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Grupo se adapta a espectador que assiste a TV mas também usa recursos como Twitter e 
internet  
 
No ar há 31 anos, a ESPN soube se firmar como uma referência esportiva na TV, primeiro nos 
Estados Unidos e, mais tarde, nos demais países onde decidiu se instalar. Essa forte 
associação à televisão, no entanto, passou a representar um desafio nos últimos tempos. 
Como todos os grupos de mídia, a rede de canais esportivos está tendo de se adaptar às novas 
maneiras como o espectador consome conteúdo. Não que o fã de esporte vá abrir mão da TV, 
mas agora ele também quer ver os gols da rodada na internet, acompanhar as reações de 
amigos e celebridades no Twitter, conferir os melhores momentos na tela do smartphone. 
Nesse cenário, o que fazer para não perder espaço na preferência do torcedor? 
 
É a essa questão que German Hartenstein vem dedicando boa parte de seu tempo nos últimos 
meses. "A missão mudou. Agora, é atender o fã de esporte onde ele estiver, na hora que ele 
quiser", afirma o diretor-geral da ESPN no Brasil. 
 
Reorganizar a companhia em torno desse enfoque não tem sido um trabalho fácil, mas depois 
de um processo de ajustes, o novo desenho está pronto. 
 
Dos dois canais de TV paga existentes inicialmente no país - o ESPN Brasil e o ESPN original, 
em inglês - a companhia se ramificou em cinco outras propriedades. A lista inclui um canal em 
alta definição, o ESPN HD (transmitido pelas operadoras Net e Sky); um portal na internet; um 
serviço de transmissão de conteúdo para smartphones; uma revista e uma emissora de rádio. 
A sexta e mais recente novidade é o serviço ESPN 360, que combina vídeo sob demanda e 
transmissão de eventos ao vivo na internet. A primeira empresa a oferecer o serviço é a 
Telefônica, mas há planos de fechar novos acordos nos próximos seis meses, diz Hartenstein. 
 
A vantagem mais óbvia desse movimento - além de acompanhar a rota de interesse do público 
- é multiplicar as fontes de receita. A publicidade continua sendo a fonte básica, mas ganha 
modelos de negócio adicionais. No caso do rádio, por exemplo, a empresa tem um acordo com 
a Eldorado desde abril de 2007. O resultado é a rádio Eldorado ESPN. A parceria permite que a 
equipe da ESPN trabalhe, no rádio, com transmissões cujos direitos a companhia não detém 
para TV, como os jogos do Campeonato Brasileiro. O ouvinte continua sintonizado na Eldorado, 
mas nos eventos em que existe parceria a emissora é identificada como Eldorado ESPN. As 
receitas publicitárias são compartilhadas. No caso da revista ESPN, trata-se de um acordo de 
licenciamento de marca, fechado com a editora Spring. A editora paga pelo uso da marca e se 
compromete a seguir a linha editorial da ESPN. 
 
Mas o melhor exemplo desse esforço de adaptação, do ponto de vista da receita, talvez seja o 
ESPN 360. O site funciona como um canal de TV via internet. A ESPN é a responsável pela 
programação, mas não negocia cotas de patrocínio ou vende anúncios. O serviço é oferecido 
como um pacote para as operadoras de TV paga ou banda larga, que desembolsam um valor 
para oferecê-lo a seus assinantes. Se o serviço será pago, gratuito, financiado ou não por 
anúncios é uma decisão da operadora. 
 
Essa expansão, claro, também oferece riscos. Um deles é o de colocar a companhia em 
competição direta com empresas de outros segmentos, com vasta experiência em suas áreas. 
"Hoje é difícil dizer quem não é nosso concorrente", diz Hartenstein. A relação, cita o 
executivo, vai desde competidores tradicionais, como os canais SporTV, das Organizações 
Globo, até a rádio Jovem Pan e a revista "Placar", essa última pertencente ao grupo Abril. 
 
Convencer a equipe de profissionais a fazer seu trabalho de um jeito diferente, pensando nos 
vários meios e não só na TV, também não é uma tarefa fácil. "A linha que divide as mídias é 
muito tênue", diz José Papa Neto, diretor de novos negócios da ESPN. A questão não é 
simplesmente fazer com que o conteúdo disponível seja acessado por meio de um novo 
dispositivo, como o iPad ou outras novidades tecnológicas que estão ganhando espaço, mas 



aproveitar os recursos desses dispositivos para oferecer aplicações diferentes e, acima de 
tudo, acompanhar a mudança de hábitos do espectador. 
 
"Em média, mais de 20% dos fãs já fazem transmídia durante transmissões esportivas, vendo 
o jogo na TV e usando a internet ao mesmo tempo", diz Papa Neto. Isso começa a requerer 
que o locutor, por exemplo, encontre tempo para colocar mensagens no Twitter, enquanto 
narra a partida na televisão ou no rádio. 
 
Para a ESPN, a Copa da África do Sul foi a primeira grande prova sob a nova abordagem. "Foi 
um marco", diz Papa Neto. A companhia enviou uma equipe de 90 pessoas para cobrir o 
competição. "Se fosse só para rádio, por exemplo, não faria sentido mandar tanta gente", 
afirma o executivo. 
 
Uma das experiências na Copa foi uma parceria com o Google para a criação de um canal 
exclusivo para o site de vídeos YouTube. Chamado de "Palpita Brasil", o canal trazia 
comentários de pessoas comuns, ouvidas na rua. O projeto atraiu rapidamente quatro 
patrocinadores de peso - Skol, Volkswagen, Sony e Vivo -, diz André Quadra, diretor de 
marketing da ESPN.  
 
Mesmo nos Estados Unidos - onde o futebol vem se tornando mais conhecido, embora esteja 
longe de ser popular -, a ESPN marcou pontos com a Copa. Cerca de 27,7 milhões assistiram, 
diariamente, a algum conteúdo relacionado à Copa no país, segundo a ESPN americana. Cerca 
de 10% deles fizeram isso exclusivamente por outros meios que não a TV. 
 
O resultado publicitário da cobertura levou a Disney - que controla a ESPN, com 80% das 
ações da rede - a considerar o desempenho da companhia um dos principais fatores de seus 
resultados positivos no terceiro trimestre fiscal, encerrado em julho. No período, o lucro líquido 
da Disney foi de US$ 1,33 bilhão, o equivalente a um aumento de 40% em relação ao 
trimestre anterior. A receita líquida cresceu 16%, para US$ 10 bilhões. Os outros destaques 
foram as bilheterias de filmes como "Toy Story 3", "Homem de Ferro 2" e "Alice no País das 
Maravilhas". 
 
O desempenho internacional na África aumenta a pressão sobre a ESPN no Brasil, que será a 
anfitriã da rede internacional de canais nos jogos de 2014. "Já iniciamos o planejamento para 
a próxima Copa. Precisamos fazer a melhor cobertura possível e montar a estrutura para 
receber as outras ESPN do mundo. Para nós", diz Hartenstein, "o jogo já começou." 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 14 out. 2010, Empresas, p. B3. 


