
Empresas correm contra o tempo para cumprir lei  
Eliane Sobral 
 
Cláudio Vaz, do Shopping Villa-Lobos, diz que novo projeto arquitetônico para 
fachada custará entre R$ 15 mil e R$ 20 mil. 
 
As empresas instaladas na cidade de São Paulo correm contra o tempo para se 
adequarem à Lei 14.223, de 26 de setembro de 2006, mais conhecida como "Lei 
Cidade Limpa". Todos os estabelecimentos comerciais da capital terão de adequar o 
material de propaganda de suas fachadas e os chamados totens (postes fixados, 
em geral, nas calçadas com o nome e o logo da empresa), à nova metragem, 
determinada pela legislação.   
 
O tamanho da publicidade vai variar de acordo com o tamanho da linha que separa 
o espaço público do espaço privado. O prazo para adequação termina no próximo 
dia 31. "Muita gente, que não acreditava que a lei ia 'pegar' e deixou para a última 
hora", afirma a diretora de meio-ambiente e paisagem urbana da Empresa 
Municipal de Urbanismo (Emurb), Regina Monteiro.   
 
Os bancos já fizeram uma espécie de ensaio e mudaram a fachada de 127 agências 
instaladas em sete ruas e avenidas de grande movimento na cidade. Segundo o 
gerente jurídico da Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), Antonio Carlos 
Negrão, não há uma estimativa oficial de quanto os bancos terão de desembolsar 
para adequarem as cerca de 2,5 mil agências instaladas na capital paulista. "Mas 
soubemos que um banco gastou R$ 1 milhão para mudar oito agências".   
 
A Casas Bahia, que tem 98 lojas nas ruas da cidade de São Paulo (há outras 190 
instaladas em shoppings) estima investir algo entre R$ 30 mil e R$ 60 mil para 
adequar-se à legislação. Mas, segundo a assessoria de imprensa da rede, a 
mudança completa será demorada. Isso porque há lojas que precisam de uma 
adaptação simples enquanto outras demandarão modificações mais amplas.   
 
Cláudio Vaz, superintendente do Shopping Villa-Lobos, diz que só o projeto 
arquitetônico para a nova fachada custará entre R$ 15 mil e R$ 20 mil. "Ainda não 
sabemos quanto custará a mudança completa porque tem muita coisa para mudar", 
diz ele. Além da despesa, o Villa-Lobos deixará de arrecadar cerca de R$ 500 mil 
por ano com a locação de sua fachada para publicidade de marcas como LG, Nokia 
e McDonald's, entre outros.   
 
O caso mais complexo até agora parece ser o dos postos de gasolina. Isso porque, 
a lei fala em espaço interno a partir da calçada e da adequação das paredes mas 
esse tipo de estabelecimento é aberto e, para piorar, concentra publicidade de 
várias empresas - como caixas eletrônicos de bancos, lojas de conveniência e, às 
vezes, outras prestadoras de serviço.   
 
Na última terça-feira, diretores do Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras 
de Combustíveis e Lubrificantes (Sindicom), reuniram-se com representantes da 
Prefeitura para dirimir dúvidas. "A lei fala que nenhuma publicidade na fachada 
pode estar acima de cinco metros de altura, por exemplo. Mas, no caso dos postos, 
não há como rebaixar o teto por questão de segurança", afirma o vice-presidente 
executivo do Sindicom, Alíseo Vaz, que calcula em aproximadamente 2 mil o 
número de postos de gasolina na cidade de São Paulo. "Da forma como a lei está 
redigida parece que não se pensou no caso dos postos", acrescenta.   
 
Regina Monteiro da Emurb diz que não haverá exceções e que a partir do dia 1º de 
abril quem não estiver adequado será multado - em R$ 10 mil. "Claro que os 
setores e empresas que mostram vontade de se adequar à legislação não serão as 
primeiras a serem visitadas pela fiscalização". Até terça-feira, segundo a Prefeitura 



de São Paulo, 49 liminares contra a lei estavam em vigor e 34 haviam sido 
derrubadas.   
 
 
 
Leia mais: 
 
Cresce receita de grupos de publicidade  
Tainã Bispo e Eliane Sobral  
 
Os grandes grupos de publicidade do mundo tiveram bom desempenho em 2006 
com receitas e lucros em ascensão. Um reflexo dos gastos maiores de grandes 
anunciantes. No ano passado, os investimentos em publicidade atingiram US$ 
423,8 bilhões, um crescimento de 6% em relação ao ano anterior, segundo estudo 
divulgado pela agência de pesquisa ZenithOptimedia.   
 
O americano Omnicom, maior grupo de publicidade e serviços de marketing do 
mundo registrou receita de US$ 11,3 bilhões, um aumento de 8,5% em relação a 
2005. Segundo a empresa, o impacto do câmbio beneficiou o grupo em US$ 72,3 
milhões e as aquisições impulsionaram a receita consolidada com um acréscimo de 
US$ 25,9 milhões. O lucro líquido atingiu US$ 864 milhões, um aumento de 9,3% 
em relação a 2005.   
 
Em termos regionais, o maior crescimento foi do Reino Unido, com alta de 11,6%, 
para US$ 1,2 bilhão. Os negócios que apresentaram maior crescimento foram CRM 
(gestão de relação com o cliente) e relações públicas, com alta de 13% e 10% 
respectivamente.   
 
O inglês WPP, segundo maior no ranking da revista especializada "Advertising Age", 
também declarou resultados positivos. O faturamento cresceu 9,9%, para US$ 11,6 
bilhões, enquanto que o lucro operacional cresceu 13,8%, para US$ 1,7 bilhão. O 
resultado positivo refletiu no aumento do número de contratações. Em 2006, a 
equipe cresceu 9,5%, para 77,6 mil funcionários.   
 
Algumas regiões cresceram de forma expressiva dentro do grupo. América do Norte 
apresentou alta de 10,3% e o conjunto de América Latina, Ásia, África e Oriente 
Médio alta de 18,3%. O grupo declarou que "a América Latina continuou uma das 
regiões de crescimento mais acelerado, mantendo o ritmo iniciado em 2004 e 
2005".   
 
O americano Interpublic, terceiro maior no mundo, apresentou ontem resultados 
melhores. Porém, o grupo ainda está se recuperando de problemas contábeis. O 
faturamento em 2006 foi de US$ 6,2 bilhões e o prejuízo líquido diminuiu para US$ 
31,2 milhões. Em 2005, o prejuízo líquido somou US$ 262,9 milhões.   
 
O grupo apresentou crescimento significativo na América Latina, uma alta de 
16,8%. Porém, a empresa reportou queda nas vendas em locais como Reino Unido, 
Estados Unidos e Europa Continental.   
 
O grupo francês Publicis, quarto maior do mundo, declarou ontem faturamento de 
4,3 bilhões de euros, um crescimento orgânico de 5,6%. O lucro líquido atingiu 443 
milhões de euros, uma alta de 15%. Segundo comunicado do grupo, a América 
Latina apresentou crescimento de 9,3% e a África e Oriente Médio cresceram 20%. 
A aquisição de novas contas, como Renault, Sony Ericsson, Wal-Mart somaram 
investimento de US$ 3,3 bilhões. Já o Havas declarou faturamento de US$ 2 bilhões 
e um crescimento de 0,8% no ano passado - a maior alta desde 2001.   
 



A exceção nesse seleto grupo ficou por conta do americano Interpublic, que 
apresentou prejuízo - porém, um prejuízo 87% menor do que o demonstrado em 
2005.   
 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 1 mar. 2007. Tendência & Consumo, 
p.B6 
 
 
 
 
 
 


