
UMA NOITE DE
verão no sul da Califórnia, durante a
festa que se seguiu à cerimônia de en-
trega do MTV Movie Awards, prêmio
de cinema da emissora, Van Toffler,
presidente da MTV (na foto ao lado) fez
de conta que tudo correu conforme o
previsto e distribuiu sorrisos e apertos
de mão. Muita coisa deu mesmo certo:
o Coldplay tocou sua nova música em
meio a uma chuva de confetes colori-
dos; o Pussycat Dolls rebolou numa
coreografia digna de show de cassi-
no em Las Vegas,- e o apresentador da
noite, Mike Myers, fez um repeteco
do besteirol Quanto piais Idiota melhor.

Van Toffler estava aliviado. A sim-
ples realização da premiação já era
uma vitória. Às 4 horas da madrugada
daquele dia, ele recebera um telefone-
ma dando conta de que a cerimônia
poderia ser cancelada devido a um in-
cêndio no terreno vizinho aos estúdios



da Universal. "Quase tive uma úlcera",
diz Toffler. Ele está à frente da MTV, do
VH1, do GMT (Country Music Televi-
sion) e de outros canais derivados, além
do Logo, dirigido ao público de gays e
lésbicas. "Eles me disseram que, se o
vento mudasse de direção, teríamos
de cancelar a festa." A MTV só rece-
beu o sinal verde definitivo duas horas
antes de o programa ir ao ar, ao vivo.

Toffler tem 48 anos, pele bronzeada
e cabelo penteado para trás. Circula pela
festa com o carisma descontraído típico
de um sujeito descolado e bem-humo-
rado. Um dos trechos da premiação de
que mais gostou reuniu Seth Rogen e
James Franco, estrelas do filme Segu-
rando as Pontas. Em pleno palco, os dois
acenderam um objeto que parecia um
baseado. A cena causou um pequeno
rebuliço nos tablóides do dia seguinte.
Para tristeza de Toffler, no entanto, uma
parte considerável dos fãs da MTV as-
sistiram à cena pela internet - e muitos
deles não o fizeram no site MTV.com.

Como ele descobriria no dia se-
guinte, o MTV Movie Awards deste
ano foi visto por cerca de 3 milhões de
telespectadores, uma queda de 18% em
relação ao ano passado e cerca de me-
tade da audiência registrada em anos
anteriores. Em 2007, a Media Networks
Division, pertencente ao conglomerado
Viacom, grupo que inclui as emissoras
Nickelodeon, Comedy Central, BET e
também os canais da MTV, cravou um
aumento de 12% na receita. Mas a pres-
são sobre a MTV aumenta à medida que
a atenção dos telespectadores na faixa
dos 12 aos 24 anos migra para a inter-
net e os games. No primeiro semestre

deste ano, a audiência total do canal foi
de 920 mil telespectadores no horário
nobre, queda de 15% em relação a 2004.

Toffler enxerga boas oportunida-
des para a MTV em alguns territórios
inesperados, especialmente as mídias
digitais, e tem andado ocupado seme-
ando dezenas de projetos diferentes. As
perspectivas parecem positivas desde a
aquisição do Harmonix Music Systems,
em 2006, numa parceria que deu ori-
gem ao game RockBand. De acordo com
Michael Nathanson, analista da consul-
toria Sanford C. Bernstein & Co., a tran-
sação deverá gerar um lucro de US$ 700
milhões este ano. A MTV assinou ainda

mais um acordo com alguma outra em-
presa enquanto você lê este parágrafo.

A rigor, pode parecer que a MTV
esteja fazendo apostas em todo o cas-
sino para ver o que funciona - e é mais
ou menos isso o que está acontecendo
mesmo. "A MTV floresceu numa cultu-
ra de formatos curtos e experimentais,
e isso funciona muito bem no mundo
digital", diz Toffler (um dos nomes por
trás de programas como Jackass e Bea-
vis andButt-Head). "O lado bom de cres-
cer no segmento de TV a cabo, e não no
cinema, é que um erro na indústria do
cinema pode se transformar numa des-
graça completa. Ao longo da nossa his-

um acordo com Jerry Bruckheimer,
produtor de Hollywood, para produzir
outros games. O canal acaba de lançar
a versão beta da loja online Rhapsody
America, realizada em parceria com
a RealNetworks e a Verizon Wireless.

Em agosto, a MTV juntou-se à rede
de buscas e anúncios Zvents com o obje-
tivo de produzir uma série de sites seme-
lhantes ao Yelp, de relacionamento, em
25 cidades que abrigam grandes univer-
sidades. Há ainda um acordo com a re-
vista Vice para produzir vídeos online;
um contrato para transformar Invinci-
ble, revista de HQs alternativos, em uma
série de animação digital para celulares;
e uma parceria com Craig Brewer, dire-
tor do filme Ritmo de um Sonho, para criar
uma nova série que seria distribuída por
redes sem fio ou pelo iTunes. E é bem
provável que a emissora já tenha fechado

tória, fizemos um monte de programas
que não deram certo, mas talvez você
nem se lembre deles. É preciso arriscar."

Há uma ironia, no entanto: no caso
das mídias digitais, a MTV ganhou
notoriedade por causa de um risco que
preferiu não correr. Ficou famoso o epi-
sódio de 2005 no qual a empresa perdeu
a oportunidade de comprar o MySpace
(o equívoco teria custado a cabeça do ex-
presidente da Viacom, Tom Freston). A
MTV já cometeu outros equívocos. O site
Overdrive, de vídeos online, nunca che-
gou a funcionar como produto indepen-
dente (ainda que a tecnologia usada nele
sirva hoje para alimentar outros sites de
vídeo da MTV), e a loia virtual de músi-



y

anos era como se a MTV mudasse de es-
'gia no mundo digital com a mesma
dez com que a banda Journey tro-

cava de vocalista - e sem prestar aten-
ção aos desejos do público americano.

/ Segundo Toffler, desde o ano pas-
sado a estratégia é buscar maneiras de
explorar até o fim as minas profundas
existentes nos nichos da cultura pop, e
não mais construir plataformas abran-
gentes e genéricas. Toffler argumenta
que os hábitos de consumo de mídia
dos atuais telespectadores da MTV são
bem diferentes das platéias que os an-
tecederam. A MTV costuma se referir
a seu público, com idade entre 12 e 24
anos, como "geração P" (de programa-
dores), uma vez que esse pessoal de-
seja personalizar o entretenimento de
acordo com necessidades individuais.

"Há cinco anos, todo mundo ado-
rava The Osbournes", diz Brian Graden,
presidente do setor de entretenimento
do MTV Networks Music Group. "Mas
a única maneira que o telespectador
tinha de manifestar seu agrado era as-
sistindo ao programa. Agora, quere-
mos que as pessoas possam reeditar a
série e assisti-la de formas diferentes."

Bom exemplo da estratégia é o site
dance.mtv.com, inspirado no programa
America'sBestDance Crew. O site permite
que bailarinos amadores façam uploads
de vídeos nos quais exibem suas core-
ografias. Já o site mysupersweetparty.
com, baseado no programa My Super
Sweetló, abre espaço para que os usu-
ários façam um planejamento de suas
festas de debutante e publiquem listas
nas quais pedem presentes e vestidos.

As páginas mais bacanas são exibidas
a televisão a cada semana. "Eles usam

os títulos menos conhecidos de uma
maneira muito inteligente", afirma
Vanessa Newkirk, diretora da Spark
Communications, agência de publici-
dade que integra o grupo Publicis. "A
idéia de fazer marketing em cima da
possibilidade de aparecer na televisão
é uma bela sacada para atrair público."

AUDIÊNCIA EM ALTA
ATUALMENTE A MT V TEM CERCA
de 50 sites como esses, chamados de
sites verticais. Todos seguem o mesmo
modelo. Aproveita-se uma idéia para
explorá-la com tecnologias já existen-
tes na web 2.0. Em seguida, os sites são
usados para fazer marketing ou então
são eliminados, dependendo de seu
desempenho. O investimento é baixo.
A equipe de Gaurav Misra, vice-presi-
dente de programação, desenvolve sites
verticais em menos de seis semanas a
um custo inferior a US$ 50 mil. O pre-
ço deve-se, em parte, à terceirização do
trabalho para empresas russas, argen-
tinas, israelenses e indianas. Judy Mc-
Grath, presidente da MTV Networks e
chefe de Toffler, diz: "A gente não precisa
ter idéias mirabolantes o tempo todo".

Do ponto de vista tecnológico, o
projeto mais ousado da MTV é o Vir-
tual LowerEastSide, simulador online
do famoso bairro nova-iorquino que
inclui versões virtuais da loja Ameri-
can Apparel e de boates nas quais os
usuários poderão assistir a shows de
bandas jovens, como a Jonas Brothers,
ao lado de milhares de outros avatares.
"Há dezenas de possibilidades de lucro",
diz Jeff Yapp, vice-presidente executivo
de produtos relacionados a programas
da MTV. "O usuário que passar pela
porta da American Apparel verá um
tipo de propaganda, aquele que entrar
na loja terá contato com outro tipo, e
quem comprar produtos virtuais terá
uma experiência totalmente diferente."

Por enquanto, os resultados da es-
tratégia da MTV para à internet têm

sido positivos. De acordo com a comS-
core, empresa que faz medições de au-
diência online, o número de usuários
individuais dos sites da MTV Networks
cresceu 13% no primeiro semestre des-
te ano, e o tempo médio gasto nos sites
aumentou 20%, chegando quase a
meia hora. O volume crescente de visi-
tantes garantiu contratos com vários
anunciantes. "A MTV está deixando
de ser uma marca de TV com um bra-
ço na internet para se transformar
num negócio integrado", diz o analista
Andrew Frank, do instituto Gartner.

"O interessante de nossa cultura in-
terna é a possibilidade de correr atrás da
inovação sem ter de esperar por indícios
claros do rumo que as coisas vão tomar",
diz Toffler. "Por isso preparamos mais
games, mais mundos virtuais, mais sites
verticais. E ainda vamos experimentar
umas cinco ou dez coisas novas. Talvez
algumas se transformem num sucesso
ainda maior queRockBand." É um sonho
alto. Produzido pela Harmonix, o game
RockBandíoi lançado em novembro de
2007 e já vendeu 3,4 milhões de cópias
nos Estados Unidos. O jogo tem joysti-
cks de plástico, com formatos de instru-
mentos, e permite ao usuário tocar mú-
sicas com o acompanhamento de uma
banda. Segundo Toffler, o truque secreto
está na venda de músicas por unidade, a
cerca de US$ 2 cada. Já foram vendidas
21 milhões de músicas. Já a aquisição da
Harmonix, negócio de US$ 175 milhões,
foi resultado das recomendações de Tof-
fler e Yapp à Viacom. Toffler vaticina:
"Esperamos que, em breve, esse negócio
passe a render US$ l bilhão por ano." m
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