


cantora Sandy, o ex-jogador Ronaldo, 
o meia Kaká e diversas outras celebri
dades já declararam abertamente seu 
interesse pelo esporte. Anderson Silva, 

seu maior representante, é o xodó do momento, 
tanto que numa das suas visitas ao Brasil conce
deu entrevistas e gravou participações em progra
mas dos mais variados, entre eles o "Fantástico". 

Pouco se discute, hoje, a influência cada 
vez maior do MMA (Mixed Martial Arts), principal 
modalidade de luta livre no mundo, num público 
jovem e formador de opinião no Brasil. O melhor 
termômetro disso foi visto no início de fevereiro, 
quando os brasileiros Anderson Silva e Vitor Bel
fort se enfrentaram na chamada "luta do século" 
pelo título do UFC 126, o Ultimate Fighting Cham-
pionship, campeonato que é uma espécie de sím
bolo de toda a força comercial das lutas no mundo. 

O combate durou 3min25s, tendo sido encer
rado ainda no primeiro assalto, após Silva desferir 
no rival um surpreendente chute com o pé esquer
do. Mais veloz do que o golpe certeiro foi a reper
cussão do duelo nas mídias sociais, especialmente 
o Twitter, que registrou em média 33 mensagens 
por segundo com a hashtag #UFC126, que identi
fica o evento como assunto no microblog. 

A popularidade cada vez maior do MMA no 
Brasil, porém, contrasta com uma dura realidade 
da modalidade no país. O sucesso do UFC não 
chegou às empresas nacionais. O combate entre 
Silva e Belfort foi uma das exceções. Ambos ti
nham marcas brasileiras patrocinando suas ves
timentas. O banco mineiro BMG estampou seu 
logotipo em Belfort, enquanto Silva fechou seu 
primeiro contrato "nacional" com a Hypermarcas. 

O negócio, porém, foi apenas para essa luta, 
e é fruto da parceria do lutador com a agência 9ine, 
criada por Ronaldo em parceria com o empresário 
Marcos Buaiz e com o grupo WPP. Para ter a mar
ca Bozzano no calção do lutador, a Hypermarcas 
desembolsou cerca de R$ 200 mil. Ainda no oc-
tógono, Silva vestiu uma camisa do Corinthians, 
até então clube de Ronaldo e também patrocinado 
pela empresa, durante a comemoração. 

"É a primeira vez que sou patrocinado por 
uma marca local tão reconhecida, que já apoia o 
esporte e também atletas consagrados, como o 
Ronaldo. Estou muito feliz", declarou Silva em co
municado à imprensa quando anunciou o negócio. 

Se o principal expoente do MMA no Brasil 
precisou do relacionamento pessoal de Ronaldo 
com o dono da Hypermarcas, João Alves de Quei
roz Filho, o Junior, para fazer o negócio acontecer, 
como será o dia a dia de outros atletas? 

"Nós temos uma dificuldade para encontrar 
patrocínios, mas isso é só no Brasil. No exterior é 
bem mais fácil, até pela forma como os america
nos enxergam o esporte. No Brasil, há um pouco 
de discriminação", afirma o lutador Lyoto Machida. 

Não é raro uma empresa brasileira afastar 
a possibilidade de patrocinar algo relacionado ao 
MMA, antes mesmo de analisar a proposta. 

"Uma vez nós fomos pedir a uma companhia 
aérea algumas passagens para atletas, e eles ne-



garam veementemente. Isso também aconteceu 
com muitas outras. As pessoas olham como se 
aquilo fosse quase associação à criminalidade", 
conta Ricardo Ognibene, da agência One Sports 
Business. O grupo brasileiro foi contratado pela 
gigante internacional IMG, para ajudar no cresci
mento do mercado do MMA, no Brasil, e montar 
um projeto para captação de patrocínios para a 
equipe de atletas Black House. A agência, porém, 
identificou que essa pré-disposição que as em
presas têm de não investir na área possui relação 
direta com o que acontece no mercado americano. 

"É uma situação parecida. Existe um proble
ma de marginalização até nos Estados Unidos, e 
uma prova disso é que Nova York ainda não per
mite a realização do UFC. Nós criamos um pla
nejamento de marketing e gestão de imagem da 

equipe e passamos a apresentar números que 
fazem as pessoas caírem para trás. O mercado 
ainda precisa entender o potencial de um produto 
como esse", pondera Ognibene. 

Diante disso, a mudança de perfil das empre
sas que investem em MMA, nos Estados Unidos, 
pode exercer papel decisivo para popularizar o 
segmento entre as empresas brasileiras. 

"Os patrocinadores lá ainda são os que têm 
a ver com a luta. São marcas de equipamentos, 
vitaminas e roupas, por exemplo. A Bud Light já 
entrou, mas ainda existe um pé atrás. O tabu está 
começando a cair lá, e a tendência é esse movi
mento chegar ao Brasil depois", projeta Jorge Gui
marães, empresário de uma série de lutadores. 

Guimarães cita o modelo de negócio e a 
abrangência do MMA como exemplos do quanto a 

modalidade ainda pre
cisa ganhar mercado 
nos Estados Unidos: 

"O BMG esta
va no calção do Vitor 
Belfort, na luta contra 
o Anderson Silva, mas 
o cara lá nos Estados 
Unidos não tem a me
nor ideia do que signi
fica o banco. Não tem 
impacto algum". 

Além de BMG e 
Bozzano, outra marca 
"forasteira" que está 
no MMA é a de bebi
da energética TNT, da 
Cervejaria Petrópolis. 
Ela investe nos irmãos 



Rodrigo Minotauro e Rogério Minotouro, junto com 
diversos outros atletas de diferentes modalidades. 
Os dois lutadores acabam "diluídos" em meio à 
campanha publicitária da bebida. As demais em
presas que possuem alguma relação com a moda
lidade já detinham um vínculo histórico com a luta. 

"A gente esteve no início, na divulgação do 
jiu-jitsu, quando a marca era 100% esportiva. In
vestíamos muito em esporte. Houve uma época 
em que nós chegamos a ter um time com mais de 
cem atletas", relata Roberto Reiff Toller, gerente 
de licenças da confecção Bad Boy. A empresa 
mantém um time de atletas patrocinados, que 
consome 5% de seu faturamento. 

A expectativa do próprio UFC, que organiza 
as competições da modalidade, é de que o cená
rio mude nos próximos anos. Em 2011, o Brasil 
voltará a ser sede 
de um evento da ca
tegoria, após mais 
de uma década. O 
HSBC Arena, no Rio 
de Janeiro, foi esco
lhido para abrigar, 
em 27 de agosto, 
lutas de MMA. 

"Acho que o 
UFC no Brasil é uma 
chance de mudar 
a relação com as 
empresas, principal
mente porque acon
tece num momento 
em que a economia 
do país está muito 
forte. O período é 

favorável, e acho que, com algum esforço, as mar
cas podem reconhecer isso", opina Machida. 

A esperança, agora, é que o evento tenha a 
transmissão da TV aberta, o que representaria um 
salto para as pretensões da marca UFC no Brasil, 
beneficiando diretamente, também, os lutadores 
do país que estão em busca de um patrocínio. 

Enquanto as empresas não chegam, os or
ganizadores tentam aumentar o faturamento e a 
oferta de produtos do UFC ao brasileiro. Nos pró
ximos meses está previsto o lançamento de uma 
linha de produtos licenciados do torneio no país, 
que já conta com uma linha de cadernos e material 
escolar. A ideia é ter à venda para o público desde 
miniaturas dos lutadores a réplicas dos cinturões 
dados aos vencedores dos combates. A luta pelos 
reais brasileiros está apenas no começo. 
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