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O médio espanhol, 32 
anos, formou-se no 

Real Madrid e nos ‘merengues’ 
fez carreira. Com José Mouri-
nho, ao lado de Cristiano Ro-
naldo. Hoje ainda joga, no Mar-
bella, da 2.ª Divisão B, mas as 
suas preocupações vão além 
do futebol. Não deixou de es-
tudar, interessou-se pela in-
teligência artificial e agora usa-
-a contra o Covid-19.

«Dedicamos todos os recursos  
a esta luta sem objetivo de lucrar»

MADRID— Esteban es-
tudou psicologia. Como 
conseguiu compatibi-
lizar os estudos com o 
futebol de elite? 

— Ainda não acabei o curso... fal-
tam-me algumas cadeiras. Comecei 
a estudar ainda estava no Real Ma-
drid, mas depois, com as mudanças 
de clubes e de cidades, tornou-se 
difícil continuar. A ideia é terminar 
a licenciatura quanto tiver um pou-
co mais de estabilidade. Para estu-
dar e fazer os exames, sempre pro-
curei conseguir a colaboração da 
universidade, que fosse ela a adap-
tar-se às minhas necessidades e não 
o contrário, e a  verdade é que sem-
pre foi muito flexível e facilitou-me 
muito a vida. O futebol consome 
muita energia física e mental, mas 
deixa muitas horas livres. Treina-
mo-nos de manhã e à tarde, tempo 
para descansar, podem fazer-se 
muitas cosas: ler um livro ou estu-
dar psicologia. Tendo vontade há 
sempre tempo para tudo!   

— Se assim é, por que razão não 
há mais jogadores a aproveitar esse 
tempo livre para estudar? 

— Creio que muitos pensam que 
estudar serve para aprender algo que 
proporcione estabilidade económi-
ca, mas como essa estabilidade já a 
têm no futebol, não veem necessi-
dade de estudar. Aprender é uma 
vocação, um dos grandes objetivos 
dos futebolistas deveria ser adquirir 
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correspondente de A BOLA em Espanha formação académica ou sendo auto-
didatas. O fundamental é chegar a 
coisas novas fora do futebol, nem 
que seja aprender a tocar guitarra. In-
vestir o tempo na aprendizagem é 
muito importante do ponto de vis-
ta humano. 

— Jorge Valdano costuma dizer 
que o pós futebol, o futuro dos joga-
dores, é tema tabu nos balneários. 
Nunca se fala disse. Tem a mesma 
perceção?  

— O que tenho podido constatar 
é que, não todos, mas a grande maio-
ria dos futebolistas acha que a sua 
carreira não tem final. Só quando 
falta pouco tempo para o fim é que 
disso se apercebem e começam a 
pensar no futuro. Para muitos é um 
momento de preocupação, olham 
para trás e veem que tiveram de re-
nunciar a muitas coisas e que estão 
obrigados a reformar-se sendo ain-
da muito jovens. A partir de aí vão 
ter de começar uma vida nova que 
não só  lhes preencha o tempo, mas 
que também lhes dê de comer. Não 
são muitos os futebolistas que ga-
nham milhões, são bastantes mais os 
que têm ordenados baixos e que, 
para poderem viver, eles e as suas fa-
mílias, estão obrigados a  reinventar-
-se. E isso é, muitas vezes, comple-
xo e difícil.  

— Mas o Esteban já o conseguiu. 
Criou uma empresa, a Olocip. Como 
nasceu e o que faz? 

— Criei-a há cinco anos. Primei-
ro comecei a trabalhar com Concha 

Granero não se considera virtuoso nos relvados, mas fora deles desenvolve notável trabalho 

Bielza e Pedro Larrañaga, dois cate-
dráticos em inteligência artificial, e, 
à medida que foi crescendo, outros 
especialistas foram-se juntando ao 
projeto. A designação da empresa 
não tem qualquer significado espe-
cial, havia que escolher uma, surgiu 
essa. Reconheço que não é a mais 
bonita do mundo, mas foi a que fi-
cou. Eu penso que as marcas têm 
um significado não quando são cria-
das, mas pelo que se faz com elas 
depois. Quem diria que a maçã, es-

colhida por uns tipos que faziam 
computadores, iria chegar onde che-
gou? O impacto que tem é pelo que 
foi feito depois. 

— Qual foi a motivação para criar 
a empresa? 

— Comecei a gostar de ciência pri-
meiro por curiosidade, depois desco-
brindo coisas com especialistas e 
cientistas. Não tenho formação ma-
temática, mas os meus dois sócios 
são, como disse, renomados em ma-
téria de inteligência artificial a nível 
europeu. Todas as outras pessoas que 
trabalham comigo têm uma grande 
capacidade cientifica, quanto me-
lhores sejam os que estejam à minha 
volta, melhor para a empresa e para 
mim que aprendo com eles. E pen-
sei que havia uma enorme quanti-
dade de informação disponível, de 
estatísticas de que dispunham os clu-
bes, mas cuja análise era muito de-
ficiente. Era tudo muito descritivo 
sobre o passado. Apercebi-me que, 
usando a inteligência artificial, podía-
mos aproveitar melhor essa infor-
mação e fazer com ela projeções para 
o futuro, apresentar sugestões e mos-
trar o melhor caminho a seguir para 
conseguir objetivos. Por exemplo: 
antes de contratar um jogador, a per-
gunta que um clube que fazia era se 
ele iria render e a única resposta eram 
as estatísticas do que tinha feito no 
passado, quando, realmente, o que 
queria saber-se era se, no ano se-
guinte, iria jogar bem  num contex-
to para ele totalmente novo e numa 
equipa a que teria de adaptar-se, 
numa nova liga, talvez numa posição 
diferente à que estava habituado, com 
novos companheiros e com novo trei-
nador. Do que se trata é de procurar 
responder a essa questão com um 
alto alto grau de fiabilidade. 

— Vistas posteriormente, essas 
projeções, em geral, cumprem-se? 
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— Começamos por fazer um mo-
delo de previsão. Por exemplo, quan-
tos golos irá marcar determinado jo-
gador no ano que vem? Com todos 
os dados de que dispomos, testamos 
esse modelo para comprovar como 
funciona. O grau de fiabilidade tem 
de ser muito alto para que o possa-
mos comercializar. Neste caso con-
creto, a  margem é de menos um 
golo em cada seis jogos. É muito bai-
xa e isto porque com a quantidade de 
dados de que dispomos é possível 
construir modelos muito precisos. 

— Quem são os vossos clientes? 
— Atuamos no futebol em proje-

tos a nível institucional como os de 
La Liga, com vários clubes, entre 
eles um em Portugal, trabalhamos no 
basquetebol, no ténis e com muitas 
empresas de todos os setores. Outro 
ramo importante é o dos agentes, 
que querem saber qual será o rendi-
mento futuro dos jogadores para as-
sim escolherem o melhor clube para 
os colocar. Um outro exemplo: se 
um clube quer ceder um jogador, 
procurará informar-se em que equi-
pa mais se poderá revalorizar. 

— E os futebolistas? Também se 
mostram interessados em saber so-
bre eles próprios? 

— O que procuramos é que a in-
formação que damos aos clubes tam-
bém sirva para os jogadores. Para 
que saibam o que deles se espera no 
futuro. 

— Esse trabalho era, antigamen-
te, feito pelas bruxas… 

— É muito importante perceber 
que isto não é bruxaria. Nem magia, 
tratam-se de modelos probabilísti-
cos que estão dentro da matemáti-
ca. É pura ciência, apenas se trata 
de aplicar ao desporto o que se faz 
noutros ramos, como, por exemplo, 
a medicina. Na Europa tem-se feito 
muito pouco neste aspeto, é tempo 
de reagir e começar a fazer coisas 
importantes.    

— Como derivaram do futebol 
para a pandemia que assola o Mun-
do? 

— Porque entendemos que eram 
dois campos similares. Temos a infor-
mação que vai chegando e o impor-
tante é, utilizando-a, tomar decisões 
baseadas nas previsões do que irá su-
ceder e que poderão ser bastante mais 
acertadas do que se nada soubésse-
mos. Se é de esperar um défice de 
ventiladores, podemos distribuir, de 
forma mais adequada, os que estão 
disponíveis; se sabemos qual a forma 
e o momento mais seguros de ir le-
vantando a quarentena, pode conse-
guir-se que os contágios não se re-
pliquem. Ou seja, há que antecipar 
para decidir de forma adequada. O 
papel das previsões é, pois, importan-
tíssimo. Nós dedicamos todos os nos-
sos recursos a esta luta contra o co-
ronavírus, sem qualquer objetivo de 

lucro, porque entendemos que é um 
problema suficientemente impor-
tante. Colocámo-nos à disposição da 
sociedade que nos exige que contri-
buamos o mais possível. Que não se-
jam só os médicos, as enfermeiras ou 
o pessoal sanitário a porem a sua vida 
em jogo na primeira linha de luta. 
Todos podemos e devemos fazer tam-
bém qualquer coisa. Nós o que faze-
mos é atualizar diariamente os mo-
delos e publicar as nossas previsões 
dos contágios, óbitos e outras infor-
mações que possam ser úteis para 
quem tenha de tomar as decisões. 

— Essas previsões, se tivessem 
sido feitas com mais tempo, podiam 
ter evitado a situação que hoje de 
vive? 

— À posteriori é muito fácil criti-
car. O que me parece evidente é que, 
pensando no futuro, devemos apren-
der, saber antecipar este tipo de si-
tuações. Isso pode ajudar-nos a evi-
tar muitos problemas. Como os que 
agora estamos a sofrer. O caso do 
Canadá é esclarecedor, eles soube-
ram aplicar a inteligência artificial ás 
notícias que lhes iam chegando de 
todo o mundo e, com isso, puderam 
saber, antes, que o vírus iria ser algo 
potencialmente muito perigoso. Pre-
viram a gravidade de um fenómeno 
que todos pensávamos que iria ser 
coisa pequena fora das nossas fron-
teiras e tomaram, a tempo, as me-
didas mais aconselháveis. Foram ab-
solutamente exemplares.    

— Um exemplo que parece não 
terem seguido os Estados Unidos, 
logo ali ao lado. 

— Ninguém tem dúvidas de que 
os Estados Unidos estão na vanguar-
da da tecnologia. O problema é a 
forma como a estão a aplicar. Se ti-
vessem usado todo o potencial que 
têm como método preventivo, os in-
fetados seriam muitos menos. Isso 
afirmo-o com toda a certeza. 

— Vê alguma razão para que, sen-
do vizinhos, Portugal tenha, pro-
porcionalmente, muitos menos ca-
sos do que Espanha? 

— Não temos previsões para Por-
tugal, mas podemos fazê-las exa-
tamente da mesma forma que as fa-
zemos em Espanha a nível nacional 
e para cada Comunidade Autóno-
ma. Estamos à disposição de forma 
absolutamente desinteressada, fa-
remos tudo o que estiver ao nosso al-
cance e que se considere útil para a 
proteção da saúde das pessoas. So-
bre a incidência do vírus nos dois 
países, creio que a única diferença o 
momento e a maneira de adoção das 
medidas restritivas para travar a pro-
pagação. 

— Até quando ficaremos em casa? 
— Depende de como evoluírem as 

coisas. Este mês de certeza que não 
poderemos sair. Depois as medidas 
restritivas irão sendo eliminadas de 

forma gradual. Devemos ser cons-
cientes e perceber que o confina-
mento é absolutamente essencial. 
Sem ele os contágios teriam aumen-
tado de forma exponencial e estaría-
mos perante uma autêntica catástro-
fe. Para bem de todos, há que ter 
paciência.

 
ANTES PIRATA  
DO QUE CEBOLA  

— Nos relvados é conhecido por 
Pirata. Como nasceu essa alcunha? 

— Era muito jovem quando come-
çaram as transmissões televisivas 
dos jogos da formação do Real Ma-
drid. Era diferente dos outros porque 
tinha barba e cabelo comprido. Foi 
por ter esse aspeto que as pessoas 
começaram a chamar-me pirata, 
uma alcunha que acho simpática. 
Se me tivessem chamado cebola te-
ria sido muito pior. 

— Como olha para a sua carreira 
de futebolista? 

— Comecei na cantera do Real Ma-
drid, joguei na segunda equipa, o 
Castilla, e depois fui transferido para 
o Getafe. Fiz lá dois anos muito bons, 
fomos à final da Taça e chegámos aos 
quartos da Taça UEFA. O Real Ma-
drid recuperou-me e estive lá três 
anos, um com o Pellegrini e dois com 
o Mourinho. Depois fui para Ingla-
terra, para o Queens Park Rangers. 
Regressei a Espanha para jogar qua-
tro anos na Real Sociedad, dois e meio 
no Espanhol e agora estou no Mar-
bella desde janeiro. É uma longa car-
reira que ainda não terminou! 

— Não foi um passo atrás optar 
pela 2.ª Divisão B? 

— Os fins que se querem alcan-
çar nada têm a ver com a divisão em 
que se joga. Eu estive no Real Madrid 
a lutar para ser campeão, no Getafe 
para conquistar a Taça do Rei, no 
Espanhol para ir à Europa ou não 
descer de divisão... São desafios pes-
soais diferentes em níveis diferentes, 
mas todos eles com um alto grau de 
competitividade. Para mim, subir 
com o Marbella à 2.ª Liga é um ob-
jetivo tão importante como qual-
quer um dos outros pelos que lutei. 

— Como se define como jogador? 
— Não tenho as virtudes físicas e 

técnicas das grandes estrelas, mas 
acho que sei tirar delas todo o pro-
veito e, assim, compensar os meus 

defeitos. Isso permitiu-me ter feito, 
até agora, uma carreira da qual es-
tou orgulhoso. Sobretudo por ter 
disputado mais de cem desafios pelo 
clube da minha vida e que é o me-
lhor do mundo: o Real Madrid.  

«RONALDO? O LÍDER DA 
EQUIPA, ERA ADMIRÁVEL» 

— Foi companheiro de Cristiano 
Ronaldo. Que opinião tem dele? 

— Nos três anos em que estivemos 
juntos sempre tive uma boa relação 
com ele. Mas isso acontecia com to-
dos os que lidávamos com ele no 
balneário. Era o líder da equipa, as-
sumia todas as responsabilidades, 
era admirável, apoiava muito os jo-
vens e eu era um deles. Foi muito 
bonito estar ao lado de um jogador 
da dimensão dele e ver que, no fun-
do, era uma pessoa normal. Como 
futebolistas, creio que ele, Di Stefa-
no e Raúl foram os mais importan-
tes da história do Real. Mas para mim 
foi o que mais marcou as diferen-
ças. Queria sempre ganhar e soube 
transmitir à equipa esse espírito ven-
cedor. Foi um exemplo para todos. 

— Foi um erro o Real tê-lo deixa-
do sair? 

— Acho que houve muitos fato-
res. O principal foi que ele queria 
abraçar novos desafios e creio que o 
clube tomou a atitude adequada tan-
to quando ele chegou, como quan-
do saiu, deixando que ele fizesse o 
que era seu desejo. Claro que se no-
tou a sua saída, deixou para sempre 
a sua marca no Real Madrid, isso é 

bonito, mas, como madridista, em 
lugar de lamentar que se tenha ido 
embora, o que faço é aplaudir que te-
nha estado tantos anos connosco e 
que o clube tenha tido a visão de 
apostar num jogador com um nível 
tão alto como o de Cristiano.

 
— E a sua experiência com Mou-

rinho? Como foi? 
— Muito boa. Passámos juntos 

dois anos, aprendi muito e fez-me 
crescer como jogador. Não era fácil 
ganhar ao Barcelona, mas conse-
guimo-lo graças a ele. Foi, sem dú-
vida, o melhor treinador que tive em 
toda a minha carreira, o que mais 
me ensinou. 

«BENFICA DEU-NOS  
UMA BOA SOVA!» 

— Lembra-se do jogo que dispu-
tou no Estádio da Luz com o Geta-
fe, em 2007/2008? 

— Recordo-me perfeitamente. 
Não foi um dos meus melhores e fui 
substituído na segunda parte. Ven-
cemos por 2-1, depois em casa vol-
támos a ganhar por 1-0 e passámos 
aos quartos de final da Taça UEFA. 
Esse ano para mim foi magnífico. 
Depois voltei à Luz com o Real Ma-
drid num jogo de pré-temporada. 
Tínhamos poucos treinos e o Benfi-
ca deu-nos uma boa sova! Só lá jo-
guei duas vezes, mas adoro o está-
dio, é lindo e o ambiente magnifico. 

— Passar pelo QPR deve ter sido 
muito útil para si. Permitiu-lhe 
aprender inglês, indispensável no 
mundo da ciência… 

— Na altura, na equipa só eu e 
um argentino falávamos espanhol, 
ele foi embora, fiquei sozinho e fui 
mesmo obrigado a aprender bem 
inglês. Foi um grande investimento 
para o futuro.   

— Quando crê que recomeçarão 
as competições? 

— Isso vai depender das nego-
ciações entre todas as partes, mas 
como futebolista entendo que têm de 
recomeçar e chegar ao fim, é a úni-
ca solução justa, qualquer outra não 
será aceitável. Há que priorizar a se-
gurança absoluta, não só dos futebo-
listas como também dos adeptos. A 
sociedade não pode ser posta em 
risco. Provavelmente teremos de jo-
gar em julho e agosto. Em vez de jo-
gos  de pré-temporada teremos de-
safios oficiais. 

— O seu antigo colega, Iker Ca-
sillas, propõe que se adapte o calen-
dário das competições ao ano civil. 
Concorda? 

— É uma ideia respeitável como 
outras, mas há que ter em conta os 
compromissos com as televisões, os 
contratos com os jogadores e outras 
coisas mais. Não se trata apenas de 
encontrar datas para os jogos. É tudo 
muito mais complexo.

No Bernabéu, Granero (dir.) privou com Ronaldo e Mourinho e para ambos apenas tem palavras elogiosas PAULO SANTOS/ASF
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O ‘Pirata’ orgulha-se de ter realizado mais de uma centena de jogos ao serviço do Real Madrid

Mourinho foi o melhor 
treinador que tive em 
toda a minha carreira. 
Ensinou-me muito
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O confinamento é 
essencial. Para o bem  
de todos há que ter 
paciência e consciência


