
Do outro lado do At lân t ico , o 
Milan dá exemplos de a ç õ e s de 
marketing no Brasil, conquista 
o púb l i co jovem e até lança seu 
programa de sóc io - to rcedor 

ma nova modalidade de ação de marke
ting para fidelizar e lucrar com a venda 
antecipada de ingressos virou febre no 
Brasil nos últimos anos: o programa de 

sócio-torcedor. Os nomes são os mais variados. O 
funcionamento, também. Mas enquanto os clubes 
nacionais ainda engatinham no desenvolvimento 
de seus projetos, poderosos esquadrões europeus 
já voltam seus tentáculos para o país. 

É o caso do Milan. Em meio a uma série de 
ações de marketing voltadas para o mercado na
cional, a equipe italiana vai lançar um pacote para 
angariar sócio-torcedores no Brasil. As bases do 
programa batizado de "Noi del Milan" já estão de
finidas, mas os valores só serão divulgados após 
o lançamento do projeto, ainda sem data prevista. 

"Temos uma grande identificação com Brasil. 
Tivemos um técnico brasileiro [Leonardo], craques 
brasileiros, muitos torcedores brasileiros. Agir no 

mercado brasileiro sempre esteve nos nossos 
planos e, agora, estamos realizando. Queremos 
fazer algo realmente significativo. Nossa intenção 
é criar uma espécie de guarda-chuva que cubra 
nosso potencial de mercado no país", diz, Giuliano 
Giorgetti, um dos gerentes de marketing do Milan. 

A decisão de realizar uma ofensiva rosso-
nera no Brasil foi baseada em uma pesquisa di
vulgada em setembro de 2009 pela TNS Sport. 
Segundo dados do instituto, 16% dos brasileiros 
que afirmam torcer por uma equipe internacional 
preferem o Milan. A equipe italiana esta à frente 
de clubes como Barcelona (12,4%), Manchester 
United (7,8%) e Real Madrid (6,8%). 

"Isso é um potencial de mercado invejável. 
Não poderíamos deixar de explorar essa área. Os 
programas para torcedores estão ganhando espa
ço no Brasil. Estamos entrando na esteira desse 
desenvolvimento", afirma Giorgetti. 

No país, a venda de ingressos é ingrediente 
principal dos programas de fidelização de torcedo
res. Sendo assim, como criar no Brasil um projeto 
de sócio-torcedor de um time que está situado em 
outro continente? A resposta, segundo o departa
mento de marketing do Milan, está nas diversas 
vantagens oferecidas pelo pacote. 

Quem comprar o "Noi del Milan" terá direito 
a 5% de desconto nas compras da loja online do 



clube, participação em promoções exclusivas para 
conhecer a sede do Milan, premiações em jogos 
online e endereço de e-mail "@acmilan.com.br". 
Além disso, os chamados "torcedores oficiais" re
cebem cachecol e camisa personalizada do Milan, 
um certificado de membro oficial do programa e a 
foto autografada de um jogador do clube. 

Com o projeto, o Milan pretende angariar tor
cedores, mas também espera faturar com patrocí
nio. Os valores são mantidos em segredo pelo de
partamento de marketing do clube. Mas a Máquina 
do Esporte apurou que as empresas interessadas 
em associar sua marca ao programa terão direito 
a participar de ações casadas de relacionamento 
com os sócio-torcedores, aplicar sua marca em al
guns produtos do pacote "Noi del Milan" e acesso 
ao mailing dos torcedores cadastrados. 

Mas o "Noi del Milan" é apenas a ponta do 
iceberg rubro-negro que tenta invadir o país. O 

clube trabalha para encontrar outras 
formas de lucrar com o mercado do o 
Brasil. Um ponto forte do investimento 
do Milan é o lançamento da nova ver
são em português de seu site. É para lá 
que o clube pretende atrair mais inves
tidores. A Audi, por exemplo, já nego
cia hospedar seu jogo virtual também 
na página brasileira. "Essa é uma opor
tunidade para empresas nacionais se 
associarem à marca do Milan. Mas não 
vamos concorrer com o mercado local. 
A Audi, por exemplo, é uma empresa 
que não tem como objetivo atingir a 
massa torcedora brasileira. Mas tem 
conceitos diretamente ligados a um 
time como o Milan", afirma Giorgetti. 



Atualmente, o Brasil responde por 20% dos 
acessos diários do site do clube. Fica atrás só 
da Itália, com 60% dos cliques. Nos últimos dois 
anos, os recordes de audiência do portal foram re
gistrados na contratação de Ronaldinho Gaúcho, 
em 2008 (216 mil visitantes únicos), no dia em que 
Kaká decidiu não trocar o Milan pelo Manchester 
City (112 mil) e na efetivação de Leonardo como 
treinador (91 mil visitantes), ambos em 2009. 

Somadas a ações já desenvolvidas aqui, 
como o acampamento de atividades esportivas, o 
parque de diversões e uma parceria com a Tam 
que leva torcedores para conhecer o estádio San 
Siro, o Milan poder dar o primeiro passo para que 
outros clubes estrangeiros com grande identifica
ção nacional comecem a mirar o Brasil. Enquanto 
isso, por aqui, o grande trunfo dos clubes é lotear 
as camisas pelo maior valor possível. 

Parte do projeto do Milan de invadir o mercado nacional 
será feita por meio da internet. E para conseguir maior expo
sição para o portal brasileiro, o clube italiano já negocia com 
o UOL para tornar o site um dos parceiros de conteúdo da 
empresa. A expectativa é a de que, com isso, o clube consiga 
aumentar consideravelmente o tráfego, a partir de chamadas de 
seu site no portal do parceiro brasileiro. 

Em "press-kit" distribuído à imprensa, o Milan se orgulha 
de ver o portal citado como fonte oficial em algumas reporta
gens publicadas na internet. Curiosamente, entretanto, todos 
os exemplos mostrados pelo clube italiano se referem a notícias 
veiculadas no portal Globoesporte.com, um dos principais con
correntes do UOL no noticiário esportivo. 

BARCELONA OPTA POR CRIAR 
ESCOLA EM PAÍS VIZINHO 
Enquanto o Milan decidiu desembar
car no Brasil em busca do poder de 
consumo do torcedor, o espanhol 
Barcelona adotou tá t i ca diferente: 
o clube espanhol comprou um time 
na Argentina. A meta é criar uma 
escola de f o r m a ç ã o de jogadores 
com a cultura do B a r ç a , mas mo
rando em seu país de origem. 
De acordo com Ferran Soriano, ex-
CEO do clube espanhol, nos p róx i 
mos anos a t e n d ê n c i a é a de que 
o projeto de criar. Barcelonas pela 
A m é r i c a do Sul estenda os planos 
do clube para o mercado brasileiro. 

http://Globoesporte.com
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