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Projeto de lei sobre propaganda nas ruas pode comprometer mercado de R$ 160 milhões. 
 
Um projeto de lei enviado pelo prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (PFL), à Câmara de 
Vereadores que traz nova regulamentação à publicidade de mídia exterior na capital, se tornou 
alvo de uma guerra entre publicitários e a administração municipal. Para o presidente do Sindicato 
das Empresas de Publicidade Exterior do Estado de São Paulo (Sepex-SP), Júlio Albieri Neto, a 
aprovação do texto da forma como está irá praticamente inviabilizar um mercado que em 2005 
faturou cerca de R$ 160 milhões na cidade de São Paulo. 
 
O projeto prevê a reordenação da paisagem urbana da capital, com a restrição a outdoors, faixas, 
telões eletrônicos (backlights e frontlights), cartazes nas fachadas dos estabelecimentos 
comerciais, os feitos em paredes laterais de prédios e propaganda em bicicletas, carros e trailers. 
A proposta também visa regulamentar até as vitrines das lojas dispostas nas ruas. 
 
O texto, com 57 artigos, foi enviado por Kassab à Câmara no dia 8 deste mês, mas a sua 
tramitação ainda não teve início na Casa. Após ser lido em plenário (uma espécie de rito dos 
legisladores municipais, que oficializa o início do trâmite da matéria) o texto terá de ser apreciado 
por três comissões de vereadores: a de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento e Política 
Urbana. Depois dessas análises, o tema ainda dependerá da aprovação dos integrantes da Casa e 
só será aprovado se tiver a maioria dos votos favoráveis. 
 
15 mil pessoas empregadas no setor  
 
Só na capital são cerca de 15 mil pessoas empregadas no setor. "A aprovação do projeto 
significará o fechamento das atividades, simplesmente isso", afirma Albieri Neto, do Sindicato das 
Empresas de Publicidade Exterior do Estado de São Paulo. O presidente do Sepex-SP afirma que o 
impacto negativo da medida será sentido também no comércio, indústria e serviços. "Nada poderá 
ser anunciado como mídia externa, é um retrocesso", afirma. 
 
Em nota, a Central do Outdoor, entidade que representa 1.200 empresas do meio outdoor no 
País, informa estar perplexa com o conteúdo do projeto. A entidade afirma que desde janeiro 
deste ano foi estabelecido um acordo entre a prefeitura e as entidades que representam o setor 
de mídia externa visando a retirada de peças ilegais. A nota cita ainda que o acordo foi executado 
com sucesso e que em momento algum as entidades foram chamadas para negociações a respeito 
do atual projeto. A entidade informa acreditar que a melhor solução é um incremento na 
fiscalização da mídia exterior, não o que considera veto ao trabalho dos profissionais. O Sindicato 
dos Publicitários também manifestou a sua oposição ao projeto. 
 
O principal questionamento é o referente ao artigo 18, que veta os anúncios em imóveis 
particulares ou públicos e em veículos. Na prática, elimina toda forma de publicidade externa 
existentes hoje e propõe que os empresários do setor direcionem suas criações e as adequem 
para os formatos existentes no chamado mobiliário urbano - composto de uma série de elementos 
de utilidade pública, como abrigos de transporte coletivo, relógios (tempo, temperatura e 
poluição) e lixeiras. 
 
Idéia é controlar uso do espaço público  
 
A principal meta da lei é controlar o uso do espaço público em relação à publicidade, segundo a 
diretora de Meio Ambiente e Paisagem Urbana da Empresa Municipal de Urbanismo da Prefeitura 
de São Paulo, Regina Monteiro. "São Paulo não tem uma cara, uma identidade. E não é possível 
que a quarta maior metrópole do planeta não melhore as condições do ambiente em que 
vivemos", afirma. 



Ela admite que a medida é extremamente impopular e poderá sofrer alterações quando analisada 
pelos vereadores da capital. Regina nega que o serviço ficará restrito a apenas algumas empresas 
e refuta a acusação de que isso só servirá para reverter verbas à administração municipal. "A 
Prefeitura não vai ganhar nada com isso, quem ganha é a cidade", diz. Questionada se os 
profissionais da mídia irão ter prejuízo, ela tergiversa. "Elas (as empresas) vão perder? Acho que 
sim, mas 98% da cidade vai ganhar com a medida", afirma. 
 
A proposta da Prefeitura é defendida pela Federação do Comércio de São Paulo segundo o 
presidente do Conselho de Habitação e Urbanismo da entidade, o arquiteto Alberto Botti. 
"Chegou-se a um ponto tal que as edificações de São Paulo estão escondidas e acabam por se 
anular pelo excesso de veiculações irregulares", afirma.  
 
Para ele, a normatização do projeto de lei da Prefeitura de São Paulo trará melhorias para o 
urbanismo. Botti afirma não acreditar que o setor passará por crise financeira numa eventual 
aprovação da matéria, como defendido pelos profissionais do setor. 
 
"É necessário que seja bem debatido (o projeto) para não haver incorreções e se estabeleça um 
limite em que ninguém saia ganhando, nem a administração, nem os profissionais do setor", 
orienta o arquiteto. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 23 jun. 2006, p. A-17. 


