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Astro corintiano negocia valores maiores de patrocínio
e salário para ganhar perto de R$ 2 milhões por mês

Leia mais notícias dos clubes no canal
especial do Campeonato Brasileiro
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●●●OCorinthians já utilizou sete
jogadores na lateral-esquerda na
temporada. Agora, com a volta
deMarcelo Oliveira e os bons jo-
gos deMarcinho pelo setor, to-
dos esperavam que o técnicoMa-
noMenezes abrissemão da che-
gada de novo atleta. Pelo contrá-
rio. Após os 2 a 2 com oBarueri,
ele cobrou da diretoria a chegada
de um bom jogador para a aposi-
ção. “O projeto é grande, então
temos de trazer um lateral reno-
mado”, pediu. Roberto Carlos,
infeliz no Fenerbahçe, foi indica-
do por Ronaldo. Sylvinho estava
acertado,mas preferiu ir para o
inglêsManchester City. A direto-
ria promete atender logo o pedi-
do do treinador. ● F.H.
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Craque trazaltos investimentos e
exposiçãodasmarcas, que terão
desubir valor paramanter parceria

Fábio Hecico

OCorinthians precisava de um
craque para apagar a passa-
gem pela Série B. Ronaldo pro-
curava um grande clube para
retomaracarreira.Ocasamen-
to entre ambos deu certo em
2009, comgols e a conquista de
dois títulos. Agora, no entanto,
prevalece o dito popular “ami-
gos, amigos, negócios à parte”.
Seguir no trilho do sucesso em
2010 teráumônusparaoclube.
Oartilheironegociacompensa-
ção financeira para ajudar o ti-
me na sua principal ambição:
conquistar a Libertadores da
América no ano do centenário.

As juras de amor do começo
da parceria agora dão lugar a
reuniões profissionais para se
chegaraumconsenso.Atéoiní-
cio de novembro clube e joga-
dor esperam definir a renova-
ção do contrato por mais um
ano.Aprevisãoé dequeosven-
cimentos do jogador batam na
casa dos R$ 2 milhões por mês
entre salários e os 80% dos pa-
trocínios do calção e das man-
gas a que tem direito. A ideia
para atingir o objetivo é, além
do aumento salarial, fechar
acordosmaiores com os patro-
cinadores. Hoje, o vencimento
emcarteiraédeR$400mil (pa-
gos pelo clube), mais R$ 10 mi-
lhões anuais dos parceiros.

Cifras fora dos padrões do
Brasil, mas dentro dos planos
de Corinthians e Ronaldo. A
pontode todosmostraremcon-
fiançaemacordorápido.“Tudo
está caminhando muito bem, o

cenário é de continuidade”, ga-
ranteFabianoFarah,agentedo
jogador, que já teve duas con-
versas comoclube. “ORonaldo
abraçouoprojetoenahoracer-
ta vamos anunciar o novo acor-
do”,acrescentaodiretordeFu-
tebolMárioGobbi. “Nãovamos
ter problemas quanto a isso.”

Com a chegada de Ronaldo
ao Corinthians, o clube conse-
guiuosmaioresacordospublici-
tários do País. Sua camisa vale
surpreendentes R$ 39 milhões
anuais, divididos entre Batavo
(R$18milhões),Nike(R$6,5mi-
lhões),Hypermarcas(R$7,5mi-

lhões comasmangas e axilas) e
Grupo Silvio Santos (R$ 7 mi-
lhões com calção e ombro).

Para a próxima temporada,
as negociações já começaram.
OCorinthians,porseucentená-
rio e a disputa daLibertadores,
espera expressiva valorização.
A ponto de novas empresas já
manifestarem interesse em
substituirasatuais.“Aplatafor-
maCorinthians/Ronaldo ébas-
tantevencedoraecomsucesso,
aumenta o apelo promocional e
comercial”, observa Farah.

Oagentechegaacompararo
casamento entre atleta e clube
a um sucesso de Hollywood.
“Um grande lançamento, com
bom roteiro, sempre necessita
de investimento. Se ele dá cer-
to,suassequências–aspartes2
e 3 – são com valores maiores”,
avalia. “Nosso roteiro em 2009
foitãobemexecutadoqueaten-
dênciaéterumsegundocapítu-
lo de grande sucesso.”

Ronaldo é o artilheiro do ti-
me no ano, com 17 gols marca-
dos, e deu enormecontribuição
nas conquistas do Paulista (fez
umgolnasemifinaledoisnade-
cisão)edaCopadoBrasil (mar-
couumavezna final).Oatacan-
te se recupera de fratura na
mão esquerda. Sua volta deve
ocorrernodia 12, contraoCori-
tiba, ou 20, diante doGoiás. ●
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