
© 2012 Bad Boy Brands. Todos os direitos reservados.



Agradecimentos
Fotógrafos:Marcelo Kura, Pedro Collon, André Schiliró, Haroldo Nogueira, Tsuno.

Revista Gracie e Revista Tatame. 
Jornalista responsável: Anna Carolina Cortez

Diagramação e tratamento: Fábio Vantini
Direção de Arte - Big Blue Licenses - Monica Arruda e Carlos Ameni

Impressão:Type Brasil



Bad Boy, a primeira em lutas!
A Bad Boy chegou ao Brasil em 1992 através de Marco Antônio Merhej e Nair Afonso,
um casal de surfistas que possuía uma marca de surf, a ST COMP. A Bad Boy se tornou 
referência nacional. Patrocinou atletas e eventos, formou campeões e apoiou as lutas 
até mesmo quando os olhos da população estavam voltados para outras modalidades 
de esporte. E, no momento em que os holofotes se voltam para os ringues e mostram ao 
mundo um pouco mais sobre as artes marciais, a Bad Boy mostra que sempre esteve 
presente nos tatames, nos ringues e na vida dos atletas.   Nas páginas a seguir apresentamos 
um pouco do que fez a Bad Boy se tornar a “Imagem da Vitória, a Marca do Guerreiro”. 

INTRODUÇÃO



A Bad Boy surgiu no início dos anos 80, em San Diego, 
Califórnia como uma marca local de surf, skate e motorsports, 
patrocinando atletas com personalidade forte e de atitude como 
o Havaiano Johnny Boy Gomes.

Dez anos depois da criação da Bad Boy, dois novos personagens 
entraram em cena: Marco Antônio Merhej e Nair Afonso. Para 
promover a ST Comp, loja de surf da qual eram donos, eles 
realizavam campeonatos de surf no Brasil e viajavam para todos 
os cantos do mundo para fazer pesquisas de mercado. Foi em 
uma dessas pesquisas que eles tiveram o primeiro contato com 
a Bad Boy. 

1982
  O INÍCIO







1992
  A CHEGADA AO BRASIL

Através de um anúncio da marca com o surfista Jonny Boy 
Gomes, Merhej se identificou com a Bad Boy e percebeu que a 
marca tinha a energia dos Brasileiros. Depois de uma reunião 
com os responsáveis pela marca, Marco voltou para o Brasil com 
o que tanto desejava: a licença para vender no Brasil aquela 
marca que Johnny Boy Gomes usava nas páginas de revistas do 
Havaí. 

O crescimento da Bad Boy foi rápido e estrondoso no Brasil. 
Competições de vôlei de praia, automobilismo, surf, esportes 
náuticos, boxe e skate aconteciam em todos os cantos. 

Administrador
Nota
Johnny



ANÚNCIO DA MARCA COM O SURFISTA JOHNNY BOY GOMES.









1995
A ENTRADA NO MUNDO DO MMA

Em 1995, o produto mais conhecido da marca até hoje foi 
criado: O sungão. A maior parte dos atletas do Jiu Jistu e MMA 
eram surfistas, que saiam das ondas e iam para os tatames, 
usando suas sungas por baixo do quimono para treinar. Mas o 
material da qual elas eram feitas não supriam as necessidades 
do esporte. Aprovado pelos lutadores, o sungão de MMA se 
tornou o ícone da marca. 

A primeira aparição dos sungões no mundo do Vale Tudo foi 
neste mesmo ano, durante o Mundial de Vale Tudo 3 em São 
Paulo. No evento, o brasileiro Fábio Gurgel foi derrotado pelo 
americano Mark Kerr. O evento foi patrocinado pela marca. 

Administrador
Nota
reirar o até hoje. Fica assim:Em 1995, o produto mais conhecido da marca foi criado: o sungão.

Administrador
Nota
retirar a vírgula depois de os tatames e trocar o treinar de lugar.fica assim:eram surfistas, que saiam das ondas e iam treinar nos tatames usando suas sungas por baixo do quimono

Administrador
Nota
tirar o marca e colocar Bad Boyfica assim: se tornou o ícone da Bad Boy.

Administrador
Nota
tirar o marca.O evento foi patrocinado pela Bad Boy.







Um dos encontros mais importantes da história da Bad Boy também aconteceu em 1995. Patrocinando 
alguns seminários promovidos por Rickson Gracie, a Bad Boy Brasil teve o seu primeiro contato com 
o Brazilian Jiu-jitsu. Começava aí a trajetória de sucesso da marca no mundo das lutas. 

Rapidamente consolidada no mundo das lutas, a Bad Boy agregou, ainda em 1995, mais um nome 
de peso em seu time de atletas: Amaury Bitetti. Bitetti é um dos grandes lutadores na história do jiu-
jitsu e foi o primeiro a se tornar bicampeão mundial na categoria absoluto. Para fechar o ano em que 
a marca entrou de cabeça nas artes marciais, a Bad Boy patrocinou o campeonato paulista de Jiu-jitsu 
e viu Bitetti vencer o Internacional de Vale Tudo, no Rio de Janeiro. Atualmente, com as artes marciais 
em foco, Bitteti novamente tem os olhos do mundo virados para ele. Amaury é o idealizador de um 
dos maiores campeonatos nacionais de MMA, o Bitetti Combat. 

Administrador
Nota
Bitetti

Administrador
Nota
retirar o Brasil 

Administrador
Nota
de peso "ao" seu time e não "em" seu time 

Administrador
Nota
retirar esse começo,"rapidamente consolidada no mundo das lutas"  está repetindo. Fica assim:A Bad Boy agregou, ainda em 1995, ...

Administrador
Nota
lutadores da história e não lutadores na história



1996
CRESCIMENTO DA MARCA

Em 1996, a Bad Boy continuava em alta, patrocinando eventos 
de todas as modalidades de esporte. Sempre ligada às suas 
origens, a marca chegou a patrocinar toda a equipe catarinense 
de surf. Com lojas espalhadas por todo o Brasil, a ST Comp 
estava sempre cheia de consumidores e celebridades. Jogadores 
de futebol, atletas de capoeira, lutadores, surfistas, todos 
sonhavam com os produtos da Bad Boy. 

Administrador
Nota
retirar o em alta. Fica assimEm 1996, a Bad Boy continuava patrocinando eventos de todas....





Além de patrocinar jogadores de futebol como Edmundo, atores 
como Alexandre Frota, celebridades e os melhores atletas do 
país, como a família Yamasaki representada pelo patriarca 
Mario e seus dois filhos Fernando e  Marinho, a Bad Boy também 
patrocinava nessa época todos os campeonatos Estaduais, 
Brasileiros, Pan-americanos e mundiais de Jiu-jitsu.  Adultos e 
crianças desenhavam (e tatuavam) o logotipo da marca pelo 
corpo e nasceu nesse mesmo ano a coleção específica para 
lutadores, foi criada a Bad Boy Fight Wear.

Administrador
Nota
tirar o nessa época . Fica assim :a Bad Boy também patrocinava todos os

Administrador
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Mundiais











1997
  DESFILES

Os desfiles realizados pela Bad Boy passaram a contar com a 
presença das celebridades mais populares do momento. 
Vitor Belfort, o fenômeno do UFC, passou a integrar o Bad Boy 
Team. Carlos Costa, referência no Taekwondo nacional, também 
entrou para o time nesta mesma época, ao lado de Tucano Preto, 
o capoeirista de mais destaque do momento. Ainda em 97, Leo 
Neves, patrocinado do surf que acompanhava a Bad Boy Brasil 
desde o início, se tornou profissional e começou a se destacar 
nos campeonatos ao redor do mundo. 
  





1998
1st BLACK BELT CHAMPIONSHIP OF SURFERS

Em 1998, mais uma vez a Bad Boy foi pioneira e criou o campeonato Black Belt 
de Surf. O evento, que atualmente é realizado em diversas partes do mundo, 
começou em Sunset Beach, no Havaí. A ideia era passar para o mundo a 
realidade que já era vista no Rio de Janeiro: A ligação entre o surf e o jiu-jitsu. 
O campeonato, como o próprio nome já diz, reuniu os faixa-preta de jiu-jítsu 
em uma disputa dentro da água. Os maiores atletas dos tatames enfrentaram 
as ondas do Havaí. 





1998
  UFC NO BRASIL

Ano importantíssimo na história da Bad Boy, 
1998 foi o ano em que, pela primeira vez, o UFC 
desembarcou no Brasil. 
A Bad Boy, como não poderia deixar de ser, 
patrocinou o evento e viu seus atletas representarem 
todo o espírito da marca, que já começava a utilizar o 
slogan “a marca da vitória, a imagem do guerreiro”. 
Frank Shamrock foi um deles. O campeão defendeu 
seu cinturão em um combate contra John Lober. Mas 
a luta da noite, sem dúvidas, foi entre Vitor Belfort 
e Wanderlei Silva. O “Fenômeno”, com apenas 18 
anos de idade, nocauteou um promissor Wanderlei 
Silva, favorito na disputa. O combate durou apenas 
53 segundos. Durante a luta, Vitor surpreendeu a 
todos com uma sequência extraordinária de 26 
socos em 19 segundos. Até hoje lembrado como 
atleta Bad Boy, Vitor se tornou um dos maiores 
nomes do MMA mundial. 

1998 também pode ser facilmente lembrado como 
o ano em que Wallid Ismail venceu Royce Gracie. 
Wallid, que era atleta Bad Boy, apagou o maior 
lutador da história do UFC em uma luta de Jiu-jitsu, 
realizada em Copacabana. Polêmico para muitos 
e amado por poucos até então, Wallid finalizou 
o oponente e se tornou respeitado por todos os 
atletas e comentaristas do mundo das lutas. Wallid 
Ismail elevou o nome da Bad Boy ao ser 8 vezes 
campeão brasileiro de Jiu-jitsu. A história de sucesso 
de Ismail foi, em grande parte, escrita ao lado dos 
atletas da família Gracie. O primeiro capítulo dessa 
novela aconteceu em 1992, quando Wallid venceu 
Ralf Gracie. No ano seguinte foi a vez de Renzo 
Gracie ser derrotado pelo Bad Boy. Mas seu grande 
momento foi com certeza contra Royce.  

Administrador
Nota
Polêmico para muitos e até então amado por poucos, 



O polêmico lutador acumulou rixas e vitórias 
durante sua carreira. Atualmente, Wallid Ismail 
está mais perto do que nunca dos holofotes. O 
ex-lutador organiza o maior evento de MMA da 
América Latina, o Jungle Fight, evento patrocinado 
pela Bad Boy por diversas vezes em 2010 e 2011, 
o evento foi patrocinado pela Bad Boy. Além disso, 
frequentemente a Bad Boy vê seus guerreiros se 
consagrarem como grandes campeões do evento, 
como Erick Silva, Paulo Thiago e Jorge Macaco, tri 
campeão do torneio.

Administrador
Nota
acabar em diversas vezes .retirar em 2010 e 2011, o evento 



Ainda em 98, os desfiles da Bad Boy passaram a ser transmitidos ao vivo na televisão. Com cerca de 
150 atletas patrocinados e muitas celebridades. Foi nesse mesmo ano que a marca entrou para a Surf 
& Beach Show, feira que acontecia até então somente com marcas de surf. A Bad Boy mais uma vez 
inovou com seu stand  100 % esportes  e atletas de todas as modalidades.As filas para entrar no local 
eram enormes e os jornalistas precisavam  se revezar para conhecer mais sobre o universo da marca  
e ver todas aquelas estrelas reunidas em um só lugar. 

Administrador
Nota
celebridades, foi



Em 1999, a Bad Boy patrocinou pela terceira vez 
consecutiva o Pan-Americano de Jiu-Jitsu, que 
acontecia nos EUA. A essa altura, os kimonos e os 
patches da marca já eram conhecidos e procurados 
por atletas de todo o mundo.
 
Um ano depois da vitória de Belfort, foi a vez de Frank 
Shamrock levar novamente o nome da Bad Boy ao 
topo. Depois de derrotar os mais resistentes e famosos 
atletas do MMA da época, Shamrock enfrentou no 
dia 24 de setembro de 1999, um então jovem Tito 
Ortiz. O confronto foi complicado, Ortiz dificultou 
o trabalho do oponente com seu poder, técnica e 
tamanho, mas Shamrock venceu por finalização e 
carimbou o seu nome na lista dos grandes campeões 
do UFC da história. 

Em mais uma parceria de sucesso certeiro, a marca 
passou a patrocinar Rodrigo “Minotauro”. O atleta, 
que vinha se destacando no universo das lutas 
surpreendeu a todos ao vencer o campeonato King of 
Kings, no Japão. Não havia mais fronteiras para os 
atletas da Bad Boy. 

1999
PARCERIAS E PATROCÍNIOS

Administrador
Nota
quimonos





Marcelino Novaes foi um dos atletas Bad Boy a atuar fora dos 
octógonos. O boxeador brasileiro, que acumula títulos nacionais 
e internacionais em sua carreira, faturou uma medalha de 
bronze no Pan-americano de Winnipeg, também em 1999.
 
O último ano da década de 90 também foi marcado pelo 
lançamento da linha infantil Bad Boy. Além de começar a 
produzir quimonos, bermudas e camisetas para o público mais 
jovem, a marca também passou a patrocinar o Super Surf, maior 
etapa do surf nacional. 







2000
FÁBRICA DE CAMPEÕES

Em 2000 a Bad Boy organizou uma expedição para o Havaí 
com alguns de seus maiores atletas, como os surfistas Leo 
Neves, Wagner Pupo, Dê da Barra, Liam MacNamara, Garret 
MacNamara, Debora Farah, a bodyboarder Maylla Venturin e 
o lutador e surfista Vitor Belfort. Foram dias em uma casa de 
frente para as maiores ondas do Havaí, com muito surf e fotos 
de tirar o fôlego.
 
Carlos Costa, do Taekwondo, fez história no ano 2000. O 
atleta, que acompanha o Bad Boy Team até os dias de hoje, foi 
campeão dos campeonatos Paulista e Brasileiro de Taekwondo 
e entrou para o hall da fama do esporte ao se tornar o segundo 
brasileiro do Taekwondo a vencer em um Pan-americano, 
levando a medalha de ouro em Aruba.



O lutador de Jiu-jitsu Fernando Tererê faz parte da lista de campeões. Tererê foi duas vezes campeão 
mundial em 2000 e 2003, além de vencer uma série de outras competições, incluindo  os campeonatos 
Pan-Americano, Sul-Americano, Copa do Mundo e Campeonato Brasileiro.
Outro lutador importante foi Fernando Margarida, inúmeras vezes campeão Paulista, 4 vezes campeão 
Brasileiro, Tri Campeão mundial e Pan-Americano, Margarida era considerado um lutador prodígio 
e uns dos finalizadores mais temidos dos Tatames. A Bad Boy se consolidava como uma fábrica de 
campeões.
Foi também nesse mesmo ano que surgiram as primeiras feiras de lutas. Com o seu time de atletas, a 
marca fazia um enorme sucesso nos eventos e arrastava centenas de fãs.
Quando o assunto é Jiu-jitsu, outro atleta Bad Boy aparece entre os grandes campeões. Saulo Ribeiro 
levou 5 medalhas de ouro e duas de prata nos Mundiais de Jiu-jitsu, bi campeão absoluto nos Pan-
americanos sempre procurando passar um bom exemplo. 

2002
FÁBRICA DE CAMPEÕES

Administrador
Nota
como a fábrica





Inovando mais uma vez, Marco trouxe para o Brasil o Kite surf em 1997. Sempre ligada ao surf e 
aos esportes aquáticos, a marca organizou campeonatos, patrocinou atletas e eventos e fez com 
que as praias brasileiras conhecessem um pouco mais desse esporte em 2002. Além do Kite Surf, 
a Bad Boy já apoiava competições de Jet Ski ao longo destes anos.

Entre 2002 e 2003, a Bad Boy viu seus atletas Ricardo Arona e Vitor Belfort fazerem ótimas 
campanhas no Pride e continuava a patrocinar campeonatos de Jiu-jitsu por todo o Brasil. Abrindo 
seu leque de produtos, a marca inaugurou sua primeira loja de fitness e suplementos em São Paulo. 
Marcio Catennaci é outro exímio competidor e professor de Jiu-jitsu. Bi Campeão Paulista, Campeão 
Brasileiro, mundial e Pan-americano, está sempre nos pódios mais disputados do mundo até hoje, 
também e também nas campanhas publicitárias, catálogos e anúncios da Bad Boy.

Administrador
Nota
Mundial

Administrador
Nota
retirar também 





Nos anos seguintes inúmeros eventos de MMA, Jiu-jitsu, Surf, Skate, Town In, Kite surf, Taekwondo 
e outros continuaram a receber o apoio e o patrocino da Bad Boy. Estrelas da elite do MMA, como 

A IMAGEM DA VITÓRIA



Junior Cigano, Mauricio Shogun, Murilo Ninja, Demian Maia, Lyoto Machida, Paulo Thiago, Erick 
Silva, Alex Gustafsson, Cris Weidmann, Hirouki Takaya e muitos outros fizeram ou ainda fazem parte 
desta grande Historia. 

A MARCA DO GUERREIRO

Administrador
Nota
Chris



O paranaense Mauricio “Shogun” Rua 
começou sua carreira no MMA aos vinte 
anos de idade, no Meca World Vale-Tudo. 
Depois de duas vitórias consecutivas no 
primeiro round, sua atuação começou 
a chamar a atenção como promessa do 
esporte. Pouco depois, Shogun foi lutar no 
IFC – International Fighting Championship’s, 
nos Estados Unidos, onde venceu Erik 
Wanderley e Renato Sobral no mesmo dia. 
O desempenho do atleta impressionou e 
ele assinou contrato com o maior evento de 
MMA do mundo na época, o PRIDE Fighting 
Championships. 

Dono de uma técnica invejável, força física, 
e frieza dentro dos ringues, Shogun se 
destacou no evento e, três anos após sua 
estreia no MMA se tornou campeão do PRIDE 
GP em 2005. No Pride se tornou o nome 
mais temido do vale-tudo mundial com 12 
vitórias. Em 2007 após a compra do Pride 
pelo UFC chegou consagrado aos EUA. 
Depois de vencer grandes lutadores como 
Mark Coleman e Chuck Liddell, ele teve sua 
primeira chance de disputar o cinturão da 
categoria. 

Se o povo brasileiro finalmente passou a 
entender mais sobre o MMA e a acompanhar 
o esporte, Maurício Shogun Rua foi um dos 
grandes responsáveis por essa mudança. 
Shogun já era um atleta reconhecido quando 
enfrentou Lyoto Machida no UFC e viu seu 
oponente, por decisão dos jurados, ser 
considerado vencedor e levar o título de 
campeão do peso-médio. 

A decisão do júri, no entanto, não foi aceita 
pelo público que enxergava em Shogun o 
grande campeão. Após um ano de espera, 
Shogun enfrentou novamente Lyoto Machida 
e não só levou o cinturão para casa como 
arrebatou ainda mais fãs.

FÁBRICADE 

C A M P E o E S

Shogun

- --



Lutador de Karate, Lyoto entrou para o MMA mostrando 
um estilo diferenciado de luta e rapidamente conquistou 
suas primeiras vitórias. Machida fez sua estréia no UFC 
no card preliminar do UFC 67 contra Sam Hoger e venceu 
por decisão unânime. Depois dessa primeira conquista, 
o então Bad Boy Lyoto Machida não parou mais. David 
Heath, Kazuhiro Nakamura, Rameau Thierry Sokoudjou, 
Tito Ortiz, Thiago Silva. Todos passaram pelas mãos de 
Machida. 

Após uma sequência de importantes vitórias, o presidente 
do UFC Dana White percebeu que não havia mais 
como esperar: Lyoto estava apto para desafiar Rashad 
Evans, detentor do cinturão dos Meio-Pesados. Depois 
de uma luta muito estudada entre os dois invictos do 
UFC, Machida partiu para o ataque no segundo round e 
nocauteou Evans. Seu desempenho lhe rendeu o prêmio 
de nocaute da noite. O cinturão dos Meio-Pesados ficou 
com Lyoto até sua segunda luta contra Maurício Shogun 
Rua. 

Erick Silva é um dos principais expoentes do MMA 
brasileiro. Campeão do Jungle Fight, o maior evento da 
América Latina, o Bad Boy, que compete na categoria 
meio-médio, assinou contrato com o Ultimate Fighting 
Championship em 2011. Logo em sua estreia enfrentou 
Luis Beição Ramos e venceu com um nocaute, aos 40 
segundos do primeiro round.

Erick é faixa preta de jiu-jitsu e tem um pesado muay 
thai. Hoje, o lutador mora no Rio de Janeiro, e treina 
na Team Nogueira/X-Gym ao lado de lendas como 
Rodrigo Minotauro, Rogério Minotouro, Anderson Silva, 
Rafael Feijão e Ronaldo Jacaré. Erick Ingressou no MMA 
e conquistou um cartel de respeito, com 14 vitórias, 1 
derrota, 1 no contest e 1 desqualificação. Ao lado da Bad 
Boy, o atleta, que já é chamado de “O Novo Fenômeno” 
promete uma trajetória de sucesso no UFC. 

LYOTO MACHIDA ERICK SILVA 



Foi aos 19 anos, que Demian Maia, que já havia 
treinado judô e kung fu, encontrou a arte marcial que 
se tornaria sua paixão: o jiu-jitsu. Quatro anos depois, 
o atleta já possuía a faixa preta. Tanta dedicação lhe 
rendeu 5 títulos mundiais, 1 panamericano, 2 norte-
americanos, 1 ADCC, 1 brasileiro e 7 paulistas. Quanto 
mais conquistas, mais Demian desejava e em 2001 fez 
sua primeira luta de MMA. Em 2007, depois de 5 lutas 
profissionais de MMA, Demian foi convidado para lutar 
no UFC. 

Atualmente, Demian é o único lutador a faturar quatro 
vezes o bônus de melhor finalização do evento, um 
recorde na história do MMA, e segue sua trajetória no 
universo das artes marciais, sendo considerado o maior 
representante do jiu-jitsu brasileiro no octógono. No 
último UFC RIO, em setembro de 2012, Demian não 
só faturou o prêmio como também saiu aplaudido pelo 
público brasileiro, que pode ver de perto um pouco mais 
do Jiu-Jitsu que o atleta exibe em suas lutas em todo o 
mundo. 

Com 14 anos de idade, por influência de um amigo, 
Paulo Thiago começou a treinar jiu-jitsu . Aos 17, decidiu 
treinar boxe e passou a sonhar com o MMA. No ano 
de 2001, Paulo ainda treinava, mas ocupava a maior 
parte de seu tempo com uma outra tarefa: estudar para 
se tornar soldado da Polícia Militar. Depois de passar no 
concurso e enfrentar um dos mais duros treinamentos que 
se tem conhecimento, o atleta passou a integrar o BOPE – 
Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar. 

Paralelamente, foi campeão dos campeonatos Brasiliense 
e Centro-Oeste e terceiro colocado no Brasileiro de Jiu 
Jitsu. No Boxe, entre lutas amadoras e profissoonais, 
Paulo Thiago acumulou 10 lutas. Venceu todas. Em 
2005, o atleta teve sua primeira experiência no MMA. 
Ao todo, foram 10 lutas até sua estréia no UFC fevereiro 
de 2009, marcada por uma vitória de virada sobre Josh 
Koscheck. 

Luta atualmente na categoria meio-médio, representando 
o Bad Boy Team. Paulo continua atuando como soldado 
do  BOPE da Polícia Militar do Distrito Federal.

DEMIAN MAIA PAULO THIAGO



A história de Wagner Caldeirão no UFC é, talvez, a mais 
curiosa. Aos 19 anos, Wagner começou a treinar muay 
thai e competir no amador, quando foi chamado para 
uma luta de MMA e nocauteou seu oponente em apenas 
30 segundos. Mas a parte inusitada de sua história 
ainda estava por vir. 
Em 2009, prestes a fazer seu terceiro combate, o atleta 
participou do ‘‘Lata Velha’’, quadro do programa 
Caldeirão do Huck, da Rede Globo, que reforma os 
carros dos telespectadores. 

Enquanto estava se preparando para lutar, Wagner viu a 
equipe do programa chegar em sua casa. O atleta venceu 
o GP que disputou e, na semana seguinte, participou 
novamente do programa de TV. Além do carro, Wagner 
ganhou outro presente nesse dia: O apresentador levou 
o atleta ao encontro de Minotauro, que o chamou para 
fazer um teste na Team Nogueira. Wagner não só passou 
no teste, como foi chamado, menos de um ano depois, 
para integrar o time de estrelas do UFC. 

O atleta faz parte do Bad Boy Team desde 2012, quando 
enfrentou Phil Davis no UFC RIO III. 

WAGNER CALDEIRÃO

Junior dos Santos Almeida, o Cigano, teve um grande 
incentivador para entrar no MMA. Luiz Dórea, famoso 
por levar Acelino “Popó” de Freitas ao título mundial de 
boxe, enxergou a força de Cigano e o levou para treinar 
MMA. 

O atleta, que fez parte do time de patrocinados da Bad 
Boy até 2011, construiu uma carreira de sucesso. Depois 
de 7 lutas e 6 vitórias no MMA profissional, Cigano 
entrou para o UFC em 2008 e venceu grandes nomes 
como Fabrício Werdum, Stefan Struve, Mirko Filipović, 
Gilbert Yvel, Gabriel Gonzaga e Roy Nelson. A potência 
dos socos de Cigano tornou o atleta um dos mais temidos 
lutadores do peso-pesado. 

Com apenas 5 anos de carreira nos octógonos, o atleta 
se tornou campeão dos peso-pesado em umaum UFC que 
revolucionou o MMA no Brasil. Cigano nocauteou Cain 
Velasquez o UFC on FOX 1, primeira edição do evento 
a ser transmitida ao vivo por um canal de TV aberta 
brasileiro. Atualmente, Cigano é detentor do cinturão de 
campeão da categoria peso pesado do UFC. 

CIGANO



O sorocabano Fábio Maldonado iniciou sua carreira no 
mundo da luta em 1997, no boxe amador. Em cinco anos, 
ele conquistou respeito e um cartel impressionante: 40 vitórias 
em 45 lutas, sendo 27 por nocaute. Em 2002, ele decidiu 
que já era a hora de partir para o boxe profissional. O atleta 
permanece invicto até os dias de hoje no esporte, com 21 
nocautes em 22 lutas. 

No MMA, sua história começou em 2000, em um GP em 
Brasilia. Quatro anos depois, Maldonado foi treinar com os 
irmãos Nogueira no Rio de Janeiro. A sua fama vem, em 
grande parte, da sua capacidade de aguentar os golpes. O 
“queixo duro” de Maldonado o transforma em um oponente 
difícil de ser derrubado.

Em outubro de 2010, Maldonado entrou para o UFC. Sua 
luta mais notória aconteceu no Brasil, no UFC RIO III. O 
lutador, que passou a integrar o Bad Boy Team na mesma 
época do evento, perdeu a luta para Glover Teixeira, mas 
saiu do octógono como um herói. A quantidade de golpes 
que Maldonado aguentou impressionou o público. A luta 
foi parada por decisão dos médicos, mas o Bad Boy ainda 
queria lutar. Assim que o resultado desfavorável a Fábio foi 
anunciado, seu oponente levantou sua mão e pediu para que 
a torcida o aplaudisse por sua garra. 

Gustafsson começou a treinar boxe aos 10 anos de idade e 
MMA aos 19 anos. Antes de assinar com o UFC, o atleta lutou em 
organizações menores de MMA na Suécia e em outras partes da 
Europa. Em 2009, ele já colecionava um perfeito cartel de 8-0, com 
6 vitórias por nocaute. Fez sua estreia no UFC 105 contra Jared 
Hamman, onde venceu a luta por nocaute técnico aos 41 segundos 
do primeiro round. Sua próxima luta foi contra Phil Davis, no UFC 
112. Gustafsson foi derrotado por finalização, mas mostrou um bom 
wrestling e boas defesas de quedas.
Gustafsson viajou para San Diego, EUA, para treinar com a “Alliance 
MMA”. Em sua carreira, já enfrentou lutadores notáveis   . Sua terceira 
luta pelo UFC foi contra o veterano Cyrille Diabaté no UFC 120. 
Depois de dominar o primeiro round e conseguir boas quedas, 
Gustafsson o derrotou por finalização (mata-leão) no segundo round.
Sua luta seguinte foi contra James Te-Huna no UFC 127. Gustafsson 
venceu por finalização no primeiro round. Em agosto de 2011, foi 
a vez de Matt Hamill subir ao octógono com o Bad Boy. Gustafsson 
acertou um direto em Hamill seguido por dois uppercuts, levando o 
oponente ao chão e finalizando com socos e cotoveladas. Hamill 
anunciou sua aposentadoria logo após a luta.
Gustafsson também enfrentou Matyushenko em dezembro de 2011, 
no UFC 141. Ele derrotou o adversário por nocaute técnico no 
primeiro round. Em abril de 2012, o atleta enfrentaria Rogério 
Minotouro, mas o lutador foi retirado do card devido a uma lesão no 
joelho e foi substituído por Thiago Silva. Gustafsson dominou todos os 
três rounds e venceu Thiago Silva por decisão unânime no UFC on 
Fuel TV: Gustafsson vs. Silva.  

FÁBIO MALDONADO Alex Gustafsson



Cris Weidman nasceu e foi criado em long Island, 
New York, e tinha como maior sonho jogar 
hochey na  NHL. Mas, quando fez 16 anos, começou 
a treinar Wrestling e viu seu destino mudar. 
Empolgado com as lutas, ele também treinou caratê 
e, consequentemente, foi para o jiu-jitsu, onde já é 
faixa roxa. Depois de tantas experiências com as 
artes marciais, se encontrou  no MMA.

Após expressiva vitoria sobre Demian maia e 
Mark Munoz, o lutador foi convidado pelo UFC a 
participar dos eventos sociais da franquia e veio 
pessoalmente assistir ao UFC Rio III. Invicto no MMA 
com nove vitórias, pode ser o próximo desafiante 
de Anderson Silva. Weidman segue treinando forte 
com seu mestre  Matt Serra e se diz pronto para 
enfrentar o Spider.

Ross Pearson começou a praticar artes marciais na infância, com 
incentivo de sua mãe, que viu no taekwondo e no judô uma saída para 
liberar toda a energia acumulada que o filho tinha. Ele se destacou 
em ambos os esportes, ganhando a faixa preta e a faixa marrom, 
respectivamente. O amor pela rotina de treinamento só cresceu. Isso 
o levou a também praticar boxe até os 17 anos de idade, quando 
descobriu vídeos antigos do UFC e mudou seu foco para o MMA. Em 
apenas seis anos, ele derrotou Andre Winner na final do The Ultimate 
Fighter O9 e conseguiu assinar um longo contrato com o UFC.

 Depois de passar a maior parte de sua carreira na Inglaterra, Ross 
passou a treinar no Centro de Treinamento Aliance em 2011, para 
trabalhar com Eric Del Fierro e o campeão do UFC Dominick Cruz. 
Em sua primeira luta com a nova equipe,  o atleta perdeu por decisão 
dividida para o brasileiro Edson Barboza no UFC RIO I. Assim que 
voltou para a academia, o lutador começou um árduo trabalho com 
auxílio de nutricionistas para que pudesse reduzir seu peso e mudar 
de categoria.  

 
 

CHRIS WEIDMAN ROSS PEARSON
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A Bad Boy chegou ao Brasil em 1992 e surpreendeu o mundo com um estrondoso sucesso. Nem os 10 anos de 
história que a empresa já tinha fora de nosso país preparou o mundo para a notoriedade que a marca alcançaria 
em terras brasileiras. Patrocinando atletas e eventos, a marca formou campeões.  O caminho rumo ao sucesso foi 
trilhado com calma e segurança, conquistando cada vez mais um  público fiel.

Em 2012, a Bad Boy lançou uma nova linha de produtos: A Bad Boy ProSeries. Desenvolvida para ser a melhor 
alternativa para o MMA, a linha é específica para praticantes de artes marciais e esportes em geral. Seguindo a 
filosofia da Bad Boy, os produtos buscam suprir todas as necessidades dos atletas profissionais. Com tecnologia 
exclusiva, a linha completa de vestuário e acessórios atende as necessidades do exercício e do pós-treino, seja no 
ringue, no octógono ou na academia.

Hoje a Bad Boy lança mais de 3000 produtos por ano, distribuídos em pontos de venda espalhados por todo o 
Brasil. Isso tudo só é possível porque a marca conta com 30 anos de história, de vocação, com um amor pelo 
esporte, que faz dela:

A IMAGEM DA VITÓRIA, A MARCA DO GUERREIRO.

BAD BOY, A PRIMEIRA EM LUTAS. 

O Bad Boy Team esteve em peso no UFC RIO III. A marca, que já patrocinava Erick Silva e Demian Maia, 
assinou contrato com Wagner Caldeirão, Fabio Maldonado e Reza Madadi. Em solo brasileiro, o público pode 
ver 5 atletas da Bad Boy subirem ao octógono e acompanhar a finalização de Demian Maia, premiada como 
a melhor da noite.



LISTA DE ALGUNS ATLETAS QUE fazem ou 
FIZERAM PARTE DO TIME DA BAD BOY, AO 
LONGO DESTES ANOS.
SURF
Daniel Pires
Tonelada
Renato leite
Capilé
Buiú
Yuri Luciano
Taiu
Afrânio Ribeiro
Rodnei Costa
Alemão
Gorayeb
Thiago de Souza
Oscarzinho
Aladin
Jair de Oliveira
Danilo Grilo
Escolinhas de Surf em todo Brasil
Luis Fernando Pereira
Caia de Souza
Equipe catarinense de surf amador
Beto Fernandes
Dê da Barra
Danilo Rodrigo
Leonardo Neves
Wagner pupo
Miguel Pupo
Tanio Bareeto
Liam Macnamara
Garret Macnamara
André Santos
Kauê Silva

LONGBOARD
Amaro Matos
Jorge mula
Mulinha
Otavio Pacgeco
Karina Abras

WAKEBOARD
Fabio Leal
Botelho
Darin Shapiro
Bruno Prata
Marcelo Giardi

WINDSURF
Martin Cordioli
Max Cordioli
Eduardo Shultz

SANDBOARD
Equipe Catarinense de Sand Board

BODYBOARDING
Mauricio Montanha
Eugenio Cichowics

SNOWBOARD
Andre Cywinsk
Rogerio Buzato

IATISMO
Antonio Farah Filho
Antonio Luis Baretta

MOTONAUTICA
Ricardo Luiz Jr
Cláudio Riquinho
 
CANNOING
Flavio Jordão
 
JET SKI
Alessandre Lenzi
Fernando Beuty

VOLLEY PROFISSIONAL
Marcelo Negrão

VOLLEY DE PRAIA
Equipe Paulista

FUTEBOL
Cristiano Gomes
Viola
Milene Domingues
Edmundo
Romário
Dunga
Dida
Célio Silva
Leandro
Marcelinho Carioca

AUTOMOBILISMO
Pedro Pimenta

MOTOCROSS
Gene Fireball
Pedro Lopes
Massoud Nassar
Marcelo De Lima
Eduardo Sacaki
Alexandre Amadeu
Caue Aguiar

WHEELING
Fabio Rolim
Equipe Forca e ação

KART
Tiago Bernardes Junior
Gregory Diegues
 
DUBLE
Fabio Giancomo

PARAPENTE
Carlos Alberto – Alemão
Márcia
Escolinha de parapente – SC

 VOO LIVRE
Nenê Rotor
Betinho Schimitz

BASE JUMP
Sabia

ASA DELTA
Beto Chimitz

SKI SURF
Marcos Shembri
Gui Pádua
Formiga

KITE SURF
Eduardo Schultz
Ian Glaza Owczarzak
Roberto Veiga, Pulga
Vitor Adamo ,Pimpolho
Ian Glaza

TENNIS
Antonio Mezzoreto
FISICULTURISMO
Mauro Silva
Enzo Perondini
Marcelo de Paula

STRONGER MAN
Jair Gomes

TRIATLON
Wagner Benicio
Alessandro Pimentel

SKATE VERT
César Andrade
Mauricio Ribeiro
Diogo Menezes



SKATE IN LINE
Kerstin Von Rautenfeld
Helio Fagundes
Cesinha

SKATE
Taroba
Tarobinha
Torinha
Daniel Vieira
Sandro Mineirinho
Fabio Break
Mosquito
Fabiano Zimbaro
André Santos
Rodil Araujo , Ferrugem
Gustavo Henrique
 JoaoVitor
Igor Alfeu
Andre  Vinicius Minhoca
Luiz Francisco
Nicolas Barone

BIKE
Cristiano Martins
Sergio Santana
Vicente Neto
Helder Zucatelli
ArnaldoJorge
MarcosPaulo de Jesuas
Pig
Eduardo Fonseca
Capivara

FULL CONTAT
Pantera Negra

KICK BOXING
Francisco Veras

BOXE
Mike Box
André Luis Bispo
Marcelino Novaes
Zelly Ferreira
Treinadores: Ulisses e João Soares
Equipe Olímpica
Hygor Matheus
Joedson de Jesus

MUAY THAI
Rafael Cordeiro
Marcos Araujo

KARATE
Konrado tenório

TAEKWOONDO
Carlos Costa e Alunos
André Bilia
Carlos Costa Junior

CAPOEIRA
Renan Zupeli
Tucano Preto
Mestre canhão
Invergado
Deri
Paulo Renato

JUDO
Renan Zupelli
Jean Silva
Eduardo Acioly

 JIU JITSU
Wallid Ismail
Alexandre Frota
Amauri Bitetti
Fernando Yamasaki
Mario Yamasaki
Jorge Patino / Macaco
Marcos Barbosa
Marco Sheffer
Julio Cesar Mariano
Cláudio Godoi
Roberto Godoi
Fernando Pontes / Margarida
Fernando Silva / Terere
Daniel Simões
Leonardo Vieira
Saulo Ribeiro
Alexandre Ribeiro
Gabriel vella
Antonio Shembri
Antonio Collares
Eduardo da Conceição /Jamelão
Eduardo Ommati
Romolo Barros
Mauricio Bering
Flavio Behring
Ryan Gracie
Kairon Gracie
Arthur Andrade
Marcelo Mathias
Murilo Rupp
China
Carlos Aveline
Eduardo rocha
Barbosa
Ismael de Souza
Rafael carino
Roberto Roleta
Flavio Brassona
Fernando Gimenez

Marcel Krause
Roberto Lage
Sergio Malibu
Vicente Junior
Renan Zupelli
Leonardo Rodarte
Tarsis Humprey
Eduardo Santoro
Felipe Cruz
Marcio Catenacci
Max Trombini
Rafael Domingos
Tito Bruno

VALE TUDO/ MMA
Amauri Bitetti
Wallid Ismail
Mark Kerr
Mark Coleman
Kevin Randleman
Vitor Belfort
Ismael souza
Parazinho
Capoeira
Rafael cordeiro
Macaco
Godoi
Carlos Aveline
Minotauro
Minotouro
Frank Shanrock
Ricardo arona
Marcos Araujo
Junior dos Santos Cigano
Paulo Thiago
Willamy Chiquerim
Murilo Ninja
João Paulo Tuba
Fabio Maldonado
Rafael Feijão
Fabrício Morangoi
Demian Maia
Mauricio Shogun
Lyoto Mathida
Paulo Thiago
Erick Silva
Mario Yamasaki ( Arbitro- UFC)
Thiago Vella
Fabio Maldonado
Wagner Caldeirão
Cris Weidamann
Ross Pierson
Alex Gustafsson
Yushin Okami

e....... Muitas Celebridades, Atores, 
Cantores, Modelos e principalmente 
muitos, mas muitos... AMIGOS.
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