
Para os jornalistas que cobrem televi
são, notícia é toda vez que programas 

de outras emissoras superam a audiên
cia da Globo em horário nobre. No início 
dos anos 1990, ora foi a original mexicana 
Carrossel, no SBT, que passou o podero
so Jornal Nacional; ora foi o susto que a 
então Rede Manchete deu com sua no
vela Pantanal. No início dos anos 2000, o 
SBT surpreendeu de novo com um curio
so Casa dos Artistas, numa antecipação 
do formato do Big Brother Brasil. 

No entanto, foi mais recentemente, em 
2011, que a RedeTV superou a emissora 
líder com um produto até então reserva
do ao nicho de canais da TV por assina
tura: uma transmissão ao vivo do UFC 
(Ultimate Fighting Championship) rea
lizada no País. Em mais de duas horas 
de competição, quando atletas brasilei
ros — entre eles o já astro Anderson Sil
va — venceram estrangeiros em sete de 
oito lutas, foram 14 minutos de lideran
ça na transmissão do UFC Rio. 

Foi o suficiente para a TV Globo correr 
atrás de uma negociação que havia des
prezado com veemência anteriormente. 
Não só o fez como garantiu pelos próxi
mos anos a exclusividade na TV aberta da 
modalidade, com as lutas ao vivo — na 
maioria das vezes com delay em relação à 
TV paga, também dos canais do grupo —, 
bem como realizou um reality show para 
descoberta de novos talentos do octógo-
no (o ringue onde se disputam as lutas). 

UFC é a potência global das modali
dades reunidas do MMA (Mixed Martial 
Arts), surgida do corpo a corpo de brasi
leiros — quem nunca ouviu falar da pre
cursora família Gracie? Com sede nos Es
tados Unidos, a liga foi fundada e muito 
bem conduzida pelo ex-pugilista norte-
-americano e visionário do octógono Da
na White. 

A exclusividade do UFC é atualmen
te das empresas Globo — canal aberto e 

TV por assinatura (canais SporTV e Com
bate) — para televisão no Brasil. As em
presas não divulgam dados contratuais, 
mas com a TV por assinatura o contrato 
está estipulado até 2027. Para a liga, ho
je o Brasil é o segundo mercado interna
cional, somente atrás do Canadá. "E em 
curto prazo devemos ser o primeiro" afir
ma Grace Tourinho, representante exclu
siva do UFC no País. 

A gestora local conta que 2013 vem sen
do um grande ano para o UFC no Brasil, 
ao montar sua equipe com profissionais 
preparados para fazer de 2014 também 
um grande sucesso. A meta para o mer-

cado local é ambiciosa e a expectativa de 
fechamento deste ano em relação a 2012 
é de crescimento de 107%. Para 2014, o 
objetivo é crescer em torno de 30%. 

O UFC também tem seu canal pró
prio no YouTube. Os contratos de TV 
e mídias digitais são distintos, e a em
presa tem controle sobre o seu conteú
do em mídias digitais e para o UFC.TV 
(aplicativo para tablet), para os quais 
fornece conteúdos exclusivos, entre
vistas e curiosidades. O objetivo é am
pliar em 80% o número de publ ica
ções e triplicar as visualizações de ví
deos e fãs inscritos no canal do UFC 
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no YouTube Brasil — ali, a publicida
de no vídeo é responsabilidade da liga. 

Marcas no ringue 
Como empresa, o UFC começou a se 

estruturar no País em 2011, mas de for
ma discreta. Ao final de 2012 montou a 
equipe local. Hoje são 13 profissionais, 
com previsão de mais contratações até o 
fim deste ano. 

A equipe comercial dedicada faz por 
aqui todas as negociações de patrocínios, 
direitos e demais oportunidades comer
ciais, tanto dos eventos ao vivo como das 
inserções digitais nas transmissões. Tam
bém negocia o reality show The Ultimate 
Fighter Brasil, transmitido pela TV Globo. 

Atualmente, marcas como P&G, Sky e 
TNT são patrocinadoras do UFC Brasil. 
Grace Tourinho explica que está a cargo 
de sua equipe negociar as oportunidades 
de exposição de marca, a criação de no
vos produtos e promoções, merchandi-
sing no reality show, entre outros. Já nos 
contratos dos atletas, cada qual goza de 
liberdade para trabalhar independente-

mente; porém o UFC privilegia os seus 
patrocinadores atuais. 

Nos locais dos eventos, a propriedade 
é total do UFC, desde as aplicações das 
marcas na arena, no octógono e as inser
ções digitais. "Durante as transmissões 
de TV o empacotamento comercial é da 
emissora que detém os diretos de trans
missão" explica Grace. 

A executiva diz que o UFC se mantém 
de olho nas ligas de MMA no Brasil, já que 
são consideradas os celeiros de lutadores. 
"Além disso, apoiamos ONGs que inves
tem em novos atletas." Mas sem dúvida 
o grande destaque é o reality The Ultima-
te Fighter Brasil, que tem como um dos 
objetivos descobrir novos talentos. De lá 
saíram atletas que agora são reconhe-
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Tv programação, São Paulo, p. 22-23, 25 nov. 2013.
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