
Setor de outdoor deve perder receita 
 
A entrada do mobiliário urbano afetará em cheio uma indústria que recebe investimentos 
publicitários de cerca de R$ 62,7 milhões, segundo dados do Projeto Intermeios, do jornal "Meio & 
Mensagem". São os cerca de 6 mil outdoors espalhados pela cidade. Ao colocar mais 14 mil faces 
publicitárias nas ruas, o projeto de mobiliário urbano fará concorrência direta com os grandes 
cartazes de propaganda. 
 
Entre os profissionais tanto de empresas de mobiliário urbano quanto de outdoors está claro que 
não há espaço para todo mundo nesse mercado. "Os investimentos em publicidade não crescerão 
à mesma velocidade que o números de faces. Anunciante hoje é ave rara", diz Júlio Albierri, 
diretor da Plamarc. 
 
Segundo Issao Minami, professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, mesmo que 
houve verba suficiente para todas as placas, o resultado não seria positivo. "Hoje, os paulistanos 
já sofrem de estresse visual. Portanto, é preciso avaliar a eficiência que esses anúncios teriam." 
 
Mas um polêmico projeto de lei aprovado recentemente pela vereadora Myryam Athie (PPS) 
parece andar na contramão na diminuição e valorização das faces publicitárias. O projeto 406/02 
permite, por exemplo, que edifícios sejam "envelopados" por anúncios, ou seja, que adesivos 
sejam fixados em toda a sua estrutura. Ou que até 50% dos tapumes de obras sejam cobertos 
por anúncios. 
 
A indústria de outdoor, porém, vê pontos positivos no projeto. Para Luiz Roberto Valente Filho, 
presidente da Central do Outdoor (associação de empresas do setor), alguns pontos do projeto 
podem reduzir em até 40% o faturamento do setor com a instalação de distâncias mínimas entre 
as placas e da retirada delas de vias coletoras e locais. "De início, do ponto de vista comercial vai 
ser um baque. Mas depois os pontos vão se valorizar." 
 
Rubens Damato, presidente do Sindicato das Empresas de Publicidade Exterior, também está 
certo da concorrência que está prestes a chegar. "O mobiliário urbano vem e, se os outdoors não 
tiverem qualidade, vamos perder a briga."(CM) 
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