
UFC - maior evento de MMA do mundo - está 
totalmente em evidência e presente nas ações 
de marketing envolvendo o esporte! Realmente 

o americano tem uma enorme expertise em praticar 
marketing. Admiro a capacidade dos profissionais em 
tirar as suas ideias do papel e executarem com tanta 
perfeição. 
Estive no último dia 7 de julho em Las Vegas para 
assistir o UFC 148, que teve o mais novo ídolo: Anderson 
Silva! Posso dizer porque vivi a adrenalina na pele: 
foi sensacional! Fiquei maravilhado com o evento 
e observei a projeção que o UFC oferece quando 
falamos em marketing e divulgação de marcas. Para 
os marketeiros de plantão, vale o recado: coloquem 

em suas agendas e se programem para assistirem um 
evento do UFC, especialmente em Las Vegas. Os caras 
são feras. A começar pela entrada do hotel, onde há 
uma linda cenografia de um octógono ao redor do leão 
do Hotel MGM!!! É uma grande atração. As pessoas 
param e tiram diversas fotos, que são espalhadas pelo 
mundo inteiro. Podemos dizer que é a primeira aula de 
merchandising da marca, de forma espontânea e viral. 
Já no Cassino, todas as mesas de pocker são estilizadas 
com a imagem da luta, além de todas as telas de plasma 
do hotel com starts sobre o evento. A qualidade e a 
exposição das peças de comunicação online e offline 

são um exemplo para os brasileiros que desejam 
diferenciar as suas ativações na realização de eventos. 
Vale conhecer! 
Se você acha que acabou, está enganado! Presenciei 
8.000 pessoas abarrotadas para assistir a pesagem da 
luta. Pode parecer uma simples ação onde os dois atletas 
sobem na balança e se olham para o desafio. Mas não! 
Esse momento gera pura emoção na plateia! Lá vem o 
americano com outro show que é usar imagem, som e 
luz!!! Um verdadeiro espetáculo, o evento com muito 
rock e interação do público. Os idealizadores são feras 
no marketing emocional! Você pode não gostar deste 
esporte, mas toda a estrutura que está ao seu redor é algo 
inovador e de uma qualidade exemplar. 
E, para finalizar a minha pequena contribuição, não 
posso deixar de citar que a feira que o UFC realizou 
no final de semana foi algo nada visto na minha vida 
esportiva. Imagine o Anhembi lotado, somado ao público 
do Salão do Automóvel. É deste tamanho a feira do UFC. 
Eu presenciei a megavenda de produtos do UFC por 
chineses, coreanos, brasileiros, russos! Neste momento, 
entendi porque o dono do evento afirmou que daqui a 
pouco tempo o UFC irá disputar espaço com o futebol! 
Eles estão certos! Tem muita cifra envolvida. O esporte 
é adorado por homem e mulher e a cadeia produtiva do 
evento é gigantesca. Não tinha conhecimento que este 
evento era tão forte economicamente. 
O Anderson Silva, pessoa admirada pelo público, com 
grande legião de fãs, por sua simplicidade e carisma, 
deu um show na noite mais esperada da história do 
UFC! Mas quem deu um show à parte foram os quase 
5 mil brasileiros que cantaram em alto volume para os 
americanos: "Sou brasileiro, com muito orgulho e com 
muito amor!" Abafando um humilde: "USA, USA, USA". 
Empresários brasileiros abram o olho, pois este evento já 
é uma febre e vai crescer muito em nosso país. 
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Text Box
Fonte: Marketing, São Paulo, ano 45, n. 475, p. 57, ago. 2012. 




