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O rubro-negro italiano tem o Brasil como uma das prioridades na estratégia de globalização de 
sua marca 
 
Um dos maiores clubes de futebol do mundo, o Milan há tempos costuma levar nossos craques 
para atuar no San Siro, estádio em que sedia seus jogos, na cidade de Milão. Hoje, cinco 
brasileiros envergam a camisa do clube: quatro dentro de campo (Ronaldinho Gaúcho, 
Alexandre Pato, Thiago Silva e Dida) e o técnico, Leonardo. 
 
Porém, desde 2005 a equipe "rossonera" tem seus olhos voltados também para fora dos 
gramados. Foi nesse ano que o clube fechou uma parceria com a agência de marketing 
esportivo brasileira Golden Goal, para estreitar seu relacionamento com os fãs de futebol 
brasileiros. Segundo Mauro Corrêa, diretor executivo da empresa, "essa relação envolve a 
identificação de oportunidades de negócios, a divulgação da marca milanesa, estudos de 
viabilidade dos projetos do clube para o Brasil e a relação com patrocinadores". 
 
Tanta é a importância do Brasil no plano de expansão global do Milan, que na última semana 
Giuliano Giorgetti, gerente de internet e relações com consumidores do clube, esteve no país. 
O executivo veio para o lançamento do canal de televisão pela internet da equipe. O canal, 
baseado no site brasileiro do rubro-negro, transmitirá os melhores momentos das partidas, 
conteúdo sobre os projetos de base do clube e as coletivas de imprensa pré e pós-jogo de 
Leonardo. 
 
De acordo com Giorgetti, "a presença de jogadores verde-e-amarelos com destaque na equipe 
ajuda" a angariar simpatizantes. Ele cita como exemplo o último jogo do Milan, a vitória de 
quatro a zero sobre o Siena, "em que Ronaldinho Gaúcho marcou 3 gols e o site teve um pico 
"no número de acessos". 
 
E essas investidas milanesas já estão dando resultados. Em levantamento divulgado pela TNS 
Sport em setembro do ano passado, com mais de 7.000 torcedores brasileiros, o Milan (16%) 
foi o mais citado como o clube estrangeiro preferido, bem à frente de Barcelona (12%), 
Manchester United (8%), Real Madrid (7%) e de seu grande rival, a Inter de Milão (2%). 
 
Planos para o futuro 
 
Porém, o clube italiano ainda não se dá por satisfeito. Giorgetti conta que os próximos passos 
serão a instalação de uma academia para jovens atletas e intercâmbio de técnicos e o 
lançamento do Noi dei Milan (Nós do Milan, na tradução livre), programa de sócio-torcedores 
do clube, no Brasil. 
 
Giorgetti afirma ainda que o intuito do rubro-negro italiano não é "competir com as equipes do 
Brasil pelo coração dos torcedores brasileiros", mas ser um segundo time. Ainda assim, já 
acostumados a perderem seus craques para o exterior, é bom os clubes brasileiros abrirem os 
olhos para não perderem também seus torcedores. 
 



 
 
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 25 jan. 2010, Primeiro Caderno, p. 38. 


