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EM PERSPECTIVA

Novas paisagens
Com a volta da publicidade no mobiliário urbano de São Paulo, a capital volta a chamar 
a atenção para a regulação de mídia exterior, sete anos depois da Lei Cidade Limpa

Por igor ribeiro iribeiro@grupomm.com.br

Na semana passada, a Ambev come-
çou a veicular as primeiras peças da 

campanha da Brahma “Movimento por 
um futebol melhor”, assinada pela Afri-
ca, no novo mobiliário urbano da cida-
de. Os anúncios já podem ser conferidos 

eNTiDADe
José Armênio de Brito Cruz
Presidente do Instituto dos Arquitetos do 
Brasil (SP)

“A Lei Cidade Limpa foi uma conquista 
da cidade de São Paulo. Conversas sobre 
sua flexibilização ainda não chegaram a 
nosso conhecimento. Se ocorrer, tem de ser 
aberta, com todas as partes historicamente 
envolvidas na questão. O risco de andar 
para trás sempre existe, portanto o diálogo 
deve reunir a sociedade paulistana e a 
comunidade, com técnicos e membros 
da população organizada, para que todos 
possam dar sua opinião. O pior que existe 
é ser tomado por sustos. Dessa forma, 
diminuímos o risco. Não devemos voltar 
ao que havia antes, quando a poluição 
visual era um absurdo, pois há, agora, 
uma valorização da paisagem urbana e da 
arquitetura. Como não temos paisagens 
naturais, as grandes atrações da cidade 
são suas obras, seus espaços públicos, 
seu centro histórico, seus parques e 
praças. Não acredito num meio-termo. O 
mobiliário com propaganda pode haver, 
é uma nova condição. Mas não vai poder 
estar acoplado a edifício, que não é suporte 
para propaganda. O que pode ser discutido 
é exposição de marca em telas de proteção 
nas fachadas de edifícios em reforma.”

Dê sua opinião
Esta discussão continua na seção  

Em Perspectiva da editoria de Mídia do 
meioemensagem.com.br

veículo
Pedro Barbastefano Júnior
Sócio-diretor da Meta29

“O movimento Cidade Limpa foi 
supereficiente, mas por outro lado existe a 
necessidade de regulamentação do setor 
numa metrópole desse tamanho, com 26 
milhões de pessoas. A gente vê grandes 
cidades regulamentadas no mundo inteiro, 
com bons resultados estéticos. Há saídas 
do conceito original da Lei Cidade Limpa 
que contribuiriam para a sociedade. A 
prefeitura está estimulando isso agora, 
mas de forma ainda tímida. Artes plásticas 
em grandes murais e painéis internos 
são um caminho maravilhoso. Não é 
nenhuma novidade, não é a reinvenção da 
roda, existe desde os muralistas mexicanos 
na década de 1960. Claro, não queremos 
aquela coisa agressiva de antes, quando 
o sujeito colocava um painel, vinha outro 
na semana seguinte e colocava um maior 
atrás, e depois vinha outro com o maior 
do mundo atrás. A Lei Cidade Limpa veio, 
infelizmente, para romper, mas fez uma 
reorganização necessária. É um valor 
agregado que não era enxergado em curto 
prazo. Queríamos muito aquela coisa de 
expor a marca de forma gigante, mas hoje o 
setor concorda que não contribui em nada.”

PreFeiTurA
Gustavo Partezani
Diretor de desenvolvimento da SP 
Urbanismo

“Vale, em primeiro lugar, reforçar 
que não está acontecendo nenhuma 
‘flexibilização’ da Lei Cidade Limpa no 
processo do mobiliário. Desde os primeiros 
pensamentos sobre a ordenação da 
paisagem urbana na cidade era indicado 
que o anúncio publicitário aconteceria 
exclusivamente no logradouro público 
por meio do suporte do mobiliário, gerido 
pelo município, com reversão total para 
tratamento e evolução da ambiência dos 
espaços públicos na cidade. A Lei Cidade 
Limpa já previa a vinculação de publicidade 
nesse tipo de mobiliário urbano. A Lei 
Cidade Limpa está completamente 
consolidada na cultura da sociedade 
paulistana. O uso da mídia exterior foi 
regulamentado no corpo da lei e muito 
bem aceito pela cidade. Neste sentido, 
uma movimentação de mudança é 
inexistente ou desconsiderável. A lei prevê 
diferentes fases para a definitiva ordenação 
da paisagem urbana, onde a questão dos 
anúncios foi a primeira, e a prefeitura está 
amplamente empenhada em implantar esta 
sequência de ações.”

cidade em equipamentos públicos, que 
prevê ainda a instalação de totens e re-
lógios, além de reformas de prédios his-
tóricos e obras de arte. Só em pontos de 
ônibus deve-se gastar em torno de R$ 636 
milhões em três anos.

em pontos de ônibus do Itaim Bibi, Jar-
dim Paulista, Perdizes e Moema e repre-
sentam o retorno de mídia exterior à ci-
dade, onde estava proibida desde a pro-
mulgação da Lei Cidade Limpa. Esse é só 
um dos formatos que permitirão publi-

comerciAlizAção
Rodolfo Torrezan
Supervisor de mídia da Out There

“Muito do nosso network de penetração no 
mercado local é internacional e a tendência 
em ter marcas estrangeiras vindo para o Brasil 
é grande, pois virão Copa das Confederações, 
Mundial de Futebol, Olimpíada, Jogos da 
Juventude e, talvez, a Expo 2020. Logo, temos 
certeza de que muitos estrangeiros virão e o 
único jeito de impactá-los é mídia exterior. 
O turista chega meio perdido, não fala a 
língua, não conhece a cidade, não compra 
jornal nem revista. É o out-of-home, em 
suas mais diversas formas, que atinge esse 
público. É a única mídia que penetra no 
coração da cidade e fala com todo mundo. 
É, portanto, muito favorável que a cidade de 
São Paulo, como a mais importante do Brasil, 
volte a se abrir a esse tipo de mídia, agora de 
maneira muito mais organizada. É preciso 
ter mais players envolvidos para evitar um 
monopólio. Tirar a organização do setor da 
mão de vários fornecedores independentes, 
passando a uma empresa centralizada, 
coordenada pela prefeitura, é favorável e 
segue um modelo internacional, garantindo 
alinhamento estético da cidade com a 
publicidade. E espero que isso continue 
evoluindo, de forma democratizada.”

Mesmo que a capital paulista tenha sido 
a mais afetada, foi notória a queda nacio-
nal na receita publicitária do setor quan-
do a Lei Cidade Limpa passou a valer, em 
2006. No ano seguinte, toda mídia exterior 
caiu 16,3%, com painel perdendo 49,8% e 
outdoor, 15,7%, segundo o Projeto Inter-
-Meios. Nos anos seguintes, mesmo que 
outras cidades tenham seguido o mode-
lo paulistano, o mercado se estabilizou e 
passou a colaborar no crescimento do bo-
lo. Em 2012, avançou 6,35% na compara-
ção com o ano retrasado, conquistando 
R$ 912,5 milhões de investimentos. Out-
-of-home, mobiliário urbano e outdoor 
se destacaram, crescendo 22,2%, 7,38% e 
4,64%, respectivamente. É, portanto, um 
setor que volta a se expandir, agora de ma-
neira mais responsável e organizada.

São Paulo mais uma vez dá exemplo de 
regulação em mídia exterior e todo o País  
volta seus olhos para os diferentes interes-
ses de mercado na região. Além de polui-
ção, o ar paulistano está carregado de ex-
pectativa sobre os formatos a serem uti-
lizados nos equipamentos já comerciali-
zados e sobre a abertura a outras marcas 
e agências na nova paisagem urbana. Co-
mo os diferentes players de mídia exterior 
têm debatido esse cenário? É possível que 
a retomada do mobiliário urbano seja o 
começo de uma flexibilização da Lei Ci-
dade Limpa? Meio & Mensagem conferiu 
a opinião de representantes de arquitetos 
e urbanistas, mercado e poder público.
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1554, p. 35, 8 abr. 2013.




