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O AC Milan inicia a fase mais agressiva do projeto de internacionalização da sua marca no 
Brasil. O clube italiano, que promove a partir de julho o Milan Junior Camp (MJC), colônia de 
férias oficial e temática, tem inúmeros projetos para o País: Milan Park (parque de diversões), 
Milan Academy (centro de treinamento), Milan Lab (centro de fisiologia) e até um torneio de 
golfe.  
 
Para dar o pontapé inicial nessas ações de marketing, o clube convocou um ex-craque com 
profundas ligações com o futebol brasileiro: Daniele Massaro, diretor de relações públicas do 
clube, que atuou na final da Copa do Mundo de 1994, vencida pelo Brasil, quando bateu (e 
perdeu) um pênalti, defendido por Taffarel. Ele jogou também, um ano antes, na final do 
Mundial Interclubes entre o Milan e o São Paulo Futebol Clube, na qual marcou um gol na 
derrota para o SPFC por 3 a 2.  
 
O mais brasileiro clube da Europa, o Milan conta em seu elenco com Dida, Kaká, Pato, 
Emerson, Digão e Ronaldo, além do diretor esportivo Leonardo. Cafú deixou o time no mês 
passado, e Serginho parou de jogar e foi empossado embaixador do clube.  
 
O Milan arrecada € 100 milhões anuais com patrocínios com 240 empresas. As principais são 
Bwin, Adidas, Dolce & Gabbana, Audi, Fly Emirates, Ricoh, Sony e Microsoft. Estudo da Golden 
Goal, braço de marketing do Milan no Brasil, mostra que o time está entre os três estrangeiros 
mais admirados no País, ao lado de Barcelona e Real Madrid. O País está entre os quatro 
principais mercados do clube, ao lado de China, EUA e Japão.  
 
Massaro, que disputou duas Copas do Mundo (82 e 94), diz que o objetivo das ações do clube 
é consolidar a marca do Milan no País e fidelizar o público jovem. "É importante que as 
crianças tenham essa experiência com a marca, para que a ela seja conhecida, amada e 
seguida", diz Massaro, que, assustado com o frio de São Paulo, recebeu com exclusividade a 
reportagem da Gazeta Mercantil.  
 
O Milan é o clube com a terceira marca mais valiosa (€ 197 milhões) do mundo, atrás de 
Manchester United (€ 288 milhões) e Real Madrid (€ 278 milhões), e no ranking de força da 
marca, aparece na quarta posição, depois de Real Madrid, FC Barcelona e Manchester, 
segundo a FutureBrand. Já no ranking de exposição de mídia, está em segundo, atrás do Real, 
diz a IFM Internacional.  
 
O executivo do Milan, que marcou 70 gols e ganhou 14 títulos em nove temporadas no time 
italiano, comenta que o objetivo do clube é criar novos consumidores que ajudem a alavancar 
recursos para o clube na venda de direitos de TV, patrocínios e produtos licenciados. Antes do 
Brasil, Massaro esteve na Austrália e na China, onde inaugurou o Milan Park. Argentina e Chile 
serão os próximos mercados que o clube quer desenvolver, a partir de 2009.  
 
O departamento de marketing do clube, diz Massaro, atua com uma visão 360 graus. 
"Procuramos ações de ativação fora do lugar comum", diz ele, que cita a presença do primeiro-
ministro italiano Silvio Berlusconi (presidente do Milan) como grande incentivador das ações de 
marketing do clube. "Ele é um precursor da comunicação e publicidade na Itália", diz Massaro, 
que participou de reuniões com Audi, TIM e Pepsi no País. O Milan promove também ações de 
relacionamento entre os parceiros. A Technogym, por exemplo, fechou contrato para fornecer 
equipamentos de ginástica para a rede AtaHotels.  
 
Os títulos internacionais conquistados pelo clube, diz Massaro, ajudam a ganhar torcedores em 
todos os continentes. A taxa de crescimento da torcida milanista na Itália atinge 33% ao ano, 
informa pesquisa da Stage-Up e Ipsos. São 4,83 milhões de pessoas, em relação aos 3,6 
milhões entre 2004/05.  
 
Segunda maior torcida da Itália, atrás da Juventus, o Milan tem a maior torcida da União 
Européia e da Ásia, conta Massaro. Com o título mundial de 2007, ganho em cima do Boca 



Juniors, o time conquistou seu 18 título internacional e se tornou o Rei de Copas, superando o 
rival argentino, que possui 17 taças.  
 
Em parceria com a Golden Goal, o clube vai realizar o Milan Junior Camp no mês de julho em 
Angra dos Reis , Mogi das Cruzes, Florianópolis e Porto Alegre, e em dezembro em Curitiba, 
Natal e Salvador. O investimento atinge R$ 1,5 milhão e a expectativa é de receber 1,8 mil 
crianças. O Milan Park será levado para três cidades em 2009, nas regiões sudeste, sul e 
nordeste. O clube lança no ano que vem um torneio oficial de golfe no País, com o objetivo de 
arrecadar recursos para a Fundação Milan, que realiza projetos sociais. A partir de 2009 o 
clube pretende inaugurar no País o Milan Academy (centro de treinamento) e o Milan Lab 
(centro de fisiologia com tecnologia da Nasa). No ano passado o time lançou uma versão de 
seu site em português - o primeiro não falando em italiano.  
 
Massaro observa que Kaká e Pato serão a espinha dorsal do novo Milan, em fase de renovação 
após as saídas de veteranos como Cafú e Serginho, e próximo da aposentadoria do capitão 
Maldini. "Kaká é muito jovem, mas já é um dos líderes do time e está sendo fundamental para 
a adaptação de Pato. Os dois terão mais 10 ou 15 anos de futebol em alto nível", afirma 
Massaro.  
 
Sobre os jogos decisivos perdidos para o SPFC e a Seleção Brasileira, Massaro diz que contra o 
São Paulo houve falta de sorte no final do jogo, um lance entre o goleiro Rossi e o atacante 
Müller, que resultou no terceiro gol do tricolor. Na final da Copa-94, ele reconhece a 
superioridade da seleção canarinho. "Eles mereceram, jogaram melhor".  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 20, 21 e 22 jun. 2008, Comunicação, p. C4. 


