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Roger Federer

“NÃO QUERO
PARAR SÓ
POR TER
VENCIDO TUDO”
Feliz por visitar o Brasil pela primeira vez,
Federer não pensa em abandonar o tênis

Laje pronta e impermeabilizada num dia?
Usou SikaFill® Rápido, tá resolvido.

Pronta para uso
Fácil de aplicar
Superflexível
Multiuso

Profissional inteligente usa SikaFill® Rápido, a manta líquida 
multiuso da Sika. A sua laje fica bem-feita e impermeabilizada 
em um dia, sem o risco de ter que refazer.

Aliás, se o técnico do seu time fosse tão inteligente quanto 
você, usava SikaFill® Rápido na zaga do time também. 

Mude você também para 
SikaFill® Rápido, a manta líquida 
que não deixa passar nada. 

Sua casa sempre secawww.sika.com.br | 0800 703 7340

Entrevista exclusiva ✽

Paulo Favero

Pela primeira vez em sua
vida, Roger Federer virá
ao Brasil. O maior tenis-
ta de todos os tempos
disputará o Gillette Fe-
derer Tour no ginásio

do Ibirapuera, em São Paulo, entre
os dias 6 e 9. Chega ao País depois de
amanhã. Em entrevista ao Estado,
mostra-se feliz da vida com a possibi-
lidade de mostrar seu talento ao pú-
blico brasileiro. Nesta conversa ex-
clusiva, o suíço, atual número 2 do
mundo, revela que adorava futebol e
quase se profissionalizou, mas aca-
bou optando pelo tênis. Ele ainda so-
nha ver a Suíça na Copa de 2014, fala
sobre sua carreira e a respeito da
ideia que faz do Brasil. O maior cole-
cionador de títulos de Grand Slam
(17) também se diz um pouco preo-
cupado com a ausência de Rafael Na-
dal no circuito internacional e espe-
ra vê-lo no Aberto da Austrália.

● Mesmo sendo considerado o maior
tenista da história, você parece não
se deslumbrar com a fama. É isso
mesmo?
Eu realmente acho que sou assim.
Como posso dizer... Eu não mudei
porque acredito que fazer isso não é
sempre positivo, eu apenas me adap-
tei. Claro que minha situação hoje é
muito diferente do que costumava
ser. Eu cresci nessa cidade, comecei
a ser famoso sozinho aqui, depois na
Suíça, aí Europa, América e no mun-
do. Você deixa de ser um astro único
para ser um superastro. É algo muito
diferente andar num tapete verme-
lho, encontrar pessoas importantes,
fazer discursos, dar entrevistas. Tem
de se adaptar a essa nova situação e à
pressão. Estou feliz com toda a expe-
riência que tive. Tentei aprender o
mais rápido que pude porque tinha
de ser assim. Eu era muito jovem
quando comecei a ter resultados e
posso dizer que fui jogado em um
tanque de tubarões. Sempre achei
que não devia falar sobre a minha vi-
da privada, porque acho que isso
tem de ficar fora, mas sempre fui
muito aberto nas entrevistas, porque
sei que é aí que os fãs e torcedores
conhecem melhor você. Quando era
um pequeno garoto nunca imaginei
que iria dar entrevistas, e agora faço
isso em três línguas diferentes. Es-
tou sempre aprendendo e cada vez
me conhecendo melhor.

● Quando você decidiu que seria um
tenista?
Futebol e tênis eram os meus espor-
tes e aos 12 anos tive de escolher um
dos dois. Acabei optando pelo tênis

porque achei que era bom ter o contro-
le da vitória ou da derrota. Se eu per-
desse, seria por minha causa, se ganhas-
se também. No futebol eu costumava
culpar o goleiro, ou culpar a minha joga-
da que não tinha tido um impacto sufi-
ciente. Mas adoro a forma de competi-
ção do futebol, de ganhar ou perder jun-
tos, como uma equipe. Ao final de tudo
parece, agora, que a escolha foi certa,
pois tive sucesso no tênis, no qual con-
sigo ser rápido. No futebol acho que
era um pouco lento. Mas adoraria ter
jogado futebol em um alto nível para
ver até onde eu chegaria.

● Você gosta do futebol brasileiro?
Eu cresci com o Brasil dominando nos
anos 90 e com jogadores de muita qua-
lidade. Na Europa o Brasil, e talvez um
pouco a Argentina, é visto como um
exemplo de time que é quase imbatí-
vel, que você conseguirá superá-lo so-
mente lutando, mas não jogando fute-
bol bonito. Essa é a imagem que tenho
do futebol brasileiro. Eu sempre admi-
rei os jogadores de muita habilidade e
a maneira como atuam juntos em uma
equipe para vencer.

● Como você vê o momento da Suíça,
que lidera seu grupo nas Eliminatórias
Europeias para a Copa do Mundo de
2014?
Nós estamos empolgados com o mo-
mento e acho que pegamos um bom
grupo nas eliminatórias. Começamos
bem a campanha e estamos liderando a
chave. Adoraria ver a Suíça conquistan-
do a vaga e disputando a Copa do Mun-
do no Brasil em 2014, seria demais.

● Se isso acontecer, você viria novamen-
te para o Brasil para torcer pela seleção
de seu país?
É difícil, a competição será em uma da-
ta próxima ao Torneio de Wimbledon,
mas nunca se sabe. Se eu tiver a chan-
ce de ir para o Brasil para torcer pela
minha seleção, especialmente agora
que estou indo neste ano pela primeira
vez, será ótimo. Assim poderei ter uma
ideia melhor do que é o seu lindo País.

● A disputa do Gillette Federer Tour, em
São Paulo, será realmente sua primeira
vez no Brasil?
Sim, por alguma razão nunca foi possí-
vel ir, pois não tive oportunidade de
disputar torneios ou fazer exibições an-
tes. Disse para mim mesmo: “antes de
parar, tenho de ir para o Brasil e um
pouco mais para a América do Sul”.
Quando era júnior, em 1995 e 96, fui pa-
ra a Costa Rica, Venezuela e México,
mas nunca mais ao sul. Acho até um
pouco estranho conseguir ir para um
país tão grande e importante como o
Brasil apenas aos 31 anos de idade, sen-
do que conheci quase todos os outros

grandes países do mundo. Estou mui-
to empolgado.

● O que você espera desta viagem?
Imagino o Brasil confortável, descon-
traído, cheio, amigável, com linda vege-
tação, morros, florestas e rios, mais
morros do que picos, com pessoas ani-
madas e emotivas, e um poderoso
país, como imaginamos alguns dos ou-
tros grandes países no mundo.

● Você pretende trazer sua família para
o Brasil?
Um dia vou trazer, mas não desta vez,
estarei muito ocupado nesta viagem e
acho que minhas filhas ainda são mui-
to novas para isso neste momento.

● Voltando ao tênis, como você vê o fato
de o Brasil ter tido um grande jogador,
Gustavo Kuerten, mas não ter consegui-
do dar sequência ao trabalho para reve-
lar outros bons atletas?
Eu acho que você pode fazer essa per-
gunta em referência a outros países
também, acredito que a maior parte de-
les não está satisfeita com o que tem
no momento. A coisa mais engraçada
no tênis é que atualmente você tem
muitos bons jogadores em países pe-
quenos como Sérvia, Suíça, Chipre e
Finlândia, que criam condições para
bons atletas. Você também tem, por
outro lado, países que não possuem a
mesma quantidade de jogadores como
antes, e eles lamentam isso. Vejo que
muitos países trabalharam duro para
criar bons tenistas e outros perderam
suas estrelas.

● Você já conquistou muita coisa, me-
nos a medalha de ouro olímpica no
individual. Pretende tentar esse
feito nos Jogos do Rio, em 2016?
Espero que ainda esteja jogan-
do até lá, faltam três anos e
meio de uma longa caminha-
da, mas é empolgante pen-
sar nisso. Acho que nunca
poderia imaginar chegar a
esse estágio, seria minha
quinta Olimpíada na car-
reira, após Sydney, Ate-
nas, Pequim e Lon-
dres. Passei por paí-
ses maravilhosos,
com cidades incrí-
veis. Fui um felizar-
do de poder estar nessas
competições e vou fazer de
tudo para ainda estar em ati-
vidade. Se conseguir dispu-
tar os Jogos no Rio, uma
medalha lá seria algo fan-
tástico, com certeza.

● Tem algum recorde
específico que você ain-
da quer superar?
Não tem muita coisa
mais. Para mim ter os
recordes de todos os
tempos em Grand
Slam é algo grandio-
so, o número de sema-
nas na liderança do
ranking também, e al-
guns que ainda es-
tou melhorando e
que me orgulham
muito. Acho que o
mais importante é
que eu ainda me di-
virto jogando e ten-
to obter o sucesso.
Enquanto estiver as-
sim, acho que ain-
da posso igualar ou
quebrar algumas
marcas. Por outro
lado, tenho prazer
de enfrentar atle-
tas da minha gera-
ção, os tenistas
com mais de 30
anos que ainda estão
em atividade, e são mui-
tos, e também de jogar contra
os mais novos, como Nadal, Djo-

kovic e Murray. Gosto de encarar es-
sas diferentes camadas de gerações e
de me divertir no circuito. Eu amo o tê-
nis e não quero apenas parar de jogar
simplesmente porque sinto que já te-
nha alcançado tudo. Enquanto eu tiver
um estado de espírito para entrar em
quadra, vou continuar jogando e ten-
tando dar o meu melhor.

● O espanhol Rafael Nadal sempre foi
um grande adversário seu. A contusão
dele traz preocupação a você?
Se ele não retornar no Aberto da Aus-

trália, vou ficar preocupado. Mas
acho que vai, por isso não estou tão
incomodado. Talvez essa parada te-
nha sido aquilo de que ele precisa-
va, pois seu jogo é muito pesado e fí-
sico. É um grande fato sua ausência
porque não temos visto grandes
atletas no passado ficarem longe
das quadras por seis meses. Isso fez
com que todo mundo entrasse em
pânico. Digo que, se ele não dispu-
tar o Aberto da Austrália, talvez eu
fique um pouco nervoso. Realmen-
te espero que ele possa estar lá.

● A carreira do tenista suíço
Aos 31 anos, Federer tem 76 títulos em
simples, sendo 17 em Grand Slam. Ele
já liderou o ranking por 302 semanas
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Sonho. Tenista
revela que
poderia ter sido
jogador de
futebol e se
mostra fã da
seleção
brasileira
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 3 dez. 2012, Esportes, p. E10.




