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15 minutos de fama na MTV
Opinião, informação e humor. 

A rede de televisão MTV estréia 
sua nova grade de programação 
em 2 de março. Com novos 
programas e novos VJs, trará 
mais música, programas com 
formatos curtos e de muita opi
nião. A partir de março serão 30 
programas e 14 horas de música 
ininterruptas em 11 faixas de 
clipes — isso tudo para inovar 
em 2009.

O programa 15 Minutos apre
sentado por Marcelo Adnet 
parece  ter agradado os respon
sáveis pela nova programação. 
Uma das principais apostas da 
emissora para a nova grade são 
os programas com formato cur
to, de no máximo 15 minutos 
de duração. Com a intenção de 
atingir os jovens que vivem na 
era digital e são consumidores 
sempre conectados, fazendo 
muitas coisas ao mesmo tempo, 
a nova grade investe nesse tipo 
de programa para acompanhar o 
ritmo desse público. 

Segundo Claudio Prado, di
retor comercial da MTV, os 
programas curtos da rede, como 
o 15 Minutos, terão no máximo 
quatro blocos de patrocínio. “É 
difícil colocar patrocínio em 

programas assim, mas a nossa 
sacada é colocar o patrocínio 
curto no meio do programa, 
mas sem atrapalhar, para que o 
programa siga com dinamismo” 
explicou Prado.

Outra novidade da MTV em 
2009 é a retomada de sua veia 
musical. A TV terá para este 
ano um aumento nas horas de 
músicas na programação, 50% 
a mais em relação a 2008. Das 
duas da manhã às 16h, os video
clipes serão a principal atração 
da rede. 

Para Claudio Prado, a perda 
da musicalidade na programação 
em anos anteriores foi mais uma 
estratégia do que uma realidade. 
Prado diz que para 2009 o foco 
mudou. “Agora, vamos embalar 
o horário nobre com programas 
musicais, queremos atingir for
madores de opinião para que a 
MTV mostre cada vez mais que é 
autoridade em questão de canal 
musical”, afirmou Prado.

Além de videoclipes, a pro
gramação também terá shows 
e documentários sobre música. 
No horário da meianoite, de se
gunda a quinta, séries nacionais 
e internacionais irão ao ar, con
tando com humor e inovação. A 

novidade fica por conta da série 
nacional Descolados, que será 
lançada entre junho e julho na 
programação.

Cris Lobo, diretora de pro
dução e programação da MTV, 
ressalta que o objetivo da emis
sora é trabalhar para um público 
jovem mais maduro. “Hoje em 
dia o jovem é jovem por mais 
tempo, e isso implica redirecio

narmos nossa programação”, 
afirma Cris.

A divulgação da nova grade 
de programação será feita por 
meio de diversas agências. Tam
bém haverá DVDs piloto com 
os programas, os cenários e os 
novos VJs.

Nos últimos anos a internet 
ganhou força entre os jovens 
e se tornou uma concorrente 

natural para canais como a MTV. 
A intenção da emissora, porém, 
é se aliar a esse rival. O novo 
site da rede de televisão vai ser 
reformulado e terá uma cara 
jovem e atual. Claudio Prado 
analisa o site como uma extensão 
da emissora, não um espelho da 
programação. “A gente não se 
sente competindo com a inter
net; apenas queremos a atenção 
dos jovens”, detalhou Prado.

Pra Cris Lobo, a questão 
de ter a internet como aliada 
é fundamental. “A intenção é 
usar o nosso novo portal para 
passar audiência da TV para 
internet e da internet para a 
TV”, esclarece Cris.

A MTV não tem a caracte
rística de embarcar no ritmo 
carnavalesco. Neste ano, con
tudo, a estratégia do núcleo 
comercial da emissora foi dis
tribuir máscaras imitando os 
cantores da Banda Kiss, que se 
apresentam no Brasil no mês 
de abril neste ano — mais uma 
iniciativa de relacionamento da 
emissora com os jovens, que em 
sua grande maioria participam 
ativamente da festa.

Com correspondentes es
palhados pelo mundo e uma 
equipe forte em São Paulo, a 
MTV planeja aliar a musicalidade 
“esquecida” nos últimos anos, 
com informação, opinião e muito 
humor, realocando significativa
mente sua programação.

Arthur Quezada

Nova grade de programação promete aumentar a faixa musical e programas de 15 minutos

Marketing esportivo

Rio projeta faturamento para a Olimpíada de 2016
A Olimpíada de 2016 vai ser 

uma parada dura para o Rio de 
Janeiro, que vai disputar os 106 
votos dos membros do Comitê 
Olímpico Internacional (COI) 
em 2 de outubro contra Chica
go, Madri e Tóquio. No dossiê 
entregue na última semana aos 
mandatários olímpicos, uma das 
maiores preocupações do docu
mento é deixar claro àqueles que 
vão votar que a Copa de 2014 
não será obstáculo para o Brasil 
captar patrocínio para dois anos 
depois receber os jogos no Rio 
de Janeiro.

Lembrando que o País tem um 
PIB de US$ 1,1 trilhão (nono do 
mundo) e o sexto maior mercado 
publicitário do planeta, o docu
mento afirma que uma eventual 
organização dos Jogos teria con
dições de arrecadar US$ 618 mi
lhões em receita de marketing e 
mais US$ 50 milhões em venda de 
produtos licenciados. Em termos 
de vendas de ingressos, a previ
são seria de 7 milhões de bilhetes 
com preço médio de US$ 36, re
sultando em uma receita total de 
US$ 360 milhões, baseandose no 
histórico de 81% do total vendido 
nas últimas edições olímpicas. 
Cerca de 55% dos ingressos cus

tariam menos de US$ 30 e outros 
31% abaixo dos US$ 20. “Essa 
é uma estimativa conservadora 
por conta do complicado quadro 
econômico que o mundo vive”, 
diz Leonardo Gryner, diretor de 
marketing do Comitê Olímpico 
Brasileiro. Para os Jogos Parao
límpicos, que estarão integrados 
no pacote de patrocínios, seriam 
disponibilizados 1,8 milhões de 
ingressos, ao custo médio de US$ 
7, com uma projeção de receita 
de US$ 19 milhões (74% do total 
vendido).

Da receita de marketing, há 
uma projeção para se disponibi
lizar dez cotas principais de pa
trocínio a US$ 30 milhões só para 

anunciantes brasileiros, outras 
dez de US$ 14 milhões para um 
segundo escalão, e 20 de US$ 130 
mil para fornecedores oficiais. 
Gryner explica que o objetivo 
da organização é de que mais 
da metade desses recursos seja 
de injeção de capital, enquanto 
o restante seja por via de per
mutas. Empresas que forneçam 
recursos, produtos ou serviços 
com valores inferiores ao míni
mo terão o estatuto de doadores 
e não poderão usar a condição 
em qualquer tipo de comunica
ção externa. No documento, há 
ênfase de todos os segmentos 
que serão prospectados  para os 
principais patrocínios, com vários 
competidores de peso. “Aqueles 
que fizerem a Copa e não quise
rem estar na Olimpíada terão o 
espaço ocupado pelos concorren
tes. O mercado pode muito bem 
absorver os dois eventos”, afirma 
Gryner, lembrando que os patro
cinadores internacionais do COI 
têm um peso muito maior dos que 
os locais. A candidatura brasileira 
também promete um intenso pro
grama de combate e prevenção ao 
chamado marketing de embosca
da e todas suas variantes piratas. 
“No Pan fizemos várias notifica

ções, mas nenhum caso precisou 
ir à Justiça”, recorda.

Outra propriedade que será 
colocada à disposição dos patroci
nadores são os hospitality centers 
na tradicional Vila dos Patrocina
dores, onde as empresas têm um 
espaço para eventos ou estandes 
corporativos. Além disso, áreas 
vip serão montadas em todos os 
locais de competição, com cada 
parceiro tendo sua cota. 

Até o momento, a candidatura 
carioca representou um investi
mento de R$ 80 milhões, tendo 
a maior parte vindo do governo 
federal em parceria com o Estado 

Setores prospectados para 
patrocínios e parcerias 

e a prefeitura do Rio de Janeiro. 
A Artplan foi a agência voluntá
ria na comunicação viabilizando 
a associação da Roda Gigante 
do Forte de Copacabana com 
a candidatura, enquanto a Em
bratel e a TAM também fizeram 
suas contribuições com serviços. 
Entretanto, caso o Brasil derrote 
suas adversárias na votação, que 
acontecerá em Copenhagen, ne
nhuma empresa que tenha ajuda
do na candidatura terá qualquer 
contrapartida. “O COI proíbe essa 
prática. Se o Rio vencer, tudo co
meça do zero”, avisa Gryner.

Robert Galbraith

Primeiro escalão: mineração, 
petróleo, telefonia fixa e móvel; 
alimentação, bancos, cerveja, se
guros, energia e serviços postais.
Segundo escalão: companhias 
aéreas, gás industrial e natural; 
transporte público, farmacêutico, 
celulose (papel), têxtil, saúde, 
aluguel de carros e construtoras.
Fornecedores: cuidados pes
soais, tintas, hotelaria, produtos 

elétricos e de encanação; confei
taria, manufatura têxtil, equi
pamentos esportivos, limpeza, 
logística, escola de idiomas, 
mobília, impressão, material 
de escritório, serviços digitais 
de dados, serviços jurídicos, 
serviços de imprensa, equipa
mento de golfe, manutenção, 
segurança e recrutamento e 
treinamento de voluntários.

Leonardo Gryner: um terço dos  
ingressos abaixo de US$ 20 
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