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Eduardo Ohata 
 
Para atrair mais público e visibilidade, esporte muda eventos, como o Grand Slam, no Rio, 
investe em marketing e segue passos dos shows de vale-tudo 
 
Os eventos de judô se modernizaram. Os tradicionais ginásios foram invadidos por 
inovações como placares eletrônicos, animadores de torcida, novos formatos e a criação de 
um ranking. Marketing e organização de eventos ganharam mais atenção. 
 
A inspiração para isso pode estar em uma outra modalidade, também de luta. O Ultimate 
Fighting Championship (UFC), a mais popular franquia do vale-tudo, aponta que esportes 
como o judô olharam para o seu sucesso antes de se modernizarem. 
 
"O UFC está na vanguarda dos esportes de combate em termos de exposição internacional. 
É natural que outros olhem para o que estamos fazendo e nos sigam", diz à Folha o 
presidente do UFC, o americano Dana White. 
 
Estrelas do esporte e do cinema são vistas em seus eventos, que ocorrem quinzenalmente, 
em sete países e quatro continentes. O "formato" desses shows lembra o de videogames. A 
modalidade agora possui denominação mais politicamente correta: mixed marcial arts 
(artes marciais mistas). 
 
"Os jovens têm hoje muitas opções, da internet aos celulares, passando pela TV. É 
importante para os esportes se atualizarem para se manterem atraentes à próxima 
geração", declara White. 
 
Dirigentes do judô afirmam inexistir preocupação com eventual concorrência de mercado 
com o vale-tudo. 
 
A Federação Internacional de Judô, que montou pacote de alterações para aproximar o 
esporte de mídia e público, porém, nega que tenha se inspirado na outra luta. 
 
"[O vale-tudo] não teve o menor peso na modernização do judô", explica Stefan Vlad 
Marinescu, assistente do presidente, que está no Rio para o Grand Slam de judô, que 
termina hoje. 
 
As mudanças no judô não alteraram só o formato dos eventos, agora existem novas regras 
e mais competições de ponta anualmente. 
 
"O judô não é só esporte, ele transcende isso. É educacional, traz ideais para a sociedade", 
declara Marinescu. "UFC não é esporte, é um tipo de competição. Veja a mensagem que ele 
passa. Jamais sacrificaremos o ideal de Jigoro Kano [criador do judô] pela popularidade." 
 
De toda forma, o judô sofreu ao menos uma baixa importante recentemente. O campeão 
olímpico de judô em Pequim-2008, o japonês Satoshi Ishii, 23, abandonou os tatames e foi 
disputar campeonatos de vale-tudo. 
 



 
 

 
 
Brasil divide atletas em quatro seleções  
Eduardo Ohata 
 
O departamento técnico da Confederação Brasileira de Judô já tem desenhada a 
programação para os atletas da seleção brasileira. Ou melhor, das seleções. 
 
"Até para não ficar aquele negócio de quem é titular e quem é reserva, dividimos os judocas 
brasileiros em quatro grupos, que levarão as cores da bandeira: branca, azul, amarela e 
verde", explica Ney Wilson, coordenador técnico da CBJ. 
 
Oito técnicos acompanharão os quatro grupos. O planejamento será diferente. Uma parte 
dos judocas competirá de janeiro a maio e outra entrará em ação de junho a dezembro. 
 
"Os torneios de que participarão terão o mesmo peso, até para não favorecer ou prejudicar 
ninguém na questão de pontos para ranqueamento", diz Wilson. Anteriormente, os atletas 
viajavam simultaneamente para as competições. 
 
"Fizemos isso em parte por conta dos clubes. No período em que ficarem no Brasil, os 
judocas poderão representar suas agremiações por aqui", explica ele. 
 
A CBJ já programou verdadeira maratona de atividades, entre torneios e treinos. Após a 
etapa de São Paulo da Copa do Mundo, no fim de semana que vem, as mulheres vão para 
Romênia e Estônia. Os homens, para Madri e Lisboa. 
 



Pelo sistema de classificação para Londres-2012, os atletas somam pontos no ranking de 
acordo com seus desempenhos nos torneios. Cada evento rende pontuações diferentes, que 
perdem 50% do valor um ano depois da conquista e expiram dois anos depois. 
 
Os mais bem colocados dos rankings de categoria (22 homens e 18 mulheres) têm vagas 
nos Jogos.  
 
Fonte: Folha de S. Paulo, São Paulo, 23 maio 2010, Esporte, p. D16-D17. 


