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Nos próximos anos, a MTV Brasil deverá ter em sua grade de programação cada vez mais 
campanhas próprias de responsabilidade social. Anualmente, a emissora tem investido mais de 
R$ 3 milhões com iniciativas sustentáveis. "Somos um canal de TV aberta. Por isso, as ações 
representam grande investimento. Ainda assim, pretendemos inserir mais ações que supram 
as lacunas existentes em nossa sociedade", disse José Wilson Andrade da Fonseca, diretor 
geral e superintendente da MTV Brasil, durante a Conferência Internacional do Instituto Ethos 
2009, realizada semana passada em São Paulo, que debateu questões em torno do "Rumo a 
uma nova economia: a transformação das pessoas, das empresas e da sociedade". 
 
Segundo Fonseca, até o final do ano a MTV também disponibilizará em sua página na internet 
ferramentas que estimulem de maneira mais direta a conscientização do jovem para a 
sustentabilidade. "Ao invés de só provocar o pensamento com campanhas, vamos inserir na 
internet microssites ligados ao tema e que esclareçam os caminhos de como ser uma pessoa 
socialmente responsável". 
 
Ainda que cerca de 90% dos jovens estejam conectados à internet, compartilhando 
informações e inseridos em redes sociais, o executivo disse que esse público ainda é 
extremamente individualista. "Esse é um paradoxo que chama a atenção da MTV. Procuramos, 
portanto, através de campanhas, quebrar esse fenômeno". 
 
Durante o evento, Rosa Alegria, vp do NEF - Núcleo de Estudos do Futuro da PUC-SP, 
destacou, porém, que tal comportamento refere-se à capacidade do jovem de cultivar a 
individualidade. "Desde que nascemos fomos tragados por uma matrix que nos faz externar 
algo que não é nosso. O jovem está em busca de uma individualidade, fato que difere do 
individualismo", disse. 
 
“Para ela, o marketing pouco explorou até o momento o fenômeno de ‘transformação’ das 
pessoas”, protagonistas, segundo Rosa, de uma revolução que vem à frente das mudanças 
empresariais, por exemplo. "Este é um campo inexplorado pelo sistema de marketing. Não 
podemos ignorar que antes de consumidores existem seres humanos que têm processos 
interativos e são movidos por valores individuais", explicou. 
 
Para a executiva, a propaganda investe naquilo que há de pior nas pessoas, criando 
necessidades inexistentes e tornando as pessoas infelizes. "Isso gera uma sociedade psicótica, 



capturada pela vontade desenfreada de ter coisas. É preciso que o marketing seja reinventado, 
bem como os princípios que regem a propaganda", enfatizou. 
 
De acordo com Rosa, em um período em que a comunicação deve se pautar pela verdade e 
transparência, a palavra "consumidor" não reflete mais a realidade do mercado. "As pessoas 
não são mais consumidores, mas sim as que interagem e criam em conjunto com as 
companhias. Essa linguagem deve ser modificada", salientou. 
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