
A confirmação de pelo menos 7
eventos do UFC no Brasil e a cre-
dibilidade de a TV Globo em exi-
bir o reality show “The Ultima-
te Fighter”, por mais quatro
temporadas, manterá aquecido
o mercado de produtos licencia-
dos da marca. Segundo Marcus
Macedo, diretor da Exim Licen-
sing Group, empresa responsá-
vel por gerenciar os produtos
credenciados, as redes varejis-

tas se sentem seguras em apos-
tar no segmento. “Tudo isso dá
uma garantia de que a marca vai
se consolidar com os próximos
eventos”, comentou. A Exim
trabalha em 18 categorias (ra-
mos de atividades), entre brin-
quedos, confecção e acessórios,
somando uma variação de mais
de 2 mil subprodutos. “A confec-
ção é de longe o que carrega a
marca, com até 60% do fatura-
mento”, analisou o diretor da
Exim. Em 2012, o consumo de
produtos ligados ao UFC gerou
um montante de R$ 140 mi-
lhões em vendas. Para este ano,
a expectativa do executivo é de
um acréscimo de 28% neste nú-

mero, chegando a quase R$ 180
milhões. “Lançamos um álbum
de figurinhas e cards com distri-
buição em mais de 30 mil pon-
tos de venda espalhados pelo
mercado brasileiro. Está sendo
ampliada um linha de alta per-
formance, além dos tradicio-
nais produtos como cadernos,
etc”, exemplificou. Embora a
realização de eventos da modali-
dade seja um propulsor para o
consumo de produtos, um fator
em especial é fundamental: bra-
sileiros detentores de cintu-
rões. “A derrota da Cigano foi
um tapa na cara, mas acredito
que ele vá recuperar o posto”, fi-
nalizou Marcus Macedo. ■

O Ministério Público do Estado
de São Paulo investigará o inves-
timento feito pela prefeitura pa-
ra apoiar a realização do UFC

em São Paulo. Um texto publica-
do ontem diz que o órgão irá
“apurar possíveis irregularida-
des e prejuízos aos cofres públi-
cos” por conta do contrato de
R$ 2,5 milhões.

O apoio foi assinado em dezem-
bro pelo então prefeito Gilberto

Kassab, que na ocasião afirmou o
evento seria um “legado para a ci-
dade”. O valor do contrato cor-
responde a mais da metade da
verba deste ano da Secretaria de
Esporte da atual gestão. “Tomei
conhecimento dessa situação ape-
nas ontem pelos jornais e não re-

cebemos nenhum comunicado
oficial”, diz Marshall Zelaznik,
executivo do UFC, completando
que “o acordo é legítimo”.

O UFC no Rio de Janeiro, por
exemplo, recebeu uma verba do
município de “apenas” R$ 950
mil e contou com nomes de pe-

so como o do lutador Anderson
Silva. O MP deve convocar Kas-
sab e o secretário de Esporte, An-
tonio Moreno, para prestarem
esclarecimentos sobre o assun-
to, assim como a IMX, empresa
de Eike Batista, responsável pe-
la organização do evento. ■

TELEFONIA

Nokia elimina mil postos de trabalho em TI

Evento de artes marciais mais fa-
moso no mundo, o UFC tem
atraído cada vez mais empresas
interessadas em utilizar a moda-
lidade em suas estratégias no
mercado e uma mostra desse ce-
nário ocorrerá neste final de se-
mana durante sua edição em
São Paulo. Seja nos equipamen-
tos utilizados pelos lutadores,
nos espaços do octógono ou
mesmo em ações promocionais
que antecedem o evento, são vá-
rios os espaços ocupados por
marcas em busca de visibilida-
de com o UFC.

E a iniciativa mais utilizada
pelas companhias é o patrocí-
nio a lutadores, cuja marca esta-
rá estampada no calção do atle-
ta e em seu backdrop de apre-
sentação antes da luta. Tradicio-
nal fabricante de equipamentos
para a modalidade e patrocina-
dora oficial do UFC, a Pretorian
estará com três atletas patroci-

nados durante o evento em São
Paulo, sendo um deles, Thiago
Tavares, entrando no octógono
durante o card principal, que
corresponde ao horário nobre
para a visibilidade da marca.

“O UFC é para o MMA o que a
Fórmula 1 é para o automobilis-
mo. A entrada deles no Brasil
com um cronograma de even-
tos é de extrema importância pa-
ra o segmento”, afirma Ruy Dre-
ver, CEO da Pretorian. Após
crescer 170% em 2011, a empre-
sa voltou a atingir um aumento
expressivo de seus negócios no
ano passado com alta de 80%.

Para este ano, a Pretorian in-
crementará sua atuação com o
lançamento de uma linha com-
pleta de equipamentos voltados
para treinamento funcional e fit-
ness composta por cerca de 100
produtos, além da primeira cole-
ção de roupas para fitness e mo-
da casual da marca.

Estreia no octógono
Além da Pretorian, outra empre-
sa que passa a investir em lutado-
res da modalidade é a Netshoes.
A loja virtual ligada ao segmento
esportivo está diversificando
seus investimentos em marke-
ting e passa a reforçar a marca
através do patrocínio de um ano
as lutador Daniel Sarafian, que
também compõe o card princi-
pal do UFC em São Paulo.

“Essa modalidade esportiva
virou febre no país e não podía-
mos ficar de fora desse movi-
mento”, afirma Renato Mendes,
gerente de assuntos corporati-
vos da Netshoes. Segundo ele, a
empresa tem hoje um portfólio
de 2 mil produtos ligados a artes
marciais sendo 10% da marca
UFC. Em 2012, a Netshoes do-
brou as vendas de itens ligados
à modalidade e a expectativa pa-
ra esse ano é de fechar com alta
de até 50%. ■

A Nokia vai eliminar mais de 1.000 postos de trabalho na área de

tecnologia da informação como parte do plano de reestruturação para

estancar a sangria financeira. A fabricante finlandesa de celulares vai

transferir 820 funcionários para a HCL Technologies e Tata Services.

Os mais recentes cortes, a maioria na Finlândia, fazem parte do plano

anunciado em junho para cortar 10 mil empregos mundialmente. A

empresa perdeu posição de líder no segmento para a Apple e Samsung.

Fábio Suzuki
fsuzuki@brasileconomico.com.br
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Verba da prefeitura será investigada pelo MP

Henrik Kettunen/Bloomberg

Paulo Whitaker/Reuters

Marcas entram no ringue em busca
de visibilidade no UFC em São Paulo

Licenciamento deve gerar R$ 180 milhões
Previsão é de alta de 28% nas
vendas de itens do UFC, que vão
de figurinhas a material escolar

Órgão abriu inquérito sobre o
patrocínio de R$ 2,5 milhões
para a realização do UFC em SP

Patrocínio a lutadores é a iniciativa de marketing mais utilizada pelas empresas durante o evento de MMA

André Pascowitch
O Dia

Lutadoresrealizaramtreinonocentro deSãoPauloemum doseventos parapromover oUFC nacidade

EVENTO PARA POUCOS

Na comparação de preços dos 
ingressos populares de eventos 
no país, UFC em São Paulo só 
perde para a Fórmula 1

EVENTO PREÇO DO INGRESSO, EM R$

Fórmula 1 510

UFC-SP 400

UFC-RJ 275

Show da Madonna  200

Final da Copa das Confederações 95
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 18, 19 e 20 jan. 2013, Empresas, p. 26.
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