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A Alemanha surgiu na sexta-feira como o crítico mais barulhento aos controvertidos planos de 
permitir a divulgação de produtos em programas de televisão feitos na Europa. As autoridades 
reguladoras da União Européia (EU) querem afrouxar as restrições à promoção de marcas para 
que as redes de TV tradicionais possam recorrer a uma fonte lucrativa de receitas adicionais. 
 
O crescimento da internet e dos canais digitais e o hábito dos telespectadores de "pularem" os 
comerciais, estão fragmentando as audiências e ameaçando a principal fonte de receita das redes 
de TV tradicionais, que é a veiculação de anúncios. 
 
Mas o governo alemão teme que os programas possam se tornar dependentes demais da 
propaganda e do tipo de televisão ao estilo americano, com muitos comerciais. 
 
O mercado de merchandising, em que uma marca aparece em um programa em troca de serviços 
ou dinheiro, esteve avaliado em US$ 3,5 bilhões em toda a mídia americana em 2004, segundo o 
instituto de pesquisa de mercado PQMedia. 
 
O alerta alemão é um dos primeiros sinais das dificuldades com as quais se deparam os esforços 
de relaxamento das regras européias de propaganda na TV. O parlamento europeu já demonstrou 
preocupação com o pedido liderado pela Comissão Européia para a liberalização das regras que 
regem a divulgação de produtos na televisão. 
 
A Comissão também já provocou controvérsia ao pedir uma maior flexibilidade do tempo 
destinado aos intervalos comerciais e uma ampliação de certas regras para as novas mídias, como 
a TV baseada na internet e a TV vista por teletone celular. 
 
A posição inicial da Alemanha sobre a divulgação de produtos, apresentada na semana retrasada 
em Bruxelas, em uma reunião dos ministros da Cultura da UE, é importante porque uma decisão 
final poderá ser tomada com a UE sob presidência alemã, no ano que vem. Isso daria ao governo 
alemão um papel poderoso na determinação de quaisquer mudanças. 
 
Eberhard Sinner, representante alemão na reunião, disse que a divulgação de produtos pode ser 
prejudicial aos telespectadores e ameaçar a independência dos produtores de programação. 
Escândalos sobre a divulgação ilícita de produtos em programas bastante populares na Alemanha 
estão contribuindo para essa resistência. 
 
Sob as regras atuais, as redes de TV européias podem veicular material produzido nos Estados 
Unidos com promoção de marcas mas, na maioria dos casos, não permitem que as produções 
européias façam o mesmo. Exemplos de merchandising incluem a predominância dos automóveis 
da marca Ford no seriado "24 Horas", e de bebidas da Coca-Cola no reality-show "American Idol". 
 
Viviane Reding, comissária de Mídia da UE, quer que a prática seja permitida em todos os 
programas de ficção, exceto aqueles voltados para o público infantil. 
 
Algumas redes que exibem comerciais, como a ITV do Reino Unido, receberam bem a proposta. 
Mas outras alertam que isso poderá não ser a "festa" prevista, com o merchandising de produtos 
não conseguindo na Europa o mesmo sucesso dos EUA. 
 
Elas alertam que os anunciantes poderão simplesmente deixar de produzir os comerciais 
tradicionais e mudarem para o merchandising, o que também acabaria afugentando os 
telespectadores. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 29 maio 2006, Tendências & Consumo, p. B6. 


