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CAMPEÃO DE AUDIÊNCIA
Ancorada na exibição em todas as plataformas digitais, e não apenas na TV, a liga americana de 

basquete, a NBA, recupera o status e o frenesi de tempos passados ALEXANDRE SALVADOR

FANÁTICOS A casa da NBA  
em São Paulo recebeu 17 000  

visitantes em oito dias. No detalhe, 
Lewis Hamilton e Neymar  

assistem à partida na Califórnia

NOVIDADES EM TÓQUIO 2020
No ano passado, o Comitê Olímpico 
Internacional (COI) anunciou a entrada 
de novas modalidades no programa 
dos Jogos de Tóquio, em 2020: o ska-
te, o surfe e a escalada. A ideia é mo-
dernizar a mais do que centenária 
competição. Numa constatação do 
atual sucesso da bola ao cesto, os 
cartolas do COI decidiram agora tam-
bém incluir o chamado basquete 3x3. 
Nascida numa calçada do Estado 
americano de Michigan, em 1974, a 
versão de rua é disputada numa qua-

dra com a metade do tamanho da 
convencional e com somente três joga-
dores em cada time. Os arremessos 
de dentro do garrafão valem 1 ponto 
apenas, e as bolas de fora somam 2 
pontos. A modalidade já é popular no 
Brasil. A Associação Nacional de Bas-
quete 3x3 organiza 92 torneios todos 
os anos. Vai dar certo na Olimpíada? 
Pegará como pegou o vôlei de praia 
ou cairá em desuso, como aconteceu 
com o insólito cabo de guerra, testado 
no início do século XX? 

versidade do Sul da Califórnia (USC). 
“O marketing em torno dos jogadores 
da NBA, combinado com o cresci-
mento do basquete ao redor do mun-
do, contribui consideravelmente para 
o sucesso recente do esporte.” 

Não falta, é claro, como nos bons 
dramas, um personagem que seja ao 
mesmo tempo amado e odiado — esse 
papel coube ao espetacular LeBron Ja-
mes, para muitos um dos melhores joga-
dores de basquete de todos os tempos. 
Há, ainda, o embate entre duas grandes 
equipes, coisa que só aconteceu em mea-
dos dos anos 80, início dos 90, com as 
partidas épicas entre o Boston Celtics, 
de Larry Bird, e o Los Angeles Lakers, 
de Magic Johnson. Mas o mais decisivo 
está fora das quadras. “Ao contrário de 
fãs mais velhos, que assistem aos jogos 
pela TV, os millennials consomem a 
NBA por meio de múltiplas plataformas, 
e fazem isso como e quando querem”, 
diz David Carter, da USC. É natural, 
portanto, que a popularidade do jogo 
cresça entre a audiência jovem. Atento 
ao fenômeno de renovação de público, o 
Comitê Olímpico Internacional tratou 
de incluir uma nova modalidade que en-
volve a bola ao cesto, mais urbana e des-
colada, na próxima edição dos Jogos, 
em Tóquio (leia no quadro abaixo). 

BASQUETE 3X3 A nova modalidade 
olímpica nasceu nas ruas americanas
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A SÉRIE DE CONFRONTOS da final 
entre o Golden State Warriors e o Cleve-
land Cavaliers, vencida pelo Warriors, 
por 4 jogos a 1, certamente ganhará um 
capítulo de destaque na história da liga 
americana de basquete, a NBA. Na Chi-
na, 33 milhões de pessoas assistiram ao 
primeiro jogo das finais pelo celular. No 
Brasil, 17 000 pessoas se acotovelaram 
na disputa por um lugar em frente ao te-
lão instalado numa casa da Avenida 
Paulista, em São Paulo, montada para 
as partidas decisivas. Nos Estados Uni-
dos, não se obtinham números tão altos 
de audiência desde o último título de 
Michael Jordan pelo Chicago Bulls, em 
1998. Na Califórnia, os superastros 

Neymar, do Barcelona, e Lewis Hamil-
ton, tricampeão mundial de Fórmula 1, 
tiravam selfies à beira da quadra e se 
transformaram em tietes ao cruzar 
com os altões da bola laranja. Mas o 
que desperta tanto fascínio e interesse?

A NBA oferece, sem dúvida algu-
ma, o melhor torneio do mundo, de 
qualquer esporte. Nem mesmo a Liga 
dos Campeões da Europa, vencida nes-
ta temporada pelo Real Madrid de 
Cristiano Ronaldo, chega aos seus pés. 
Pelo terceiro ano consecutivo, War-
riors e Cavaliers decidiram quem er-
gueria o troféu — houve quem compa-
rasse a tripla disputa à mítica trilogia 
de lutas entre Muhammad Ali e Joe 
Frazier, nos anos 1970. De um lado, o 
mestre das bolas de 3 pontos Stephen 
Curry, que vem remodelando a forma 
como o basquete é jogado, e o magis-
tral ala Kevin Durant. Do outro, pelo 
Cavaliers, LeBron James, três vezes 

A NBA foi a primeira grande liga es-
portiva a apostar em novas tecnologias 
de transmissão, com perfeita compreen-
são dos interesses que movem a geração 
mais jovem. Ao contrário do que ocorre 
com a NFL, o badalado campeonato de 
futebol americano, os grandes lances 
das partidas de basquete ficam disponí-
veis de graça no YouTube. Seus jogado-
res são astros também no Twitter. A liga 
foi, ainda, uma das primeiras a ter uma 
página no Discover, um canal de conteú-
do dentro do Snapchat, a rede preferida 
por 166 milhões de usuários (a grande 
maioria deles com menos de 30 anos). 
No ano passado, a NBA investiu quanti-
dades não reveladas de dinheiro para 
transmitir partidas ao vivo em realidade 
virtual, uma tecnologia ainda incipiente, 
mas que promete revolucionar a forma 
como as transmissões esportivas serão 
acompanhadas. Todo esse vanguardis-
mo tem trazido frutos no universo con-
vencional. O mais recente contrato de 
cessão dos direitos de transmissão da li-
ga nos EUA foi assinado em 2014. Pelos 
próximos nove anos, a NBA receberá 
vultosos 24 bilhões de dólares, um 
acréscimo anual de 180% em relação ao 
acordo anterior. O basquete vê o resto lá 
de cima, com a autoridade de quem sabe 
fazer dinheiro. ƒ 

campeão da liga e quatro vezes eleito o 
melhor jogador da temporada, e o ha-
bilidoso Kyrie Irving. O confronto esta-
va empatado: em 2015, o Warriors le-
vantou a taça. No ano passado, foi a vez 
do Cavaliers. O tira-teima a favor da 
equipe californiana serviu de ápice pa-
ra um momento espetacular do esporte 
— daí o sucesso extraordinário. 

Nunca tantos recordes individuais 
foram quebrados como na temporada 
2016-2017. Russell Westbrook, do 
Oklahoma City Thunder, bateu o nú-
mero de “triplos duplos” numa só 
temporada (foram 42 em 82 jogos) — 
afeitos às estatísticas, os americanos 
celebram quando um jogador faz dez 
ou mais assistências, pontos e rebotes 
no mesmo jogo, ou seja, dois dígitos 
em três quesitos. Curry, do campeão 
Warriors, superou o número anterior 
de cestas de 3 pontos em um jogo (ele, 
sozinho, fez treze). Kevin Love, do vi-
ce Cavaliers, cravou o novo recorde 
de pontos no primeiro quarto de jogo 
(34, em apenas doze minutos). “Qual-
quer esporte passa por altos e baixos, 
e isso acontece não por uma questão 
de moda, mas pelo perfil de suas es-
trelas e rivalidades”, disse a VEJA Da-
vid Carter, diretor e professor do Ins-
tituto de Negócios do Esporte da Uni-


