
O que é Eu Vivo Esporte? 

É a aplicativo que funciona como um agregador/distribuidor de conteúdo (informações, textos, 

fotos, entre outros, de cunho noticioso e jornalístico) sobre esportes que pode ser acessado 

pela WEB e app para smartphone. O Eu Vivo Esporte lista, a partir de feeds RSS, todos os 

artigos sobre esportes citando a fonte (ex. Lance, Fox, etc) inclusive redes sociais (Youtube, 

Twitter, etc). 

Com o Eu Vivo Esporte você também acompanha os resultados de todos os esporte que você 

definir como favorito. 

 

Quanto custa o aplicativo o Eu Vivo Esporte? 

O aplicativo é gratuito.  

 

Quem pode acessar o Eu Vivo Esporte? 

Clientes Vivo e não clientes. 

 

Quais esportes eu consigo ver no Eu Vivo Esporte? 

Futebol nacional com a série A, série B e Seleção Brasileira.  

Futebol internacional com a Liga dos Campeões, Libertadores da América,  Alemão Bundesliga, 

Espanhol La Liga, Inglês Premier League, Italiano Serie A, Francês Ligue 1, Americano MLS e 

Campeonato Portugês. 

Tênis com  ATP World Tour. 

Vôlei com a Superliga Masculina e Feminina. 

Automobilismo com Fómula 1, Moto GP e IndyCar. 

Basquete com NBA e NBB. 

MMA com UFC. 

Surfe com WSL. 

Futsal com Liga Futsal e Futsal Copa do Mundo. 

Futebol Americano com NFL. 

Golf Internacional com PGA Tour. 

 

O Eu Vivo Esporte é compatível com o meu smartphone? 

O Eu Vivo Esporte possui aplicativo disponível para smartphones e tablets com o sistema 

operacional iOS e Android, a partir das versões abaixo:  

• IOS: a partir da versão 8.0 



• Android: a partir da versão 4.03 

 

Posso acessar o aplicativo Eu Vivo Esporte no meu iPhone ou iPad? 

O aplicativo Eu Vivo Esporte está disponível em dispositivos iPhone e iPad compatíveis com o 

iOS 8.0 e superior. Faça o download do aplicativo Eu Vivo Esporte na App Store da Apple aqui. 

 

Posso acessar o aplicativo Eu Vivo Esporte no meu Android Mobile ou Tablet? 

O aplicativo EU Vivo Esporte está disponível em dispositivos Android Mobile e Tablet 

compatíveis com Android 4.03 e versões posteriores. Faça o download do aplicativo Eu Vivo 

Esporte na Google Play Store aqui. 

 

Baixei o aplicativo Eu Vivo Esporte no meu smartphone. Agora, como faço usar o aplicativo? 

Para usar o aplicativo Eu Vivo Esporte no seu smartphone (iOS ou Android), você precisa baixar 

o aplicativo. Ao instalar o aplicativo, você deve: 

1. Acessar o app 

2. Selecione “Escolha seus Favoritos” 

3. Selecione as modalidades, campeonatos, clubes e ou atletas favoritos e confirme as 

suas preferências no botão superior direito “Pronto”. 

4. Defina se deseja receber notificações dos seus favoritos. 

5. Crie a sua conta para armazenar todas as suas preferências no botão superior direito 

“Salvar”. 

6. Crie a sua conta. 

7. Acesse a timeline com os seus conteúdos favoritos.  

 

Preciso estar conectado? 

Para navegar no aplicativo Eu Vivo Esporte ou assistir vídeos você precisa estar conectado.  

O trafego de dados consumido na utilização, quando conectados na rede 2G/3G/4G será 

descontado do plano contratado com a operadora. No caso de acesso wifi os dados não serão 

consumidos do pacote de dados contratado. 

 


