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Mas nem tudo eram flores, até pouco 
tempo atrás. Considerado por vários anos 
como “rinhas humanas”, devido à violên
cia considerada excessiva, o MMA co
meçou a garantir o status atual no maior 
mercado consumidor do mundo, os Es
tados Unidos, apenas em 2005. Os atuais 
proprietários do UFC, os irmãos Frank e 
Lorenzo Fertitta e o ex-promotor de bo
xe Dana White, passaram a levar para a 
televisão, além das lutas no sistema pay- 
-per-view, o TUF (The Ultimate Fighter), 
um reality show que escolheria novos lu
tadores para a organização.

“Existem dois pontos importantes 
para a popularização do MMA: um dos 
atrativos é a pluralidade do lutador, já 
que nas disputas se encontram muay 
thai, jiu-jítsu, boxe e outras artes mar
ciais. Além disso, começam a se formar

ídolos”, explica o professor de marke
ting esportivo da ESPM (Escola Supe
rior de Propaganda e Marketing), An
tonio Carlos Morim.

Foi essa humanização dos atletas que 
levou um evento quase clandestino, 
comprado em 2001 por US$ 2 milhões, 
a estar avaliado atualmente em US$ 2,5 
bilhões, segundo Dana White.

NO BRASIL
Por ser considerado um dos berços do 
MMA, os brasileiros são considerados 
parte importante de qualquer evento, se
ja nos EUA, no Japão ou na Europa. A 
lista de campeões é extensa nos quase 
20 anos em que o esporte existe formal
mente, e muitos deles conseguiram trans
formar seu sucesso em retorno financei
ro. O primeiro nome a criar fama fora

das “gaiolas” foi Vitor Belfort, ainda em 
2002, com a Casa dos Artistas, do SBT.

A televisão, tanto no Brasil como nos 
EUA, tem um papel crucial no sucesso 
do MMA. Por aqui, a criação em 2002 
de um canal exclusivo para a transmis
são das lutas, o Combate, ajudou a popu
larizar os nomes brasileiros que estavam 
no exterior e a aumentar a visibilidade 
das competições que aconteciam no país.

“Em pouco mais de dez anos de vi
da do canal Combate, nunca houve um 
ano com queda no número de assinan
tes, seguindo o crescimento do suces
so do MMA em todo o mundo”, explica 
a empresa, que faz parte das Organiza
ções Globo, por meio de sua assesso- 
ria de imprensa. Apesar de não divulgar 
sua base total de telespectadores, o ca
nal de pay-per-view afirma que apre- ►
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sentou um desenvolvimento expressi
vo nos últimos dois anos, com 98,7% de 
crescimento em 2011 e 85% de aumen
to no número de assinantes entre janei
ro e novembro do ano passado.

Principal evento brasileiro dos últi
mos anos, o Jungle Fight aproveitou a 
TV por assinatura desde o inicio. Segun
do o criador e presidente da organização, 
Wallid Ismail, além de a disputa ter sido 
transmitida desde a primeira edição pela 
SporTV e atualmente passar no Comba
te, as lutas são veiculadas em 40 países, 
inclusive com contrato de exclusivida
de na ESPN americana. “Somos o único 
evento periódico brasileiro que é trans
mitido ao vivo para os Estados Unidos. 
Não há nenhum outro esporte que passa 
todo mês”, relata Ismail.

“Antigamente era muito mais difícil 
fazer um evento; hoje os patrocinado
res têm mais interesse. O público come
çou a entender que o MMA é um espor
te que proporciona muita emoção, então 
ele caiu no gosto do público”, conta Lu
cas Rebello, produtor do Bitetti Combat, 
evento brasileiro que é transmitido des
de 2002 pelo pay-per-view.

NEGÓCIO MILIONÁRIO 
O aumento crescente da visibilidade 
garante um maior retorno financeiro a 
quem quer vincular sua marca a eventos 
e atletas e as cifras já chegam à casa das 
centenas de milhões no Brasil.

A multinacional Exim, responsável pe
lo licenciamento de produtos do UFC no 
Brasil, viu um crescimento vertiginoso

desde a chegada da marca às lojas, em 
2011. “Hoje são cerca de 400 produtos, 
fabricados por 22 empresas diferentes, 
de diversos segmentos”, explica o dire
tor geral da Exim, Marcus Macedo. O 
país já é o segundo mercado em vendas 
de produtos do Ultimate e o primeiro em 
número de lançamentos.

Com um faturamento da ordem de 
US$ 110 milhões em 2012, Macedo es
tima que a cifra alcance US$ 140 mi
lhões este ano, focando principalmen
te nas classes A e B. “Nós nos voltamos 
no geral para um segmento um pouco 
mais premium. O principal produto é 
a área de confecção, com linha casu
al e esportiva. E estamos desenvolven
do peças para a prática da modalidade 
em alta performance, com tecidos inte
ligentes”, detalha Marcus.

No geral, 2011 foi decisivo para a po
pularização do esporte por aqui. A che
gada dos produtos licenciados foi apenas 
parte de um plano maior do UFC, com 
o primeiro evento no país depois de 13 
anos, em agosto de 2011, no Rio de Janei
ro. Transmitido pela RedeTV na televisão 
aberta, o evento teve ingressos esgotados 
em poucos dias e garantiu à emissora o 
segundo lugar durante a transmissão do 
combate entre o brasileiro Anderson Sil
va e o japonês Yushin Okami, algo mui
to raro para o porte do canal.

O sucesso do evento carioca abriu os 
olhos do principal grupo de comunica
ção brasileiro em receita publicitária. 
As Organizações Globo trataram de 
comprar os direitos de transmissão do 
UFC no Brasil também nos canais aber
tos, com a primeira luta sendo transmi
tida ao vivo, em novembro de 2011. O 
evento teve tratamento de luxo, com di
reito à narração do principal locutor es
portivo da emissora, Galvão Bueno, que 
definiu os lutadores como “gladiadores 
do terceiro milênio”.

A audiência mostrou que a aposta (ain
da que de última hora) valeu a pena, uma 
vez que os 16 pontos alcançados na ma
drugada de sábado no fim de semana de 
12 e 13 de novembro daquele ano ficaram 
acima da transmissão da Fórmula 1 na 
manhã seguinte (nove pontos) e até mes
mo do futebol na partida entre Grêmio e 
Palmeiras, que alcançou 15 pontos. To-
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dos os números referem-se à medição pe
lo Ibope na Grande São Paulo, praça uti
lizada pelo mercado publicitário.

Para o ano seguinte, a Globo fechou 
um acordo ainda mais consistente, o que 
garantiu três lutas ao vivo - no caso, os 
três eventos que aconteceram no Brasil: 
dois no Rio e um em Belo Horizonte - e 
mais três com um intervalo de meia ho
ra de atraso para a transmissão original 
do evento. Todas as lutas tinham no oc
tógono, o ringue do UFC, ao menos um 
brasileiro, a segunda principal naciona
lidade na organização, com cerca de 60 
atletas entre os mais de 300 contratados.

Coube ainda à emissora carioca a or
ganização do primeiro The Ultimate Fi- 
ghter fora dos EUA, o que garantiu mais 
13 programas para a divulgação do U FC 
e dos patrocinadores. O primeiro ano 
completo de parceria já colocou nos co
fres da Globo cerca de R$ 42 milhões, 
em cotas divididas entre cinco marcas. 
Para 2013, com o mesmo modelo de exi
bição de três lutas ao vivo e três grava
das e a segunda edição do reality show, 
as cotas de patrocínio foram adquiridas 
por cerca de RS 10,9 milhões para exibir 
as marcas da Camisaria Colombo, Bu- 
dweiser, Clear, TNT e Volkswagen.

“O retorno para a temporada do TUF 
Brasil foi tremendo, o perfil de telespec
tadores ficou dividido meio a meio entre 
homens e mulheres. Atingimos também 
as classes A e B, o que não é comum nos 
reality shows mais populares do Brasil”,

analisa o diretor de Desenvolvimento In
ternacional do UFC, Marshall Zelaznik.

Com os rostos dos lutadores cada vez 
mais popularizados, as grandes marcas 
também correram atrás desses profissio
nais para transformá-los em garotos-pro- 
paganda. O número de atletas é bastante 
amplo e entram não apenas grandes no
mes, como também o chamado “segun
do escalão”. O caso mais exemplar é o

cal, Duracell e Magazine Luiza.
A Integralmédica, marca de suple

mentos alimentares, apoia o MMA há 
12 anos, desde que viu nos interessados 
seu público-alvo: jovens interessados 
por lutas e atividade física. “Aproveita
mos a massificação dos últimos anos pa
ra nos fortalecermos”, explica o respon
sável pelo marketing da empresa, Halan 
Assakura. “Nosso carro-chefe é a parce-

da Gillette que, além do ex-campeão Vi- 
tor Belfort, utilizou diversos atletas do 
TUF Brasil para estrelar a propaganda 
brasileira mais vista na internet em 2012.

Até mesmo o ex-jogador Ronaldo Na- 
zário, assim que entrou no mundo dos 
negócios, foi atrás da principal figura do 
MMA mundial, o lutador Anderson Sil
va. “Com o Anderson, a 9ine [consulto
ria de marketing esportivo] iniciou seu 
trabalho com um planejamento especí
fico de construção de marca e fortale
cimento na área de relações públicas. O 
esporte cresceu no país à medida que o 
Anderson se tornava conhecido”, afirma 
a agência de comunicação em nota. Atu
almente, o campeão da categoria peso 
médio do UFC tem uma lista extensa de 
patrocinadores: Nike, Corinthians, Bu
dweiser, Philips, Renault, General Opti-

ria com o UFC no Brasil. Fechamos con
trato com os eventos no país em 2013 e 
também no The Ultimate Fighter.” Em 
2012, a empresa investiu R$ 6 milhões 
no esporte e deve subir esse valor para 
R$ 8 milhões este ano.

PAIXÃO NACIONAL
Ainda não é possível afirmar se o MMA 
pode ser considerado o segundo esporte 
do brasileiro, pois o vôlei tem um grande 
apelo de público e a Fórmula 1 ainda mo
vimenta muito dinheiro. As cotas de pa
trocínio da principal categoria do auto
mobilismo mundial renderam, apenas à 
TV Globo em 2013, cerca de R$ 389 mi
lhões. Mesmo assim fica claro que, para 
os próximos anos, o Brasil é o principal 
mercado para as lutas crescerem.

O UFC já marcou sete eventos para ►

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



o Brasil este ano, sendo que o primeiro já 
ocorreu no mês de janeiro, em São Paulo. 
As outras cidades ainda estão sendo de
finidas, mas até o fechamento desta edi
ção Jaraguá do Sul (SC) e Fortaleza (CE) 
estavam praticamente garantidas pa
ra sediarem lutas em maio e junho, res
pectivamente. Os governos municipais, 
inclusive, costumam colaborar financei
ramente para atrair o MM A.

No primeiro UFC no Rio de Janeiro, 
em 2011, a prefeitura carioca desembol

sou R$ 950 mil para apoiar o evento que, 
segundo a organização do Ultimate, ge
rou RS 66,8 milhões de impacto econô
mico. Já em São Paulo, a mudança de ges
tão na administração municipal fez com 
que o apoio de RS 2,5 milhões firmado 
pelo ex-prefeito Gilberto Kassab fosse al
vo de investigação do Ministério Público 
e o pagamento esteja bloqueado pela Jus
tiça até o fim da investigação da denúncia.

“Ficamos lisonjeados que tantos go

vernos olhem para os eventos do UFC 
como algo que chama a atenção para o 
seu país ou sua cidade. Sempre nos esfor
çamos para assegurar que qualquer acor
do que fazemos seja bom para nós e para 
nosso potencial parceiro”, afirma Zelaz- 
nik, diretor do UFC. A Zuffa, empresa 
proprietária da categoria, deve estabele
cer um escritório no Brasil ainda no pri
meiro semestre. “O interesse e atenção 
ao Brasil são maiores do que em relação 
a qualquer outro país do mundo.”

A escolha de cidades fora dos gran
des centros também é interessante para 
eventos nacionais. “A maioria das pre
feituras já procura a gente, pela visibili
dade da cidade. Para onde o mercado de 
MMA vai, o turismo dá uma aflorada”, 
conta Ismail, do Jungle Fight. Já o Bitetti 
Combat, apesar de não contar com apoio 
público, sempre recebe contatos de inte
ressados em várias praças. “Alguém in
fluente na cidade que tem interesse em

trazer o evento fala com a gente, daí de
legamos a organização local para ele, 
enquanto vamos atrás dos lutadores”, 
explica Lucas Rebello.

Antonio Carlos Morim, da ESPM, 
entende que ainda não é possível dizer 
que o MMA rivaliza com o futebol, mas 
acredita que já se trata de um esporte 
com grande apelo comercial e de públi
co. “Temos cada vez mais arenas, espa
ços para levar eventos. Então é preciso 
enchê-las e um octógono dá para colocar 
em praticamente qualquer lugar”, anali
sa o professor. “[O MMA] tem uma mon
tagem barata. Além disso, é possível as
sociar boas marcas e vender os direitos 
de TV em um novo horário, o sábado de 
madrugada”, acrescenta.

Quem trabalha no ramo é um pou
co mais otimista e acredita que o espor
te já conquistou o coração do brasileiro. 
“Eu também trabalho com vôlei e eles se 
consideram o segundo esporte brasileiro, 
mas eu nunca vi em um sábado à noite as 
pessoas pararem para assistir a uma final 
da Superliga ou do Mundial. E quando o 
Zé Aldo, o Vitor Belfort ou o Anderson 
Silva lutam, o Brasil para”, opina o pro
dutor do Bitetti Combat. ■
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Caixa de texto
Fonte: América Economia, São Paulo, n. 421, p. 12-16, mar. 2013.




