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Três anos antes do Brasil receber
a Copa do Mundo, uma explosão
de popularidade das Mixed Mar-
tial Arts (MMA, sigla em inglês
para Artes Marciais Misturadas),
está levando às alturas o valor de
marcas associadas aos comba-
tes. O Ultimate Fighting Cham-
pionship (UFC), por exemplo,
teve sua marca reavaliada pela
publicação Forbes para US$ 1 bi-
lhão, após ter sido comprada
por US$ 2 milhões em 2001. O
retorno do evento ao Rio de Ja-
neiro, após 13 anos, está mar-
cado para agosto e a expectativa
é de grandes negócios.

Segundo o presidente do UFC,
Dana White, que atualmente em-
prega 275 lutadores com salário
anual ultrapassando os US$ 100
mil, cada luta do UFC é capaz de
gerar um impacto econômico en-
tre US$ 15 milhões e US$ 50 mi-
lhões nas cidades por onde passa.

O aumento do interesse do
brasileiro pelas lutas, seja como
fonte de entretenimento ou
como prática esportiva, se reflete
no avanço no número de assi-
nantes do canal Combate, ofere-
cido pela Globosat. De uma base
de 13 mil assinantes em 2006, o
número saltou para 87 mil teles-
pectadores em 2010, que pagam
valores adicionais pela progra-
mação exclusiva, livre de propa-
ganda e com temática especiali-
zada do canal. Já nos primeiros
três meses de 2011, esse número
saltou para 137 mil. A Globosat
diz ainda não ter uma expectati-
va definida para o final do ano.

Nova cultura
O nocaute da modalidade no
público brasileiro não surpreen-
de o especialista em marketing
esportivo e professor da ESPM,
Celso Foster. “Foi o primeiro es-
porte criado após o atletismo na
história da humanidade, como a
luta greco-romana”, afirma. “A
luta faz parte da nossa cultura
desde os primórdios. Esse inte-
resse das pessoas é uma espécie
de mágica milenar”.

Mesmo com esse histórico, o
mercado de combates ainda não
foi suficientemente explorado
pelo empresariado brasileiro.
Até pouco tempo, as empresas
mantinham o pé atrás para qual-
quer evento que pudesse asso-
ciar suas marcas a imagens de
violência. No entanto, o aumen-
to significativo de interessados
pelo tema, o grande número de
lutadores brasileiros nos ringues

internacionais e principalmente
a associação da prática das artes
marciais com a adoção de uma
vida saudável têm mudado esse
panorama. Foster entende que
serão necessários mais alguns
anos até que o empresariado na-
cional se aculture às lutas de
uma forma integral.

As empresas que saíram na
frente já estão colhendo os lou-
ros. Segundo o mercado, o patro-
cínio de Anderson Silva custou
em torno de R$ 100 mil à Bozzano
— para a chamada Luta do Sécu-
lo, com o lutador Vitor Belfort. O
retorno do evento foi de cerca de
R$ 4,5 milhões, se calculado
como publicidade de cada expo-
sição do lutador associada à mar-
ca. Somente a luta com Vitor Bel-
fort teve repercussão durante
mais de uma semana na internet
e na televisão. A Hypermarcas,
controladora da Bozzano, não

fornece valores oficiais sobre pa-
trocínio ou retorno de suas ativi-
dades de marketing.

Rodrigo “Minotauro” No-
gueira, empresário da área e
campeão do UFC, aponta que o
patrocínio de atletas e eventos
tem sido cada vez mais abun-
dante, principalmente fora do
país. “É muito mais barato asso-
ciar sua marca a um atleta que
pagar a publicidade”, diz.

Atualmente, os eventos do
UFC contam com patrocínio de
grandes companhias de fora da
área como Harley-Davidson,
Bud Light, Burger King e Bacar-
di. “Lá fora isso já acontece. Aqui
no Brasil esse cenário está come-
çando a mudar”, avalia Mino-
tauro. “O MMA conseguiu uma
projeção fantástica. Em 10 anos,
os eventos já superam a audiên-
cia do que era o boxe no melhor
período no Brasil. ■

Eventos como o Ultimate Fighting
Championship caem no gosto — e no
bolso — do empresariado brasileiro

O UFC foi fundado
em 1993, pelo lutador
brasileiro Rorian
Gracie. Atualmente o
Brasil é representado
por 35 lutadores na
organização

TROCA DE COMANDO

Acer indica novo presidente e
reduz projeção de embarques
A Acer, de Taiwan, indicou o executivo Jim Wong como seu novo
presidente, depois da renúncia abrupta de seu presidente-executivo
anterior no mês passado, e atribuiu a ele a responsabilidade de
desenvolver aparelhos móveis que devem impulsionar o crescimento da
companhia. A Acer, segunda maior fabricante mundial de computadores,
não conseguiu combater o sucesso de tablets como o iPad da Apple.

PARCERIA

HP e Canon anunciam aliança para expandir
negócios na área de serviços de impressão
HP Brasil e a Canon anunciam uma parceira para expandir negócios na
área de serviços de impressão. As empresas estarão juntas para ampliar
a atuação no mercado de outsourcing impressão, com foco em grandes
empresas. Para a HP, a aliança representa a ampliação de portfólio em
serviços de impressão de alto volume. A Canon pensa em expandir seu
market share em impressoras de alto volume para o mercado corporativo.

Divulgação

Artes
marciais
fortalecem
mercado
esportivo
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Pretorian e Bodytech criam
arenas de lutas em academias
paulistanas e fluminenses

Não é só a televisão que tem lucra-
do com o avanço do MMA (Artes
Marciais Misturadas) no Brasil. O
maior interesse do público pelos
combates nos ringues tem movi-
mentado academias e fabricantes
de equipamentos em torno de no-
vas parcerias. Um exemplo desse
movimento é o acordo fechado
pela Pretorian Hard Sports — fa-
bricante de equipamentos para
lutas — com a Bodytech, contro-
ladora das redes de academias
Bodytech e Fórmula.

As empresas uniram esforços
para criar arenas de luta dentro de
cada uma das 25 academias da
rede. “A demanda do mercado
por espaços como este vem cres-
cendo fortemente nos últimos
anos”, diz Stelio Belchior, diretor
de marketing da Bodytech, que

fechou 2010 com R$ 130 milhões
de faturamento e 50 mil alunos
matriculados. Embora o investi-
mento na parceria não tenha sido
divulgado, a empresa espera fe-
char o ano com R$ 180 milhões.

A brasileira Pretorian Hard
Sports também tem sentido na
pele a força dessa tendência. A
empresa, fabricante de vestuário
e equipamentos para lutas, preci-
sou quintuplicar a produção para
atender ao mercado. Para isso foi
necessário investir US$ 2 milhões
em suas unidades — uma própria
no Brasil, responsável por 50% da
produção, e outras três terceiriza-
das, localizadas no Paquistão, na
Tailândia e em Taiwan.

O presidente da companhia,
Ruy Drever, destaca a posição
atingida no mercado de lutas na-
cional. “Procuramos nos benefi-
ciar desse momento de explosão
das artes marciais no mundo.
Desde 2008, estamos com um

trabalho de fortalecimento de
marca.” Drever trabalha com ex-
pectativa de aumento de 150%
nas vendas da marca. “O cresci-
mento desse mercado é espanto-
so”, diz o executivo, que prevê
mais cinco anos de ebulição pela
frente. “Acho que dentro desse
prazo o mercado de lutas para de
crescer de uma forma surreal e
entra em ritmo aceitável.”

A Pretorian é uma das patroci-
nadoras do lutador Rodrigo “Mi-
notauro”, campeão do Ultimate
Fighting Championship (UFC).
Rodrigo é um dos donos da rede
academias especializadas Team
Nogueira, com unidades em Tulsa
e San Diego (EUA), Zurique (Sui-
ça), Dubai (Emirados Árabes), Rio
de Janeiro e São Paulo.

O retorno do UFC ao Brasil
marcado para agosto, “vai aquecer
muito o mercado”, segundo Mi-
notauro, que espera crescimento
de 30% no segmento. ■ B. L.

ENERGIA

Aneel mantém multas para o atraso na
instalação de seis térmicas do grupo Bertin
A diretoria da Agência manteve multa de aproximadamente
R$ 1,2 milhão à companhia pelo descumprimento do cronograma
das seis termelétricas na Bahia. As usinas foram vendedoras de
energia no leilão A-3 de 2008, cuja entrada em operação comercial
estava prevista para primeiro de janeiro deste ano para produção de 611
megawatts (MW) médios. As multas devem ser pagas em até dez dias.

TECNOLOGIA

Totvs, SAP e Oracle têm 82% do mercado
brasileiro de software de gestão, diz FGV
Segundo a pesquisa anual da sobre o mercado brasileiro de TI e uso
nas empresas feita pela Fundação Getúlio Vargas, a brasileira Totvs e as
americanas SAP e Oracle, juntas, têm 82% de todo o mercado brasileiro
de software de gestão. O estudo apontou também que existem 85 milhões
de computadores em uso no Brasil. Até o início de 2012 haverá um
computador para cada dois habitantes, atingindo 98 milhões de unidades.

L.C. Costa

Popularidade de lutas atrai
negócios para os ringues

O lutador Rodrigo
Minotauro Nogueira
explora seu perfil
de empresário
com a Team
Nogueira - rede
de academias
especializadas
com seis unidades
no mundo

PÚBLICO

55 mil
ingressos foram vendidos
em menos de uma hora
para o UFC 129. O combate
acontece no próximo dia 30,
em Toronto, no Canadá.

CAPTAÇÃO

US$ 11 mi
foram arrecadados com a venda
de ingressos para o UFC 129 no
Canadá. Segundo a organização,
o valor também é recorde.

RETORNO

US$ 50 mi
é quanto um evento do
UFC pode movimentar em cada
cidade no qual é realizado.

Divulgação/UFC

Luta do Século: a
vencedora foi a Bozzano,

que ganhou larga
exposição com o combate

entre Belfort e Silva
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