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l O italiano AC Milan, de Pato e
Robinho, escolheu o Brasil co-
mo um dos pilares de sua estra-
tégia para deixar de ser apenas
um clube e se firmar como uma
“companhia moderna de entre-
tenimento global”. O executivo
de web e novas mídias do time,
Giuliano Giorgetti, está no país
para anunciar sua nova parceria
local de comércio eletrônico,

um site para celular e, ainda, fe-
char um contrato para desen-
volvimento de aplicativos para
celularparaopúblicobrasileiro.

— Uma pesquisa nos mos-
trou que o Milan é o clube es-
trangeiro mais amado pelos
brasileiros. E a população da-
qui vive futebol e internet, en-
tão vemos uma grande oportu-
nidade de estreitar a paixão en-
tre clube e torcedores no meio
digital — disse Giorgetti, que
está no país pela segunda vez.

Umadasprovasdessepotenci-
aléaversãobrasileiradoTwitter
do clube, uma das únicas duas
que existem além da conta origi-
nal, que é global e escrita em in-
glês (a outra é em japonês). Lan-
çado no ano passado, o perfil já
tem mais de 27 mil seguidores.

O Brasil já é também o quar-
to país em número de fãs do
Milan no Facebook, curtido
por 9,2 milhões de internautas.
Mais de 35 mil torcedores es-
tão cadastrados na versão bra-

sileira do site do clube.
O Milan já vende produtos

no site brasileiro, mas não está
satisfeito. Giorgetti firmou
contrato semana passada com
um novo parceiro para ampli-
ar o mix de produtos e alinhar
a estratégia de divulgação dos
produtos nos canais digitais.

A nova postura será também
acertada com a Redibra, em-
presa que detém a licença para
produzir produtos com a mar-
ca do clube por aqui. n

Milan entra em campo no Brasil
para fazer três gols no mundo digital
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GIULIANO GIORGETTI: “A população daqui vive futebol e internet”

Rennan Setti
rennan.setti@oglobo.com.br

l Para o diretor-executivo da
Golden Goal, parceira exclu-
siva do Milan no Brasil, a es-
tratégia abrirá novas possi-
bilidades de receita.

— O canal digital é um jeito
muito poderoso de distribuir
produtos. Não é fácil ter, por
exemplo, uma mochila com a
marca do AC Milan em mil
pontos de venda. E o e-com-
merce agrega a demanda, fa-
cilita a venda e possibilita
promoções com o patrocina-
dor — disse Mauro Corrêa.

O executivo digital do clu-
be, Giuliano Giorgetti, tam-
bém deve se reunir com qua-
tro possíveis parceiros para
o desenvolvimento de aplica-
tivos locais para celular. O
clube já tem uma linha de
aplicativos, mas todos são
em inglês. A ideia é criar uma
versão do software oficial em
português e, possivelmente,
de jogos como Fantasy Mana-
ger, que permite ao jogador
gerenciar um time virtual. Já
o site para celular em portu-
guês vai ser lançado em duas
semanas, e o investimento
será de C 1 milhão por ano.

— A mobilidade é a maneira
de monetizar o conteúdo.
Com ela conseguimos vender
itens virtuais, por exemplo —
disse o italiano, que também
pensa em criar em breve uma
plataforma de comércio soci-
al (venda de artigos dentro
das redes sociais).

— Eu acredito que essas no-
vas ferramentas vão transfor-
mar a relação com patrocinado-
res. O patrocínio não será base-
ado em aparições de marcas,
mas na criação de uma relação
afetiva com os consumidores.

Clube prevê perfis em
novas redes e na China

Giorgetti acha que os clubes
brasileiros estão ficando para
trás no mercado de futebol por
ainda não terem embarcado
na onda digital.

— O esporte segue o mer-
cado, que, por sua vez, segue
cada vez mais os canais digi-
tais. Para Copa e Olimpíadas,
é importante ter soluções di-
gitais de entretenimento —
afirmou o executivo, que deu
ideias: — Por exemplo, é fun-
damental ter wi-fi nos estádi-
os, pois o torcedor poderia
receber uma senha junto
com o ingresso para compar-
tilhar o seu próprio conteú-
do e acessar vídeos e estatís-
ticas da partida.

Para o Milan, o caminho di-
gital é irreversível. O clube
tem 454 mil seguidores no
Twitter, 57 mil espectadores
em seu canal oficial no You-
Tube e planeja lançar, na se-
gunda metade do ano, uma
conta na rede social de ima-
gens Pinterest, uma das for-
ças emergentes na internet
hoje. Além do Brasil, a China
é um dos focos do time, que
pertence ao ex-primeiro-mi-
nistro italiano Silvio Berlus-
coni. Em abril, a propósito,
deve surgir um perfil do Mi-
lan na Tencent Weibo, ferra-
menta chinesa de mensagens
similar ao Twitter, que é
proibido naquele país. (Ren-
nan Setti) n

‘Novas mídias
transformarão
patrocínio’
Executivo acha que
futebol nacional
deveria ser mais digital
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