
 

Woods ainda é o mais bem pago, diz 'Forbes' 
 
Golfista tem sua imagem avaliada em US$ 82 milhões - US$ 62 milhões a mais que o segundo 
colocado, o inglês David Beckham 
  
Prestígio é prestígio. Escândalos de traição e tratamento para se livrar do "vício em sexo" 
podem ter afastado alguns patrocinadores, mas não foram suficientes para abalar o salário 
milionário de Tiger Woods. Segundo a lista Fab 40 da revista Forbes, que traz as marcas, 
esportistas, clubes e eventos esportivos mais valiosos, o golfista voltará a ser o atleta mais 
bem pago em 2010, permanecendo como "marca esportiva" de mais valor comercial em todo o 
mundo.  
 
De acordo com a publicação, os US$ 105 milhões recebidos no ano passado, por meio de 
contratos publicitários, fizeram com que Woods chegasse ao topo da lista. Na reportagem, a 
revista diz que "mesmo que ele não dê sequer uma tacada, seus atuais contratos de patrocínio 
farão com que continue como o esportista mais bem pago". 
 
Tiger Woods tem sua imagem avaliada em US$ 82 milhões - ampla vantagem em relação ao 
segundo colocado, o inglês David Beckham, com "apenas" US$ 20 milhões. Em seguida, 
aparece o tenista Roger Federer (US$ 16 milhões). 
 
Ontem, depois de seis semanas de internação, Woods deixou a clínica onde estava para se 
recuperar de seu "vício em sexo". Seguindo o tabloide inglês The Sun, foi sua mulher, Elin, 
quem foi buscá-lo, junto com os dois filhos, de 1 e 2 anos. A previsão era de que o golfista 
passasse o fim de semana com a família e depois seguisse com Elin para uma segunda lua-de- 
mel, a bordo de seu iate. 
 
CLUBES 
 
Entre os clubes, o Manchester United liderou a lista da Forbes como equipe mais valiosa. O 
time de beisebol New York Yankees ficou em segundo lugar, seguido pelo Real Madri, Dallas 
Cowboys (futebol americano), Bayern de Munique, Arsenal, Milan, Barcelona, New York Mets 
(beisebol) e Boston Red Sox (também beisebol).  
 
Com arrecadação de US$ 420 milhões, a final da liga de futebol americano, o Super Bowl, foi 
listado como o evento esportivo que mais dinheiro movimenta no dia da realização. Durante 
dois anos consecutivos, a decisão foi a transmissão esportiva de maior audiência da história da 
televisão americana. 
 
A lista continua com Olimpíada, Copa do Mundo, Eurocopa, finais da liga americana de 
beisebol, a corrida automobilística Daytona 500, Jogos Olímpicos de Inverno e o quadrangular 
final do basquete universitário dos Estados Unidos.  
 
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 8 fev. 2010, Esportes, online. 
 


