
Multiplicar

A Fox Latin American Channels
entra na distribuição de
conteúdos por celulares, amplia
seus canais e sua atuação
na internet para crescer
no Brasil l Por Márcio Rodrigo

T
udo, ao mesmo tempo, agora.
A máxima que tomou conta da
mídia no início deste século
nunca teve tanto valor para a

Fox Latin American Channels(Flac)
como neste momento. Após um ano
de resultados positivos em 2006, a em-
presa começa 2007 fechando parceria
com a operadora de celular Claro e
inaugurando a partir do dia 1° de abril
mais um canal segmentado para atrair
ainda mais espectadores. As novas es-
tratégias de atuação extrapolam os li-
mites da televisão por assinatura e
adentram o universo da internet e da
distribuição de conteúdos para celu-
lares, um segmento que se hoje ainda
pode ser considerado incipiente no
mundo dos negócios em mídia, tem
tudo para crescer vertiginosamente
nos próximos cinco anos, principal-
mente se levado em conta a criação dos
iphones que deverão invadir as ruas já
a partir do ano que vem.

"A Fox quer ser a pioneira na distri-
buição de conteúdo não só para a TV",
afirma Gustavo Leme, vice-presidente
da Flac no Brasil. Aquilo que o execu-
tivo denomina de "multiplicação das
plataformas de distribuição", teve iní-
cio no ano passado quando a empresa
além de segmentar sua atuação no Bra-
sil e na América Latina, criando canais
específicos, como por exemplo o FX,
voltado para o público adulto mascu-
lino e o FoxLife, para o adulto femini-
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no, decidiu ampliar sua atuação tam-
bém na internet reformulando o site
sobre os conteúdos da Fox Channels
aos assinantes de TV a cabo. A divisão
Ponto. Fox, que reúne mais de 2 mil ví-
deos relacionados à programação do
canal a partir do endereço www.mun-
dofox.com.br teve um crescimento de
espantosos 2000% em seu números de
visitas, contabilizando 30 milhões de
page views e 1,5 milhões de visitantes
únicos. Apesar do sucesso, Gustavo Le-
me afirma que inicialmente, contudo, a
comercialização de produtos, como
DVDs pelo site, não é o objetivo da
companhia. "Queremos primeiro fazer
da internet um plataforma de negócios
para depois pensarmos nesta questão e
em geração de publicidade", explica.

Operando em 22 estados brasilei-
ros, uma ampliação de cobertura de
mais de 17% em relação a 2005, a Fox
Channels agora quer chegar ao bolso
de seus telespectadores. A inédita par-
ceria com a operadora de celulares da
Claro acaba de criar a divisão multi-
mídia My Fox (www.myfox.com.br)
que dará todos os serviços e parte do
conteúdo oferecido pela Fox. Todo o
material da nova divisão também po-
derá ser acessado no site Claro Idéias
(www.claroideias.com.br).

"O Brasil tem o maior número de
celulares da América Latina, portanto,
esse é um negócio de grande potencial
de crescimento", prevê Leme. Embora
o executivo tenha afirmado no lança-
mento da divisão em São Paulo que

a trechos de vídeos, cenas de séries que
não foram ao ar e evidentemente os tra-
dicionais papéis de parede.

"É a primeira vez que um canal de
TV no mundo entende a distribuição
de seu conteúdo pelos celulares uma
estratégia fundamental, por isso con-
sideramos a parceria fundamental",
afirma Roberto Guenzburger, diretor
de marketing da Claro. Na base de mais
de 24 milhões de clientes da operado-
ra de celulares, o executivo estima que
de 30 a 40% dos usuários possuam ho-
je aparelhos que têm capacidade de re-
ceber downloads de vídeos do canal.

Todavia, parece que esses núme-
ros não são suficientes para conter o
apetite da Fox Channels na nova pla-
taforma de distribuição em que resol-

"agora você pode carregar a Fox com
você", o acesso ao conteúdo da Flac
evidentemente terá suas restrições.

O canal a cabo sabe que a partir do
momento que um usuário tenha aces-
so, por exemplo, ao download de um
capítulo de uma série, ele pode ser en-
viado e multiplicado infinitamente,
ampliando a pirataria, um dos maiores
problemas enfrentados atualmente pe-
las majors americanas de entreteni-
mento ao redor do mundo. O conteú-
do para celular portanto estará restrito



véu investir. "Estamos em negociação
com outras operadoras", adianta Gus-
tavo Leme, sem revelar cifras envol-
vidas nos novos negócios, limitando-
se a informar que os investimentos fo-
ram "grandes". "Agora o crescimento
do negócio vai depender da educação
do público, ou seja a capacidade de se
habituarem com essa nova mídia pa-
ra receberem conteúdo audiovisual",
avalia, Roberto Guenzburger, da Cla-
ro. Com o iphone a caminho da pro-
dução em massa pela Apple e, logo,
transformando-se numa tecnologia
popularizada, como já ocorreu num
passado próximo com os celulares,
resta alguma dúvida de que a Fox
Channels deu uma tacada mais do que
certa ao se adiantar no uso desta no-
va plataforma de distribuição?

A Fox Latin American Channels (-
Flac) traçou uma nova estratégia pa-
ra aumentar ainda mais sua audiência
entre os assinates da TV paga no Bra-
sil. Embora os executivos da compa-
nhia não dêem números absolutos de
audiência, alegando que esta varia de
acordo com o horário e o programa
que está no ar, o canal está atualmen-
te entre os mais assistidos da televisão
a cabo no Brasil, onde o sistema Glo-
bosat ainda é líder devido a segmen-
tação de canais.

Além de lançar novos programas
em séries ao longo de 2007, ao contrá-
rio do que fazem a maioria dos ca-
nais que preferem concentrar suas
novidades de programação no início
do ano, a Fox Channels colocará no ar
partir de abril o canal "SiFi", especia-
lizado em ficção científica.

"Entendemos ficção científica não
apenas como histórias futuristas "re-
cheadas" de tecnologias ultavançança-
das, mas comom qualquer programa
ou filme que tenham a fantasia como
tema", explica Márcio Fonseca, diretor
de afiliadas do canal, lembrando que
na história do cinema das 20 maiores
bilheterias registrdas no mundo até ho-

je, apenas quatro filmes não se enqua-
dravam nesse conceito.

Com foco principal no público en-
tre 18 e 34 anos, como ressalta Marce-
lo Cataldi, diretor de publicidade da
empresa, a Fox Channels aposta na
segmentação de seus canais para con-
tinuar aumentando seus níveis de au-
diência. Depois de lançar canais como
o FoxLife, dedicado ao público femini-
no, reformular toda a programação
National Geographic, o que levou a
audiência crescer 100% em um ano, e
o FX Fox, dedicado ao público mas-
culino adulto, que ganhou mais de l
milhão de assinantes em 2006, a em-
presa aposta agora no "SiFi" para con-
tinuar se expandindo.

"A Globosat se mantém na lideran-
ça extamente pela diversidade de con-
teúdo que oferece", avalia Cataldi,
apostando que o fato da Fox Chan-
nels estar apostando na criação de
um "grupo de canais" fará toda a di-
ferença, dando competitividade à em-
presa principalmente na cpatação de
receitas publicitárias.

Dentro desse novo conceito da
"multiplicação dos canais" e sabendo
que o zapping é prática corriqueira
entre os assinantes de TV a cabo em
qualquer parte do mundo, é que a Fox
Channels criou seu novo slogan, que
marcará toda a campanha publicitária
do canal este ano: "Zap. Stop. Fox",
que tem por objetivo manter a empre-



sã no botão de "favoritos" no contro-
le remoto dos espectadores.

"Queremos que o público pare nos
canais da Fox para conhecer o conteú-
do que oferecemos", explica Gustavo
Leme, vice-presidente da Flac. Daí a
importância da estratégia de distribuir
os lançamentos do canal ao longo do
ano, o que invariavelmente atraia a
atenção dos espectadores.

"Serão mais de 60 lançamentos no

total em 2007", comemora Kátia Mur-
gel, diretora de programação da Fox
Channels, sem esconder o sorriso de
satisfação. Entre as estréias programa-
das para este mês está a da nova tempo-
rada da série "Nip/Tuck, sobre o uni-
verso das cirurgias plásticas, que está
dentro da "Hora Perfeita", 22 horas, da
emissora, um conceito que observa o
horário da maior concentração de au-
diência da TV a cabo no Brasil.

Em abril, além de trazer a 18a tempo-
rada de"Os Simpsons", o desenho ani-
mado mais cultuado dos Estados Uni-
dos até hoje, também terá a estréia do
"6° Dia" de "24 Horas", com as aventu-
ras de Jack Bauer que precisa salvar
sempre os americanos e o mundo. A sé-
rie, outra campeã de audiência será exi-
bida às terças-feiras no Brasil, porque o
fenômeno "Lost" é exibido pela AXN
às segundas. "Nós entendemos que há
séries que impactuam o público. Que-
remos que os espectadores tenham
oportunidade de assistir a todos os pro-
gramas",afirma Kátia, provando que
no concorrido mundo dos canais a ca-
bo é melhor somar do que tentar divi-
dir com a concorrência. @
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