
TV POR ASSINATURA 

Osetor de TV por assinatura já é um 
território bem familiar para a Turner, 

programadora multinacional que, atual-
mente, opera 11 diferentes canais na mí-
dia brasileira (TNT, CNN, Cartoon Net-
work, Boomerang, TCM, Warner, Space, 
TruTV, WooHoo, Glitz). Para 2012, então, 
a estratégia foi investir em outra área — 
a internet — para ampliar os pontos de 
contato com o público. 

Plataforma bem-sucedida na Europa, 
o site Starlounge, especializado na cober-
tura do universo dos famosos e celebrida-
des, ganhará sua versão brasileira a par-
tir de janeiro. Para viabilizar o projeto, a 
Turner montará uma equipe própria de 
jornalismo, que terá a missão de apurar 
e publicar as notícias. Por conta de uma 
parceria, o Starlounge ficará hospedado 
dentro do portal Terra. 

"Esse lançamento amplia a oferta di-
gital para o mercado publicitário. Apos-
tamos que o Starlounge fará um grande 
sucesso por aqui, uma vez que na Eu-
ropa, mesmo com uma grande concor-
rência, ele foi bem aceito" comenta Ra-

A jornalista Shasta Darlington, 
o rosto da CNN no Brasil 

fael Davini, vice-presidente de vendas e 
marketing da Turner na América Latina. 

Enquanto torce pelo sucesso da pla-
taforma, a programadora já tem as car-
tas na manga para segurar (e, se possível, 

ampliar) a sua audiência na TV por assi-
natura. A grade de 2012 procura manter 
as séries e programas que já caíram no 
gosto da audiência, mesclando-os a no-
vos títulos. 

Na área de filmes — um dos pontos for-
tes da Turner, com os canais TNT, TCM e 
Space —, os grandes sucessos de bilhete-
ria do passado e do presente continuam 
ganhando espaço, ao lado da cobertura 
de premiações da indústria cinematográ-
fica. "Há oito anos o TNT realiza a cober-
tura do Oscar e, em 2012, teremos uma 
novidade. A cobertura do tapete verme-
lho será feita pelos apresentadores Cas-
sio Reis e Sabrina Parlatore que, direta-
mente do estúdio, vão abrir o evento pa-
ra os comentários especializados de Ru-
bens Ewald Filho" explica Eliane Munhoz, 
diretora de comunicação e marketing da 
Turner no Brasil. A cerimônia do Oscar 
acontecerá no dia 26 de fevereiro. 

Produções nacionais e CNN 
Excluindo os canais de filmes, as gra-

des de programação dos outros produtos 

da Turner já demonstram que a compa-
nhia está ligando o alerta para se adequar 
à nova Lei n 12.485/2011, que regulamen-
ta um percentual mínimo de produções 
nacionais para cada canal presente na 
TV paga. Entre os títulos anunciados pa-
ra o próximo ano, é possível ver um incre-
mento de produções nacionais, sobretu-
do no canal Glitz (moda e estilo de vida), 
WooHoo (aventura e esportes radicais) e 
até mesmo no Cartoon Network, que de-
verá abrir mais espaço para personagens 
nacionais, como os da Turma da Mônica 
e do Sítio do Pica Pau Amarelo. 

Essa necessidade de olhar mais para 
dentro do Brasil já foi percebida também 
pelo canal CNN, que contará, a partir do 
ano que vem, com um birô de notícias 
na cidade de São Paulo. Uma pequena 
equipe, ancorada pela jornalista Shas-
ta Darlington, terá a missão de repor-
tar os principais fatos e notícias do País 
para o restante do mundo. "O Brasil ga-
nhou uma grande importância no cená-
rio internacional, não somente pelo fa-
to de sediar a próxima Copa do Mundo 
e a Olimpíada, mas pela própria movi-
mentação do mercado. Há muita coisa 
interessante acontecendo aqui e é is-
so que a CNN terá a missão de cobrir e 
transmitir" explica Anthony Doyle, vi-
ce-presidente regional da Turner Inter-
national no Brasil. 

Assista sobre as demais 

novidades da Turner no site 

meioemensagem. com. br ou 

fotografe o código ao lado com o 

celular (mais instruções à pág. 4). 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1487, p. 44, 28 nov. 2011.




