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Vivo TV abre sinal do canal ESPN 2 neste fim de semana
São Paulo, 05 de setembro de 2019 – A Vivo TV preparou uma novidade para os seus clientes
fãs de esportes com a abertura do canal ESPN 2. Entre os dias 06 e 09 de setembro, os usuários
poderão assistir diversos jogos da programação do canal, incluindo as partidas da primeira
rodada da nova temporada da NFL, com destaque para o confronto entre Pittsburgh Steelers X
New England Patriots, às 21h15 de domingo, dia 8.
Durante o período a ESPN 2 também transmitirá etapas diárias da 'La Vuelta', tradicional prova
de ciclismo na Espanha, além do amistoso internacional de rugby entre Inglaterra e Itália, na
sexta-feira, dia 6, às 15h45.
Os clientes Vivo TV podem conferir toda a programação do canal ESPN 2, quando e onde
quiserem, também pelo app Vivo Play – plataforma de vídeo on demand exclusivo Vivo TV –,
através da TV, notebook e smartphone. O download do app Vivo Play é gratuito e está disponível
para Android e IOS nas lojas de aplicativos.
Sobre a Telefônica Vivo
A Vivo é a marca comercial da Telefônica Brasil, empresa líder em telecomunicações no País,
com 94.3 milhões de acessos (2T19). A operadora atua na prestação de serviços de
telecomunicações fixa e móvel em todo o território nacional e conta com um portfólio de
produtos completo e convergente para clientes B2C e B2B. A empresa está presente em 4,4 mil
cidades com rede 3G, e aproximadamente de 3,2 mil com 4G - segmento em que é líder de
Market Share. A operadora ainda oferece o 4.5G, internet até dez vezes mais rápida que o 4G,
em mais de mil municípios brasileiros. No segmento móvel, a Vivo tem 73,7 milhões de acessos
e responde pela maior participação de mercado do segmento (32,2%) no país, de acordo com
resultados do balanço trimestral (2T19).
Guiada pela constante inovação e a alta qualidade dos seus serviços, a Vivo está no centro de
uma transformação Digital, que amplia a autonomia, a personalização e as escolhas em tempo
real dos seus clientes, colocando-os no comando de sua vida digital, com segurança e
confiabilidade. A Telefônica Brasil faz parte do Grupo Telefónica, um dos maiores
conglomerados de comunicação do mundo, com 352 milhões de acessos, 119 mil colaboradores
e receita de 48,7 bilhões de euros em 2018.
Ciente de sua responsabilidade de retribuir à sociedade a confiança que recebe na utilização dos
seus serviços, a empresa conta com a Fundação Telefônica Vivo. Desde 1999, a Fundação atua
na formação da nova geração, apontando os caminhos para o desenvolvimento do país ao
aplicar inovação à educação, empreendedorismo e cidadania, com diferentes projetos sociais
nessas áreas.

Sobre a ESPN:
Líder mundial em esportes, a ESPN chegou ao Brasil em 1989 e foi o primeiro canal esportivo da
TV paga no país. Referência em conteúdo multiplataforma e jornalismo de credibilidade, a ESPN
conta com quatro canais nas operadoras de TV por assinatura do mercado brasileiro: ESPN Brasil
(canal com destaque para as atrações do jornalismo como SportsCenter, Bate Bola, Bola da Vez
e Resenha ESPN, além de grandes jogos do futebol internacional), ESPN (NFL, NBA, MLB, NHL,
tênis e futebol internacional), ESPN 2 (futebol internacional, eSports, esportes americanos,
surfe, rugby, ciclismo e poker) e ESPN Extra (canal focado em eSports, esportes radicais e X
Games).
O WatchESPN, plataforma disponível para iOS, Android e desktop, permite aos fãs de esportes
assinantes de planos de TV por assinatura ou planos de internet banda larga o acompanhamento
da programação dos canais em tempo real, além de oferecer mais de 600 títulos no acervo de
conteúdo sob demanda. A marca ainda disponibiliza notícias e vídeos exclusivos via ESPN App e
portal ESPN.com.br.
Fundada em Bristol, Connecticut, em 1979, a ESPN tem como filosofia servir aos fãs de esporte
em qualquer hora e lugar. Atualmente a empresa oferece conteúdo aos fãs em mais de 60
países, nos cinco continentes. A ESPN é marca pertencente aos grupos The Walt Disney
Company e Hearst Corporation.
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