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Fundo Carlyle compra Tok & Stok
Em negócio avaliado em cerca de R$ 700 milhões, fundo americano compra 60% da maior rede de lojas de móveis do País

& NEGÓCIOS

Fernandez Mera Negócios Imobiliários - Rua Anchieta, 615 - Centro - CEP 13201-804  -  Jundiaí - Ballarin Investimentos Patrimoniais e Imobiliários Ltda. - Av. Fábio Eduardo Ramos Esquivel nº. 2899 - Diadema-SP - CEP 09941-201.
Libório Negócios Imobiliários - R. Barão de Teffé, 410 - Jundiaí - SP. Registro de Incorporação R7 nº 92.434, em 3/7/12, no 1º Oficial de Registro de Imóveis e Anexos de Jundiaí.

*Valor referente a unidades do 2º ao 4º andar, unidades de 35,15 m2, 35,41 m2 e  46,46 m2. Tabela de setembro/2012. Imagens ilustrativas. Perspectivas artísticas.

Mais informações: (11) 2449-2220
Realização Realização e construçãoFinanciamento

Av. 9 de Julho, 3.535 - JUNDIAÍ
www.maximeoffice.com.br

NO MELHOR ENDEREÇO DE JUNDIAÍ: A 220 M DO FUTURO JUNDIAÍ SHOPPING

Perspectiva artística do conjunto de 59,93 m2, com sugestão de decoração para escritório

Conjuntos
comerciais de 35 m2 a 710 m2
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VISITE DECORADO

SUCESSO ABSOLUTO DE VENDAS. PARTICIPE VOCÊ TAMBÉM!

Comercialização

Invista no máximo 
em localização.

MÁXIMA OPORTUNIDADE
M2 A PARTIR DE

R$ 6.420,*

150 MESES PARA PAGAR

O MELHOR
PREÇO
DA REGIÃO

● Profissionalização

Cátia Luz
David Friedlander

O Carlyle Group, segundo
maior fundo de investimento
em empresas do mundo, com-
prou ontem o controle da Tok
& Stok, a maior rede de lojas
de móveis e acessórios para ca-
sa do País. O valor da opera-
ção não foi divulgado oficial-
mente, mas o fundo pagou cer-
ca de R$ 700 milhões por 60%
da empresa fundada 34 anos
atrás em São Paulo pela famí-
lia Dubrule. A operação ainda
precisa ser aprovada pelo Con-
selho Administrativo de Defe-
sa Econômica (Cade).

Os executivos do Carlyle e os
Dubrule tiveram o primeiro con-
tato ainda em 2008. Mas começa-
ram a negociar no começo do
ano, depois que a Tok & Stok con-
tratou o BTG Pactual para arru-
mar um sócio. Vários interessa-
dos se apresentaram. Os donos
da empresa, o casal Régis e Ghis-
laine, avaliaram a sério três pro-
postas e desde junho negocia-
vam exclusivamente com o
Carlyle, como antecipou a colu-
nista Sônia Racy.

Segundo acordo, Régis vai pa-
ra o conselho e Ghislaine assu-
me a presidência da empresa. A
ideia é preparar a companhia pa-
ra abrir o capital na bolsa. “Por
ser bem organizada e já ter gran-
de porte, a Tok & Stok pode estar
pronta em um ano. Vamos de-
pender das condições do merca-
do”, afirma Daniel Sterenberg,
diretor do Carlyle no Brasil.

Líder do setor, a Tok & Stok
tem 35 lojas e faturou pouco
mais de R$ 1 bilhão no ano passa-
do. O plano agora é dobrar as ven-
das da empresa nos próximos
cinco anos. Um dos focos é cres-
cer nas regiões Sul e sobretudo,
Nordeste – onde a empresa tem
hoje a maior concentração de
vendas por metro quadrado,
mas apenas três lojas para aten-
der essa demanda.

Motivos. A família Dubrule ven-
deu o controle da Tok&Stok por
duas razões: queria um sócio pa-
ra investir no crescimento da
operação e resolver de uma vez a
sucessão familiar. A venda tam-
bém libera a o patrimônio de Ré-
gis, Gislaine e seus cinco filhos,
quase todo aplicado na empresa.
“Em aproximadamente dois
anos, teremos um profissional
do mercado no comando e a fa-
mília estará no conselho”, diz Ré-
gis. Os Dubrule tentaram abrir o
capital da Tok & Stok anos atrás,
mas o plano foi atropelado pela
crise de 2008.

O Carlyle, por sua vez, enxer-
ga um potencial enorme no mer-
cado brasileiro de móveis. En-
quanto o consumo per capita no
Brasil é de US$ 50 ao ano, em
países como Canadá, Japão e Es-
tados Unidos esse valor fica en-
tre US$ 200 e US$ 300. Essa é a
sexta compra do Carlyle no País.
O fundo controla a CVC (turis-
mo), a Ri-Happy (brinquedos) e
a Scalina (meias e lingerie). Tem
ainda participação na Qualicorp
(corretora de planos de saúde) e
na Orguel (aluguel de equipa-
mentos para construção).

Régis Dubrule
FUNDADOR DA TOK & STOK
“Em aproximadamente dois
anos, teremos um profissional do
mercado no comando e a família
no conselho de administração
da empresa”
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 13 set. 2012, Economia & Negócios 2, p. B19.




