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“Gosto de chuteira com marca”
Campeão com a seleção brasileira na Copa de 2002 e eleito o melhor do mundo  
pela Fifa em 1999, Rivaldo tem seu nome gravado na história do futebol. Neste ano, 
aceitou o desafio de voltar a um grande clube do País, e, desde fevereiro, defende  
as cores do São Paulo. Na semana passada, o craque foi apresentado como o  
embaixador da Stadium, marca brasileira de artigos esportivos que mira a nova  
classe média para se tornar uma das líderes do mercado  
Por  jonas furtado  jfurtado@grupomm.com.br

meio & mensagem — Você fica à vontade 
durante as gravações? Já sabe o que fazer 
ou precisa que o diretor atue como técnico 
e fique passando as instruções?
Rivaldo — Já fiz algumas propagandas, 
mas sou um pouco tímido para essas coi-
sas. Mas tem de encarar. Essa (a Stadium) 
é uma marca que está há seis anos no 
mercado. Estou muito feliz. Faz quase três 
meses que estamos trabalhando juntos 
no desenvolvimento do produto. Vinha 
jogando com uma chuteira toda preta, 
porque ainda não podíamos divulgar o 
acordo. Mas gosto de jogar com chuteira 
com a marca do patrocinador. 

m&m — Gosta da ideia de ter a sua 
assinatura em produtos esportivos? De 
certa forma, é um reconhecimento do seu 
trabalho?
Rivaldo — É bom, por tudo o que fiz no 
futebol. É legal saber que as pessoas le-
vam para casa um produto que você tes-
tou e aprova. Já tive outros produtos com 

a minha assinatura. Agora é a chuteira da 
Stadium (o produto foi lançado na sema-
na passada em São Paulo). 

m&m — Você costuma cobrir o rosto com a 
camisa para comemorar os seus gols? Isso 
é jogada de marketing ou timidez, mesmo?
Rivaldo — Não é timidez, não (risos). É 
uma marca registrada. Tinha um joga-
dor que jogou no Vasco e no Flamengo, 
o Tita, que fazia isso. Eu era moleque e 
gostava. Passei a comemorar meus gols 
assim aqui e na Europa também. Só que 
hoje é proibido: pode até fazer, mas leva 
cartão amarelo. 

m&m — O que acha de ser garoto-
propaganda de uma marca que tem como 
público-alvo as classes C, D e E?
Rivaldo — Eu vim do nada para chegar 
onde cheguei. Na minha infância, ter uma 
chuteira era muito difícil. O preço era um 
absurdo. Essa daqui, qualquer um pode-
rá comprar, sem gastar muito dinheiro. O 

material é bom. Se a chuteira não fosse 
boa, não aprovaria. 

m&m —  Jogadores como Ronaldo e 
Ro n a l d i n h o  G a ú c h o ,  q u e ,  t a m b é m 
ganharam a Copa e foram eleitos o melhor 
do mundo pela Fifa, tiveram suas imagens 
muito mais exploradas por marcas e 
patrocinadores. Por quê?
Rivaldo — Se fizesse como o Ronaldo 
ou Ronaldinho Gaúcho, com certeza fa-
lariam muito mais do Rivaldo. Mas nun-
ca me preocupei com isso e não vai ser 
agora, com 39 anos, que vou mudar. Cla-
ro que já fiz isso antes (ser garoto-propa-
ganda), mas essas coisas normalmen-
te vêm até mim. Não vou atrás. Sou di-
ferente, sou o Rivaldo. Sempre procurei 
ser um cara mais tranquilo, fazer as coi-
sas do meu jeito. 

m&m — Você fez um gol em sua primeira 
partida pelo São Paulo, mas não se firmou 
como um dos titulares do time. Está 

chateado com a situação?
Rivaldo — Fui contratado para trabalhar. 
Estou fazendo isso, trabalhando, apro-
veitando quando aparecem dez, 15 mi-
nutos. Quem sou para fazer pressão so-
bre o técnico? Nunca fiz isso. Mas sofro 
muito no banco de reservas, todo mun-
do (nessa situação) sofre, porque quan-
do você está fora, não tem como ajudar 
o time. Naquele momento você quer es-
tar em campo para colaborar com seus 
companheiros.

m&m — Mesmo assim a torcida pede a sua 
entrada, gritando o seu nome, em todos os 
jogos, dentro ou fora do Morumbi.
Rivaldo — Agradeço à torcida do São 
Paulo , pela confiança no meu futebol. 
Eu também tenho confiança. As oportu-
nidades vão aparecer. É que, muitas ve-
zes, entrando no decorrer do jogo, com a 
disputa já quente, não dá para fazer mui-
ta coisa. Os outros jogadores estão a 100 
(km) por hora, e eu saio do banco para 
entrar em campo a 50. 

m&m — Ficar na reserva faz você pensar 
em encerrar a carreira?
Rivaldo — O contrato com a Stadium foi 
assinado por dois anos. Tenho um acordo 
com o São Paulo válido até o final do ano, 
com a preferência para a renovação por 
mais um ano. Tenho de me mostrar útil. 
Se estiver jogando e tiver oportunidades, 
posso continuar. Se estou no São Paulo 
é porque tenho condições (de jogar). No 
momento que for para passar vergonha, 
eu paro de jogar futebol. Quem viu o jo-
go (em que o São Paulo foi derrotado pelo 
Santos por 2 a 0, no Campeonato Paulis-
ta), notou que quem decidiu o jogo foi o 
Ganso (meia do Santos, autor de um gol 
e do passe para o outro, de Elano), que, 
em minha opinião, é um dos melhores 
do Brasil. É um atleta que não aparece no 
jogo em determinados momentos, mas, 
em dois lances, decide as partidas. Claro 
que hoje estou com meus 39 anos, mas 
posso dizer que a minha função no São 
Paulo seria a mesma do Ganso no San-
tos. Só espero que as chances apareçam, 
para que eu possa jogar tranquilamente.

m&m — Quando você chegou ao São Paulo, 
falou-se em usar o seu carisma em ações 
de marketing e como atrativo para novos 
patrocinadores. Pessoalmente, você fechou 
um acordo com a Stadium, mas o clube 
ainda não acertou nada para você. 
Rivaldo — Tenho muita história, tenho 
meu nome. O São Paulo também está bus-
cando. No momento certo, os patrocínios 
aparecerão. 

m&m — Por sua história na seleção 
brasileira, gostaria de fazer um jogo de 
despedida com a camisa Canarinho?
Rivaldo — Jogadores melhores e mais im-
portantes do que eu passaram pela sele-
ção e não tiveram um jogo de despedi-
da. Como o Cafu, que levantou a taça de 
campeão do mundo e não teve esse jogo 
(de despedida). Por isso, não faço ques-
tão e não quero. 
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Assista à entrevista do jogador 
Rivaldo no site  
meioemensagem.com.br ou 
fotografe o código ao lado com o 
celular (mais instruções à pág. 4).
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