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Jogador brasileiro contratado pelo AC Milan pode inclusive alavancar negócios do clube no 
Brasil.  
 
Antes mesmo de Ronaldo entrar em campo pelo seu novo time, o AC Milan, os negócios do 
clube italiano já refletem a chegada do jogador brasileiro, comprado na semana passada do 
Real Madrid por € 7,5 milhões. Vinte e quatro horas depois do anúncio da contratação, cerca 
de 500 unidades da camisa "99" (Adidas) - a que será usada pelo Fenômeno - tinham sido 
vendidas. Isso apenas pelo site do Milan. No Brasil, mercado considerado estratégico para 
captação de torcedores, os projetos desenvolvidos pelo clube também devem ser favorecidos.  
 
Espera-se, por exemplo, que o ingresso de Ronaldo na equipe ajude a atingir a meta de 1,7 
mil participantes no Milan Junior Camp - colônia da férias realizada desde 2004. O número é 
mais que o dobro do registrado na temporada passada.  
 
"A compra de Ronaldo tem reflexos positivos no País porque além de ser um grande atleta, ele 
é um jogador brasileiro", avalia o diretor da Golden Goal - empresa que representa o Milan em 
solo nacional -, Mauro Corrêa. O executivo conta que uma pesquisa feita há dois meses no Rio 
e São Paulo com 1,2 mil pessoas mostrou que existe grande atratividade por ídolos brasileiros 
que jogam no exterior. "Os fãs consumem futebol. Real Madrid, Milan e Barcelona são os mais 
queridos porque os maiores jogadores daqui estão lá. Nossa missão é transformar esse link 
com os atletas brasileiros em negócios para os vários projetos locais", afirma Corrêa.  
 
Há cerca de três anos, o Milan escolheu a Golden Goal como parceira para iniciar sua 
estratégia de internacionalização no Brasil, o que inclui a organização da colônia de férias Milan 
Junior Camp e de um parque de diversões itinerante, o Milan Park. Até agora, foram 1,2 mil 
participantes no Milan Camp. Somente neste ano, a previsão é de alcançar 1,7 mil pessoas e 
levar o acampamento para além do eixo Rio-São Paulo, totalizando seis cidades.  
 
Com a chegada de Ronaldo, o Milan também antecipou o lançamento de seu site com conteúdo 
específico para o público brasileiro, que estava previsto para o começo de 2008 e deve entrar 
no ar já em agosto deste ano. Atualmente, existe uma versão do portal italiano traduzida para 
o português. A contratação de Ronaldo, aliás, também ampliou os acessos na internet. O site 
em português fechou o ano na oitava posição no ranking de acessos do Milan. Nas últimas 
semanas, pulou para a terceira colocação. "O impacto foi imediato", diz Corrêa.  
 
No site oficial do clube o crescimento também foi estrondoso. "O www.acmilan.com 
quadruplicou o número de visitantes e de páginas lidas durante os dias da chegada de 
Ronaldo, passando de 1 milhão para 4 milhões. A mesma coisa ocorreu no milanstore.biz, o 
nosso website de comércio eletrônico oficial. Ronaldo é o Fenômeno para todos os fãs de 
futebol no mundo, e os torcedores do Milan continuam apaixonados por ele", afirma a diretora 
de marketing do Milan, Laura Masi.  
 
Leonardo, ex-jogador da Seleção Brasileira e do AC Milan e hoje dirigente do clube, admite que 
a chegada de Ronaldo marca ainda a volta do atleta ao futebol da Itália, o que reforça a 
importância dos campeonatos naquele país. Importante lembrar que no ano passado o futebol 
italiano esteve envolvido em escândalos de manipulação de resultados de partidas. "A Itália 
hoje se faz um questionamento profundo. Agora, temos um ídolo voltando ao futebol do país", 
pontua Leonardo.  
 
O dirigente destaca que hoje, na média dos clubes europeus, cerca de 20% da receita vêm de 
ações de marketing, merchandising e licenciamentos. "É uma importante fonte de receita, mas 
não contratamos Ronaldo por isso. As negociações começaram em meados do ano passado, 
mas só agora foram efetivadas", detalha Leonardo, sem revelar valores de contratação do 
Fenômeno.  
 



Leonardo diz que será difícil avaliar o impacto da chegada de Ronaldo no faturamento do 
clube, ao menos nesta temporada, que já está na metade. "Para a próxima será diferente."  
 
O especialista em marketing esportivo José Cocco concorda. "Quem é fã e gosta do jogador 
releva a ausência de gols. Ronaldo continua sendo um mito e, internacionalmente, poucos se 
eqüivalem a ele", afirma Cocco, que também é presidente da J. Cocco Comunicação e 
Marketing. Um estudo feito há quatro anos por sua empresa indicou que 86% dos 
entrevistados comprariam um produto anunciado por Ronaldo. Entre os atributos citados 
estavam a modernidade, o dinamismo, a perseverança, entre outros.  
 
Mauro Corrêa comenta que o primeiro grande impacto da chegada do Fenômeno ao Milan foi o 
aumento da visibilidade da marca. "Ronaldo chega para ampliar a performance do clube e dar 
uma resposta aos torcedores que solicitavam um grande craque", diz o executivo da Golden 
Goal. "A saída do jogador Shevchenko no início desta temporada abriu um vácuo no Milan", 
completa Corrêa, ao acrescentar que a contratação do jogador brasileiro é uma demonstração 
de força do clube.  
 
A estréia do atleta, entretanto, ainda é uma incógnita, já que o campeonato italiano está 
suspenso desde o fim da semana passada. A interrupção temporária dos jogos não está 
apenas deprimindo fãs, mas também significa prejuízos para empresas que lucram com um 
esporte que se tornou uma máquina de dinheiro. De publicidade a roupas, direitos da televisão 
para vender ingressos e patrocínios de apostas legais, o futebol italiano soma uma receita de 
até € 6 bilhões (US$ 7,8 bilhões) por ano, segundo a Reuters. O número é quase 0,5% do 
Produto Interno Bruto (PIB) daquele país. O montante, inclusive, tem crescido desde que a 
Itália ganhou a Copa do Mundo, no ano passado. 
  
Estimativas recentes indicam que a divisão da Série A da Itália sozinha possui valor de 
mercado de cerca de € 1,4 bilhão, atrás somente da principal liga inglesa. Um estudo da 
consultoria Deloitte feito no ano passado constatou que cerca de 44 milhões dos 58 milhões de 
italianos, ou 76 % da população, estão interessados em futebol, 31 milhões são apenas fãs e 
aproximadamente 14 milhões vão a estádios.  
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