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Liga dos Campeões
Sorteio põe Barça
contra Inter e Milan
diante do Real

Na Copa América
BrasildeVarejão
vence a Venezuela e
hojepega argentinos

Hora da afirmação
Rubinho diz que
bom resultado na
Bélgica é vital
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CAMPEONATO BRASILEIRO

Ronaldo, 400,
pede aumento
para 2010

OUTDOOR ALVINEGRO

Fenômeno de marketing

R$6,5 MILHÕES
Bozzano
Grupofoio1.ºaassinar
comoCorinthiansaolado
daBatavoapósachegadadeRonaldoao
ParqueSãoJorge

Craque traz altos investimentos e
exposição das marcas, que terão
de subir valor para manter parceria

R$1MILHÃO
Tele Sena
Além do Banco Panamericano,
a Tele Sena foi outra marca do
Grupo Silvio Santos a reforçar
os cofres corintianos em 2009,
por causa da presença do
Fenômeno na equipe

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

O Corinthians precisava de um
craque para apagar a passagem pela Série B. Ronaldo procurava um grande clube para
retomar a carreira. O casamento entre ambos deu certo em
2009, com gols e a conquista de
dois títulos. Agora, no entanto,
prevalece o dito popular “amigos, amigos, negócios à parte”.
Seguir no trilho do sucesso em
2010 terá um ônus para o clube.
O artilheiro negocia compensação financeira para ajudar o time 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
chegara umconsenso.Até oinício de novembro clube e jogador esperam definir a renovação do contrato por mais um
ano. A previsão é de que os vencimentos do jogador batam na
casa dos R$ 2 milhões por mês
entre salários e os 80% dos patrocínios do calção e das mangas a que tem direito. A ideia
para atingir o objetivo é, além
do aumento salarial, fechar
acordos maiores com os patrocinadores. Hoje, o vencimento
em carteira é de R$ 400 mil (pagos pelo clube), mais R$ 10 milhões anuais dos parceiros.
Cifras fora dos padrões do
Brasil, mas dentro dos planos
de Corinthians e Ronaldo. A
ponto de todos mostrarem confiança em acordo rápido. “Tudo
está caminhando muito bem, o

Mano Menezes
pede a contratação
de lateral renomado
OCorinthians já utilizou sete
jogadores na lateral-esquerda na
temporada. Agora, com a volta
de Marcelo Oliveira e os bons jogos de Marcinho pelo setor, todos esperavam que o técnico Mano Menezes abrisse mão da chegada de novo atleta. Pelo contrário. Após os 2 a 2 com o Barueri,
ele cobrou da diretoria a chegada
de um bom jogador para a aposição. “O projeto é grande, então
temos de trazer um lateral renomado”, pediu. Roberto Carlos,
infeliz no Fenerbahçe, foi indicado por Ronaldo. Sylvinho estava
acertado, mas preferiu ir para o
inglês Manchester City. A diretoria promete atender logo o pedido do treinador. ● F.H.

●● ●

cenário é de continuidade”, garante Fabiano Farah, agente do
jogador, que já teve duas conversas com o clube. “O Ronaldo
abraçou o projeto e na hora certa vamos anunciar o novo acordo”, acrescenta o diretor de Futebol Mário Gobbi. “Não vamos
ter problemas quanto a isso.”
Com a chegada de Ronaldo
ao Corinthians, o clube conseguiuosmaioresacordospublicitários do País. Sua camisa vale
surpreendentes R$ 39 milhões
anuais, divididos entre Batavo
(R$18milhões),Nike(R$6,5 milhões),Hypermarcas (R$7,5mi-

lhões com as mangas e axilas) e
Grupo Silvio Santos (R$ 7 milhões com calção e ombro).
Para a próxima temporada,
as negociações já começaram.
OCorinthians, por seu centenário e a disputa da Libertadores,
espera expressiva valorização.
A ponto de novas empresas já
manifestarem interesse em
substituiras atuais.“A plataforma Corinthians/Ronaldo é bastante vencedora e com sucesso,
aumenta o apelo promocional e
comercial”, observa Farah.
O agente chega a comparar o
casamento entre atleta e clube
a um sucesso de Hollywood.
“Um grande lançamento, com
bom roteiro, sempre necessita
de investimento. Se ele dá certo, suas sequências – as partes 2
e 3 – são com valores maiores”,
avalia. “Nosso roteiro em 2009
foitão bemexecutadoque atendênciaé ter um segundo capítulo de grande sucesso.”
Ronaldo é o artilheiro do time no ano, com 17 gols marcados, e deu enorme contribuição
nas conquistas do Paulista (fez
um gol na semifinal e dois na decisão) e da Copa do Brasil (marcou uma vez na final). O atacante se recupera de fratura na
mão esquerda. Sua volta deve
ocorrer no dia 12, contra o Coritiba, ou 20, diante do Goiás. ●

R$18
MILHÕES

Batavo
Quando todos imaginavam não ser possível
mais acertar um alto
patrocínio, clube fechou
o maior contrato do País,
em 19 de março

R$1
MILHÃO

Avanço
Última marca a entrar na
camisa. Jogada de marketing
perfeita, já que jogadores
levantam os braços para
festejar os gols

R$6
MILHÕES

Banco
Panamericano

R$6,5
MILHÕES/ANO

Nike
O clube estava
negociando rompimento
para fornecimento
de material. Chegada de
Ronaldo estendeu a
parceria por mais 5 anos

Empresa do Grupo Silvio Santos
precisará pagar valores
maiores para seguir em 2010.
Clube exige reajuste em todos
os patrocínios do uniforme

Anúncio
Leia mais notícias dos clubes no canal
especial do Campeonato Brasileiro
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