
MMA vem crescendo muito no mercado 
brasileiro. Acabo de ler que a maior emissora 
do País fechou seis patrocínios para suas 

transmissões em 2013! Depois que visitei a feira do 
UFC, em Las Vegas, tive a certeza do sucesso desse 
esporte no mundo e, agora, no Brasil. Para quem é 
apaixonado por estratégias inovadoras a dica é: fique 
atento às oportunidades de emprego no departamento 
de marketing do UFC. Os talentos dessa área são 
feras em todos os sentidos! A equipe de organização 
dos eventos é perfeita. Os meios de comunicação e 
comunidades virtuais são interativas, sem contar os 

produtos, que são maravilhosos! Os idealizadores 
do UFC conseguiram transformar um esporte com 
um conceito de forte contato físico para uma novela 
das 20 horas, que, afinal, conta com personagens que 
têm vários capítulos e viajam o mundo! E o resultado 
dessa grande ideia é o sucesso! 
No Brasil esse esporte já ocupa a terceira ou a segunda 
posição entre os mais apreciados pelo público. Outro 
dado interessante é relativo à quantidade de mulheres 
admiradoras desse esporte. Se você pensa que no 
MMA só tem em cena homem forte de orelha com 
marca de luta, se engana! Tem muita mulher que 

adora o esporte e até arrisca entrar no ringue. O nosso 
país é uma fábrica de bons lutadores! E a cadeia 
produtiva desse esporte é gigantesca, que contempla 
as academias, treinadores, nutricionistas, acessórios 
esportivos, e não para por aí! Entretanto, apesar de 
todo sucesso dos nossos lutadores em octógonos 
internacionais, vivemos ainda uma miopia das marcas 
brasileiras, principalmente quando falamos de 
patrocinar eventos no mercado nacional. O nosso país 
é o principal berço de lutadores que viajam e levam 
o nome do Brasil para todo o mundo. As empresas 
brasileiras que apoiam tanto eventos como lutadores 
ainda são em número reduzido. 
O nosso principal campeão, Anderson Silva, já 
estampou em sua roupa várias marcas de grandes 
companhias. Acredito que precisamos realizar um 
evento de alta qualidade em nosso país e convidar 
anunciantes, mídias e organizadores para capitalizar 
esse esporte em nosso território. Chegou a hora de 
os gringos visitarem o Brasil para assistir aos nossos 
eventos. Isso será fundamental para o fortalecimento 
do MMA brasileiro, pois, além de gerar receitas para 
empresas de serviços e toda a cadeia de turismo, será 
possível valorizar o que temos de melhor no mundo, 
os nossos atletas. Chegou a hora de investir e apostar, 
pois o público brasileiro já vem dando sinais de amor 
e simpatia por esse novo esporte. Acredito que os 
produtores precisam investir em pesquisa e realizar 
apresentações didáticas para o marketing das 
empresas entenderem o verdadeiro sucesso que é o 
MMA. Há muitas oportunidades em nosso mercado. 
Falta inovar, ter olhar 360°, explorar, investir tempo 
e criatividade para ampliar as oportunidades nesse 
segmento. Vamos nessa! 
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Text Box
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