário
na capital paulista, a medida
serviu de exemplo para outras

capitais brasileiras reduzirem
a quantidade de peças em suas
ruas e avenida.s. Conseqüen-
temente, as restrições ao ráeio
externo reforçaram a exploração
publicitária no interior de esta-
belecimentos comerciais, geran-
do um boom de novas mídias
indoor ao longo deste ano.

Desde que a lei foi aprovada
pela Câmara Municipal, em 26 de
setembro de 2006, a administra-
ção municipal enfrentou diver-
sas ações judiciais contrárias à
medida por parte dos setores
atingidos, com a maioria dos
documentos citando a incons-
titucionalidade da legislação. A
última liminar em vigor — fa-
vorável ao Sindicato Nacional
das Empresas Distribuidoras de
Combustíveis e Lubrificantes
(Sindicom) — foi derrubada há
apenas dez dias.

"O ano foi péssimo para a

mídia exterior, pois não imaginá-
vamos uma medida como essa e
sim uma conversa por parte da
Prefeitura. A iniciativa não está
errada pois havia abusos, mas o
grande problema é que todas as
empresas foram niveladas por
baixo", afirma Luiz Fernando
Rodovalho, presidente do Sin-
dicato das Empresas de Publi-
cidade Exterior de São Paulo
(Sepex-SP).

Atualmente, é raro encontrar
uma peça de mídia exterior na
capital paulista. Muitas empre-
sas retiraram suas peças vo-
luntariamente, mesmo estando
protegidas por liminares. Até
os equipamentos de mobiliário
urbano — que não foram incluí-
dos nas proibições da Lei Cidade
Limpa—vão terminar o ano sem
publicidade, e a previsão é que
voltem a ser explorados comer-
cialmente apenas em 2009.

Assim que a nova legislação
de mídia exterior passou a vigo-
rar em São Paulo, diversas capi-
tais adotaram medidas restritivas
sobre o setor. Casos semelhantes
de proibição ocorreram no Rio
de Janeiro e em Brasília. Na ca-
pital fluminense tramita projeto
de lei na Câmara Municipal para
retirar toda a publicidade exte-
rior do município. Já em Brasília,
nova regulamentação aprovada
no meio do ano extinguiu todos
os anúncios instalados no centro
da cidade (área tombada).

Diferente do processo levado
a cabo em São Paulo, a maioria
das capitais realizou iniciativas
conjuntas entre representantes
de mídia exterior e órgãos pú-
blicos para evitar prejuízos para
qualquer das partes. Foi o caso
de Belo Horizonte, Porto Alegre,
Goiânia, Curitiba e Vitória, onde,
na média, a intenção era reduzir
em 30% as peças instaladas nas
ruas e impedir que uma lei seme-
lhante à de São Paulo atingisse os
municípios.

"Com essa redução as peças
ganham visibilidade, organi-
zação, e são valorizadas. Esse

processo de despoluição é muito
bom para o veículo sério e para a
mídia como um todo", avalia Ro-
drigo Moreira Kallas, diretor de
planejamento do Grupo Kallas.

De acordo com Raul Nogueira
Füho, presidente da Central de
Outdoor, a queda no faturamento
do segmento outdoor, em termos
nacionais, foi de 15%. "A lei
Cidade Limpa teve um impacto
muito grande em todo o País. Mas
o setor de mídia exterior é rico
e se conscientizou de que essa
inconstitucionalidade era apenas
na capital paulista", afirma.
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