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Diretor geral do grupo TV da Abril, André Mantovani está em evidência no setor de televisão 
nos últimos meses, Ele tem atuado de forma expressiva no embate envolvendo MTV Brasil, 
Sky e a própria Globo. Há quase um ano e meio à frente dessa diretoria, que ínclui os canais 
MTV Brasil, Idea e Fiz - e, desde 1991, no Grupo Abril, sempre atuando em te televisão, 
Mantovani fala com exclusividade ao Meio & Mensagem Especial sobre os seus canais, defende 
a ampliação do acesso ao conteúdo audiovisual nacional para o maior número possível de 
brasileiros, e ainda faz duras críticas aos bloqueios existentes no mercado de distribuição de 
televisão por assinatura. 
 
Meio & Mensagem Especial — O senhor assumiu a direção geral do Grupo TV há 
pouco mais de um ano. Qual o balanço da sua gestão até agora? 
 
André Mantovani  
O Fiz TV completa um ano de lançamento agora em agosto. O Ideal, três meses depois. Fiquei 
positivamente impactado pelo resultado da programação dos dois canais. Mesmo com uma 
distribuição limitada, estão demonstrando uma relevância muito grande no target, na 
audiência específica. Sabemos disso através da participação no site, no caso do Fiz, que tem 
crescido bastante. No caso do Ideal, como ainda não temos aferição de audiência, é através 
dos pedidos e de feedback que recebemos de agências, anunciantes e dos participantes dos 
programas do canal. Outro dado importante é a compra de publicidade nos canais, que desde 
o início conseguiu conceituar, explicar a que os canais vinham. A receptividade do mercado foi 
boa e continua aumentando. Temos nos canais grandes anunciantes, como Intel, Companhia 
Vale do Rio Doce, Bradesco, Samsung, entre outros. 
 
M&M — E quanto à sua missão corporativa? 
 
Mantovani 
Principalmente considerando as dificuldades, os bloqueios que existem no mercado de 
distribuição de TV por assinatura, a minha percepção é de que estamos com uma atuação 
bastante importante e relevante nesse setor. Estamos conseguindo mobilizar pessoas e 
empresas em prol de uma maior diversidade de produtores de conteúdo nacional no mercado 
brasileiro, de uma forma que não imaginávamos. Claramente, existe um vazio no mercado 
nacional de produção de conteúdo audiovisual, de qualidade e de quantidade, inclusive. Há o 
desejo de grupos e empresas — e até de indivíduos — de participar desse movimento. É 
interessante: até as disputas e discussões entre MTV Brasil e Sky serviram para mostrar a 
ponta do iceberg, que é a questão do impedimento ou surgimento de novos produtores de 
conteúdo nacional no Brasil. 
 
M&M — O que ainda tem a dizer sobre esse bloqueio? 
 
Mantovani 
É fato que existe bloqueio, e ele é perceptível não pelo que as pessoas dizem, é claro, pois 
dificilmente quem bloqueia vai admitir que o faz... Então, em vez de ficar trocando palavras ou 
emitindo opiniões, precisamos olhar para os fatos. Fato é que os canais pagos da 
Bandeirantes, lançados em 2001 e 2002, até hoje não têm distribuição na Net (a Net Digital 
anunciou que vai ofertá-los; ler à pág. 8). A conversa, a argumentação do distribuidor, vai 
querer explicar por que isso não ocorre. O fato é que eles não entram. O fato é que não 
entram porque não lhes permitem que entrem. 
 
M&M — Isso não ocorre devido à concorrência com os canais próprios de esporte e 
notícias? 
 
Mantovani 



A Globosat nem produz os canais de notícias e esporte; quem produz é a própria Globo, 
através da Central Globo de Jornalismo e da Central Globo de Esportes. Eu não tenho como te 
dizer que é porque concorrem, mas parece que sim. 
 
M&M — Em sua opinião, todos os canais deveriam estar no line-up para o assinante 
escolher ao quer assistir? 
 
Mantovani 
Ele deveria ter uma possibilidade de escolha maior do que tem hoje. Deveria ter opções de 
pacote e uma maior oferta de canais do que tem hoje. 
 
M&M — Assim como, depois de muitos anos de negociação, a HBO entrou nas 
operações da Net? 
 
Mantovani 
Sim, mas conseguiu entrar com um formato vinculado, uma venda condicionada. É uma 
proteção (nota do editor: para ter os canais da HBO, o assinante da Net deve assinar o pacote 
contendo também os canais Telecine). Uma coisa interessante é que os canais infantis estão 
um ao lado do outro, o que torna mais fácil a navegação para o telespectador. Nos canais de 
esporte, não acontece isso, e nem nos de notícia. A operadora não tem liberdade de 
programar o próprio line-up, organizar "Não há interesse nenhum em debater ou discutir o 
tema principal que está colocado aí, que é o aumento da distribuição de conteúdo audiovisual 
no País. O interessante é que quem não quer discutir o tema é a Globo, que sempre defendeu 
o conteúdo nacional, que tinha um discurso muito forte sobre isso, de defender a integração 
nacional, o conteúdo e os valores da cultura brasileira" os canais como quer: por exigência 
contratual de estarem todos juntos; até o número do cana! é definido por quem negocia os 
canais da Globosat. 
 
M&M — Como está a briga entre os grupos Abril e Globo, depois que não foi renovado 
o contrato da MTV Brasil com a Sky (que tem a Globo como sócia)? 
 
Mantovani  
As Organizações Globo publicaram um comunicado acusando a Abri de várias coisas. Enviamos 
para a imprensa outro comunicado, respondendo às acusações. É sempre muito complicado 
negociar ou discutir com alguém, quando esse alguém não está disposto a negociar ou a 
conversar. É assim que eu sinto esse momento. Não há interesse nenhum em debater ou 
discutir o tema principal que está colocado aí, que é o aumento da distribuição do conteúdo 
audiovisual no País. O interessante é que quem não quer discutir o tema é a Globo, que 
sempre defendeu o conteúdo nacional, que tinha um discurso muito forte nesse sentido, de 
defender a integração nacional, o conteúdo e os valores da cultura brasileira. Mas a defesa se 
esvaiu ou terminou quando representou um aumento de conteúdo nacional, o que, de alguma 
forma, poderia ameaçar sua hegemonia no mercado de TV aberta. A situação que a gente está 
vivendo é bastante lamentável, porque não há um desejo de tratar de questões de relevância 
nacional, por parte da Globo. Não parece haver, no discurso deles, a vontade de enfrentar e 
resolver essa questão. Há sempre uma impossibilidade da conversa, do diálogo. É isso o que 
eu tenho percebido, como se o mundo fosse de uma determinada maneira e pronto! Não há o 
que discutir a respeito de como o mundo é, na visão de quem não quer que ele mude, não 
quer ver nenhum tipo de alteração no status quo. Na prática, o que acontece é isso: o 
comunicado da Globo foi desmentido pelo Cade; depois o Cade acabou, de uma forma um 
pouco precipitada, no nosso modo de entender, concluindo que não havia veto, porque não 
havia prova de veto. Prova de veto nunca vai se conseguir ter mesmo; tem que trabalhar em 
cima de fatos e do que está surgindo no mercado. Ao mesmo tempo, chamou a Sky para se 
explicar por que havia cortado o sinal da MTV, uma vez que ela teria de obedecer a instrução 
do Cade de carregar o sinal da MTV em toda a base que era da DirecTV na época da fusão. A 
operadora de DTH deve estar respondendo algo, e não conhecemos o teor da resposta, (no 
final de julho, o Cade concluiu que não cabia recurso da Abril no caso). 
 
M&M — Não há um desgaste de relações entre a MTV Brasil e a Sky? 
 



Mantovani  
Ao mesmo tempo em que desgasta, deve também fortalecer, porque fica mais claro como cada 
empresa atua, pensa e quais são os seus valores. Acho, no fundo, muito positivo, porque tudo 
está vindo às claras. Nada disso era dito ou comentando antigamente. Todos ficavam 
buscando explicações para o inexplicável. Agora, está tudo aflorando e ficando c aro: quais os 
interesses de quem, quem defende o quê. 
 
M&M — O DTH (satélite) não tem a obrigatoriedade do must-carry de canais, como o 
cabo. Qual sua opinião a respeito? 
 
Mantovani 
É outra distorção absurda da legislação. É tudo TV por assinatura; no entanto, as obrigações 
de cada um diferem. A proposta do Projeto de Lei n- 29 é unificar qualquer plataforma. 
 
M&M — A Abril negocia o Fiz e o Ideal com a Net Brasil desde o lançamento dos 
canais. Como está o andamento dessa negociação? 
 
Mantovani 
Não tem andamento. Desde o começo, a Net Brasil ou a Globosat diz que não quer conversar 
sobre os canais. Existe uma recusa de negociação. Pior que isso, só se pedirem para eu fechar 
meus canais [risos...]. Atualmente os canais estão na TVA, Telefônica, DTHi e algumas 
afiliadas da NeoTV. 
 
M&M — As investidas do Grupo Abril em televisão param por aí, ou vêm mais 
novidades, novos canais? 
 
Mantovani 
Potencialmente, tem mais três canais, no mínimo. Entretanto, no estágio atual de 
desenvolvimento, eu não posso contar detalhes. Um deles sai ainda neste ano, dois em 2009. 
 
M&M — As novidades serão todas em TV por assinatura, ou há planejamento de 
outros produtos, ou para outras plataformas? 
 
Mantovani 
O Grupo Abril nunca pensa em plataforma. 
 
O nome da empresa — Canais Abril — não tem sentido de "canais de TV" mas de "canais de 
distribuição" Pensamos em formas de distribuir conteúdo audiovisual, de criar, vincular 
conteúdo à audiência. O Fiz não é só um canal de TV e também não é um site. Ele só existe na 
conjunção dessas duas plataformas. O Ideal terá um site novo ainda neste ano. Tudo o que a 
gente pensa para frente independe da plataforma. Pode ser TV, IPTV, video on demand, pode 
ser para se assistir no avião, pode ser mobile também. 
 
Tentamos sempre identificar conteúdo, mas em oposição ao formato da TV paga convencional, 
porque a sua grade extraía programas da TV aberta e transformava em canais. Extraía o 
noticiário e transformava em um canal de notícias, tirava o pedaço esportivo e criava um canal 
de esportes, e assim por diante. A TV paga começou assim. A MTV Brasil, que está na origem 
do Grupo Abril, não começou assim; começou com uma proposta única de conteúdo. Nossos 
canais são todos assim. Tentam identificar tendências e nichos que estão em surgimento e 
atender uma demanda por conteúdo desse segmento específico, independente de onde vai ser 
entregue. 
 
Então, não vou fazer canal de esporte, porque não acredito que tenha uma perspectiva muito 
positiva. Tanto faz ter o esporte em um canal ou no outro. O telespectador vai atrás de um 
evento, e não importa o canal. Aí tem a guerra pelos direitos e o custo elevado para aquisição. 
É pouco da competência de quem faz o canal, da qualidade da transmissão, e muito mais da 
força financeira. Quem cuida dessa área sabe disso. A nossa proposta sempre foi outra. 
 



M&M — Foi noticiada uma queda na audiência da TV paga, em relação ao tempo 
médio que o assinante assiste a canais pagos por dia. Como você vê este 
movimento? 
 
Mantovani 
O pico de audiência em TV paga foi em setembro de 2006, de duas horas e meia, em média, 
por pessoa. De lá para cá, houve uma queda de meia hora, no consumo de TV paga no País. 
Embora a base de assinantes tenha aumentado, a queda da TV paga tem sido expressiva. A 
opinião de alguns é que as pessoas estão deixando de assistir à TV paga por estar indo para a 
internet. Eu acho que é porque o conteúdo é desinteressante. Se fosse interessante, a pessoa 
não iria para a internet. Vai porque o conteúdo não agrada. Em minha opinião, não agrada 
porque não tem relevância para ao público brasileiro, porque não é nacional. Não tem 
relevância também porque praticamente o mesmo que está na TV aberta está na TV paga. 
Exemplos disso são o Jô Soares, o Fantástico, o futebol, só para citar alguns. É tudo igual! É 
seis por meia dúzia, o tempo todo! A queda de audiência da TV aberta, principalmente da 
Globo, se reflete na TV paga. Quem sofre com isso somos nós, público em geral. Alguns, 
porque nem têm acesso à TV paga, pois o preço é tão elevado que a maioria da população não 
pode ter; e outros, porque não têm a possibilidade de acesso a múltiplas fontes de informação, 
o que para mim é o mais grave. Todo mundo adora falar dos Estados Unidos: seria tão bom se 
tivéssemos algumas coisas que eles têm lá, como o acesso a inúmeras fontes de informação. O 
canal de maior audiência de lá não chega a 8,5%. O mercado é muito pulverizado, o que cria 
uma riqueza cultural, uma diversidade, uma inteligência nacional maior. O brasileiro está 
condenado a ser tacanho, intelectualmente. Porque não tem oferta de cultura, de 
entretenimento. As pessoas buscam alternativas, procuram outros lugares para se informar, 
naturalmente, como demonstra o crescimento da internet. Como a TV não está me trazendo o 
que eu quero, eu vou a outro lugar procurar, vou procurar em outra fonte. A internet é 
completamente aberta, com oferta praticamente ilimitada, e os outros veículos vão perdendo 
participação. A publicidade na TV paga e na internet está crescendo quase na mesma 
proporção; na TV paga, um pouco mais, de acordo com o Projeto Inter-Meios. É uma 
plataforma que vem crescendo em uma velocidade maior que a TV aberta, que está 
estagnada. No entanto, não há aumento de share da TV paga neste ano, como havia no 
passado. Em compensação, na internet está crescendo. 
 
M&M — Como vê a concorrência com a internet? 
 
Mantovani 
Acho muito bem-vinda. Estamos aqui para atender o público de toda forma possível. Toda 
mídia concorre pelo nosso tempo. O que ocorre é que o tempo de consumo de mídia individual 
está aumentando. Estamos cada vez mais consumindo mídia, e fazendo menos outras coisas. 
Acho positivo que surjam novas oportunidades, novas possibilidades de formar, entreter, 
comunicar. 
 
M&M — Qual é o diferencial que os Canais Abril oferecem para o anunciante? 
 
Mantovani 
A qualidade do envolvimento que a minha audiência tem com a programação. Esse é o nosso 
diferencial. Como eu falei, tanto faz ver o jogo de futebol no canal A, B ou C, o que interessa é 
o jogo, pode até ser na internet. Isso é um fenômeno mundial. Mas é diferente assistir um 
videoclipe na MTV e em outro canal, porque não é comoditizado. O vínculo que se estabelece 
entre a MTV, o Ideal ou o Fiz com a nossa audiência é de uma qualidade maior. As pesquisas 
mostram isso. A capacidade que temos de gerar atenção e vínculo com a audiência é 
diferenciada. É isso que o anunciante busca aqui. Ele sabe que, se quiser falar com um 
determinado tipo de público, a qualidade da mensagem aqui é outra mesmo o comercial é 
percebido de forma diferente nos nossos canais porque a atenção é maior, é mais afetiva, mais 
carregada de emoção que em outros canais convencionais. Essa capacidade é desenvolvida ao 
entender seu público. Geralmente, a mídia segmentada consegue estabelecer uma conexão 
melhor com seu público — quando ela sabe segmentar. Então, pára para entender, conversar, 
pesquisar, testar conteúdos com um público específico. É isso que sabemos fazer. É uma 
expertise da Abril, desde o início. A história da Abril é a da segmentação. A MTV Brasil é um 



case de sucesso mundial. O Fiz não existe igual em nenhum local do mundo. O ideal tem algo 
parecido, mas não igual. 
 
M&M — Mas é um setor que representa matas desafios... 
 
Mantovani 
A entrada do Grupo Abril na TV paga não é uma aventura. É um fato. Sabemos fazer televisão 
e temos pesquisas com assinantes da Sky, por exemplo, sobre o Ideal. Quase todos o querem, 
porque tem conteúdo atrativo. É natural que quem domina o mercado não queira que mais 
ninguém entre, e quem não está queira entrar. O que não é natural é o grau de rigidez que 
esse mercado no Brasil tem. Eu não conheço um bloqueio dessa forma em lugar nenhum. O 
Brasil é muito sui generis em televisão. É o único país do mundo em que, por enquanto um 
canal tem mais de 50% de share de audiência. Algo assim acontece no Paquistão e no 
Cazaquistão, que têm TVs públicas. Essas não são boas referências de desenvolvimento 
cultural em TV aberta. No entanto, o Brasil é o sétimo país no mundo em investimento 
publicitário. Imagina o nível de concentração que existe das receitas? Então, imagine o quanto 
é complicado para a Globo poder perder a participação que detém, que é algo em torno de 
70% do share de publicidade. 
                                  
          Fonte: Meio & Mensagem,  Especial TV por Assinatura , p. 25-27, 11 ago.  2008. 


