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ciada em maio de 2011, quando foi apre-
sentado o plano de realizar edições do X 
Games em seis cidades diferentes a par-
tir de 2013.

Uma das escolhidas foi Foz do Igua-
çu, no Paraná, que será a capital mun-
dial dos esportes de ação entre 18 e 21 
de abril e receberá o evento também em 
2014 e 2015. “O X Games já veio para o 
Brasil, mas agora volta num modelo di-
ferente. Quando soma a plástica da com-
petição com a beleza da cidade, temos a 
 certeza de que será grandioso para todos”, 
 aponta Marcelo Pacheco, vice-presidente 
de marketing dos canais ESPN no Brasil.

Na etapa brasileira, a terceira do ano, 
serão 15 competições das  modalidades 
skate, BMX, Moto X e rally que reunirão 
mais de 200 atletas de 15 nacionalida-
des. As provas  acontecerão nas arenas 
montadas no Parque  Nacional do Igua-
çu, em frente às Cataratas do Iguaçu, e 
no Parque Infraero.  A  realização do even-
to é da  Brunoro Sport Business (BSB), 
responsável  pela candidatura da cida-
de paranaense.

“Acreditamos que o X Games Foz do 
Iguaçu ficará na história dos eventos 
 esportivos no País e, mais ainda, con-
tribuirá para o crescimento da modali-
dade radical no Brasil, que nos últimos 
anos já tem demonstrado forte expan-
são. Objetivamos também a concretiza-
ção da cultura esportiva no Brasil. Não 
só de um esporte ou uma só modalida-
de, mas sim de diversos  esportes”, afirma 
Guilherme Cozza, diretor de  marketing 
da Brunoro Sport Business.

O  p r o j e t o  d a  B S B  t e v e  c o m o 
 argumentos o apelo ambiental da  cidade, 
os amplos espaços integrados à nature-
za e a possibilidade de expandir o eixo de 
grandes eventos esportivos —  geralmente 
limitados a São Paulo e ao Rio de  Janeiro, 
praças que haviam sediado eventos do X 
Games no passado — para um  destino que 
possui infraestrutura turística. O  Parque 
Nacional do Iguaçu recebe  1,2 milhão 
de pessoas por ano. Foz deixou para trás 
40 cidades de 21 países, dentre as quais 
Sydney, Moscou, Lisboa,   Dubai, e Cancún.

Já foram disputadas neste ano as 
 edições de inverno de Aspen, nos  Estados 
Unidos, em janeiro, e de Tignes, na 
 França, em março. A  programação  inclui 
ainda as versões de verão de  Barcelona, 
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A Olimpíada radical
Com a meta de se tornar o maior evento esportivo depois da Copa do Mundo e dos  
Jogos Olímpicos, X Games chega ao Brasil e ajuda os canais ESPN a renovar o público

Por Fernando murad fmurad@grupomm.com.br

Criado em 1995 nos Estados Uni-
dos com o nome The Extreme Ga-

mes, o evento da ESPN logo passou a 

ser  reconhecido como a Olimpíada dos 
 esportes radicais. Ao atingir a  maioridade, 
o X Games pretende consolidar-se como 

o  principal evento esportivo do planeta 
depois da Copa do Mundo e dos Jogos 
Olímpicos. A meta audaciosa foi anun-
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na Espanha, em maio; de Munique, na 
Alemanha, em junho; e de Los Angeles, 
também nos Estados Unidos, em  agosto. 
“A ideia é que o evento passe a fazer parte 
do calendário global e ter a cada ano nu-
ma nova cidade. Já temos o know-how”, 
ressalta Pacheco.

O X Games Foz do Iguaçu 2013 será te-
levisionado para 184 países e  territórios, 
atingindo o total de 430 milhões de 
 residências. Durante os quatro dias, ESPN, 
ESPN2 e ESPN3 vão  apresentar mais de 
29 horas de conteúdo  produzido no Brasil 
para o mundo. A ESPN  Brasil irá transmi-
tir 27 horas de  cobertura ao vivo nos ca-
nais ESPN, ESPN Brasil e ESPN+. Na TV 
aberta as competições serão exibidas pela 
Rede TV. A  audiência in loco, segundo a 
organização, deve ser de 60 mil pessoas.

A lista de patrocinadores inclui 
Ford, GoPro, Jeep e Red Bull (globais), 
 Oakley (local), e governo do Paraná e a 
 Prefeitura de Foz do Iguaçu. Também 
são  parceiros Abril, CVC, Loumar Turis-
mo e TAM. Além de exposição em mídia, 
os  anunciantes terão a possibilidade de 
 fazer ações de ativação no X Fest, espa-
ço onde serão realizados shows (na sex-
ta-feira e no sábado) e o público  poderá 
divertir-se no Skate Park.

Construção de marca
O plano global de crescimento do X 

Games, com a criação de um  calendário 
de eventos aberto a receber novas cida-
des nos próximos anos, também tem efei-
tos na renovação de público e na cons-
trução de marca do canal. “Os  esportes 
radicais têm aderência forte ao público 
jovem e falar com essa  geração é impor-
tante para o futuro. Se você  perguntar 
para esse público sobre o X Games, ele 
saberá responder que é um evento da 
ESPN”, pontua Pacheco.

A presença dos esportes radicais na 
grade de programação dos canais ESPN 
é, historicamente, grande. Atualmente a 
emissora exibe diariamente o X Center, 
 e tem ainda as atrações Aventuras, Co-
nexão Surf, Skate Paradise, Mundo 2 Ro-
das e   X Treme TV, algumas apresenta-
das por   ícones dos esportes de ação co-
mo Renata Falzoni, Luciano Kdra Lan-
cellotti e Luís Roberto Formiga. Exclu-
sivamente na web o canal conta com o 
programa Frontside. “A programação de 

Atrações radicais na programação e a realização do X                   Games ajudam os canais ESPN a renovar o público

Arenas montadas em frente às Cataratas do Iguaçu devem receber  60 mil pessoas 
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esportes radicais, ao lado das transmis-
sões de  futebol  americano, contribui mui-
to para a renovação do público do canal”, 
 destaca o executivo.

Ao longo dos 18 anos de  trajetória 
da plataforma X Games, a ESPN já 
 levou sua marca com eventos  menores, 
 apresentações e eliminatórias para  países 
como Brasil, Canadá, China, Cingapura, 
Coreia, Dubai, Espanha,  Filipinas,  França, 
Japão, Malásia, México e Taiwan. Para se 
ter uma ideia do impacto  financeiro do 
projeto, a edição de 2010 movimentou 
mais de US$ 50 milhões no entorno de 
Los Angeles. Na mesma edição a ESPN 
registrou mais de 30  milhões de teles-
pectadores apenas nos   Estados Unidos.
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1555, p. 44-45, 15 abr. 2013.




