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A Secretaria das Subprefeituras de São Paulo ordenou a retirada de instalações da marca de 
vodka Absolut colocadas no canteiro central da Avenida Faria Lima, na esquina com a 
Avenida Cidade Jardim, e também na Avenida Paulista, perto do cruzamento com a Rua da 
Consolação. Tratam-se de globos espelhados, típicos de discotecas, que fazem referência a 
mais recente campanha da marca, na qual o globo toma o lugar da lua para “transformar a 
cidade numa festa".  
 
Segundo a Secretaria, a Absolut, quando foi solicitar a autorização para as instalações na 
cidade, descreveu as peças como "intervenções artísticas" e "equipamentos transitórios", sem 
mencionar a ligação com a campanha. A Secretaria então teria solicitado que a empresa 
passasse pelo crivo da Comissão de Proteção à Paisagem Urbana (CPPU), o que não foi 
realizado, segundo a Secretaria. 
 
As peças em questão não continham a logomarca da Absolut, o que serviu de argumento 
para que a empresa alegasse não se tratar de publicidade e, portanto, não ser uma caso de 
desrespeito à Lei Cidade Limpa. 
 
Segundo a diretora de Meio Ambiente, Projetos e Paisagens Urbanas da Empresa Municipal de 
Urbanização (Emurb) e presidente da CPPU, Regina Monteiro, o problema está na forma como 
a marca apresentou a ação para a secretaria e qual era o real objetivo das instalações. "Esse 
tipo de ação tem a função de chamar atenção para a marca. As empresas alegam cunho 
cultural, mas se beneficiam com a exposição indireta da marca", afirma Regina. 
 
A assessoria de imprensa da Absolut, por meio de nota, informou que, por intermédio da 
agência responsável pela implementação do projeto - Super Produções adquiriu todas as 
autorizações necessárias para o andamento do processo de aprovação junto à prefeitura.  
 
A marca informa ainda que os globos são instalações artísticas, assinados pelo artista plástico 
Pier Balestrieri, e que, conforme o indicado pela subprefeitura, foi realizada consulta junto à 
CPPU, com autorização dada pela Maria Helena da Costa, integrante do CPPU. 
 
Entretanto, a presidente do CPPU diz que Maria Helena, na verdade, só teria passado 
informações por meio de telefone, e nada mais. Além disso, ela afirma que a empresa 
desrespeitou regras da Emurb referentes a instalações na cidade, como altura fora dos 
padrões e instalação em gramado. 
 
Até a noite desta quarta-feira (29), as instalações deverão ser retiradas pela Absolut. Caso 
contrário, a própria Prefeitura vai retirar as peças dos locais.  
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