
Grã-Bretanha estabelece regras para volume de comerciais 
 
Na Grã-Bretanha, os órgãos reguladores tomaram medidas este mês para baixar o volume dos 
comerciais de TV. O Broadcast Committee of Advertising Practice, comissão que estabelece 
normas para o setor, adotou nova regra segundo a qual os anúncios pela televisão não devem 
ser "excessivamente barulhentos nem estridentes".  
 
Isso pode parecer direto e claro. Mas medir o barulho dos comerciais é complicado, segundo os 
órgãos reguladores, e é assim que algumas emissoras se livraram, divulgando anúncios que o 
vizinho do lado pode ouvir. Muitas campanhas, segundo a comissão, usam uma técnica de 
gravação chamada audio compression (compressão de áudio ou compressão sonora). Essa 
técnica diminuiu a gama de sons em uma marca de 30 segundos. Desse modo, a publicidade 
pode permanecer dentro das normas anteriores, que em geral a impedem de ter um volume 
mais alto do que o volume máximo de um programa. Mas um filme de longa metragem, por 
exemplo, pode ter uma ampla gama de níveis de sons, que vão de um sussurro a uma 
explosão. Caso uma publicidade vá ao ar no mesmo nível de volume de uma explosão, o 
telespectador pode esquecer a tranqüilidade.  
 
As novas normas britânicas levam em conta isso, alegando que "as emissoras devem 
minimizar o incômodo que os desequilíbrios sonoros percebidos podem causar, tendo em 
mente que a audiência muitas vezes precisa ajustar o volume de seus aparelhos de televisão 
durante os intervalos comerciais. Os órgãos reguladores das emissoras de rádio e televisão, 
como a Federal Communications Commission dos Estados Unidos, há muito são orientados 
para manter os comerciais em um nível razoável de decibéis.  
 
Mesmo assim, os consumidores ainda se queixam que os filmes publicitários têm sons mais 
altos que os programas. As regras britânicas aconselham as emissoras a utilizar um 
equipamento chamado loudness level meter (medidor de nível de barulho) para garantir a 
obediência às normas. Esse aparelho monitorar "o volume subjetivo", ou seja, o nível de áudio 
que o ouvido percebe em um programa com uma vasta gama de sons. Segundo a comissão, 
esse equipamento é a melhor maneira de lidar com o problema. Os canais de televisão que 
escolherem não investir no aparelho terão que baixar o som durante os comerciais. As 
emissoras que confiam em equipamentos mais antigos, que medem os níveis de pico de 
barulho, foram avisadas para manter o volume dos anúncios vários decibéis abaixo do nível 
máximo do programa.  
 
Advertências  
 
E o que acontecerá com as emissoras cuja publicidade continuar estridente? Há vários anos a 
Advertising Standards Authority, instituição que investiga as queixas sobre a publicidade 
britânica, advertiu duas emissoras, Five e ITV, sobre o que julgava violações dos parâmetros 
anteriores. Ainda assim a autoridade recebeu mais de 100 queixas dos consumidores no ano 
passado. Em teoria, a autoridade pode encaminhar casos para Ofcom, órgão regulador 
britânico que pode impor sanções. Entretanto, tal medida raramente ocorre em casos 
envolvendo publicidade.  
 
Lynsay Taffe, consultora normativa da Advertising Standards Authority, espera que o bom 
senso prevaleça. "Suponho que terão que ser responsáveis o suficiente para não espantar as 
pessoas que assistem a um filme baseado em Jane Austin (autora de Orgulho e Preconceito) 
ou algo assim", diz.  
 
Mas os consumidores têm como reagir. Podem mudar de canal ou adquirir um gravador digital 
de vídeo que lhes permita "pular" os anúncios ao assistir programas gravados. Várias 
empresas, incluindo a Dolby Laboratories, também fabricam equipamentos que amortecem os 
níveis de volume na televisão. E ainda existe outra solução: o botão "mute".  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 23, 24 e 25 maio 2008, Empresas & Negócios, p. 
C8. 


