
Um esporte que atinge mais de um bi
lhão de lares em 149 países com 20 

idiomas diferentes — e grande parte deste 
número de fanáticos está no Brasil. O País 
é o terceiro mercado mundial do UFC, 
atrás apenas dos Estados Unidos e Cana
dá. Somente em produtos licenciados, no 
varejo brasileiro, o esporte teve um fatu
ramento de mais de US$ 100 milhões em 
2011, entre produtos nacionais e interna
cionais. Nenhum outro lugar no mundo 
consume a marca com tanta voracidade. 

A popularidade é tanta que a organização 
do UFC está trabalhando para estabelecer 
um escritório no Brasil. O próximo emba
te será neste sábado 13, com uma disputa 
entre Anderson Silva e Stephen Bonnar, no 
Rio. Apesar da popularização do esporte, as 
entradas têm um preço para lá de salgado: 
variam entre R$ 850 e R$ 1850. 

"O UFC atingiu um grande nível de po
pularidade no Brasil, mas ainda temos 
muito espaço para crescer. O primeiro 
UFC Rio se esgotou em minutos, a pri
meira edição do TUF (The Ultimate Fi-
ghter) Brasil foi sucesso e o acordo com 
a Globo foi um grande avanço em ter
mos de popularidade — que só começou 
ano passado. Estamos indo para a segun
da temporada do TUF, planejando mais 
eventos para 2013 e trabalhando para es
tabelecer um escritório no Brasil" infor
ma Marshall Zelaznik, diretor de desen
volvimento Internacional do UFC. O pró
ximo TUF, reality show que dá a chance 
a lutadores profissionais de ingressarem 
no UFC, terá a seletiva para escolher os 
participantes no dia 14. A previsão é que 

o TUF Brasil 2 estreie na Globo em mar
ço de 2013. 

Embora ainda não haja uma definição 
do número de eventos que serão realiza
dos no ano que vem — nos bastidores, fa
la-se em até dez competições —, a certeza 
é de que serão mais que os três promovi
dos este ano. "Gostaríamos de ir para ou
tros estados e áreas do Brasil. Definitiva
mente queremos aumentar o número de 
eventos em comparação a 2012. Estamos 
avaliando a possibilidade de irmos até pa
ra estádios" antecipa Zelaznik. Para o exe
cutivo, o investimento no País se justifica 
por diversos motivos. "Não só o mercado 
está efervescendo em termos de business, 
mas o Brasil é o berço do esporte. O jiu-jitsu 
brasileiro foi a pedra de toque da criação 
do UFC." Atualmente, são quatro campe
ões mundiais nascidos por aqui, sem men
cionar 50 outros lutadores talentosos. Ter 
atletas locais com papéis tão fortes na or
ganização nos colocou em uma posição 
privilegiada para nos aventurarmos nes
te novo mercado. Até aqui, tem compen
sado" completa. 

, Licenciamento 
Apesar de ter um desempenho invejá

vel no licenciamento de produtos, lide
rando o topo do segmento no País, Mar
cus Macedo, diretor-geral do Grupo Exim 
Licensing Brasil, agente exclusivo para a 
América Latina das marcas UFC, acha 
que a grife de luta está longe de seu limi
te. "Iniciamos o trabalho de licenciamen
to da marca na virada de 2010 para 2011 e 
somente na segunda metade de 2011 que 

começamos a ver produtos no mercado. 
Pelo ritmo do crescimento e quantidade 
de empresas interessadas em trabalhar 
com a marca, acreditamos que o merca
do continuará crescendo pelos próximos 
dois anos antes de se estabilizar. Nossas 
projeções apontam para um potencial 
de mil produtos licenciados; hoje temos 
aproximadamente 450" informa. 

O diretor-geral do grupo Exim Licen
sing explica que o Brasil é de longe o 
maior mercado para a marca UFC. "Ter
mos quatro campeões mundiais e um car
tel de excelentes atletas é um dos prin
cipais motivos. Outro fator relevante é o 
fato do evento ter nascido no Brasil pe
las mãos da família Gracie e do jiu-jitsu 
brasileiro ter sido elevado a categoria de 
uma das mais eficientes lutas marciais do 
mundo justamente dentro do ambiente 
do UFC" conclui. 

Artur Regen, sócio da Marc4/New Era, 
responsável pela licença de uma série de 
peças do UFC, como camisetas, bonés, 
equipamentos e acessórios, explica que 
a marca UFC talvez seja a que tenha apre
sentado o maior crescimento na venda de 
produtos nos últimos dois anos. "Preten
demos fechar este ano com mais de um 
milhão de peças vendidas com marca UFC 
só na nossa empresa. Temos mais de 50 re
presentantes no Brasil inteiro atendendo 
lojas. Agora vendemos para mais de dois 
mil pontos de venda no País e este núme
ro esta crescendo semanalmente" infor
ma. Ele não revela o faturamento do ne
gócio, mas informa que em 2011 dobrou 
em relação ao ano anterior e a expecta
tiva é que o mesmo aconteça este ano. 

Case Anderson Silva 
Levando multidões a acompanharem 

suas lutas, Anderson Silva é o principal 
porta-voz do UFC. E um representante 
que traz uma série de associações posi
tivas para o esporte. Não é à toa que ele 
atrai inúmeras marcas. O atleta tem con
tratos publicitários vigentes com Budwei-
ser, Philips e Renault. Tem ainda o pa
trocínio do Burger King, e acumula co
mo sponsors técnicos Corinthians e Ni
ke. Além disso, fez campanhas pontuais 
para Ford, Honda, Riachuelo e Amazoo. 
Seu sucesso é tal que pode ser associado 
diretamente ao crescimento do número 
de fãs do esporte no Brasil. Mas sua ima
gem estaria sendo superexplorada? Não 
é o caso, avisa a 9ine, que gerencia a car
reira do atleta. Todos os seus passos são 
cuidadosamente pensados. 

"Ainda há espaço para trabalhar a ima
gem dele de algumas formas, não necessa
riamente com mais patrocinadores. Temos 
outros caminhos. Ele já é um ídolo no uni
verso da luta esportiva, mas estamos ten
tando alcançar mais patamares junto a ima
gem dele no País. Ele tem uma visibilidade 
muito boa, mas temos de trabalhar de for
ma organizada e com planejamento para 
que não haja uma superexposição em um 
momento inadequado" explica Evandro 
Guimarães, diretor de operações da 9ine. 
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A estratégia da 9ine é tratar o atleta co
mo se fosse uma marca. "Usando recur
sos acadêmicos de marketing e comuni
cação em prol dele. Há um território de 
posicionamento para ser ocupado, com 
inserções na mídia de forma organizada. 
Um trabalho inovador que não tem quem 
faça, não à toa muitos atletas têm procu
rado a 9ine" confirma. 

Clarisse Setyon, coordenadora do cur
so de pós-graduação do esporte da ESPM 
SP, aponta que o perfil de Anderson Sil
va agrega muito valor ao esporte. "É fa
mília, casado, tem filhos, é todo certinho, 
arrumadinho" aportta. Outros fatores au
xiliaram no sucesso da modalidade. "Os 
patrocinadores vieram com grana muito 
alta e a própria empresa UFC com muito 
dinheiro. E começou do jeito certo, colo
cando na TV, que é um grande passo para 
a popularização de qualquer coisa" avalia. 

Número de assinantes 
do pay-per-view dispara 

Desde sua fundação, em 2002, o canal 
Combate, da Globosat, especializado em 
lutas, não apresentou sequer um ano de 
declínio na sua base de assinantes. Mas o 
fato é que passou a apresentar um cresci
mento maior a partir de 2010, quando al
cançou um incremento de 71% em com
paração ao ano anterior. Não por acaso, 
foi o ano em que transmitiu ao vivo 18 
eventos nacionais e todas as 23 edições 
do UFC. O resultado foi extremamente po
sitivo de 2010 para 2011, quando cresceu 
99%, mantendo o padrão este ano: até se
tembro, o Combate já apresenta um cres
cimento de 70% em relação ao ano ante
rior. Até o final do ano, o canal terá trans
mitido 31 edições do UFC e pelo menos 
42 eventos nacionais. 

A expectativa para 2013 também é po
sitiva: o canal estima crescer pelo menos 
mais 23%. "O bruto das nossas vendas 
gira em torno dos combates do UFC. No 
entanto, percebemos, sim, o aumento de 
interesse nas competições nacionais. Os 
eventos nacionais e nossos programas 
também são o diferencial para as assina
turas fixas. O público que gosta de lutas 

percebe que vale a pena ser um assinan
te fixo" explica Pedro Garcia, diretor-ge-
ral do canal do Sportv e dos canais Pre-
miere (incluindo o Combate). 

Se o crescimento da base de assinantes 
é extremamente positivo, comercialmen
te o Combate também não tem do que 
reclamar: em 2012 vendeu todas as suas 
cotas de publicidade. Alguns dos anun
ciantes já vinham com estratégia voltada 
ao MMA, como Budweiser, TNT e Nutri-
latina. Mas também despertou o interesse 
de anunciantes sem ligação prévia com as 
lutas, como a L'Oréal, Seculus e Nissan. 

Novos campeonatos 
No rastro do sucesso alcançado pelo 

UFC, outros campeonatos começam a 

aparecer no mercado. Um deles, o Mes
tre do Combate, promete trazer um no
vo formato para os amantes da luta e 
com o aval do ídolo Rickson Gracie. Está 
sendo lançado pela SportPar e envolve 
programas e transmissões ao vivo se
manais no Esporte Interativo, com lu
tas promovidas nas casas do Grupo Tom 
Brasil —Vivo Rio no Rio e HSBC Brasil 
em São Paulo. 

Ele aposta na disputa entre cidades 
onde não haverá empates ou decisão por 
pontos. Entres os diferenciais do novo 
campeonato está a pesagem na noite da 
luta, primeiro round de dez minutos e 
uma regra que, quando a luta não for de
finida por nocaute ou finalização, o juiz, 
Gracie e o público, pelo Facebook, vota-

rão no campeão. A primeira luta aconte
cerá no dia 22 de novembro, no Rio. 

Carlos H. Moreira Ir., presidente da 
SportPar, explica que o Mestre do Com
bate não é um evento, mas uma platafor
ma de comunicação. "Com conteúdo se
manal nacional e internacional ao vivo, o 

' consumidor terá acesso a nosso conteúdo 
quase diariamente, teremos um evento ao 
vivo por semana. Além de pelo menos três 
patrocinadores no evento de novembro, 
mas ainda não posso revelar" conta. Ele 
adianta uma curiosidade: o maior gongo 
da América Latina está sendo construído 
para o campeonato. As lutas começarão e 
terminarão com Rickson Gracie tocando 
o gongo e apenas o vencedor dos embates 
terá o prazer de fazer o mesmo. 
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1530, p. 24-25, 8 out. 2012.




