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ra uma vez a raposa. FOX, nativa do norte, crescia forte no
continente
latino-americano.
Até que um dia entrou na floresta digital encantada e sua vida
mudou. É uma fábula da descoberta e da integração, com um novo capítulo sendo escrito bem aqui, na terra em que
se plantando tudo dá.
A FOX atravessa hoje no Brasil talvez uma
das maiores transformações desde que iniciou sua operação no País. Convergência e
integração são palavras-chave dessa transformação. As outras são maior independência e maior adequação à realidade brasileira
numa empresa que, no continente, sempre
privilegiou estrategicamente incluir o País
em sua visão pan-regional. Prioritariamente de fala espanhola, registre-se.
Pois isso está mudando. E mudando forte.
A forma como a FOX vinha já atuando
nos mercados digitais inclui não apenas a
comercialização dos sites dos seus próprios
canais de TV por assinatura, mas também
a representação comercial de redes sociais

como Facebook, My Space e Linkedln, entre outras. Há ainda uma atuação já implantada de ad networks, uma voltada para
performance, em que volumes pesam mais,
e outra premium, em que a qualidade dos
publishers e a qualificação da audiência
são o diferencial. Games online vão se somar a essa fórmula, bastante diferenciada
em relação ao padrão do mercado.
Como conta Marcelo Cataldi, vice-presidente de vendas publicitárias da Fox Latin
American Channels do Brasil, "somos hoje
uma operação bastante integrada de comunicação e estratégias de soluções para a TV
por assinatura, na qual o digital tem forte
presença, um braço que cresce de forma
consistente".

Maior independência
para o Brasil

"Sempre fomos olhados pela companhia
como um país e uma operação que deveriam
merecer um tratamento diferenciado", lembra Cataldi. "Importante lembrar que o Brasil é, atualmente, maior do que a soma de
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Ad networks, um
aprendizado digital
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A experiência com o mercado de ad networks funcionou e continua funcionando
como um aprendizado intensivo sobre o
mundo digital - de como rentabilizá-lo,
como vendê-lo e como retirar dele, para os
anunciantes, o ROI digital tão almejado.
0 aprendizado da FOX nessa área começou com aquisição pelo grupo (leia-se a
parte latina da operação, chamada internamente de FLAC - FOX Latin American
Channels, subordinada à FIC - FOX International Channels) da Digital Ventures,
com sede na Argentina. A partir daí, toda
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a estrutura do continente incorporou a experiência e a linguagem da venda de online
display advertising, algo que numa operação de TV, muitas vezes, parece um idioma
nativo de Marte.
Esse ainda é, no Brasil, um mercado difícil, como ressalta Cataldi; mas não tem
jeito, aos poucos o Brasil — notadamente
agências e anunciantes — vai aprender a
falar essa língua também.

ed
uc

leiros, alguns vindos de fora, com experiência internacional muito valiosa. Estamos
repatriando esses profissionais. Poderemos
fazer nosso próprio marketing, criar, desenvolver e produzir conteúdos que tenham
maior aderência às características do nosso
mercado. Terei ilhas de edição, poderemos
produzir mais branded content", explica.
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todos os outros países da região, excetuando a receita gerada em Miami com acordos
pan-regionais. Somos o segundo país para
a operação internacional. No entanto, houve uma decisão estratégica de expansão de
negócios no continente que privilegiou a
pan-regionalidade. Agora, o Brasil ganha
força, budget e braços para voar mais alto.
Ganha maior independência operacional,
de conteúdos e de gestão. Poderemos fazer
uma FOX com mais cara de Brasil e também
mais adequada à realidade do mercado
anunciante brasileiro."
Na prática, a FOX vai para um escritório
que será o dobro do atual. Sai de 50 para
90 funcionários, num primeiro momento,
e nas novas instalações há espaço até para
120 pessoas. Ganha um diretor financeiro
próprio (antes era um para todo o continente), um de programação (a programação
era toda gerada a partir de Buenos Aires ou
Miami) e toda uma infraestrutura de produção (que estava igualmente sediada antes
em Buenos Aires). A operação de vendas online também ganha um diretor específico,
além de uma área de suporte a pós-vendas
que não existia. Toda uma equipe autônoma
em relação à equipe comercial da TV. Ganha
também um escritório no Rio para novos negócios e ad sales. Terá área mais bem estruturada de programação e produção.
"Isso para nós é como um sonho que se
realiza", comemora um animado Cataldi.
"Vamos ter um brasileiro definindo a programação do Brasil pela primeira vez. Idem
nossas promos e toda a comunicação de
breaks e on air. Tudo será feito pos brasi-

Bem Simples
e Social G a m e s

Bem Simples é um produto com características especiais, porque fez o caminho inverso, nasceu na web e migrou para a TV.
É a melhor audiência e maior potencial de
vendas.
Bem Simples, Você é Quem Faz é o nome
de uma das experiências diferenciadas'em
que Cataldi e a FOX se inspiram para montar modelos diferenciados de integração de
TV e mundo interativo. Bem Simples é um
site de dicas e de faça você mesmo, que visa

facilitar a vida de todo mundo com soluções simples e práticas para o dia a dia.
Nasceu como um site e migrou para TV. É a
maior audiência digital da FOX.
Agora, com a maior autonomia brasileira, vai passar por uma grande reformulação. A parte do seu conteúdo que ainda dependia da estrutura pan-regional da FOX
vai desaparecer e o projeto será integralmente produzido e criado no Brasil.
"Isso vai permitir integração de plataformas digitais e de TV com maior flexibilidade e criatividade para os anunciantes.
Usar conteúdos, os breaks, amarrar projetos comerciais integrados com site, prontos, usar os talentos do canal. Criar novos
programas dentro do canal, tudo isso, agora na nossa mão", conta Cataldi.
Outra aposta da FOX é na área de social
games. Fizeram a primeira experiência
com o jogo Bola, comprado de um desen-

volvedor terceirizado, num modelo de revenue share. Era um jogo de futebol para
as redes sociais, lançado e vendido na
época da Copa do Mundo. Foi um sucesso
comercial e de audiência.
Agora, depois de ter gostado da brincadeira, revela Cataldi, a companhia já desenvolveu e está em fase beta de um social
game proprietário na área de sustentabilidade chamado Eco City. Ou seja, investiu
na produção de um social game desde o
início, a partir de um projeto de conteúdo
e de comercialização totalmente desenvolvido dentro da companhia no Brasil.
"Fizemos sem pressa, fomos ajustando
cada detalhe em cima da nossa visão e dos
nossos objetivos. Ele já nasceu como um
projeto multiplataforma, envolvendo ad
networks, TV, Facebook e Linkedln, todos
os sites da companhia como apoio, enfim,
algo inédito no Brasil dentro de uma ope-

ração de TV por assinatura", detalha.
A FOX envolveu seus parceiros comerciais desde o início do projeto. Eles estão
acompanhando sua implantação nesta
fase beta e aprendendo como utilizá-lo melhor comercialmente.
"O grande chamariz num projeto assim
são as possibilidades de comunicação e
ativação das marcas dentro do próprio
jogo, mas da forma como estamos implantando, estamos levando nossos clientes
a navegar em todas as propriedades da
FOX, ampliando sua experiência conosco", explica.
"A síntese de tudo isso é que estamos, de
fato e na prática, caminhando na direção
de nos tornar o que nosso conceito empresarial defende, que é sermos a companhia
one stop media", resume Cataldi. "Cada
vez mais estaremos prontos para entregar
um pouco de tudo."

Fonte: Proxxima, São Paulo, n. 33, p. 50-54, out. 2011.

