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Ronaldinho Gaúcho é agora o jogador de futebol mais bem pago do planeta. 
 
No ano passado, o salário de cada um dos altos executivos de grandes companhias de capital 
aberto, no mundo, e nos Estados Unidos em particular, girou em torno de US$ 75 mil por mês, 
segundo pesquisa realizada pela consultoria Mercer Human Resource. De acordo com a mesma 
fonte, na maioria das vezes esse valor cresce pelo menos 50% em razão de bônus de 
desempenho que são pagos a quem está no topo dos grandes empreendimentos. No caso de 
presidentes de empresas, os salários tiveram, em 2005, em média, acréscimo anual de US$ 1,4 
milhão, sem incluir as opções para a compra de ações.  
 
O crescimento de ganhos, nessa área, foi de 7,1% em relação a 2004, ou o dobro do aumento 
salarial dos empregados médios. Esse é, como notamos, o topo do mercado formal onde os 
salários, embora milionários, são bem mais modestos que os encontrados no mundo do futebol, 
por exemplo.  
 
Futebol e fortuna 
 
Embarcada no espírito pré-Copa do Mundo, a revista France Football mostrou na edição de abril 
que, depois de ter sido apontado como o melhor do mundo nas duas últimas temporadas, 
Ronaldinho Gaúcho é agora também o jogador de futebol mais bem pago do planeta, com ganhos 
que chegaram a 22,5 milhões de euros (R$ 58,7 milhões) no ano passado. Com esse salário anual 
astronômico, Ronaldinho desbancou o também famoso David Beckham, inglês que em 2005 
faturou 18,5 milhões de euros (R$ 48,1 milhões), ou 4,5 milhões de euros (R$ 11,7 milhões) a 
menos que o brasileiro. Segundo a revista francesa, Ronaldinho “lavou a égua” dos dois lados, 
pois faturou 14 milhões de euros (R$ 36,5 milhões) só com contratos de publicidade e os 8,5 
milhões de euros restantes são resultado de seus salários no Barcelona. 
 
O faturamento publicitário de Beckham ficou na casa de 11 milhões de euros (R$ 28,7 milhões), o 
que fez a revista afirmar que, nesse caso, “o talento superou a beleza”.  
 
No mesmo ranking, outro brasileiro aparece em terceiro lugar na escala de maiores salários. É 
Ronaldo Nazário, atacante do Real Madrid, que recebeu no ano passado 17,4 milhões de euros 
(R$ 45,4 milhões), entre salários e publicidade. Destaque-se que Ronaldinho e Ronaldo são os 
dois únicos brasileiros que aparecem na relação dos 20 jogadores mais bem pagos do mundo. 
 
Antes de Ronaldinho chegar ao topo da lista, David Beckham foi o jogador que mais ganhou 
dinheiro no período de 2001 a 2004. Mas, no ano passado, o atacante do Barcelona superou o 
inglês, com inúmeros contratos de publicidade que transformaram Ronaldinho Gaúcho em 
personagem de história em quadrinhos, além de garoto-propaganda de produtos diversos como 
combustível e chicletes.  
 
Os especialistas do setor dizem que a boa estrela deve acompanhar Ronaldinho ainda por alguns 
anos mais e a tendência é que seu faturamento aumente este ano, pois continua sendo chamado 
para campanhas onde se destacam comerciais de telefone celular e desodorante. Beckham, ao 
contrário, agora com 31 anos de idade, não está mais tão em evidência. Mas ele e Ronaldo 
Nazário recebem, cada um, 6,4 milhões de euros (R$ 16,7 milhões) em salários por ano. Nada 
mal! 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 13, 14 e 15 maio 2006, Comércio, p. B2. 
 


