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O Boxing For You 6 é mais um passo na 
construção da principal plataforma de 
lutas do Brasil. O brasileiro ama esportes. 
Exemplo disto é a maneira como os 
eventos esportivos conquistam a atenção 
do público, principalmente quando o 
Brasil está na disputa. E o boxe tem duas 
características que o fazem muito amado. 

Em primeiro lugar, ele é a representação 
literal da nossa vida. Boxe é luta e a nossa 
vida também é luta. É o ser humano, em sua 
individualidade, colocando em prática todo 
o seu potencial para vencer. O adversário 
é uma metáfora dos percalços que 
atravessam nossos passos. Como a Adriana 
Araujo nos disse ao final do Boxing for You 
5, nossa maior luta está fora do ringue. 

A segunda característica é a origem dos 
lutadores. Grande parte dos esportistas 
com aspirações profissionais vem de 
programas sociais. O boxe no Brasil é 
uma grande fonte de redenção. Ele cria 
as oportunidades onde elas quase não 
existem. Estas são algumas das razões 
que fazem da nobre arte o esporte 
com profundo engajamento entre seus 
admiradores.

Mas a história não para aí. O boxe é 
também o esporte que mais cresce nas 
academias em todo o Brasil. Ele atende ao 
conceito de trabalhar, simultaneamente, 

corpo e mente. Sim o boxe não é só físico. 
Ele é acima de tudo: mente. A capacidade 
de desenvolver foco, atenção, controle 
emocional nas adversidades, determinação 
e equilíbrio faz dele uma modalidade única. 
E as mulheres, mais uma vez, são hoje as 
grandes impulsionadores no crescimento 
do número de seus praticantes.

Com esta crença o Boxing For You 
construiu a plataforma mais completa 
que o boxe brasileiro já teve. Nela temos 
oportunidade para os atletas atuais e 
novos. Sob a liderança do Sérgio Batarelli, 
um dos mais renomados e importante 
esportista da categoria, temos uma base 
de absoluto rigor técnico em todos os 
eventos. Credibilidade e respeito são nossos 
alicerces.

Os eventos sempre primam por associar 
as lutas ao entretenimento. Eles ocorrem 
sempre trazendo inovação, seja no local 
escolhido ou nos formatos, gerando grande 
produção de conteúdo extra e atratividade 
para os meios de comunicação.

Temos também toda a plataforma 
digital, hoje grande responsável pelo 
engajamento do público. E as emissoras de 
tv, principalmente a TV Paga e Streaming, 
que geram grande alcance e audiência 
para os eventos. O Boxing for You 6 será 
transmitido ao vivo pelo SporTV 3, Fox 

Sports 2, Band Sports e pelo aplicativo DAZN, 
mostrando a atratividade de seu conteúdo.

Por tudo isto, a cada dia cresce a procura da 
plataforma por novas marcas. O marketing de 
hoje não se resume a visibilidade, mas também 
envolvimento e a capacidade de gerar conteúdo 
proprietário. 

Este é o foco do Boxing For You para os seus 
patrocinadores. Neste evento teremos o 
lançamento do filme Anna - o perigo tem nome. 
Uma grande produção internacional, também 
protagonizada por uma mulher: a russa Sasha 
Luss. Dois novos formatos publicitários serão 
utilizados pela primeira vez no mundo,  em 
transmissão de lutas. Além de uma série de ações 
de experiência de marca no evento.

Por fim, queremos agradecer o apoio que 
recebemos dos atletas, dirigentes esportivos, 
jornalistas e veiculos de comunicação e aos 
patrocinadores Netshoes, Paris Filmes e o filme 
Anna - O perigo tem nome, e a Academia de 
Lutas São Paulo. 

Agradecemos sobretudo aos sócios 
empreendedores Sérgio Batarelli, Sandi Adamiu 
e Marcio Fraccaroli, que lideram mais de uma 
centena de pessoas para produzir e levar a 
milhões de brasileiros o Boxing for You.

Boxing For you. Novos tempos para o boxe 
brasileiro.

A PLATAFORMA B4Y
por Reginaldo Ferrante,
CMO do Boxing For You

“Nossa maior 
luta está fora 
do ringue”
Adriana Araújo, 
medalhista olímpica do 
boxe

Boxing For You e o 
boxe feminino no Brasil

https://youtu.be/bnWtMpQnvzo
https://youtu.be/bnWtMpQnvzo
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“Espero dar um show e fazer um 
espetáculo, porém, da minha 

forma, sendo Adriana Araújo. 
Estou treinando muito para ter 

esse cinturão e ir mais longe. 
Não somente ser campeã latino-

americana, mas sim mundial. 
O principal para mim é unificar 

todos esses títulos.”

A medalhista olímpica de Londres 2012 – 
primeira e única entre as mulheres – sobe ao 

ringue com 100% aproveitamento na carreira 
profissional com três vitórias. A última delas 

foi um nocaute no primeiro round também 
no Boxing For You.

E será pelo Boxing For You que Adriana 
Araújo pretende chegar ao topo do boxe 

feminino. Os três resultados após trocar a 
carreira olímpica pela profissional mostram 
que a brasileira pode repetir o feito de Rose 

Volante e se tornar a segunda brasileira 
campeã mundial.

“Esse com certeza é o ápice da minha 
carreira. Estou mais madura, ciente do que 
quero para minha vida. Momento único e 

que sempre quis: buscar títulos no boxe 
profissional. Boxe olímpico abriu portas para 

mim, principalmente após a medalha. Estou 
conseguindo treinar bem e trabalhar muito 

bem a parte técnica e a parte física.”

As três lutas no Boxing For You 

Depois de disputar a Rio 2016, Adriana 
estreou com vitória no boxe profissional 
sobre a pernambucana Elaine Albuquerque 
por pontos no Boxing For You 3, dia 17 de 
junho de 2017, no Hotel Golden Park, em 
Sorocaba (SP).

No mesmo ano, ganhou por decisão dividida 
seu combate contra Vanessa Porto, no Clube 
Atlético Juventus, em São Paulo (SP).

Mas a melhor apresentação estava por vir! 
Adriana Araújo precisou de poucos segundos 
para superar novamente Elaine Albuquerque 
no Boxing For You de Mangaratiba (RJ). 
A noite de lutas teve os três últimos 
medalhistas olímpicos da modalidade em 
ação: Adriana, Esquiva Falcão e Robson 
Conceição.

SAIBA MAIS

https://onboardsports.net/adriana-boxing-for-you-6/


“O Boxing For You está 
resgatando o boxe profissional 
no Brasil. Estou muito feliz de 

estar no evento, junto com outros 
grandes atletas. A seleção é 

muito bem feita. É com certeza 
a maior competição de boxe no 
país. Orgulho fazer parte disso. 
Espero continuar representando 

de forma positiva.”

Participante das últimas três olimpíadas 
(2008, 2012 e 2016), e medalha de bronze 

nos Jogos Pan-Americanos de 2011, em 
Guadalajara, no México, Robenílson de 

Jesus (2-0) vai disputar pela terceira vez 
consecutiva um combate no Boxing For You.

Na última oportunidade, Robenílson venceu 
o paranaense Agnaldo Valerio (2-2-1), por 
decisão unânime dos juízes.  Antes, bateu 

Claudinei de Souza (3-2), em 2017, em outra 
aparição no Boxing For You. Ou seja, até 

aqui o baiano está invicto no evento.

O pugilista treina na academia Champion, 
em Salvador (BA), com dois treinadores: 
Luiz Carlos Dorea e Luiz Carlos Dorea Jr. 

(pai e filho). O pai ressaltou como foi 
a preparação do medalhista em Pan-

Americanos.

“Comecei a praticar o boxe aos 
11 anos, pois meu pai me levava 
aos treinos. A importância do 
boxe  na minha vida é enorme. É 
uma paixão, uma maneira de me 
sentir importante”.

O chileno Robinson Laviñanza (13-4-2) 
espera surpreender o favorito brasileiro em 
casa e conquistar mais uma vitória em sua 
carreira profissional.

O atleta de 30 anos treina nos Estados 
Unidos e disse ter se preparado bastante 
para ganhar de Robenílson.

“Fiz parte técnica, potência, velocidade e 
resistência, já que fiquei um tempo sem 
lutar”.

Robinson Laviñanza afirma ter o estilo de 
contragolpe e muita velocidade.

SAIBA MAIS

https://onboardsports.net/duelo-brasil-e-chile-no-boxing-for-you-6/


“É o principal evento de boxe no 
Brasil. Quem luta sabe que tem 
chances de evoluir na carreira. 

Na última edição, com a minha 
vitória tive reconhecimento da 

imprensa e me tornei conhecido na 
modalidade”, ressalta Pará.

“Sempre busco o combate e 
administro a distância. Apesar 
de poucas lutas, tive uma rápida 
evolução e tenho na minha categoria 
um dos golpes mais fortes. Sou um 
atleta agressivo”, ressalta Guterres.

SAIBA MAIS

“Tenho muita agilidade e uso bem 
minha movimentação. Minha boa 

mobilidade contribui para esses 
aspectos. Muitos dizem que tenho 

um boxe vistoso, estilo americano”, 
declara Igor Adiel Macedo.

“Gosto da luta franca, dentro, 
com trocas de golpes. Mais 
uma vez quero mostrar meu 
potencial na principal vitrine da 
modalidade no Brasil”, declara 
Brasília.

SAIBA MAIS

https://onboardsports.net/especialistas-em-nocaute-boxing-for-you-6/
https://onboardsports.net/pesos-pesados-boxing-for-you-6/


“Luto desde os 8 anos e sempre ganhei 
minhas lutas usando as mãos. Lutei 
dez anos como amador no Brasil e 
fui pra Argentina. Resolvi seguir no 
profissional em busca do sonho de 
ser reconhecido internacionalmente”, 
exalta Mazzaropi.

“Sempre admirei o mundo do boxe. 
Quando era mais novo via o Edson 

e queria ser como ele. Comecei a 
treinar e notaram o meu potencial. 

Fora que, além de gostar da vida 
de atleta, o boxe faz bem para 

saúde mental e física”, diz Black.

SAIBA MAIS

“Meu objetivo sempre foi ser jogador 
de futebol. Porém, parei em uma 

academia e comecei a treinar boxe. 
Acabei gostando e fui me dedicando 

cada vez mais, até me tornar o 
pugilista que sou hoje”, explica 

‘Jeanzito’.

“Agradeço pelo boxe ter 
entrado na minha vida porque 
através dele ganhei caráter, 
responsabilidade, disciplina. 
Espero que o Boxing For You 
me ajude a ganhar mais 
visibilidade”, completa.

SAIBA MAIS

https://onboardsports.net/boxing-for-you-black-e-mazzaropi/
https://onboardsports.net/segunda-luta-do-boxing-for-you-6/https://onboardsports.net/segunda-luta-do-boxing-for-you-6/


7 lutas

3 medalhistas olímpicos

5 TVs transmitindo o evento

+100 profissionais na produção do evento

esquiva falcão e robson conceição brilharam no Boxing For You #5

A última edição do Boxing For You, realizada no Portobello 
Resort & Safári, em Mangaratiba (RJ), entrou para a 
história da modalidade e atraiu a atenção internacional.  

Celebridades como o ator Malvino Salvador e sua esposa 
Kyra Gracie marcaram presença, assim como o ex-
campeão mundial Acelino ‘Popó’ Freitas, o embaixador 
do UFC Rodrigo Minotauro e o melhor ciclista do País, 
Henrique Avancini.

O nível de organização chamou a atenção 
da CNB - Conselho Nacional de Boxe, e 
da Top Rank. A maior empresa de boxe 
no mundo enviou ao evento um de seus 
principais nomes, o matchmaker Brad 
Goodman.

boxing for you #5

Imprensa
Boxing For You entra para a história e atrai atenção internacional
Mídia Kit

Playlists no Youtube
Resumo das lutas
Portobello Resort & Safari

“É a primeira grande oportunidade 
de Jucelino aparecer no cenário 

nacional e para um futuro próximo 
se destacar internacionalmente”, 

disse o ídolo do UFC José Aldo sobre 
o pupilo Juscelino Pantoja.

“Boxe é tudo para mim. Não me 
vejo sem ele. Entrei no boxe aos 12 
pra condicionamento e aos 15 entrei 
na seleção, para não sair mais. 
O Boxing For You é muito show. 
Uma vitrine que farei de tudo para 
aproveitar”, diz Caio Calmon.

SAIBA MAIS

https://onboardsports.net/boxinf-for-you-historia/
https://view.joomag.com/boxing-for-you-mídia-kit/0168038001550677717?short
https://www.youtube.com/watch?v=KfUmeaSwIck&list=PLmrtdg51ujq30jltIMbFjtAfSH3XJkOEa
https://www.youtube.com/watch?v=73z6igoqMhg&list=PLmrtdg51ujq3xSG_x-EGcjbl9znGfjg6T
https://onboardsports.net/jose-aldo-leva-pupilo-ao-boxing-for-you-6/



