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Acordo com a Batavo prevê queda pela metade do valor a partir da saída do atleta  
 
Para a cúpula, o clube está coberto em caso de eventual saída de atacante graças à cláusula 
no contrato que prevê pagamento de multa  
 
O atacante Ronaldo é responsável pela metade do valor no contrato de patrocínio mais 
vigoroso do futebol brasileiro. 
 
Para fechar o acordo recorde de R$ 18 milhões para estampar sua marca na camisa do 
Corinthians até janeiro do ano que vem, a Batavo pediu a inclusão de uma cláusula que a 
cobre numa eventual saída do Fenômeno do clube alvinegro durante a vigência do patrocínio. 
 
A Folha apurou que, se o camisa 9 deixar o Parque São Jorge por qualquer motivo, a empresa 
do setor alimentício, que hoje estampa sua marca na frente e nas costas do uniforme, passa a 
pagar, a partir da saída do astro, metade da verba prevista até o fim do acordo. 
 
Se Ronaldo, por exemplo, deixar o clube em julho (época da janela de transferências na 
Europa), a Batavo pagará, a partir de então, e até janeiro, apenas 50% do valor mensal que 
dá ao Corinthians. 
 
A empresa, que já adiantou R$ 4,4 milhões na primeira parcela, repassa cerca de R$ 1,36 
milhão por mês à equipe. 
 
O Corinthians, no entanto, não é obrigado a devolver nada do que já terá recebido até a 
hipotética saída do atacante ou mesmo pagar multa compensatória ao patrocinador. 
 
A diretoria corintiana aceitou a inclusão da cláusula pela Batavo por avaliar que o clube está 
coberto de qualquer prejuízo caso o seu mais famoso jogador escolha deixar o time ou seja 
obrigado a parar de jogar enquanto estiver no clube. 
 
No contrato entre Corinthians e Ronaldo, há a previsão de multa rescisória que aborda três 
tipos de quebra de acordo. 
 
Se o artilheiro se machucar e não puder mais jogar ou se resolver encerrar a carreira durante 
a vigência de seu vínculo com o clube, ele deve pagar R$ 7,28 milhões. Em caso de 
transferência, o valor da rescisão é de R$ 25 milhões. Se ele sofrer uma lesão antes do 
término do acordo, deixar o Corinthians e acertar com outra equipe, Ronaldo terá de pagar os 
R$ 7,28 milhões e, depois, a diferença dos R$ 25 milhões, ou seja, R$ 17,72 milhões. 
 
A cúpula corintiana crê que a possibilidade de Ronaldo deixar o clube é remota. Dirigentes 
veem o jogador identificado com o dia a dia do Parque São Jorge. Em entrevistas recentes, 
Ronaldo declarou não ter intenção de voltar ao exterior. 
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 24 abr. 2009, Esporte, p. D1. 


