
O jovem envelheceu? 
 
Eduardo Vieira 

A MTV perdeu a vanguarda da cultura jovem para a internet. Trocou os clipes pelos reality 
shows. E tenta mudar para não se tornar uma emissora ultrapassada 
 
A Music Television (mtv), canal de televisão que revolucionou a maneira de se comunicar com 
os jovens nos anos 80, está passando por uma espécie de crise de identidade pré-balzaquiana. 
Perto de completar 26 anos de vida, a emissora enfrenta a maior crise de sua história. Os 
videoclipes, que fizeram o sucesso da MTV no passado e ajudaram a lançar artistas como 
Madonna e Michael Jackson ao estrelato, foram removidos da programação devido à baixa 
audiência.  

A popularidade de seu principal evento, o Vídeo Music Awards, despencou nos Estados Unidos. 
Em 2006, ele registrou a menor audiência dos últimos dez anos, 30% a menos que 2005. As 
receitas publicitárias da MTV também caíram, cerca de 20% nos últimos três anos. E a 
emissora, que antes era o maior símbolo da cultura jovem, deixou de ser vanguarda. Saiu do 
trono da inovação para dar lugar a um concorrente difícil de superar: a internet. 

A crise da MTV começou com o advento da web 2.0, como é conhecida a geração dos sites da 
internet que surgiu após o ano 2000, depois do estouro da bolha da Nasdaq, a bolsa de valores 
das empresas americanas de tecnologia. Fazem parte dessa geração nomes como Google, 
KaZaA, YouTube e Flickr. Na web 2.0, o conteúdo das páginas eletrônicas é produzido ou 
compartilhado pelos próprios internautas. Os maiores expoentes da web 2.0 são sites de 
músicas e vídeos - justamente os maiores ativos da MTV.  

Isso detonou uma revolução nesses dois segmentos. Nos últimos anos, ouvir e trocar músicas 
pela internet se tornou uma mania. Uma pesquisa do Instituto Gallup revelou que 60 milhões 
de pessoas trocam músicas na web nos EUA. Esse fenômeno tornou possível a criação de 
aparelhos como o iPod, que já teve mais de 100 milhões de unidades vendidas pela Apple. E 
pôs em xeque o modelo de negócios das gravadoras, baseado na venda de CDs e na promoção 
de clipes na MTV.  

Um fenômeno parecido aconteceu com os vídeos. Após a criação do YouTube, em 2005, as 
pessoas passaram a armazenar e compartilhar filmes caseiros e programas de TV na internet. 
Foi um duro golpe no modelo de negócios da MTV. Dos 100 milhões de vídeos vistos por dia no 
YouTube, cerca de 20 milhões são clipes. "Com o YouTube, a MTV deixou de ser o lugar para 
assistir a videoclipes", afirma Nitin Gupta, analista do instituto de pesquisas Yankee Group nos 
EUA. "Os jovens hoje acompanham os vídeos pela web. E na hora que querem."  

É um cenário complicado para a MTV. Principalmente porque a perda de terreno para os 
competidores da internet tem a ver com uma mudança profunda na cultura jovem. A MTV, no 
passado, era sinônimo de vanguarda. Alguns dos diretores mais inovadores de Hollywood, 
como Spike Jonze (Quero Ser John Malkovich) e Michael Gondry (Brilho Eterno de uma Mente 
sem Lembranças), começaram a carreira dirigindo clipes na emissora. Precursora dos 
programas sobre celebridades, ela foi pioneira ao escancarar a vida das estrelas da música 
para o público.  

Ao criar os videojóqueis (VJs), colocou adolescentes para apresentar programas feitos sob 
medida para outros adolescentes. E influenciou toda uma geração nos anos 80 e 90. Os 
especialistas afirmam que a MTV até ajudou a levar Bill Clinton à Casa Branca em 1992, 
quando o então candidato à Presidência dos EUA participou do programa The Real World - e lá 
teria conquistado parte significativa do eleitorado jovem.  

 



Esse cenário não existe mais. Para a geração educada pela MTV há 20 anos, a internet é 
importante, mas apenas um complemento de sua vida. Serve para acessar a conta bancária, 
ler notícias no escritório, ou, quando muito, consultar o preço de uma TV numa loja virtual 
antes de comprá-la numa loja de verdade. Na maior parte do tempo, as tarefas do dia-a-dia 
dessas pessoas são feitas da maneira comum: pessoalmente ou por telefone. Para os 
adolescentes, essa lógica não funciona. 

Eles nasceram e cresceram na era da internet. Fazem tudo em rede. Conversam pelo 
Messenger, combinam a balada por torpedos no celular e compartilham a vida com os amigos 
no Orkut. Seus pais representavam a geração do videoclipe, em que o programa de domingo à 
noite era se reunir na frente da TV para esperar o lançamento mundial do novo vídeo dos 
Backstreet Boys na MTV. Já os adolescentes de hoje fazem parte de uma geração digital - em 
que a separação entre o mundo real e o virtual é praticamente imperceptível.  

A MTV é vítima dessa mudança cultural. Ela prosperou durante décadas porque sua 
programação, apesar de feita por adultos, parecia fruto da imaginação de um jovem de 16 
anos. Hoje, a emissora tenta distribuir conteúdo na internet e nos celulares. O problema é que 
a programação dessas mídias é realmente feita por jovens de 16 anos. Mas a da MTV continua 
nas mãos dos adultos. "Pela velocidade com que a MTV se move na era da internet, parece 
que a programação é feita por Sumner Redstone, o homem de 83 anos que manda na 
Viacom", afirma David Carr, jornalista do The New York Times, sobre o presidente do conselho 
da empresa proprietária da MTV.  

Mesmo assim, não se podem desprezar as mudanças da MTV. Por força da tradição e de 
alguns contratos com gravadoras, ela ainda veicula clipes em sua programação nos EUA. Já no 
Brasil, a empresa decidiu suspender definitivamente os vídeos. A medida entrou em vigor em 
janeiro deste ano. "Estamos em constante evolução. E concluímos que apostar em clipes na TV 
é um atraso", afirma Zico Góes, diretor de programação da MTV no Brasil. "O videoclipe não é 
mais vanguarda."  

Segundo Góes, os programas que substituíram os clipes tiveram um aumento de 20% a 30% 
na audiência do horário. No geral, segundo dados da própria MTV Brasil, a audiência da 
emissora cresceu 12% em 2006. Poderia ter sido muito mais se não fosse a baixa 
popularidade dos clipes.  

Para os especialistas, a MTV Brasil matou os clipes antes da matriz por causa da força do 
YouTube. A emissora passou a prestar mais atenção no site após a divulgação do vídeo da 
modelo Daniella Cicarelli, que também é apresentadora da MTV. O filme, em que ela 
supostamente faz sexo na praia com o namorado, Tato Malzoni, foi um dos mais vistos de 
2006. Ao pesquisar a popularidade do YouTube, os executivos da MTV descobriram que 60% 
da audiência do site no Brasil é formada por jovens de 12 a 29 anos. É exatamente esse o 
público-alvo da emissora.  

De acordo com um relatório do instituto de pesquisas Ibope NetRatings, esse público é o que 
passa mais tempo conectado com a web. Eles navegaram em média 28 horas e 30 minutos por 
mês no ano passado. Os outros internautas passam pouco mais de 17 horas on-line.  

A aposta da MTV para atingir o público da internet tem sido investir em reality shows. Nos 
EUA, eles já ocupam 80% da programação. O mais bem-sucedido é o Laguna Beach, em que 
jovens trocam idéias sobre a vida e os astros à beira do mar. Recentemente, o programa 
ganhou um braço na internet, chamado Virtual Laguna Beach. É uma espécie de clone do 
Second Life, o universo digital em que as pessoas vivem virtualmente. A MTV não planejou 
uma versão eletrônica do show. Foi forçada pela audiência, que a pressionou a investir em 
novas formas de conteúdo multimídia.  

Os executivos da MTV perceberam a migração da audiência para a internet. E estão tentando 
se adaptar a essa tendência. Em 2005, a MTV fez a primeira tentativa para entrar no mundo 
virtual. Tentou comprar o MySpace, a comunidade on-line mais popular entre os americanos, 



que reúne 100 milhões de usuários - mais que o triplo do Orkut nos Estados Unidos. Mas 
perdeu o negócio para Rupert Murdoch, dono do grupo de mídia News Corp. Ele levou o 
MySpace por US$ 580 milhões. Aos 75 anos, o empresário australiano desdenhou da MTV ao 
fechar o negócio. "Empresas que esperam que um passado glorioso as proteja das forças das 
mudanças movidas pelo avanço tecnológico vão fracassar. E cair", disse Murdoch.  

Com a perda do MySpace, a MTV mudou sua estratégia na web. Em vez de comprar empresas, 
decidiu lançar serviços próprios. O mais bem-sucedido deles é o Overdrive, um canal de banda 
larga lançado mundialmente no começo de 2006. Ele ganhou uma versão brasileira em agosto 
de 2006.  

Sua audiência cresceu 160% do ano passado para cá. É uma taxa extraordinária, mas ainda 
significa pouco, já que sua base de audiência é muito menor que os milhões de espectadores 
da TV. Outra iniciativa da MTV é o Urge, uma loja virtual de músicas semelhante ao iTunes, da 
Apple.  

O site funciona nos EUA desde maio do ano passado, mas não tem previsão de ganhar uma 
versão brasileira. Por aqui, a MTV está em negociações para criar uma emissora de rádio FM. 
"Queremos ser um canal completo, que ofereça conteúdo onde nossa audiência estiver", 
afirma Góes.  

O maior trunfo da MTV é ter uma marca forte e respeitada pelos jovens. "Nossos espectadores 
nos têm dito que querem mais que TV", afirma Christina Norman, presidente mundial da MTV. 
"Ouvi-los pode ser o segredo do sucesso." Ela demonstra levar a preocupação a sério. Há três 
semanas, Christina demitiu 250 funcionários. Afirma que vai contratar pessoas com 
experiência em música e vídeos. Na internet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHEGA DE CLIPES 
A audiência dos programas alternativos da MTV no Brasil foi quatro vezes 
maior que a dos videoclipes em 2006  

Programas de videoclipes Video Music Brasil  

 
54,4 mil residências (audiência)  217,6 mil residências (audiência)  
Fonte: Ibope  

 

Fonte: Época, n. 460, p. 60-62, 12 mar. 2007. 

 


