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Entre uma e duas vezes por 
mês, o empresário Nelson Rodri-
gues reúne um grupo de amigos 
para, entre um churrasco e doses 
de energéticos, assistir às lutas do 
Ultimate Fighting Championship 
(UFC), principal evento mundial 
de MMA, ou seja, artes marciais 
mistas que misturam técnicas 
que vão de jiu-jitsu a boxe. 

Acostumado a juntar no má-
ximo dez pessoas, ele conseguiu 
dobrar a quantidade para o do-
mingo, 6, dia da esperada luta 
entre os brasileiros Anderson 
Silva e Vitor Belfort, pelo título 
da categoria médios. “Tinha gente 
que nem sabia o que era UFC. 
Agora, muitos me ligaram”, afirma.

O costume de reunir pessoas 
para compartilhar momentos 
como esse, típico do futebol, é um 
indicativo de que o MMA começa 
a ganhar buzz no Brasil. Dados de 
audiência e de compras de pa-
cotes pay-per-view comprovam 
isso. O canal Combate, que exibe 
outros eventos de luta, como 
Jungle Fight, Bitetti Combat e o 
boxe internacional, atinge neste 
ano sua maior base de assinantes, 
com 85 mil pessoas que adquiri-
ram pacotes para assistir às lutas 
como a do embate entre Ander-
son Silva e Vitor Belfort.

Já existe, inclusive, venda 
casada de pacotes de luta e fu-
tebol. “A base aumenta ano após 
ano. O canal sempre acreditou no 
crescimento do MMA no Brasil, 

Luta bem disputada
Popularidade de nomes como Anderson Silva e Vitor Belfort, audiência em alta e evento no País atraem marcas
Felipe Turlão

No Brasil, os lutadores co-
meçam a atrair patrocínios re-
levantes. Na semana passada, 
Anderson Silva, conhecido no 
esporte como “Aranha”, fechou 
contrato com a 9ine, consultoria 
de marketing esportivo que é uma 
parceria entre o jogador Ronaldo e 
o grupo WPP. A empresa já fechou 
o primeiro acordo para o lutador, 
que estampou a marca Bozzano, 
da Hypermarcas, em seu calção 
por um valor próximo a R$ 170 
mil, cerca de um terço do cachê 
da luta. A ideia é que a parceria 
prossiga para as próximas lutas. 
“A força que as artes marciais têm 
por aqui, a competência e o pro-
fissionalismo dos nossos atletas, 
bem como o número crescente 
de fãs tornam o nosso País uma 
potência nesse esporte. Por isso, 
a 9ine fechou com o Anderson 
Silva”, diz Fernando Musa, diretor 
geral da Ogilvy e um dos represen-

O MMA, ou artes marciais mistas, conquista espaço 
na TV e chama a atenção também de mulheres

Lutadores bons de marketing
tantes do Grupo WPP na 9ine.

“Os lutadores brasileiros são 
considerados os melhores. O que 
acontece é que as empresas ainda 
estão descobrindo as reais dimen-
sões do MMA (artes marciais mistas) 
e do UFC. Mas isso vai acontecer e 

um esporte que apresenta regras 
claras e que possui muitos brasi-
leiros participando”, afirma Pedro 
Garcia, diretor do canal Combate. 

“Os eventos de luta vêm am-
pliando seu público e os anun-
ciantes têm percebido o potencial 
dessas transmissões para veicu-
lação de suas marcas. Em 2010, 
contamos com a comercialização 
para uma marca especializada 
no segmento, a Pretorian Hard 
Sports, e também para Chevron, 
Claro e FAAP, dentre outros. Para 
2011, a Volkswagen será um dos 
anunciantes no SporTV”, afirma 
Fred Müller, diretor executivo 
comercial da Globosat, que dedi-
ca seis horas semanais do canal 
esportivo ao UFC, sem contar o 
programa especializado Sensei. 

O executivo analisa que a 
modalidade MMA está se popula-
rizando e o reconhecimento aos 
feitos dos atletas brasileiros au-
menta o número de admiradores 
do esporte. E, com isso, eventos 
como o UFC têm deixado de lado 
a pecha de “segmentados”.

Mulheres de olho
Um exemplo está na audiência 

do SporTV. “As mulheres são 40% 
do público do Sensei. Durante o 
UFC 117, que nos rendeu o pri-
meiro lugar na TV paga durante a 
transmissão, elas representaram 
32% do público, marcando uma 
audiência feminina 143% maior 
se comparada à média no horário”, 

afirma Pedro Garcia, diretor de 
negócios Globosat.

O UFC está também na TV 
aberta. No caso, a RedeTV, que, 
seguindo uma política de investir 
fortemente em esporte, optou 
por buscar eventos que focassem 
os públicos jovem e feminino. “O 
UFC comprova que essa escolha 
foi certeira”, resume Terence 
Paiva, diretor de esportes da 
emissora. “O programa ‘UFC Sem 

Limites’ fechou o mês de dezem-
bro de 2010 como o segundo 
maior share da emissora no PNT 
do Ibope. Em janeiro, um dos pro-
gramas especiais de férias atingiu 
média de 3,5 em São Paulo, com 
pico de 5,0 e share de 10%, um 
número excelente. E com 40% 
de audiência feminina”, informa. 

A emissora se empolgou tanto 
com os combates que já planeja 
exibir lutas ao vivo. Ainda mais se 

for confirmada a realização do UFC 
no Rio de Janeiro, em agosto deste 
ano, como tem sido ventilado.

Cifras estelares
O UFC domina cerca de 90% 

do mercado de MMA, segundo 
estimativas de fontes. O negócio 
como um todo gira em torno de 
US$ 2,5 bilhões por ano, segundo 
reportou o Advertising Age em 
dezembro do ano passado. Cada 
evento isolado movimenta em 
torno de R$ 15 milhões a R$ 70 
milhões. Um lutador fatura cerca 
de R$ 500 mil por luta, acrescido 
de algumas premiações extras, 
como para melhor combate da 
noite. Além disso, cada evento 
é transmitido para cerca de 130 
países, com impacto em mais de 
300 milhões de televisões.

“Estamos levando o UFC para 
o mundo inteiro. Já abrimos es-
critórios na China, em Toronto 
(Canadá) e estamos chegando 
neste mês à Austrália. É um es-
porte global”, afirma Dana White, 
o fundador e presidente do UFC. 

A edição do evento no Rio de 
Janeiro em agosto ainda não tem 
data confirmada, mas o executivo 
já fala sobre o assunto. “É empol-
gante trazer um grande evento do 
UFC para o Rio, porque foi nessa 
cidade que tudo começou e de 
onde vieram dezenas de talentos”, 
afirma, referindo-se ao caráter pio-
neiro do Brasil na prática de MMA. 

White, um ex-empresário de 
boxe, foi o homem que pegou 
um esporte muito criticado pela 
violência extrema, impôs regras 
e o transformou em um grande 
show. O UFC, inicialmente, não 
tinha limite de duração. Na 
arena, valia praticamente tudo. 
Agora, são três ou cinco rounds 
de cinco minutos. Golpes muito 
agressivos – e que ocasionam 
muito sangue – são proibidos. 

Essas regras (que desagradam 
a alguns puristas do esporte), 
aliadas à quantidade de dinheiro 
envolvida, têm atraído grandes 
anunciantes nos Estados Unidos. 
Microsoft, Anheuser-Busch, Sony 
Pictures, Burger King e Harley-
Davidson são alguns exemplos 
de nomes que adquirem cotas 
dos intervalos comerciais. Já 
como patrocinadores diretos do 
UFC  estão marcas como Harley-
Davidson, BSN, Edge Shave Gel, 
e, de novo, a Anheuser-Busch. 
“Temos grandes patrocinadores 
que enxergaram o quão grande 
esse evento têm se tornado. E 
nossa estratégia agora é ter mais 
e mais patrocinadores em todo o 
mundo”, diz o executivo. 
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fez a personagem “Feiticeira” 
e pelo desaparecimento de sua 
irmã Priscila, tem patrocínio da 
BMG. O banco afirma, em nota, 
que “decidiu apoiar o atleta por se 
tratar de um grande campeão, um 
esportista disciplinado e exemplar 
cuja imagem combina com a do 
banco”. Uma prova de que alguns 
preconceitos começam a cair. 

A realização do evento no Rio, 
bem como a “luta do século” entre 
dois nomes conhecidos da mídia (o 
embate Anderson Silva x Vitor Bel-
fort), pode ser o combustível que 
faltava para os eventos de MMA, 
especialmente o UFC. “O nosso 
confronto tem grande repercussão 
na mídia, o que só contribui para 
atrair mais fãs e atenção dos patro-
cinadores. Quanto ao UFC no Rio, 
considero uma grande vitória. É o 
MMA no centro do palco do espor-
te brasileiro”, diz Silva. E mais: “O 
UFC é o Cirque du Soleil da luta.” Belfort e “Aranha” (que tem consultoria da 9ine)  protagonizam o confronto “do século”
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estamos às vésperas do grande mo-
mento da luta no Brasil, que será o 
UFC Rio, em agosto”, aposta Silva.

Seu oponente, Belfort, que apa-
rece muito na mídia desde o final 
dos anos 90, por conta de seu en-
volvimento com Joana Prado, que 
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