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Alline Dauroiz

“Se um dia eu perder tudo, te-
nho certeza de que recupero tu-
do novamente.” A frase, dita
por um Silvio Santos 30 anos
mais jovem, parece profética e
revela um pouco da personalida-
de da figura que se tornou míti-
ca com o passar do tempo.

Quem relembra as palavras
do “patrão” é o apresentador
Carlos Alberto de Nóbrega, ami-
go de Silvio há 56 anos e filho
de Manoel da Nóbrega – primei-
ro “homem da Praça” e primei-
ro “homem do Baú”. Em 1958,
quando Manoel da Nóbrega viu
seu negócio de venda de carnês
desandar, chamou o grande ami-
go Silvio, então radialista, para
botar ordem na casa. E foi a ati-

vidade que rendeu fortuna ao
hoje dono do Grupo SS.

Anteontem, Carlos Alberto
conversou com o Estado, falou
de sua amizade com Silvio, do
clima no SBT, e contou como o
amigo ajudou financeiramente
a sua família. “Ele tem muita
garra. Nem agora é coitadinho.
Tenho certeza de que ele vai
sair dessa.”

A seguir, os principais tre-
chos da entrevista.

● Como está o clima no SBT de-
pois de todo o escândalo no Pana-
mericano?
Está todo mundo triste. O Sil-
vio não merece. É uma pessoa
maravilhosa, um patrão hones-
to, uma pessoa íntegra, mas to-
do mundo tem certeza de que
vai sair dessa. Porque sempre
procurou viver dentro de uma
lealdade. Manteve a palavra, pa-
ga os prêmios direitinho.

● Acha que ele tem estrutura pa-
ra aguentar um baque desses
aos 79 anos?

Tem. Conheço o Silvio desde os
meus 18 anos e ele tinha 24. Ho-
je eu tenho 74 e ele vai fazer 80.
O primeiro carro que ele com-
prou fui eu que arrumei. Posso
garantir que isso aí não vai der-
rubá-lo.

● Você ficou apreensivo com a
possibilidade de venda do SBT?
Não. Estou apreensivo pelo Sil-
vio. Ele foi, talvez, o único ami-
go do meu pai. O que estou fa-
zendo é pedir para ele sair des-
sa. Sou espiritualista. Você po-
de achar isso pieguice, mas juro
que ontem me ajoelhei e pedi a
Deus que fizesse com o Silvio o
que o Silvio fez para meu pai.

● E o que ele fez?
Meu pai era um péssimo comer-
ciante e, há uns 40 anos, teve
uma firma de trava de seguran-
ça de automóveis que foi à falên-
cia. O Silvio pagou todas as dívi-
das do meu pai e nunca cobrou.
Meu pai pegou todas as escritu-
ras das propriedades dele e en-
tregou para o Silvio, como ga-

rantia de pagamento da dívida.

● Como o Silvio fez agora?
Exatamente. Mas, um ano de-
pois, meu pai recebe um telefo-
nema da secretária do Mário Al-
pino, presidente do Grupo Sil-
vio Santos na época, pedindo
para ele ir lá tratar dos docu-
mentos. Quando meu pai rece-
beu o envelope, viu que o Silvio
devolveu as escrituras, e o Ma-
rio Alpino disse: ‘O Silvio quis
devolver as propriedades, mas
pediu que isso fosse feito quan-
do ele estivesse viajando. Ele
não quer que você o agradeça.’
Puxa! Depois disso, como é que
eu fico? Eu como merda se for

preciso pra ajudar o Silvio. Sou
eternamente grato. Trabalho
no SBT há 23 anos e nunca pedi
um centavo de aumento. Ja-
mais sairia de lá, só se me man-
dassem embora. E, olha, eu
acho mais fácil o Silvio vender a
alma ao diabo do que vender o
SBT. É a vida dele. Uma vez ele
disse: ‘Carlos, eu gosto mais do
público que da minha família’ –
tá certo que foi numa época
que eles não estavam muito
bem (em casa).

● Você chegou a ligar pra ele?
Não, ele não atende. Aprendi a
conviver com o Silvio. Fomos
melhores amigos. Depois fui tra-

balhar com ele, virei diretor ar-
tístico, mas tive uma série de
atritos, até que achei melhor
sair do cargo e manter a amiza-
de. Hoje me preocupo somente
com os assuntos da Praça.

● Mas se vocês são amigos, não
era hora de ligar?
Não é a hora. Hoje não falo com
o Silvio. Faço que nem Jânio
Quadros: bilhetinhos. E ele me
responde sim ou não. Porque
ele tem mil problemas na cabe-
ça. E o que vou oferecer? ‘Quer
R$ 10 mil emprestado?’ Eu não
tenho. Ele não é coitadinho. O
que fica talvez é uma decepção.

● Você conhece o Rafael Palladi-
no?
Não conheço ninguém de lá. Vi
o Palladino num réveillon,
quando inauguraram o hotel
(Jequitimar) no Guarujá. Ele é
um senhor grisalho, mais baixo
do que eu, gordinho. Mas, se
passar na rua, não sei quem é.

● O Silvio é um empresário muito
dedicado? Ele chegou a dizer
que nunca pisou no banco.
Super, super, superdedicado.
Mas sabe que isso de ele não ir
ao banco pode ser verdade. Vo-
cê não imagina a vida desse ho-
mem. Eu não consigo ver o Sil-
vio na mesa do banco (risos).
Ele vai quase todo dia lá na tele-
visão... Só sei que estou do lado
dele para o que der e vier.

Carlos Alberto de Nóbrega, apresentador do SBT

Apresentador não tem
dúvida de que o patrão e
amigo vai se recuperar
e não acredita que ele
se desfaça do SBT

Jequiti é a ‘joia da coroa’ do Grupo SS
Negócio de venda direta de cosméticos é cortejado por concorrentes e fundos de investimento, diz Carmo Jr., presidente da empresa

ENTREVISTA
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‘Está todo mundo triste.
O Silvio não merece’

ERNESTO RODRIGUES/AE-2/6/2009

Márcia De Chiara
Marcelo Rehder

A Jequiti Cosméticos, uma
das 44 empresas do Grupo Sil-
vio Santos, é considerada pelo
presidente da companhia, Lá-
saro do Carmo Jr, a “joia da co-
roa” do conglomerado e deve
ter papel preponderante na
operação de salvamento do
Banco Panamericano.

Segundo o Estado apurou, ela
é avaliada em R$ 800 milhões pe-
lo mercado. A outra empresa
mais valiosa do Grupo é o pró-
prio Panamericano, cujo valor
do controle é estimado em R$ 1
bilhão. O patrimônio do Grupo é
calculado pelo Fundo Garanti-
dor de Crédito (FGC) em R$ 2,7
bilhões, mas somente a venda
dessas duas empresas pode ren-
der quase R$ 2 bilhões.

Além de mais valiosas, as em-
presas do grupo ligadas ao varejo
– além do banco e da empresa de
cosméticos, inclui o Hotel Jequi-
timar e outros empreendimen-
tos imobiliários – têm mais liqui-
dez e, portanto, são as mais fá-
ceis de serem passadas para fren-
te. O mesmo não acontece com a
Liderança Capitalização (Tele
sena) e o Baú da Felicidade. E a
situação fica ainda mais difícil
no negócio das emissoras de TV.
Além de se tratar de concessão a
pessoa física, há restrições à par-
ticipação de estrangeiros nos
meios de comunicação.

“Todo mundo está de olho na
Jequiti: fundos de investimento
e empresas concorrentes. No
momento, a empresa ainda não
está à venda. Temos solidez e
queremos alçar voos maiores”,
diz Carmo Jr. Ele não revela se a
empresa, especializada em ven-
da direta de cosméticos e que
concorre com gigantes do setor,
como Avon e a Natura, tem lu-
cro. Mas ressalta que a geração
de caixa é positiva. Isto é, a com-
panhia se sustenta operacional-
mente e não precisa recorrer
com regularidade a bancos.

Salto. Outro fator que faz da
empresa a “joia da coroa” é a sua
rápida evolução. Fundada em
2006, a Jequiti deve fechar este
ano faturando entre R$ 380 e R$
400 milhões, com crescimento
de 80% em relação a 2009. Des-
de 2007, a receita foi multiplica-
da por 20. Hoje tem 160 mil re-
vendedoras. Até dezembro se-
rão 170 mil.

Se a projeção de vendas para
este ano se confirmar, a Jequiti
responderá por cerca de 10% da
receita do grupo. A perspectiva é
de que o faturamento atinja R$ 1
bilhão até 2013 e essa unidade se
torne o pilar do conglomerado

até 2015, ao lado do Banco Pana-
mericano, prevê o executivo.

Apesar do revés sofrido na se-
mana passada, com a descoberta
de uma fraude no Panamerica-
no, que levou Silvio Santos a ter
de dar o conglomerado em garan-
tia para obter um empréstimo de
R$ 2,5 bilhões do FGC, Carmo Jr.
está otimista. Diz que os planos
da Jequiti de ter a primeira fábri-
ca e de construir novos centros
de distribuição em Recife (PE),

Porto Alegre (RS) e Belém (PR)
estão mantidos.

“Continuamos em voo de cru-
zeiro e vamos ter de trabalhar
mais”, afirma o executivo. Ele
conta que o projeto da fábrica es-
tá pronto. A meta é iniciar as
obras em janeiro de 2011 e colocá-
la em operação no início de 2013.

A indústria, que será erguida
no complexo Anhanguera, onde
fica o SBT, está orçada em R$ 80
milhões. A companhia vai bus-

car no Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social
(BNDES) e outros agentes finan-
ciadores os recursos.

“Não ter uma fábrica é um fa-
tor limitador de crescimento”,
diz Carmo Jr. Atualmente, a em-
presa vende 750 itens, dos quais
500 cosméticos e 250 não cosmé-
ticos. A formulação dos cosméti-
cos é desenvolvida pela Jequiti e
os produtos são fabricados por
sete indústrias.

Segunda-feira passada, véspe-
ra do anúncio da operação de sal-
vamento do Panamericano, a Je-
quiti ganhou o 18.º Prêmio Atua-

lidade Cosmética, como melhor
empresa do ano, à frente de Natu-
ra e Unilever, pelo crescimento
de 153% no primeiro semestre.

O Brasil é o terceiro maior mer-
cado de cosméticos do mundo,
com vendas de R$ 12,9 bilhões
em 2009. A venda direta é o ca-
nal que mais cresce depois das
franquias. Procuradas pelo Esta-
do, a Natura informa que não
se interessa pela Jequiti e a Avon
não fala sobre a concorrência.

Dedicação. Carlos Alberto de Nóbrega: ‘O SBT é a vida dele’

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 14 nov. 2010, Economia & Negócios, p. B4.




