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Depois de confirmar a ma-
nutenção da publicidade nos 
relógios de rua da cidade por 
meio do Decreto no 50.737, de 
15 de julho, o prefeito Gilberto 
Kassab (DEM) decidiu, na se-
mana passada, fazer o mesmo 
com os abrigos de ponto de ôni-
bus. No entanto, a situação dos 
relógios de rua, cujo contrato 
com o consórcio Publicrono se 
encerrou em 2007 e já foi pror-
rogado por duas vezes, deverá 
ser resolvida antes.

A Empresa Municipal de 
Urbanização (Emurb) pretende 
publicar até segunda-feira, 10, 

Etapa brasileira do mais im-
portante prêmio do design mun-
dial, o Idea Brasil poderia ser 
pensado no passado como alvo 
apenas de escritórios especiali-
zados. Mas a edição deste ano 
evidencia a crescente relevância 
da disciplina para as marcas no 
País — e também para as agên-
cias que atuam no mercado de 
comunicação. Ao todo, 1,22 mil 
projetos foram inscritos, sendo 
que 419 foram selecionados para 
a fase final. 

A divulgação dos 103 pre-
miados aconteceu em 30 de 
julho, em São Paulo. Entre eles 
estavam peças criadas por no-
mes conhecidos da indústria da 
propaganda. Alguns dos troféus 
foram para marcas como Havaia-
nas, Nike, Brahma e Oi. 

“A valorização do design 
pode ser um diferencial muito 
forte para o Brasil. A gente con-

Cara Edianez,
Apenas para comentar que a edição 

M&M Especial Internet ficou editorial-
mente excelente — com tantas direções 
no mercado de internet, é difícil manter 
uma linha consistente sem perder a di-
versidade dos fatos, mas você o fez. 

Foi um prazer poder participar. 

Marcello Póvoa
MPP Solutions

• Diferentemente do que consta na reportagem 
“Licitações do governo de SP movimentam R$ 
47 milhões”, publicada à pág. 17 desta edição, 
o valor da concorrência da Prodesp é R$ 5 mi-
lhões, e não R$ 10 milhões. Portanto, o total das 
contas referentes às licitações do governo esta-
dual atinge R$ 42 milhões, e não R$ 47 milhões, 
como apontam o título e a reportagem.  

• Na reportagem “Grendene lança marca mascu-
lina”, veiculada na ed. no 1.370, o nome da agên-
cia é Escala, e não Scala, como foi publicado.

segue fazer muito com pouco, 
isso está na nossa história. E o 
mundo está precisando disso 
neste momento”, diz Fred Gelli, 
sócio e diretor da agência Tátil 

Design, vencedora na categoria 
Ecodesign com o trabalho Mídia 
Natural — que já havia levado 
Bronze em Cannes. “Está na hora 
de vender isso como um produ-
to de exportação”, opina Gelli, 

Cidade Limpa

Abrigos de ponto de  
ônibus terão publicidade

no Diário Oficial, uma convoca-
ção de audiência pública para 
discutir sugestões para os novos 
equipamentos. Esse será o ponto 
de partida para o início da licita-
ção. “A proposta é que o design 
do relógio seja aberto. O desenho 
é o mais importante, assim como 
a inserção da peça na paisagem 
da cidade”, comenta Regina 
Monteiro, diretora da Emurb.

Além de indicar hora, tem-
peratura e nível de poluição, 
a nova licitação prevê que os 
equipamentos exibam infor-
mações úteis sobre trânsito, 
como acidentes e pontos de 

alagamento, e tenham câmeras 
de segurança.

A previsão é de que a li-
citação seja publicada após a 
audiência pública. A Publicro-
no cuida atualmente de 330 
relógios, pagando R$ 700 por 
mês por cada unidade para 
a prefeitura. Pelos planos da 
Emurb, 1 mil novos relógios 
serão instalados na cidade.

Já a publicação do edital de 
licitação para a gestão e explora-
ção de 8,8 mil abrigos de ponto 
de ônibus está prevista para se-
tembro. As empresas vencedoras 
poderão explorar a publicidade 
em regime de concessão por 16 
anos no caso dos relógios e, pro-
vavelmente, 20 anos no dos abri-
gos. A projeção da administração 
pública é arrecadar ao menos R$ 
2,4 bilhões durante a vigência 
dos contratos, sendo que a maior 
parte desse valor será paga em 
equipamentos (novos abrigos de 
ônibus e relógios). 

Fernando Murad

jurado da categoria no Cannes 
Lions 2008. 

Hélio Mariz de Carvalho, 
sócio-diretor da FutureBrand, 
consultoria em branding que 

teve três cases premiados — 
Taeq (Ouro em Estratégia de 
Design), Nescau (Prata em 
Embalagem) e Sollys (Bronze 
em Estratégia de Design) —, 
acredita que o interesse pelo 

prêmio deve aumentar entre 
as companhias de branding no 
próximo ano. 

“Essa categoria de Estratégia 
em Design mostra o quanto é 
importante o pensamento estra-
tégico para uma solução além 
do desenho em projetos com 
intenções claras”, explica. “Um 
bom exemplo disso é um case de 
iniciativa pública como o Cidade 
Limpa ter sido premiado.” Carva-
lho se refere ao Ouro conferido 
à Empresa Municipal de Urbani-
zação de São Paulo (Emurb) na 
categoria (ler mais sobre a Lei 
Cidade Limpa nesta página).

E não foi apenas ele que 
se surpreendeu positivamente 
com a vitória do Cidade Limpa. 
Segundo Regina Monteiro, da 
Emurb, a indicação foi uma sur-
presa até para o prefeito Gilberto 
Kassab. “A premissa do nosso 
projeto é a ordenação do design 

Design

Prêmio reflete maior atenção de marcas e agências à disciplina

Correções

urbano. Entre as novidades 
estratégicas que apresentamos, 
e que serão propostas para a 
cidade, estavam a inserção dos 
prédios na paisagem urbana e a 
implantação de um plano diretor 
de iluminação.”

O Idea Brasil é realizado 
pela Associação Objeto Brasil e 
apoiado pela Agência Brasileira 
de Promoção de Exportações e 
Investimentos (Apex). Os 103 
trabalhos premiados estão auto-
maticamente classificados para 
o Idea Awards, que premia os 
melhores produtos, embalagens 
e conceitos de desenho industrial 
produzidos no mundo e acontece 
no dia 26 de setembro, em Miami 
(EUA). Até 15 de agosto os tra-
balhos finalistas estarão expostos 
em uma amostra gratuita no 
Conjunto Nacional, em São Paulo 
(avenida Paulista, 2.073). 

Jonas Furtado

Tátil levou Ouro na categoria Ecodesign com o trabalho  
Mídia Natural, que recebeu Bronze em Cannes neste ano
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