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Meio & Mensagem — Qual o tamanho dos canais ESPN no 
Brasil, 20 anos depois?
German Hartenstein — Neste tempo passamos de uma 
empresa de TV para uma empresa multimídia de en-
tretenimento e esportes, seguindo exatamente a nossa 
missão, que é atender o fã de esportes da maneira que 
ele quiser, onde ele estiver. Além de termos lançado mais 
canais, como o próprio ESPN Brasil e agora o ESPN HD, 
lançamos a operação de rádio, com a Eldorado AM e FM, 
já com 15 retransmissoras, um site muito poderoso, a 
operação de banda larga com o ESPN 360 e a novidade, 
que é a revista. Estou na empresa desde 1996, quando 
entrei como diretor financeiro. Neste tempo todo, a 
companhia cresceu muito, conseguiu mudar a cara. 
Crescemos nas duas fontes de receita: assinaturas e pu-
blicidade, sendo que dobramos de tamanho nos últimos 
três anos. Temos também equipe comercial dedicada à 
internet. Hoje são 400 funcionários no Brasil.  

M&M — Qual a estratégia para a revista ESPN, que está sendo 
lançada e já era planejada há vários anos?

Hartenstein — Na verdade, vínhamos olhando para isso 
desde 2002, procurando parceiros. O formato é de licen-
ciamento, com a editora Spring, num projeto em que o 
Trajano (José Trajano, diretor dos canais de TV) e 
eu participamos do comitê editorial, também com uma 
boa parte dos nossos talentos participando da revista. 
Dentro da ideia de levar a ESPN a várias mídias, temos 
o conceito de ter as mesmas pessoas também, porque o 
fã de esportes tem de sentir que aquilo é de fato a mes-
ma ESPN em todas as mídias. E você só garante isso se 
mantiver os mesmos talentos em todas as plataformas. 
O formato é mensal, com tiragem de 50 mil exemplares, 
com lançamento em novembro.

M&M — Como é o projeto editorial?
Hartenstein — O conceito é de que não adianta procurar 
o último resultado ou a convocação da seleção brasileira, 
pois é uma revista em que se verá esporte a partir de 
outra ótica, o outro lado dos atletas. Vai haver alguma 
dica de saúde para o praticante de esporte, dicas de 
viagem. Sobre a África do Sul, por exemplo, o que fazer 

além de ver a Copa? Achamos que é um espaço que não 
está ocupado no Brasil e com um formato que funciona 
muito bem nos Estados Unidos (nos EUA, a ESPN The 
Magazine é quinzenal e tem tiragem de 2 milhões. 
Também foi lançada no México). Algo entre 10% e 15% 
pode ser aproveitado da revista estrangeira.

M&M — Vocês vêm de um período feliz em relação à aquisição de 
direitos esportivos: Pan-americano, Olimpíada, Copa da Fifa. A 
estratégia é finalmente partir também para aquisições locais? 
Isso tem a ver com a expansão da base de assinantes?
Hartenstein — Nossa grande base é o conteúdo... Temos 
um ótimo conteúdo e focamos no futebol internacional, 
com os principais torneios europeus. Renovamos a Uefa 
Championship, o campeonato espanhol — em condições 
muito melhores que as do último contrato —, o italiano, 
o inglês. Tudo isso no canal, trazendo o melhor em ter-
mos de futebol. Estava faltando o futebol brasileiro, e aí 
entramos em outro aspecto, que é a paixão do torcedor. 
E fomos muito felizes na negociação da Copa do Brasil, 
que foi um sucesso de audiência e teve ótimo resultado 

German Hartenstein

Soccer?  
Não. É futebol!
Há 20 anos o sinal internacional da ESPN, canal norte-americano 
de TV paga especializado em esportes, chegou ao País, trazendo 
ao fã do gênero transmissões contínuas de modalidades como 
futebol americano e beisebol, à época tão exóticos à nossa televisão quanto o nos-
so futebol para o telespectador nos Estados Unidos. Alguns anos depois nascia a 
ESPN Brasil, o primeiro canal local da ESPN fora dos EUA e que completará 15 
anos em 2010 como uma marca fortemente ligada à cobertura de esportes olímpicos e radicais e com um jorna-
lismo sério e reconhecidamente crítico. Desde 2005 à frente de ambos os canais no País — aos quais foi agrega-
do mais recentemente o novo ESPN HD — está German Hartenstein, que atua na empresa praticamente desde 
o início da ESPN Brasil e responde como diretor geral da Disney & ESPN Media Networks Brasil. Celebran-
do a presença multiplataforma da ESPN — além da TV, a marca está inserida no ambiente digital e no rádio 
(em parceria com a Eldorado AM/FM), tem um evento proprietário de esportes radicais e ainda desponta no 
meio impresso com a nova revista ESPN. “Dobramos de tamanho no País nos últimos três anos”, comemora 
Hartenstein, que olha para frente ainda mais otimista por conta dos grandes eventos esportivos que vêm aí.

Edianez Parente 
Fotos de Paulo Múmia
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“No ano passado crescemos 18%, 
um ótimo número, e neste ano e em 
2010 esperamos que esse ritmo se 
mantenha. Em minha opinião, isso 
está ligado ao bom desempenho 
do País. O que está acontecendo, o 
crescimento da classe C, gera uma 
sociedade um pouco mais justa, e 
isso favorece a TV paga” 

Entrevista na íntegra e ouça trechos inéditos em
http://www.meioemensagem.com.br/jornal/1379
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comercial. Teremos o torneio novamente em 2010 e já 
estamos planejando nossa cobertura, com condição para 
manutenção também em 2011.

M&M — O posicionamento do canal é de proximidade com o 
público, com forte peso do jornalismo.
Hartenstein — Nossos pilares de conteúdo são: ter os 
melhores direitos dos campeonatos, levando um portfólio 
competitivo e atraente para o nosso público, assim como 
zelar muito pelo nosso jornalismo. Temos um jornalismo 
sério, independente e embasado. A gente não fala sobre o 
que não sabe. Temos especialistas que conhecem a fundo 
os esportes que comentam, e aí sentimos que estamos 
também prestando um ótimo serviço ao público.

M&M — E os grandes eventos esportivos internacionais?
Hartenstein — Também estão entre nossas prioridades 
a Copa, a Olimpíada e o Pan-Americano. Estamos tra-
balhando o evento Copa do Mundo, já fazendo nosso 
planejamento e logística de cobertura. E vendemos 
com muito sucesso as cotas (para Caixa Econômica 
Federal, Allianz, Brahma, Kia e Samsung; a Dicico 
fechou o Top 5’). A Olimpíada de 2012, em Londres, 
também. E como já foi noticiado estamos conversando 
sobre a Olimpíada de 2016. Os Jogos de Inverno de 2010 
nós não iremos cobrir nem transmitir, por acreditar que 
não haja interesse da população brasileira.

M&M — Como está o mercado de TV por assinatura para os 
canais ESPN? Ainda há crescimento ou a aposta é em vendas 
de publicidade?
Hartenstein — Há crescimento em assinaturas, sim. A 
ESPN tem 3,6 milhões de assinantes, e a ESPN Brasil, 3,3 
milhões. Estamos em todas as operadoras, embora não 
estejamos em todas as bases. As operadoras de TV paga 
vêm tendo crescimento muito interessante, e os novos 
players também estão crescendo rapidamente. No ano 
passado crescemos 18%, um ótimo número, e neste ano 
e em 2010 esperamos que esse ritmo se mantenha. Em 
minha opinião, isso está ligado ao bom desempenho do 
País. O que está acontecendo, o crescimento da classe 
C, forma uma sociedade um pouco mais justa, e isso 
favorece a TV paga.

M&M — Como se administra essa plataforma integrada, de 
TV, web, rádio e, agora, revista?
Hartenstein — O principal ponto é que em 2009, ano de 
crise global, estamos tendo um ótimo desempenho e 
crescimento, que veio das novas mídias, como internet, 
o que até nos surpreendeu. A Copa do Brasil, que foi 
fator fundamental, trouxe uma receita importante. Esses 
fatores nos levaram a números superiores.

M&M — Houve no passado a constante alternativa de socie-
dade local. A ESPN teve como sócio o Grupo Abril, depois o 
Grupo Globo. Esta última parceria se diluiu silenciosamente. 
Hoje vocês estão 100% sozinhos?
Hartenstein — O acionista está feliz com os resultados 
da empresa no Brasil, o que leva a crer que não existe 
busca de parceiro para a operação. Mas temos procurado 
parceiros para operações específi cas, como a revista e 
o caso do rádio. Estamos sempre falando com parceiros 
para alguma oportunidade assim. Para eventos temos 
parceria com a Reunion, para o ESPN X Games Brasil. 
O evento de 2008 foi um sucesso, com mais de 40 mil 
pessoas, casa cheia, os melhores atletas do mundo e show 
de rock and roll no fi nal. É uma plataforma que quere-
mos manter. O Brasil é o país certo para ter o X Games. 
Fora os EUA, poucos países têm tanta habilidade com os 
esportes nessa área. Em 2010 haverá novamente.

M&M — Como está a produção local no ESPN e em alta de-
fi nição para o ESPN HD? É possível expandir a produção e 
transmissão em alta defi nição para os demais canais?  
Hartenstein — Em 2005 o ESPN migrou de Bristol (EUA) 
para São Paulo. O canal era feito todo lá fora, com 
muito conteúdo em espanhol e em inglês, e passou a 
ser totalmente produzido e transmitido no País. E uma 
grande parte da programação e do planejamento veio 

para cá também. Hoje temos no primetime programas 
de estúdio feitos aqui, temos o abre do jogo e também 
toda a parte de comentários. O canal ganhou muito mais 
personalidade e muito mais proximidade com o fã do 
esporte, e estamos muito felizes com o resultado. Sobre 
alta defi nição, estamos fazendo no momento um grande 
investimento em tecnologia, modernizando nosso parque 
tecnológico, saindo da analógica e indo para HD. Isso 
nos dará, num prazo médio, a capacidade de gerar mais 
conteúdo em alta defi nição. Com relação ao ESPN HD, 
estreou com programação totalmente internacional e em 
inglês e no mês passado já começou a inserir conteúdo 
em português. Quem acompanhou o torneio US Open já 
teve ele todo narrado e apresentado em português. Es-
tamos passando um jogo da Champions League narrado 
em português e conseguindo apresentar em cada um dos 
canais um jogo diferente da Champions League — ESPN, 
ESPN Brasil e ESPN HD. Essa é a estratégia para jogos 
simultâneos. E devemos utilizar esse formato também 
na Copa do Mundo. Vai ser muito interessante.

M&M — Então serão esses os três canais na Copa?
Hartenstein — Sim.

M&M — A ESPN vai utilizar os incentivos fi scais da Lei do 
Audiovisual para sua programação?
Hartenstein — Estamos usando, sim. Fomos um dos 
primeiros da indústria a entrar com um projeto. Haverá 
um programa, Viajantes Radicais, uma coprodução com 
o Canal Azul. Serão dois documentários, que vão refazer 
as expedições de Lévi-Strauss e Saint-Hilaire em suas 
passagens pelo Brasil. A ESPN Brasil tem ainda outras 
duas coproduções sob aprovação: um documentário 
sobre a história dos esportes radicais no Brasil e uma 
série de cinco episódios.

M&M — E o premiado projeto social Caravana do Esporte?
Hartenstein — É um motivo de grande orgulho para nós. 
Já está no quarto ano e atendeu mais de 100 mil crianças 
e adolescentes e 30 mil professores no Brasil inteiro, 
fazendo do esporte uma forma de inclusão social. Te-
mos conseguido voltar às localidades, garantindo que 
o trabalho continue. Para isso contamos com entidades 
parceiras, como o Instituto da Ana Mozer e o Unicef. 
Neste ano a iniciativa está inscrita na Lei de Incentivo ao 
Esporte e ganhou apoio de importantes patrocinadores, 
como Fundação Telefônica, IBM, Unibanco e CCR. É o 
tipo de projeto que não precisa de resultado fi nanceiro, 
mas tem retornos maravilhosos para a gente. Nós somos 
sempre muito críticos no posicionamento jornalístico. 

Difícil é mostrar caminhos, e com a Caravana tentamos 
mostrar caminhos. Foi um trabalho também muito bem 
recebido pela ESPN dos Estados Unidos.

M&M — Como é o posicionamento da ESPN na web para que o 
conteúdo de vídeo online não canibalize o próprio canal de TV?
Hartenstein — O blog do José Trajano foi premiado recen-
temente na Alemanha como o melhor blog internacional 
de esportes. Bem, o posicionamento é, de novo, atender da 
melhor maneira o fã de esporte. Por exemplo, numa rodada 
da Champions League houve vários jogos simultâneos. Na 
internet mostramos o que está acontecendo também nos 
demais e, em pouco tempo, mostramos o gol no nosso site. 
O conteúdo do site é feito pela mesma equipe que faz a TV. A 
ideia é deixar o fã do esporte sempre atualizado. Colocamos 
lá a informação jornalística rapidamente e as imagens de 
entrevistas e gols da mesma maneira. Existe um modelo, um 
patamar de transmissões ao vivo, em que estamos tomando 
um pouco mais de cuidado. Existe um modelo de internet 
totalmente gratuito e livre e um que pode ser remunerado.

M&M — Vocês pretendem fechar parte do conteúdo?
Hartenstein — Estamos trabalhando em um projeto para 
disponibilizar um novo conteúdo de modo remunerado. 
Mas não vamos fechar nada do que está aberto hoje.  

M&M — E como estão trabalhando o celular?
Hartenstein — Temos praticamente todo o nosso conteú-
do de web também para mobile. Já é uma realidade, e que 
tem crescido muito. Não estamos com o sinal do canal 
por assinatura em mobile. Esse formato de operadora 
está caindo. O nosso formato é a navegação igual à da 
web no modelo móvel.

M&M — Com os próximos grandes eventos, como a Copa no 
Brasil, o canal vai crescer em relação às ESPN do mundo?
Hartenstein — Temos uma condição única, que é o fato 
de sermos uma operação de esportes global. A ESPN 
norte-americana vai estar ao nosso lado na Copa da África 
do Sul. Com isso, conseguiremos trazer para o fã uma 
cobertura com outro sabor. O que espero para 2014, no 
Brasil, quando as equipes das demais ESPNs vierem para 
cá, é fazer um pouco o papel de  anfi triã, para ajudar a 
fazer a cobertura da melhor maneira possível.
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