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Qual o impacto na "marca" e nos negócios de Ronaldo depois do escândalo com três travestis 
em motel no Rio de Janeiro, notícia que se espalhou pelo mundo em questão de minutos? E 
como ficam os patrocinadores no momento que o craque no qual depositam suas fichas tem a 
imagem seriamente comprometida ? Devem romper contrato ou é melhor deixar a poeira 
baixar e, enquanto isso, estudar os próximos passos?  
 
São muitas as questões que merecem uma análise detida por parte do profissionais de 
marketing, ligados ou não aos negócios de Ronaldo.  
 
Para começo de conversa, uma coisa é fato: o Fenômeno pode sentir no bolso as 
conseqüências do escândalo que abalou sua imagem pública.  
 
Apesar de contabilizar somente 21 jogos (10 gols) em 2007, Ronaldo foi o 8 jogador mais bem 
pago do mundo, com ganhos de € 13,4 milhões (R$ 34,1 milhões) entre salário ( Milan), 
prêmios e publicidade, segundo a revista France Football. Por força dos contratos de 
patrocínio, ele aparece na lista até na frente de Kaká, escolhido o melhor do mundo e que 
registrou receita de € 12,9 milhões. Cerca de 70% do faturamento do Fenômeno (R$ 23,9 
milhões) advém de publicidade. O jogador é garoto-propaganda de AmBev, Nike e TIM.  
O sócio da BrandFinance e da Superbrands, Gilson Nunes, diz que deve ocorrer uma 
desvalorização muito grande da marca Ronaldo. Especialista em marcas, Nunes observa que o 
cachê do jogador deve cair mais de 50%, fazendo-o migrar para marcas do segundo ou 
terceiro escalões. "Se ele fosse mais jovem e um dos melhores do mundo, poderia se 
recuperar. Mas como já está perto do fim da carreira e não vem jogando bem, fica mais difícil 
recuperar a imagem", diz Nunes.  
 
José Cocco, sócio da J. Cocco Comunicação e Marketing, pensa de forma semelhante. "Pode 
ser que ele consiga recuperar sua imagem, mas é difícil", afirma. Para os patrocinadores, a 
situação também é complexa. "Romper agora o contrato poderia soar como se a empresa 
abandonasse o Ronaldo, que é um ídolo muito querido. Caso permaneça na parceria, a 
imagem da empresa pode correr riscos", diz.  
 
A melhor solução para os patrocinadores, argumenta, está no velho ditado popular: dar tempo 
ao tempo". "O melhor é ficar em silêncio e, sem romper o contrato, tirar do ar qualquer peça 
publicitária que relacione a marca a Ronaldo", afirma.  
 
Jaime Troiano, sócio da Troiano Consultoria de Marca, vai além. "Patrocinadores não podem 
tomar decisões precipitadas. Portanto, não acho que devam romper contrato agora. Mas 
recomendaria, neste momento, tirar do ar qualquer peça publicitária com o jogador".  
 
Patrocinadora de Ronaldo desde 1993, a Nike, com quem Ronaldo possui contrato vitalício, não 
se pronuncia sobre o escândalo, mas informa que continua a desejar a Ronaldo uma excelente 
recuperação de sua lesão no joelho. Especula-se que ele ganhe cerca de US$ 100 milhões de 
Nike.  
 
Escolhido três vezes (1996, 1997 e 2002) o melhor jogador do mundo, Ronaldo já teve uma 
saia justa com a Nike às vésperas do início da Copa do Mundo de 2006, quando reclamou das 
bolhas causadas pelas chuteiras da parceira. A TIM não confirma a informação de que já teria 
rompido contrato de cerca de U$$ 4,8 milhões (R$ 7,9 milhões) por ano com o Fenômeno. A 
empresa informa que o assunto segue em análise pela Telecom Itália, que deve decidir sobre o 
prosseguimento ou não da parceria. Já a AmBev prefere não comentar o assunto.  
 
Esses contratos geralmente possuem cláusulas que permitem a rescisão do acordo se algum 
fato gerar uma imagem negativa à marca. A assessoria de Ronaldo, no entanto, afirma que o 
jogador foi vítima de extorsão e que só caberia rescisão de contrato dos patrocinadores em 
caso de condenação de Ronaldo. O Milan, clube pelo qual Ronaldo joga desde janeiro de 2007 
e com o qual mantém contrato até o meio do ano, também não diz palavra sobre o tema. Nos 



21 jogos no clube, o jogador conquistou os títulos da Supercopa Européia, em julho, e o 
Campeonato Mundial da Fifa em dezembro. Em ambos os jogos decisivos, Ronaldo não atuou.  
 
O Fenômeno já atuou também pelo Cruzeiro, PSV Eindhoven (Holanda), Barcelona (Espanha), 
Internazionale (Itália) e Real Madrid (Espanha) e Milan. Operado do joelho esquerdo, Ronaldo 
tem previsão de retorno aos gramados no final do ano.  
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