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sendo realizado no País, que o canal
finalmente decolou. "O número de
assinantes do Combate quase triplicou no
último ano", conta o diretor de negócios
dos canais SporTV e Premiere, Pedro
Garcia. "Essa onda começou há cerca de
um ano, com a luta entre Anderson Silva e
Vítor Belfort e depois com a realização do
UFC 134 no Rio de Janeiro", diz. O UFC
134 resultou em cerca de 860 mil pessoas
no canal por minuto (Fonte: Ibope Mídia,
com informações fornecidas pelo canal).
Na faixa dedicada a lutas no SporTV, a
audiência também subiu neste período.
Em 2010, a média da modalidade foi de
48 mil pessoas por minuto, subindo para
87 mil em 2011, o que representa um
crescimento de 81%.
Para Garcia, a popularização do MMA
no Brasil pode ter relação com a
atratividade do boxe no País. Ele lembra
que o esporte sempre teve personagens de
projeção no Brasil e que, graças aos
americanos, os eventos são sempre
considerados uma opção de
entretenimento. "Acho que o MMA pegou
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ma das cenas mais
comuns no Brasil é ver
amigos reunidos em
bares, restaurantes e
em suas casas para
assistir a jogos de futebol, sejam
eles da Copa do Mundo, ou dos
times da segunda divisão do
campeonato brasileiro. Agora, além
do futebol, os encontros para
assistir a futebol americano, ou as
reuniões para ver uma luta de MMA,
esportes que não soam tão familiares
para os brasileiros, começam a se
tornar mais frequentes nos lares e
bares brasileiros.
Embora o futebol esteja longe de
perder o posto de "paixão nacional",
outros esportes começam a fazer o
coração dos brasileiros bater mais
rápido, e os canais especializados
estão não apenas atentos às
tendências como estão ajudando a
criar algumas delas.
Uma das modalidades que
apresentou rápida evolução no Brasil
foi o MMA (Mixed Marcial Arts), ou
Artes Marciais Mistas, uma mistura
de diferentes artes marciais e luta
livre, com regras e ídolos próprios.
A Globosat foi a primeira a
apostar fortemente no gênero "lutas",
com especial atenção ao MMA. Em
2002, lançou um canal a la carte
destinado exclusivamente ao nicho,
intitulado de Premiere Combate. O
canal, que hoje é chamado apenas de
Combate, ficou restrito a poucos
assinantes dentro do nicho durante
bastante tempo.
Foi com a popularização do
esporte no Brasil, com lutas entre
brasileiros e o Ultimate Fighting
Championship (UFC), principal
campeonato de MMA do mundo,
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um pouco disso", opina Garcia. "A
Globosat viu que os eventos tinham
qualidade, que estavam tomando o
lugar do boxe e decidiu arriscar,
mesmo sendo segmentado", diz.
Quem também pegou carona na
febre do MMA foi o World Wrestling
Entertainment (WWE), uma espécie
de luta encenada, que tem tido
grande sucesso no Esporte Interativo.
"O WWE nem esporte é. Mas tem
níveis de audiência comparados ao
futebol", observa o diretor de
conteúdo do canal, Fábio Medeiros.
Além da herança herdada do
boxe, uma das características que,
segundo Pedro Garcia, pode ter
ajudado o MMA a conquistar
projeção nacional foi o fator
aspiracional e de adrenalina das
lutas, e, principalmente, o destaque
dos brasileiros nas competições.
"Sabemos que o que atrai o público
brasileiro para determinado esporte é
ter grandes ídolos nacionais", diz o
executivo do SporTV.
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Nasce uma febre
A popularização de esportes sem
tanta tradição no Brasil neste
momento acontece não apenas por
conta dos destaques de esportes
isolados, mas também pelo
momento pelo qual o País passa, de
preparação para sediar a
Copa do Mundo de futebol
em 2014 e os Jogos
Olímpicos em 2016.
Para Garcia, para fazer
com que um esporte caia
no gosto do brasileiro é
preciso ter calendário e
apoio da mídia, isto é, é
preciso que o País tenha
consistência na realização
dos eventos da modalidade.
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dos grandes destaques de audiência
da ESPN. A audiência do Super
Bowl teve crescimento de 132% em
números absolutos em relação a
edição de 2010, transmitida pela
ESPN (em 2011 foi o Band Sports
que transmitiu o evento).
A temporada da NFL
2011/2012, incluindo 83 eventos,
apresentou alcance total de 7
milhões de pessoas diferentes,
representando 65% de acréscimo
em relação a temporada anterior
(70 eventos considerados no
período). "Durante o Super Bowl
tivemos mais de 700 mil pessoas
assistindo ao canal", diz o diretor de
marketing e vendas da ESPN,
Marcelo Pacheco. "O Super Bowl é
um show, não é só um jogo de
futebol americano. É o evento
esportivo mais caro do planeta".
Só no Esporte Interativo, foram
1,8 milhão de pessoas
acompanhando o Super Bowl.
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"É preciso haver um calendário de
eventos, uma sequência, várias etapas,
eventos internacionais realizados no
Brasil", diz Garcia. "É como a Copa do
Mundo de futebol de 2014: começamos a
falar dela muito antes da data porque ela
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vai acontecer aqui".
Além disso, o apoio da mídia é
importante para divulgar esse calendário.
"0 Combate cresceu quando o SporTV
começou a exibir o MMA, e ainda mais
quando a Bede TV! e a Globo passaram a
transmitir as lutas também", exemplifica.
"No caso das lutas, é possível relacionar
ao boxe, mas há outros esportes sem essa
ligação com algo no passado. São pontos
fora da curva", diz.
Entre esses esportes que acabam se
popularizando sem ter ídolos brasileiros,
ou terem sido derivados de outros
esportes mais conhecidos, está
o futebol americano, que teve
no Super Bowl - final do
campeonato da NFL, que
aconteceu em fevereiro - um
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Para Medeiros, do Esporte
Interativo, esse é um dos pontos
principais a serem trabalhados pelos
canais esportivos. "Dois meses antes
de começar uma transmissão já
trabalhamos o lado pessoal do
atleta", afirma. "Na média, o
brasileiro assiste a determinado
esporte mais pelo enredo do que
pelo detalhe técnico, tático. Por isso,
temos que trabalhar em cima disso,
construir ídolos. Existe uma
demanda reprimida para ter
mais ídolos", diz.
Um dos esportes sem tanto
destaque no Brasil - ainda que
amplamente praticado nas escolas que ganhou o "apoio" do Esporte
Interativo foi o handebol. "Fizemos
algumas parcerias com atletas para
criar suas páginas no Facebook, por
exemplo. Queremos que o espectador
viva um pouco isso na rede e depois
ligue a TV para sintonizar o evento",
explica Medeiros.
Ele lembra ainda de casos como
o do basquete brasileiro, que
recentemente voltou a ganhar a
atenção do público brasileiro, depois
de um período sem grandes
destaques. "O basquete deu uma
sumida no Brasil devido à má
qualidade da seleção. A relação era
muito emocional, de afinidade com
os ídolos", observa.

Medeiros, do Esporte Interativo,
acredita que um dos motivos para os
bons resultados pode ter sido a
curiosidade do brasileiro de assistir
algo que está fora da TV aberta.
Além desse, a popularização do
Super Bowl pode ser atribuída aos
esforços da própria ESPN, que não
só divulgou o esporte no Brasil,
mas t a m b é m preocupou-se em
explicar suas regras para os
brasileiros. "Utilizamos as redes
sociais para disponibilizar as
regras, e fizemos eventos em bares
e em cinemas. À medida que os
jogos ficam mais emocionantes,
vemos os comentários aumentando.
É possível medir esse movimento
de pessoas que acompanham o
esporte pelas redes sociais e pelos
e-mails que recebemos no canal",
diz Pacheco.
Foi por causa da demanda do
público e da tradição dos canais
ESPN nos Estados Unidos de
transmissão da NFL que a ESPN
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no futebol americano. Para o ano
que vem vamos levar os talentos
para os Estados Unidos um mês
antes do Super Bowl para
acompanhar", conta.
O Esporte Interativo continuará a
apostar no handebol, na NBA, no
futebol americano, no judô e no MMA.
O SporTV também acredita no
rugby, mas tem olhado de perto para
outros esportes, como o futevôlei, os
esportes radicais e o golf. "Esse
cresceu muito entre o target e vai ser
olímpico em 2016", diz Garcia.
Disputa acirrada
O crescimento do interesse por
esportes como MMA, rugby e futebol
americano não tem apenas
consequências positivas. Com o
crescimento da audiência, a disputa
pelos direitos de transmissão também
tornam-se mais acirradas. "Esse é
nosso leão de cada dia. Temos que
mostrar que somos os melhores
parceiros para conseguir manter os
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Em 2010, os Jogos
Olímpicos de Inverno de
Vancouver tiveram um
grande aumento de
audiência em relação aos jogos realizados
em Turim, em 2006. "Mandamos uma
equipe para cobrir em Vancouver,
divulgamos as modalidades antes dos
jogos, explicamos as regras e, o mais
importante, transmitimos em HD pela
primeira vez", explica Garcia.
"Poderíamos só 'cumprir tabela', mas
decidimos investir mais e fazer diferente".
A resposta positiva dos patrocinadores
também tem sido importante para
motivar essa abertura para os esportes
novos ou menos tradicionais nos canais.
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decidiu investir no
esporte no Brasil.
"Antes esse era apenas
um nicho. Mas quando
você vê o acumulado de
audiência da temporada
do futebol americano,
de 7 milhões de pessoas,
não é mais tão de
nicho", observa o
executivo da ESPN.
"Além da audiência
medida pelo Ibope, o
que sentimos é que houve um
aumento considerável das interações
com o canal, a entrada do assunto
nos trending topics do Twitter, um
grande número de pessoas
participando de promoções relativas
ao evento, entre outros. São
indicadores de que temos que
investir", diz Pacheco.
Além da audiência, existem
outros fatores que podem fazer com
que um canal invista em um novo
esporte ou competição. "Considero
três pilares: o potencial de audiência,
o potencial comercial e a imagem
que vai dar ao canal", diz Medeiros.
"Existem esportes que sabemos que
não dão audiência, mas têm uma
repercussão muito boa".
A NBA, por exemplo, tem
exercido esse papel para o canal de
esportes. "A NBA não dá audiências
enormes, mas dá credibilidade ao
canal. É o tipo de atração que tem
um público bem engajado".
Para Garcia, do SporTV, os
principais "drives" para a compra de
direitos são a realização de eventos
no Brasil (especialmente circuitos
nacionais), a participação de
brasileiros nos eventos de fora,
e aqueles "tirados da caixa", ou seja,
aqueles que são verdadeiras apostas
do canal.
Foi o caso dos Jogos Olímpicos de
Inverno, que têm sido uma aposta
consistente do SporTV desde 1992.
"Era um canal novo, em um mercado
novo, e pensamos 'esse público é da
classe A, viaja, pratica ski e outros
esportes de neve. Por que não?'.
E apostamos", lembra Garcia.

"Com as marcas mais tradicionais o
desafio é maior", diz Medeiros, do
Esporte Interativo.
Depois de uma temporada bem
sucedida, porém, os caminhos ficam
mais fáceis de serem trafegados.
"Quando você cria um 'caso' de
audiência e engajamento, fica mais
fácil", diz Medeiros.
Em alguns casos, o próprio
patrocinador faz o movimento de
"empurrar" um esporte novo para a
tela dos brasileiros. É o caso da Topper,
que investiu na divulgação do rugby no
País, com o mote "isso ainda vai ser
grande no Brasil".
O rugby é, aliás, uma das principais
apostas dos canais entre os esportes sem
qualquer tradição entre os brasileiros.
"Acreditamos que o rugby vai seguir o
mesmo caminho do futebol americano,
por exemplo. Por isso, já temos
garantidos os maiores torneios mundiais
da modalidade", diz Pacheco, da ESPN.
"Também estamos apostando na NBA, e

direitos", diz Garcia. "Apesar disso,
existe um respeito grande por
quem ajudou a impulsionar o
esporte", pondera.
Para Medeiros, do Esporte
Interativo, o canal está em uma
posição privilegiada por ser a única
TV aberta dedicada exclusivamente a
esportes. "Temos grade disponível em
TV aberta, o que não acontece em
outros canais. Na TV fechada a briga
vai ser muito maior", diz.
Pacheco, da ESPN, chama a
atenção para os players que não têm
interesse no esporte, adquirem
direitos para aproveitar o momento e
depois deixam o tema de lado,
inflacionando o mercado. "Tem gente
que quer surfar esse momento, paga
cinco vezes o que vale, e depois cai
fora. Nós na ESPN não vamos fazer
loucuras por nada. Vamos manter
algumas propriedades, mas outras
não, pois não vamos inflacionar o
mercado", conclui.
Fonte: Tela Viva, São Paulo, ano 21, n. 224, p. 26-28, mar. 2012.

