
Revisão com a Nike é 1º dividendo  
 
A chegada de Ronaldo ao Corinthians já deu o primeiro fruto ao clube do Parque São Jorge. 
Motivo de insatisfação da diretoria do Parque São Jorge, o contrato do clube com a Nike será 
revisto. 
 
"Nós e o Ronaldo temos o mesmo parceiro, que é a Nike. Agora vamos nos unir para rediscutir 
os contratos", afirmou o vice-presidente de marketing Luis Paulo Rosenberg. 
 
A discussão principal vai envolver a venda de camisas do clube com o nome do jogador. Tanto 
o Corinthians como Ronaldo querem uma fatia maior das vendas. Atualmente, o clube recebe 
royalties se alcançar uma meta de vendas, além dos cerca de R$ 5 milhões anuais do contrato, 
que vai até o final do próximo ano. 
 
Ontem, o diretor técnico do Corinthians, Antonio Carlos, afirmou que a Nike foi "muito 
importante" para a vinda do jogador para o Corinthians. 
 
A empresa, porém, não ajudou financeiramente, mas deve criar ações em conjunto do 
Corinthians com o atacante. 
 
Desde que assumiu o clube em outubro do ano passado, o presidente Andres Sanchez vem 
reclamando do contrato com a multinacional americana. 
 
Acredita que o valor pago pela empresa ao clube está bem abaixo do que o time poderia 
receber. 
 
Nesse período, chegou a flertar com concorrentes, como a Adidas e a Champs. As duas teriam 
feitos ofertas sedutoras, mas Andres não rompeu o contrato com a Nike, que prevê multa em 
caso de rescisão unilateral. 
 
Uma outra queixa do clube contra a empresa é a de que o fornecimento de material esportivo 
não estava sendo cumprido corretamente. Em várias ocasiões, os corintianos reclamaram que 
as equipes das categorias de base e até o time principal não tinham jogos de uniformes 
completos. 
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 10 dez. 2008, Esportes, p. D1. 


