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"Somos hoje uma
IMPRENSA - O que é a lei "Cidade
Limpa"?
Raul Nogueira Filho - Essa lei nasceu
do Projeto de Lei 379, do prefeito Gil-
berto Kassab, encaminhado para a Câ-
mara dos Vereadores, onde sofreu pe-
quenos ajustes, mas foi aprovada como
a lei 14.223, de 26 de setembro de
2006. Ela tem a primazia de ser a mais
radical lei do mundo, em que se proíbe
a publicidade exterior. Não existe nada
parecido. A lei não atinge somente os
anúncios publicitários, ou seja, o outdo-
or, frontlight, empena, ponto de prédios
e as demais manifestações de mídia ex-
terior. Ela inclui os anúncios indicativos.
Os donos de qualquer estabelecimento
comercial serão atingidos, todos estão
embutidos nessa lei.
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IMPRENSA - Em que premissa tal lei é
embasada?
Nogueira - O outdoor é uma peça de
comunicação que mede 9 x 3m. É um
tamanho padronizado no Brasil desde a
fundação da Central de Outdoor, há 29
anos. As outras formas, como frontdoor,
empena e topo de prédio, por exem-
plo, genericamente são chamadas de
outdoor. O que existe são formas de
comunicação irregulares, mas por ine-
ficiência da Prefeitura, que, através da
lei 13.525, de fevereiro de 2003, regula-
mentava isso.

IMPRENSA - Quanto a mídia exterior
movimenta no Brasil?
Nogueira - A participação da mídia
exterior no complexo brasileiro de pu-

blicidade gira em torno de R$ 650 mi-
lhões por ano. O outdoor tradicional
representa em torno de 55% da verba
gerada para mídia exterior. Portanto,
são mais de R$ 300 milhões por ano.

IMPRENSA - Essa proporção se repe-
te na cidade de São Paulo?
Nogueira - A capital, sem dúvida, é o
mercado mais representativo. Nós cal-
culamos que o montante do mercado
de São Paulo para todo o contexto de
mídia exterior gire em torno de R$ 220
milhões por ano.

IMPRENSA - Existem muitas empre-
sas nesse ramo. Como elas se mante-
rão com proibição?
Nogueira - Normalmente se diz que



é só mudar de direção, mas eu não vi
essa mudança. Qualquer empresário
sabe que não se faz nada na empresa
do dia para a noite. Seis meses é pouco
tempo para alterar todo um contexto.
Ir para outros mercados é difícil porque
eles já estão tomados por empresas
locais, já têm um campo publicitário
preenchido. É irracional. Toda empre-
sa privada necessariamente tem que
produzir e gerar lucro. Como o Estado
não precisa produzir e gerar lucro, para
ele fica muito fácil. O empresário não
pode agir sem cobertura financeira. Se
isso acontecer, ele precisa ir aos bancos
pedir financiamento, mas nós sabemos
que nossa faixa de juros é altíssima. No
Estado tudo se faz internamente.

IMPRENSA - Por que, na sua opinião,
proibir a mídia em ônibus e táxis, que
são totalmente regulares e não cau-
sam nenhum tipo de poluição visual?
Nogueira - A única pesquisa que foi fei-
ta a respeito de poluição foi uma nossa,
da Central de Outdoor, encomendada
ao Ibope Opinião. As telas nos ônibus e
táxis são translúcidas nos dois sentidos.
O que aconteceu é algo extremo para
causar uma situação extrema. Eu não co-
nheço um bom cliente que queira anun-
ciar em banheiro, em cesto de lixo, eles
dizem que não querem se associar a isso.
A empresa que ganhar a licitação não vai
cuidar dos banheiros públicos que estão
abandonados. Existe um desvio de ima-
gem para tentar pautar uma ideia.

IMPRENSA - Quais as chances desaa
lei ser revogada?
Nogueira - Está na mão da Justiça. Nós
confiamos e temos certeza que a análi-
se dos documentos apresentados jun-
tamente com a petição dará o ganho
de causa para o SEPEX. Tudo isso está
muito bem documentado. Nossa opi-
nião é que isso foi feito de uma forma
absurda, extravagante, exatamente
para se criar uma bolha e dar um re-
sultado maravilhoso. Nossos repre-
sentantes, o prefeito, o governador e
o presidente da República, devem se

preocupar com obras, com serviços,
com algo que dê retorno à população
de maneira prática.

IMPRENSA - Como ficam os contratos
de locação dos terrenos onde estão
instalados os oufdoors?
Nogueira - Isso é um grande problema
porque ninguém aluga um espaço para
montar uma peça publicitária se não
estiver precisando de recursos. Você vai
atingir diversas famílias, muitas de bai-
xa renda e passando por dificuldades
económicas, que vão sentir o problema
na pele. Isso afetará a camada da popu-
lação de média para baixa renda.

IMPRENSA - Uma lei como a "Cida-
de Limpa", que elimina um setor de
atividade económica com sérias con-
sequências, pode ser considerada in-
constitucional?
Nogueira - Sem dúvida existe um em-
basamento legal de inconstituciona-
lidade justamente porque ela faz uma
eliminação. Na medida em que a lei
faz uma delimitação, uma ordenação,
ela não está infringindo nenhum grau
superior, que é a questão da constitu-
cionalidade. Ao se eliminar uma função
de atividade lícita, existe uma inconsti-
tucionalidade.

IMPRENSA - Para onde irá o montan-
te do bolo publicitário que era rever-
tido às mídias exteriores? Quais as
alternativas?
Nogueira - As empresas não têm como
recuperar esse dinheiro. Os clientes vão
atuar em outros segmentos da publici-
dade. Acho que internet, TVs fechadas,
rádios, jornais e revistas vão ganhar ver-
ba, mas não teremos a direção comple-
ta. Já se mostrou várias vezes que, ao se
eliminar algo, você não canaliza todo
o dinheiro para outro setor, porque
existem particularidades. Dificilmente
iremos encontrar outro veículo tão im-
pactante e tão rápido como o outdoor.

IMPRENSA - Essa lei pode se expandir
para outras cidades do país?
Nogueira - Já temos algumas experi-
ências de algo parecido, como Belo
Horizonte e Campinas, que estão no
preparo de leis desse tipo. Porém, os
prefeitos dessas cidades dizem que
jamais farão o absurdo que foi feito
em São Paulo. Esses foram dois casos
divulgados pela imprensa. Em Campi-
nas, a Prefeitura chamou as empresas
para conversar e deu prazo de cadas-
tramento até um dia determinado. Se
isso não fosse cumprido, ela agiria, e
realmente o fez. Pelo menos foi aberto
o diálogo.

IMPRENSA - O senhor tem conheci-
mento de leis semelhantes apresen-
tadas em outras cidades?
Nogueira - Nada semelhante. Esse é
um caso único no mundo. Em Barce-
lona aconteceu isso, mas foi dado um
prazo de 20 anos para que a cidade fos-
se reformada.

IMPRENSA - Como será a mídia exte-
rior a partir do ano que vem?
Nogueira - Não será. Se a lei não for
reformulada, não temos o que fazer. Na
realidade, ironizando, se sairmos pelas
calçadas não vemos sujeira, lixo nas
ruas, não vemos pichação, faróis que-
brados, muros quebrados, somos hoje
uma Suíça! •
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