
Cadê o videoclipe? 
Canais jovens e gravadoras apontam redução no volume de videoclipes lançados no país. O 
que para alguns é o início do fim de uma era é apontado por outros como um ajuste à nova 
realidade da indústria da música. 

pção de conteúdo 
barato, mas com apelo 
de audiência dentro do 
segmento jovem, o 
videoclipe já não supre 

a grade dos canais jovens com a 
mesma força que há alguns anos. 
Pelo menos não o videoclipe dos 
grandes artistas nacionais. 

Segundo Rodrigo Lariú, gerente 
de produção do canal PlayTV, ainda 
não dá para dizer que há escassez 
de videoclipes. "Ainda dá para 
fazer programação bacana com 
clipes, mas o filé mignon são os 
internacionais", diz. Mario Ribeiro, 
diretor de programação do canal, 
lembra que a PlayTV conta 
com 17 horas diárias de 
programação de clipes. 

Já a MTV preferiu reduzir o 
espaço dedicado aos clipes, o que 
vem acontecendo há alguns anos, 
desde que percebeu a tendência na 
redução de filmes. Segundo André 
Mantovani, diretor de canais da 
Abril, a produção de clipes por 
parte das gravadoras nacionais 
caiu a 30% do que era há poucos 
anos. Há dez anos, a MTV recebia 
aproximadamente 50 novos clipes 
por semana. "Hoje o número caiu 
para 15". O impacto da queda na 
produção de clipes é mais sentido 
na MTV, que optou por preencher a 
grade com outra programação. 
Segundo Mantovani, o custo de 
produção de programas é 
significativamente maior que o 
custo de exibição de clipes. "Nos 
acusam de abandonar a música, 
mas a gente liga pra música sim. A 
música está fazendo falta", explica 
o executivo. 

Para ele, o problema 
está na mudança no 
modelo de negócios pela 
qual a indústria passou 
nos últimos anos. As 
gravadoras, conta, não 
investem mais tanto, 
porque a venda de 
discos caiu. "A última 
grande banda é o Skank. 
Hoje as maiores são as 
bandas emo, que trazem 
alguma audiência", diz. Essa mudança 
nos modelos de negócios afeta não 
apenas a exibição de clipes. Segundo 
Mantovani, a MTV tem encontrado 
dificuldades para viabilizar a produção 
dos Acústicos MTV. Isso porque parte 
da verba para o financiamento vinha da 
venda de CDs e DVDs, já que as 
gravadoras pagavam para usar a 
marca. A emissora planeja lançar um 
novo Acústico MTV este ano, mas 
buscando outro modelo de 
financiamento. A ideia é ter um 
patrocinador para todo o pacote, 
aparecendo nos intervalos comerciais e 
tendo sua marca nos CDs e nos DVDs. 

Segundo Gian Uicello, responsável 
por conteúdos em novas mídias na 
Warner Music, as gravadoras não estão 
abandonando a produção de clipes. "0 
investimento em clipes não diminuiu. 
Pelo contrário, estamos investindo no 
aumento do acervo de vídeo digital. 
Hoje vemos que podemos explorar isso 
comercialmente", diz Uicello. Segundo 
ele, as gravadoras estão trabalhando 
com carteiras menores de artistas 
nacionais, o que justifica a redução no 
volume de clipes. Para o executivo da 
Warner, o clipe não só não morreu, 
como tem futuro. "No passado, a função 
era apenas de marketing, divulgação do 

artista. Hoje, além da exibição 
nos canais (que pagam pela 
veiculação), há a venda à la 

carte para download em celulares, 
no site Baixa Music ou exibição no 
TerraTV (que também paga pelo 
conteúdo)", explica. 

Se, por um lado as grandes 
gravadoras entregam menos clipes, 
porque trabalham hoje com uma 
carteira significativamente menor 
de artistas, por outro lado o cenário 
independente começa a ter nomes 
mais expressivos. Uicello lembra 
que a redução nos custos de 
produção audiovisual caíram 
radicalmente, abrindo espaço para 
o aumento de volume de produção 
por parte dos independentes. 
Nomes que já fizeram parte do 
elenco das majors hoje fazem 
parte do cenário independente, 
como a banda Pato Fu ou a cantora 
Gal Costa. 

Mônica Ramos, fundadora e sócia 
da Deck Disc, uma gravadora 
independente que conseguiu ter 
nomes novos com destaque como a 
cantora Pitty em seu elenco, é 
categórica: "O videoclipe nunca vai 
morrer". Para ela, o que está 
morrendo é o investimento no artista 
brasileiro. "A Deck Disc é a gravadora 
que mais investe em artistas 
brasileiros, sempre produzindo clipes. 



É a forma de tornar os nossos 
artistas conhecidos". 

Segmentação do nicho 
Os canais que abrem mais 

espaço à música concordam que os 
independentes estão investindo mais 
em clipes. 0 problema, apontam, é 
que estes artistas não trazem o 
mesmo retorno. Segundo a MTV 
Brasil, hoje a maior parte dos clipes 
que chegam na emissora são de 
bandas independentes. Dos 15 clipes 
que chegam à emissora por semana, 
aproximadamente dez são indies e 
cinco são das gravadoras majors. Há 
dez anos, eram raros os clipes de 
artistas independentes. 

Rodrigo Lariú, da PlayTV, 
concorda com a proporção, mas 
diz que se forem analisados apenas 
os clipes "passáveis", a conta cai 
para metade de independentes e 

metade de grandes artistas. "Entre os 
independentes, boa parte não dá para 
veicular. Das majors, tudo é 'passável', 
salvo alguns gêneros que não combinam 
com o público do canal", diz. 

Pensando nessa oferta de conteúdo, 
ambos os canais apostaram em 
programas destinados aos clipes 

vitrine para os entrantes no 
mercado, explica André Mantovani. 
É o caso do programa "MTV Lab 
BR", que terá clipes independentes 
de todos os cantos do país. O "MTV 
Lab Now" contará clipes de novas 
bandas de todos os lugares do 
mundo. "Mas o lugar das bandas 

independentes. A PlayTV lançou seu 
programa voltado aos independentes, o 
"Udigrudi". A ideia não é passar apenas 
uma vez, mas testar o que encontra 
audiência no público do canal. "Alguns 
clipes independentes já chegaram ao 
top 10 do canal", diz Lariú. Bandas 
como Restart, Cine e Hori, para um 
público jovem, acabam encontrando 
espaço, explica. 

Já a MTV aposta mais em uma 

indies ainda é a Internet. Nós 
apenas apontamos as tendências", 
diz o executivo. Ele explica que a 
MTV busca uma audiência no nicho 
jovem. "O independente é um nicho 
do nicho. Dá, no máximo, para 
mostrar em alguns programas e 
horários predefinidos. O artista pop 
tem que falar com as massas e nós 
também. Essa sempre foi a melhor 
parceria", diz Mantovani. 
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