


ções com propósitos muito mais ligados ao entre
tenimento do que ao esporte [neste ano, nos EUA, 
o cantor Justin Bieber foi o astro do jogo festivo]. 

Em solo brasileiro, a terceira edição do Jogo 
das Estrelas conseguiu causar inveja até mesmo 
ao vôlei, que nos últimos anos desbancou o espor
te da bola laranja do posto de segunda modalida
de mais popular entre o público do país. 

"Cadê o Jogo das Estrelas do vôlei? É tão di
fícil assim escolher dois técnicos, que escolheriam 
dois times? Decepcionado!", disparou Gustavo 
Endres, medalhista de ouro em 2004, pelo Twitter. 

O desabafo de Gustavo representou uma 
vitória da Liga Nacional de Basquete (LNB) na 
"teimosia" em fazer o seu jogo festivo. Existente 
desde 2009, quando a LNB assumiu o comando 
do Novo Basquete Brasil (NBB), unificando os 
campeonatos nacionais da modalidade, o Jogo 
das Estrelas, finalmente, passou a se aproximar 
do conceito americano de promoção do basquete. 

A fórmula para o sucesso da edição de 2011 
passou pela escolha da sede do evento, pelo es
treitamento da parceria com a Globo e pelo próprio 
engajamento da organização com estratégias dife
renciadas de divulgação e promoção da partida. 

Franca, tradicional reduto do basquete brasi
leiro, foi escolhida para abrigar o jogo. Com isso, 
o público lotou o ginásio, a cidade viveu o clima 
da partida e, ainda, a imagem passada para o te
lespectador em casa dava a sensação de total en
gajamento e envolvimento do público com o jogo, 
que chegou a registrar 4 pontos na medição do 
Ibope, durante a transmissão pela Globo. 

A TV foi, inclusivBe, parte importante para 
o sucesso do evento. Pensando na distração do 
público no ginásio e na telinha, os organizadores 
optaram por criar uma agenda repleta de apresen
tações de curta duração nos dois dias (uma sexta-
feira e um sábado), mantendo os níveis de audi
ência no alto e de animação do público na quadra. 
Da mesma forma, procurou-se pela primeira vez 
criar uma "história" relacionada à disputa. Se, nos 
EUA, o All-Star Game reúne os melhores de cada 



uma das conferências, no Brasil a competição foi 
entre jogadores brasileiros e estrangeiros. 

Com tudo isso, a edição de 2011 tornou-se 
uma espécie de "ponto de virada" do evento. Um 
dos principais indícios de que a liga acertou a mão 
foi a quantidade de conteúdo gerado pela mídia 
a partir do Jogo das Estrelas. A exemplo do que 
acontece nos Estados Unidos, quando há cobertu
ra jornalística sobre o evento desde a escolha da 
sede até os atletas participantes, a versão brasilei
ra ganhou destaque em blogs especializados, veí
culos esportivos e mesmo no Jornal Nacional, que 
dedicou parte de sua cobertura para o jogo, rea
lizado horas antes no sábado, dia 29 de janeiro. 

A mídia, aliás, teve atenção especial da LNB. 
Além do convite com o custeio da viagem e da 
estadia para alguns veículos, a liga ofereceu aos 
fotógrafos credenciados para o Jogo das Estrelas 
um curso gratuito com Ned Dishman, fotógrafo da 
NBA. Foi uma forma de tentar deixar mais profis
sional o conteúdo produzido pelos fotógrafos. 

"É um espetáculo que permite mostrar a be
leza do basquete", resume Kouros Monadjemi, 
presidente da LNB, a respeito do evento. "Fico 
muito feliz com a oportunidade de exibir o basque
te e continuar reconquistando o coração do povo 
brasileiro", afirma o mandatário da liga. 

Mas, se os Estados Unidos e seu modelo 
de promoção de um evento guiaram boa parte do 
sucesso do Jogo das Estrelas, o abismo com os 
EUA em relação à cobertura da mídia e geração 
de receitas continua. Por aqui, a LNB celebrou o 
fato de o esporte ter voltado à TV aberta após 13 
anos (desde 1997 que um jogo não tinha exibição 
em canal aberto no país) e de ter angariado dois 
patrocínios (Fisk e Vivo), que renderam R$ 100 mil 
para ajudar a custear o evento. 

O cenário é muito aquém do vivido pelos 
americanos. A temporada 2010/2011 da NBA tem 
partidas transmitidas por TSN, TNT, ESPN, WGN, 
ABC e CHCH, além de transmissões próprias via 
internet e de outras redes locais. Em relação ao 
All-Star Game, os americanos ainda estão muito 
à frente, não apenas na divulgação do evento na 
mídia, como também no negócio. Além de a mídia 
cobrir o evento, o mercado movimenta-se em torno 
do jogo, a ponto de o site oficial da liga vender 
produtos licenciados específicos da partida e as 
camisas das equipes festivas. 

Vale lembrar, porém, que 57 anos separam 
o início do Jogo das Estrelas dos americanos do 
brasileiro. O bom para o basquete nacional é saber 
que há um caminho a ser trilhado. O negócio é 
manter o foco no estilo americano de vida. 
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