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mídia exterior

Surpresa e indignação 
Medida de restrição em publicidade exterior no Rio de 
Janeiro assusta e provoca reação do mercado

Por teresa levin tlevin@grupomm.com.br

A iniciativa da Prefeitura do Rio de Ja-
neiro para regularizar a mídia exte-

rior na capital carioca pegou o mercado 
de surpresa e causou indignação. Isto 
porque conversas entre a administração 
municipal e entidades do setor haviam 
sido iniciadas para chegar a um consen-
so, organizar e regularizar este tipo de 
publicidade. Por conta disso, represen-
tantes do mercado mostraram perplexi-
dade diante do decreto publicado pelo 
prefeito Eduardo Paes na semana passa-
da, batizado de Rio Limpo, proibindo a 
mídia exterior em imóveis do centro e da 
zona sul do Rio e regulamentando o ta-
manho de letreiros de estabelecimentos 
comerciais, entre outras determinações. 
A exceção fica por conta da propaganda 
da prefeitura nestes locais, inclusive a li-
gada a eventos considerados relevantes 
para a cidade, como o Réveillon, mesmo 
com a exibição da marca de patrocina-
dores, que continua autorizada.

A resposta mais contundente em re-
lação ao decreto veio do Sindicato de 
Empresas de Mídia Exterior (Sepex RJ). 

tem um benefício para a sociedade que 
precisa ser considerado”, fala. Para ela, 
empresas que vivem de mídia exterior 
serão realmente afetadas e as agências 
deverão procurar alternativas. “A grande 
função do mobiliário urbano é pegar o 
consumidor em movimento, no dia a dia 
dele, e vamos fazer isto com outras mí-
dias, com mobile, mídia em ônibus, ele-
vadores, buscar outras formas”, conclui. 

Eduardo Almeida, diretor de criação 
da Quê e presidente do CCRJ, acredita 
que seja possível encontrar um ponto 
de equilíbrio. “Há exageros, mas exis-
te também a publicidade, que pode ser 
perfeitamente agregada à metrópole. 
O ideal seria que as partes sentassem à 
mesa para negociar. Nem tanto ao céu, 
nem tanto à terra”, afirma.

A entidade informou que entrará na Jus-
tiça contra a medida, visando a sua sus-
pensão imediata, para que, então, possa 
haver diá logo em torno da questão. Pa-
ra Waldir Pereira de Souza, presidente 
do Sepex RJ, o decreto é ilegal, arbitrá-
rio e inconstitucional. “Não nos deram 
sequer a chance de fazer nós mesmos a 
retirada, foram quebrando tudo. Recebe-
mos um fax informando sobre o decre-
to na quarta-feira 2, às 17h30. Na quin-
ta às 8h da manhã já estavam retirando 
tudo”, conta. 

João Luiz Faria Netto, diretor jurídico 
do Sindicato de Agências de Publicida-
de do Estado do Rio de Janeiro e advo-
gado da Abap Rio, classifica como triste 
a medida da prefeitura carioca. “Quan-
do o Eduardo Paes assumiu a prefeitura, 
ele chamou o mercado para discutir um 
ordenamento da publicidade do Rio. A 
prefeitura ficou de apresentar um ante-
projeto e isto não foi feito”, informa. Net-
to considera a iniciativa radical, já que 
atinge áreas como a Cinelândia, consi-
derada uma reprodução da Times Squa-

re. “É uma área com muitas placas desde 
os tempos do tabuleiro da baiana”, diz. 
Netto informa que a ideia é esperar um 
detalhamento da regulamentação para 
ver quais medidas tomar. 

Profissionais das principais agências 
do mercado também ficaram surpresos 
com o Rio Limpo. Flavio Medeiros, dire-
tor de criação da Heads, é radicalmente 
contra medidas arbitrárias que envolvem 
a profissão. “Mídia exterior pensada, pla-
nejada e fiscalizada tem que fazer parte 
do plano urbanístico da cidade”, afirma.

Já Polika Teixeira, presidente da 
DM9Rio, diz que uma medida como esta 
já era esperada. “Mas sinto que parta do 
radicalismo para chegarmos a um pon-
to de equilíbrio”, lamenta. “O mobiliário 
urbano presta serviço para as pessoas, 
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Restrição de mídia exterior no Rio atinge zona sul e região central (foto); mercado reage
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