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A derrota de Anderson Silva para o americano Chris Weidman não se limita à passagem de um 

cinturão nem significa a queda de um ídolo. O deboche que o principal nome do MMA na 

atualidade mostrou dentro do octógono do UFC 162, em Las Vegas, arranhou sua imagem e a 

do esporte num primeiro momento. Mas não devem ser um problema a longo prazo. A 9ine, 

empresa que agencia sua carreira, informou que Anderson não perdeu patrocínios após a 

derrota. Mas sua atitude foi motivo de preocupação, ao menos, para um dos investidores, de 

acordo com o professor de marketing Luiz Henrique Gullaci, da FGV: 

- Cheguei a ser consultado, informalmente, por um profissional de marketing de um dos 

patrocinadores dele, na área de alimentação (o Burger King). Eu disse a ele que o Anderson 

Silva perdeu apenas uma luta. Já venceu tantas outras. É preciso tirar o lado bom disto tudo. 

Ele pode voltar, porque terá revanche, óbvio. E, quando ele voltar, vai acabar com o Chris 

Weidman e se aposentar por cima, após uma superação. É a história do Rocky Balboa. 

 

Gulacci afirma que será impossível saber se o Anderson realmente quis perder a luta ou se foi 

vítima de seu excesso de confiança. No entanto, é certo afirmar que o lutador vive um 

momento de crise com os seus fãs. 

- A relação do fã com o ídolo é de paixão. O ídolo pode errar uma vez, duas... Mas, a longo 

prazo, quem realmente é fã acaba se rendendo. Para quem não acompanha a fundo o esporte, 

creio que a impressão foi de que o Anderson deu mole. Em ambos os casos, uma derrota como 

essa é ruim, mas não é o suficiente para manchar a sua carreira. Ele tem uma imagem muito 

limpa e isso pesa a seu favor na balança final - analisa Antônio Carlos Morim, coordenador do 

MBA de gestão em marketing esportivo da ESPM. 

Até que provem o contrário, não houve armação, conforme sugerem muitas discussões nas 

redes sociais. Mas, se as suspeitas dos internautas se confirmarem, o cenário mudará 

radicalmente. 

- O brasileiro adora criar teorias das conspirações, vide a Copa das Confederações. O âmbito 

da imaginação não fere a imagem de Anderson. No entanto, se ficar provado que ele recebeu 

dinheiro para perder a luta, isso poderá significar a queda de um ídolo. A sua carreira iria por 

água abaixo. Já que dará margem para pensarem que tudo que foi conquistado até agora foi 

por causa de armações - analisa Morim. 

Segundo especialistas do esporte, o maior problema não foi a derrota, mas a atitude do 

experiente brasileiro, de 38 anos, dentro do octógono. 

- Anderson teve um comportamento oposto ao dos que ensinam as artes marciais. Um amigo 

me contou que o filho é fã do Anderson. E ele me perguntou: como vou explicar ao meu filho 

que o ídolo dele faz bullying? Porque aquilo que ele fez com o Chris Weidman foi bullying - 

disse Marcelo Alonso, editor do Portal do Vale Tudo (PVT) e com longa experiência no UFC. 

Hora de reconhecer o erro? 

Para Ricardo Mathias, coordenador da pós-graduação em gestão e marketing esportivo da 

Trevisan, a atitude de Anderson afeta o esporte, pois o desrespeito e o deboche ao adversário 

não são algo que se espera de um lutador que é o número um da modalidade. 

- Mas isso pode ser contornado, basta saber conduzir a carreira. Ele já construiu muita coisa. 

Nem precisa mais disputar cinturão e lutar. Basta ver o caso do Ronaldo, que não joga mais 

bola, mas segue aproveitando a sua imagem muito bem - afirmou Mathias. 

Ponto positivo para Anderson é o fato de que ele já demonstrou que sabe reconhecer o erro. 

Após receber críticas parecidas por ter debochado o brasileiro Damien Maia, quando o venceu 

no UFC 112, Anderson mudou completamente de atitude nas lutas seguintes. 

 

 

 

Fonte: O Globo, Rio de Janeiro,  10 jul. 2013, Esportes, p. 5. 


