
Na cabeça
do jovem
Emissora aposta em programação diferenciada e
outras mídias para continuar crescendo

Sede do MTV Brasil, em São Paulo: estúdios
estão no prédio da antiga TV Tupi

POR SÉRGIO MIRANDA

Quinze anos é uma data comemora-
da com muita pompa e circunstância.
A MTV Brasil, uma associação entre a
gigante americana Viacom (detentora
da marca nos Estados Unidos) e a Edi-
tora Abril, não vai deixar por menos
e promete animação e muita música
no seu aniversário. Talvez nem tanto
como no início de suas transmissões
por aqui (20 de outubro de 1990, menos

de dez anos depois do lançamento da
matriz norte-americana). Com o sinal
aberto desde o primeiro dia (a MTV
EUA sempre foi distribuída por TV
paga), a emissora alcançava 53 cidades
em dois Estados (São Paulo e Rio de
Janeiro) e 5 milhões de domicílios.
Os números cresceram: são agora 290
municípios e 18 milhões de residências,
somando TV aberta e por assinatura,
segundo a MTV Brasil.

Mas como um canal de televisão
pode crescer tanto passando só músi-
ca? Bem, na verdade, não é só isso que
a MTV Brasil oferece ao seu público.
"Atualmente, nossa grade tem muito
menos videoclipe e mais programas
de comportamento dirigidos para o
jovem de 14 a 25 anos", informa André
Mantovani, diretor-executivo da MTV
Brasil. "Nosso público não quer só mú-
sica, mas informação relevante para o
cotidiano dele", completa. Os números
crescentes demonstram que a decisão
de rechear a programação com outras
atrações e não ser apenas "uma rádio
com imagem" deu certo.

Essa transformação, que aconteceu
com diversas outras MTVs espalhadas
pelo globo (são ao todo 84 emissoras),
é uma mostra da adaptação que a
empresa passa regularmente. Hoje,
a MTV Brasil possui, além do canal
UHF, uma revista mensal, um portal
e também uma linha de CDs e DVDs
de programas, como o Acústico e o
Ao Vivo, além de conteúdo exclusivo
para celular. "A televisão e a receita
publicitária são responsáveis por 75%

do faturamento da empresa. Revista
e internet contribuem com 10% e os
licenciamentos de programas e a TV
por assinatura correspondem a 15%",
afirma José Wilson Fonseca, diretor de
Marketing e Afiliadas da MTV Brasil.
"Se tivéssemos mantido apenas música,
nossa audiência seria mais baixa, pois,
se alguém não gosta de um vídeo ou
artista, ele muda de canal, sem dó
nem piedade", argumenta.

MARCA E RELACIONAMENTO

Para explicar o sucesso de uma
televisão segmentada, todos os
diretores da MTV Brasil utilizam o
mesmo discurso: uma marca forte.

No início, a programação
era basicamente calcada

em videoclipes, mas
hoje eles são minoria

"Esse é o nosso grande segredo", diz
José Wilson. Em 1999, uma pesquisa
realizada em dez países (Estados
Unidos, México, Argentina, Brasil,
índia, Filipinas, Taiwan, Inglaterra,
Alemanha e Itália) pela Sterling
Consultants, empresa especializada em
avaliar marcas globais, mostrou que a
MTV Brasil é a mais bem posicionada e
forte tanto em relação à percepção da
marca como na avaliação de conteúdo.
"A marca é mais forte que nossa



programação, é maior que a soma
de nossas partes", analisa André
Mantovani.

Essa força, segundo José Wilson,
vem da relação que existe entre a
empresa e seu público. "Fornecemos
ao jovem o que ele precisa: entrete-
nimento e informação, de maneira
inteligente", diz. E isso cria uma res-
posta muito importante do público. "A
interatividade é importante no nosso
trabalho. Recebemos informações
dos telespectadores pelo telefone,
e-mail e celular", completa André
Mantovani. De acordo com os dois
diretores, a mistura de programas
especializados em música, informação,
diversão, campanhas e interatividade
foi considerada excelente pelos entre-
vistados na pesquisa feita pela matriz
norte-americana.

Duas campanhas feitas pelo ca-
nal de música merecem destaque:
a primeira, para prevenção contra
a Aids, recebeu um prémio Esso de
Jornalismo em 2002. A outra é bem
mais polémica: durante 5 minutos,
a emissora sai do ar e coloca apenas
uma frase na tela: "Desligue a TV e vá
ler um livro". Para Armando Antogini,
diretor-executivo da CBL (Câmara
Brasileira do Livro), a campanha da
MTV é fundamental. "Achei de uma
criatividade absurda", declara. "Nunca
imaginei uma emissora de TV fazendo
algo parecido", conclui.

A filosofia MTV, segundo André

Mantovani, é muito simples: "pense
globalmente, aja localmente". De acordo
com ele, é essa estratégia que dá liber-
dade para a MTV Brasil ser diferente
de todas as outras emissoras da rede
mundial, mas ao mesmo tempo com
os mesmos objetivos. E, como uma
demonstração de que o caminho a
seguir está certo, a equipe da MTV
Brasil tem uma baixa rotatividade.
"Em todas as áreas, a relação dos
funcionários com a empresa é bas-
tante duradoura, cria uma história e
um relacionamento com a emissora",
explica Mantovani.

MUITA PESQUISA

O departamento de Pesquisa da
MTV Brasil é uma área de suporte
para todo o grupo. É lá que se enco-
mendam as sondagens que irão nortear
boa parte das decisões tomadas pela
direção. "Somos uma área de informa-
ção", comenta Ione Mendes, gerente de
Pesquisa. "Aqui os dados são tratados
como matéria-prima para continuarmos
nosso trabalho", completa. Os depar-
tamentos de Marketing, Publicidade e

Marca MTV Brasil é mais

forte e mais bem posicionada

que as de países como EUA,

Inglaterra e Argentina

Mantovani, diretor-executivo: jovem não
quer só músico, mas informação inteligente

Programação são alguns dos "clientes"
de Ione. Do total investido na empresa,
R$ 2 milhões são gastos por ano na
compra de pesquisas. O total gasto
com marketing é R$ 5 milhões.

O principal produto do departa-
mento de Pesquisa é, sem dúvida, o
Dossiê Universo Jovem. "É algo que
vai além dos painéis de audiência",
avisa Ione. O Dossiê foi montado pela
primeira vez em 1999 e desde então
é utilizado pela MTV Brasil em suas

Valentini, diretor de Publicidade: quem
testa o emissora acaba renovando

apresentações comerciais. "Foi o
primeiro grande estudo de compor-
tamento do jovem brasileiro", revela
José Wilson Fonseca. Esta pesquisa,
segundo o diretor de Marketing, serve
para entender melhor como o jovem
pensa, age e se comporta, ajudando
a nortear o trabalho da emissora e
apresentando ao mercado anunciante
quem a MTV Brasil consegue atingir.
"É um tipo de pesquisa que tem uma
vida muito longa, mas, quando se
começa a detectar novidades ou uma
mudança de rumo, já se parte para a
atualização", explica Ione. A última
revisão foi feita no início de 2005.

A compra de pesquisas da MTV Bra-
sil é feita com os principais institutos
do Brasil, como Ibope, Ipsos-Marplan,
entre outros. "Tudo começa com uma
reunião, em que os departamentos
explicam o que precisam e, então,
montamos o projeto de pesquisa que
será aplicado", conta Ione Mendes.
Quando o estudo fica pronto, são
montadas apresentações diferentes
para todos os departamentos da
emissora, cada uma trazendo as in-
formações importantes para aquele
determinado setor. "Nós traduzimos
os números para que sejam usados
da maneira correta pelos diretores e
funcionários", explica a diretora de
Pesquisa. "São nove diretorias, ou
seja, no mínimo nove apresentações
distintas", diz Ione.



Redação do emissora: relação dos funcionários com o empresa é bastante duradoura; alguns estão desde o início das transmissões

MARCAS JOVENS

A televisão é a principal fonte
de receita da emissora, mas não é
o grande pote de ouro que muitos
pensam. "A MTV Brasil tem um leque
de anunciantes limitado, devido à sua
essência segmentada", conta Guilher-
me Valentini, diretor de Publicidade
da emissora. Apesar de a carteira
não ser tão ampla, a relação com os
anunciantes tende a ser duradoura. "Os
pacotes são vendidos no começo do
ano e aqueles que testam a emissora
uma vez acabam renovando, pois o
resultado sempre atinge ou supera as
expectativas", revela Valentini. A MTV
vende pacotes completos para todas
as suas mídias, TV, revista e internet.
"Cerca de 80% dos anunciantes em
nossos veículos são os mesmos nos
três", garante o diretor.

Apesar de não divulgar quem são
seus maiores anunciantes, a MTV Brasil
afirma que os segmentos de bebidas
e telefonia celular (tanto fabricantes
de aparelhos quanto operadoras) são

os principais, seguidos por moda e
estúdios de cinema. Quem imaginou
que fossem as gravadoras pensou
errado. "A MTV Brasil tem um bom
relacionamento com as gravadoras,
mas quer evitar justamente confusão
e associação com a prática do 'jabá'
(pagamento ou benefícios em troca
de veiculação de artistas)", explica

Dossiê Universo Jovem,
criado em 1999, é

utilizado em todas as
apresentações comerciais

Sandra Gimenez, diretora de Internet: os
outros produtos são complemento da TV

Valentini. Se as gravadoras querem
anunciar, compram um espaço e
tudo bem, mas nada além disso.
Essa atitude, segundo ele, preserva
a emissora. Para se ter uma ideia da
independência da MTV Brasil, ela
compra os videoclipes que passam
em sua programação.

A MTV Brasil não vende custo por
mil (custo para atingir mil telespecta-
dores), mas paga o BV (bonificação por
volume). "É uma prática legítima de
mercado", diz Valentini. Na emissora,
é a pesquisa que baliza as relações co-
merciais. "O anunciante que pretende
atingir a grande massa não vai comprar
espaço aqui", conta Guilherme. "Mas
se ele está preocupado com outros
valores, como modernização de sua
marca, posso garantir que somos o
veículo ideal", completa.

Para um canal de televisão com um

foco tão dirigido, a MTV Brasil está
com seus horários comerciais lotados.
"Nossos intervalos são menores, por
isso estamos sem espaço. O primeiro
semestre é mais tranquilo", informa
Valentini. O período que vai das 18h
até a 1h da manhã é o mais requisi-
tado. "Nos outros períodos, é mais
fácil encaixar um novo anunciante",
comenta. As vinhetas da MTV não são
calhau, como muita gente costuma
achar. Elas são obrigatórias. "Há um
intercâmbio de vinhetas entre as MTV
do mundo inteiro", conta o diretor de
Publicidade.

Quase todos os anúncios que
passam na MTV Brasil são os mesmos
veiculados nas outras emissoras, mas
há quem ache que eles são diferentes.
Uma explicação é que a "embalagem"
oferecida pela MTV é mais agradável.
"Nossos breaks são mais bonitos que
a concorrência, não há como negar",
diz Valentini. Na opinião do diretor
de Publicidade, não há necessidade
de haver um comercial diferenciado.
"Ele precisa ser adequado ao público,
independentemente da emissora. Se
o anunciante vê a necessidade de dois
anúncios, é porque um deles deve estar
errado", avisa. O único que faz um
comercial específico para a MTV é Casas
Bahia. "Ia ficar estranho aquele anúncio
de varejo na emissora, não combinaria
em nada", comenta Valentini.

OUTRAS MÍDIAS

Produtos com a marca MTV es-
tampada existem aos montes. O
licenciamento é um dos faturamentos
da emissora, mas a grande maioria é



de propriedade da Viacom, empresa
que detém a marca mundialmente.
"Nossos produtos são os CDs e DVDs
produzidos pela emissora, além do
site, revista e conteúdos exclusivos
para celular", informa José Wilson
Fonseca, diretor de Marketing.

A Revista da MTV hoje tem o
selo da Editora Abril, mas quando
foi criada, há quatro anos e meio,
saia pela pequena Editora ZMA3, de
propriedade de Mônica Figueiredo,
diretora de Redação da publicação.
"Estávamos terminando um livro sobre
os 10 anos da MTV quando soubemos
da intenção da emissora em fazer uma
revista", relembra Mônica. "Entramos
na concorrência de última hora e
levamos", completa.

A revista tem uma circulação mé-
dia de 30 mil exemplares, auditados
pelo IVC (Instituto Verificador de
Circulação), sendo que deste total
praticamente a metade é de assinan-
tes. "O mais interessante, porém, é o
nosso número de leitores. Segundo o
instituto Ipsos-Marplan, numa pesquisa
que encomendamos, cada exemplar
da revista da MTV é lido por até 32
pessoas, o que aumenta o nosso al-
cance", comemora Mônica Figueiredo.
Apesar de ser bastante diferente da
"empresa-mãe", a Revista da MTV tem
"a alma, a irreverência e a seriedade
da TV", acredita Mônica. "Só não tem
movimento", completa.

O portal da MTV é um canal de
interatividade com o público. "Todos
os outros produtos MTV agem como
um complemento da TV. No caso da
internet e do celular, servem como
apoio para a programação", diz San-
dra Gimenez, diretora de Internet e
Mobile. Todos os programas da MTV
Brasil oferecem a possibilidade de
contato via e-mail, site e celular, como
votações dos melhores clipes e bate-
papo. "O site informa, por exemplo,
que horas ele pode ver o seu clipe
preferido, notícias sobre artistas e
outros conteúdos adicionais, que são
exclusivos", completa.

A maior parte do conteúdo do por-
tal é escrita pelas equipes da emissora.

Emissora não tem medo
da convergência digital

com o celular e já se prepara
para atuar na nova mídia

Com essa estratégia, se garante uma
participação maior nos projetos do
canal e do site. "Temos que falar com
o mesmo público, tanto na TV como na
web, pois não competimos um com o
outro", diz. Quanto ao celular, segundo
pesquisa feita pela MTV Brasil, 82%
dos telespectadores e visitantes do
portal têm celular próprio, e destes,
66% são pré-pagos. "Conosco, os
usuários gastam 33% a mais do que a
média nacional", revela Sandra.

CONCORRÊNCIA E FUTURO

Durante os primeiros 15 anos de
vida, a MTV Brasil reinou soberana no
mundo dos jovens. Mas, desde o final
de maio, a TV Mix, comandada por
Francisco Di Génio, entrou no ar com
uma programação baseada fortemente
em games e música. Segundo André-
Mantovani, a concorrência cria uma

Fonseca, diretor de Marketing: MTV Brasil é
igual à cabeça do jovem, reinventando-se

certa preocupação, mas não muita.
"Isso é mais salutar do que pode pare-
cer no primeiro momento, pois provoca
movimentos que vão ajudar a melhorar
nossa programação", afirma.

José Wilson Fonseca concorda com
Mantovani, mas faz ressalvas. "Para
você ser um canal para jovens é preci-
so mais do que videoclipe ou games",
explica. "Vai ser preciso gastar muito
dinheiro para chegar onde chegamos",
provoca Mantovani. Segundo ele, os
investimentos anuais da empresa giram
em torno de R$ 15 milhões.

Quanto ao futuro, os dois são
categóricos: o crescimento da MTV
será na área de telefonia. "Eu boto fé
na convergência digital, com vídeos
no celular", afirma Mantovani. Para
ele, a MTV Brasil é a emissora de
televisão que domina a linguagem
jovem e pode se adaptar ao novo
modelo de transmissão. "Quem tem
medo da convergência com o celular é
porque não está preparado para obter
resultados com ela", completa.

A MTV Brasil é uma emissora
consolidada, mas ainda tem potencial
para ir mais longe. "Nossos números
têm crescido acima da média",
afirma Guilherme Valentini. "Somos
subversivos constantes. A MTV Brasil é
muito parecida com a cabeça do jovem,
sempre se reinventando", conclui José
Wilson Fonseca.


