
 

Robinho anuncia rompimento com agente Wagner Ribeiro 
 
 
Jogador teria ficado descontente com a atuação do empresário nas negociações para a sua 
saída do Real 
 
 

                            Katia Christodoulou/EFE 

 
Robinho estava com Wagner Ribeiro desde 2002 

 
 
Depois de seis anos, chegou ao fim a ligação do atacante Robinho, atualmente no Manchester 
City, da Inglaterra, com o empresário e agente Fifa Wagner Ribeiro. O jogador, que esteve no 
início da semana em Santos para providenciar a mudança da família para Londres, mandou 
sua assessoria distribuir no Centro de Treinamento Rei Pelé, nesta quinta-feira, um 
comunicado confirmando o rompimento.  
 
"Sou grato a tudo que Wagner fez por minha carreira até o momento. Mas nosso ciclo de 
trabalho terminou e é momento de cada um seguir a sua vida separadamente. Tenho novas 
metas para minha carreira defendendo o Manchester City e chegou o momento de ter o pai 
(Gilvan de Souza) ao meu lado, participando diretamente das minhas decisões", explicou o 
atacante. 
 
Ribeiro passou a gerenciar a carreira de Robinho no início de 2002, quando o agente Fifa 
comprou por R$ 50 mil uma procuração do ex-centroavante Aluísio Guerreiro, tornando-se 
dono de uma pequena porcentagem dos direitos federativos do jogador, que dava os primeiros 
passos como profissional no Santos. No fim daquela temporada, Robinho tornou-se o maior 
destaque do time na conquista do Campeonato Brasileiro, quebrando um tabu de 17 anos, na 
decisão contra o Corinthians. 
 
No documento, Robinho não explica o verdadeiro motivo do rompimento. Os comentários são 
de que ele teria ficado descontente com algumas decisões do seu então empresário nas 
negociações para a sua saída do Real Madrid e na tentativa de contratação pelo Chelsea. 
Ribeiro teria se antecipado, aceitando a proposta do Manchester City.  
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