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O jovem é o público mais difícil de ser 
fidelizado. Por isso, quem pretende 

atingi-lo precisa fazer uma abordagem 
que contemple todos os meios. A opinião 
do vice-presidente do Grupo Mix, José 
Wilson Fonseca, ilustra a nova estratégia 
que pauta as ações do grupo, sobretudo 
as da Mix TV, que, a partir de outubro, 
se tornará o único canal aberto voltado 
essencialmente ao público jovem, uma 
vez que a MTV vai deixar o sinal aberto.

A qualificação da programação e o in-
vestimento na integração das plataformas, 
no entanto, não foram estruturados a par-
tir da movimentação da concorrência. “As 
reformulações na grade seriam feitas de 
qualquer maneira porque acreditamos 
que nunca se consumiu tanta música co-
mo agora”, explica Fonseca. “Por isso, re-
solvemos, primeiramente, modernizar a 
nossa marca e inserir programas e apre-
sentadores mais conectados com a audi-
ência.” Personalidades de sucesso da web, 
como Maurício Cid e Kéfera Buchmann, 
são exemplos das novas contratações.

O redesenho teve início há alguns me-
ses, mas ganhará maior fôlego agora, com 
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Juventude integradíssima
Grupo Mix cria plataforma que integra rádio, TV e conteúdo extra, hospedada no iG

Por BÁRBARA SACCHITIELLO bsacchitiello@grupomm.com.br

o lançamento de uma plataforma que 
pretende fazer jus ao nome do grupo. Os 
conteúdos da rádio e da TV deixarão de 
ter sites próprios para ter só uma plata-
forma, com o nome de MixMe. “Hoje, o 
jovem é mais eclético e aberto a todos os 
canais de informação”, afirma Fonseca.

A plataforma transmitirá ao vivo a pro-
gramação de rádio e TV e terá conteúdo 

extra, com reportagens e especiais, como 
a cobertura de eventos, caso do Álbuns 
Clássicos, que já teve a participação dos 
Paralamas. “Não iremos apenas espe-
lhar a programação, mas também cons-
truir uma plena integração com o públi-
co”, diz. O projeto está em versão beta e 
deve entrar no ar oficialmente na primei-
ra quinzena de setembro. Para potencia-

lizar a estratégia, o grupo firmou parceria 
com o iG, que hospedará o MixMe, com 
destaque na home. “Focamos no mesmo 
público, somos complementares. Mais do 
que falar aos jovens, sabemos ouvi-los e 
atender às suas expectativas”, diz André 
Chaves, CEO do iG.

O MixMe deverá ganhar outros canais 
neste ano. Uma novidade será abrigada 
na área da Rádio Mix, que terá três emis-
soras exclusivas no online, com estilos 
musicais distintos. A própria Mix FM po-
derá ser ouvida pela web, via streaming.

Integração sem exclusão
O direcionamento das ondas do rádio 

e da programação de TV para o ambien-
te online não significa, no entanto, que o 
grupo já não mais vê diferenças entre mí-
dia on e off-line. “Muitas vezes as pessoas 
estabelecem conceitos frágeis como o de 
que o rádio vai acabar. Os jovens conso-
mem muito a internet e querem liberda-
de para definir sua programação. Mas isso 
não exclui a vontade de sentar diante da 
TV ou sintonizar rádio”, assegura Fonseca.

Além de ampliar o contato com a au-
diência, os novos programas da Mix TV 
e o portal MixMe pretendem criar op-
ções de publicidade integrada. De acor-
do com o executivo, a Mix já tem tradição 
em aproveitar seus canais — inclusive os 
campus dos institutos de ensino Objeti-
vo e Unip, pertencente ao mesmo grupo 
— para entregar projetos que atinjam os 
jovens em diferentes cenários. “Neste se-
gundo semestre lançaremos um grande 
projeto de verão e outras novidades que, 
certamente, terão um impacto positivo”, 
espera o executivo.

Herbert Vianna, dos Paralamas, participou de um dos eventos do Grupo Mix
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1574, p. 43, 26 ago. 2013.




