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Centauro negocia venda de participação para fundo
Artigos esportivos
Vinícius Pinheiro
De São Paulo

A rede mineira de lojas de arti-
gos esportivos SBF, dona das mar-
cas Centauro e By Tennis e opera-
dor da Nike Store, negocia a venda
de uma participação minoritária
no negócio, apurou o Va l o r . Fun-
dada em 1981 pelo empresário Se-
bastião Bomfim Filho, a Centauro
é hoje a maior rede de lojas de pro-
dutos esportivos da América Lati-
na, com 164 pontos de venda.

Com um faturamento que deve
chegar ao patamar de R$ 2 bilhões
neste ano e uma média de cresci-
mento anual na casa de dois dígi-
tos, a rede atraiu o interesse de
grandes fundos de private equity
— que investem na compra de par-
ticipações em empresas. Mas não
está descartada a entrada de um
sócio estratégico internacional. O
Rothschild atua como assessor fi-
nanceiro da SBF no negócio. Pro-
curada, a empresa informou que
não comentaria o assunto.

A Centauro é uma das pionei-
ras no modelo de grandes lojas

de artigos esportivos e hoje conta
com presença nos principais
shoppings brasileiros. Além da
expansão física, a empresa vem
reforçando os investimentos em
comércio eletrônico para fazer
frente à concorrência de sites co-
mo a Netshoes.

Entre as alternativas para
manter o ritmo de expansão, o
grupo chegou a estudar uma
captação de recursos com uma
oferta pública inicial de ações
(IPO, na sigla em inglês) na
BM&FBovespa. Mas com o fecha-
mento do mercado diante da cri-

se externa, a saída passou a ser
um aporte de capital com a ven-
da de uma fatia do negócio.

Com apenas um acionista
principal e um modelo de negó-
cios considerado atrativo, a Cen-
tauro deve ter um processo de
negociação de venda mais ágil,
ao contrário de negociações an-
teriores no segmento de consu-
mo, que esbarram em questões
tributárias e de governança. Tu-
do dependerá do resultado da
auditoria por potenciais com-
pradores e do preço que estarão
dispostos a pagar.

De olho em histórias de cres-
cimento acelerado, os fundos de
private equity aumentaram o as-
sédio sobre as empresas nacio-
nais de varejo. Apenas a ameri-
cana Carlyle fechou neste ano a
compra do controle da rede de
lojas de brinquedos Ri Happy e
da To k & S t o k , varejista de móveis
e decoração.

Nesta semana, a G áv e a Investi -
mentos anunciou a compra de
uma participação na varejista de
óculos, relógios e acessórios Chil -
li Beans. Antes de fechar negócio
com a gestora fundada pelo ex-

presidente do Banco Central Ar-
mínio Fraga, a empresa chegou a
ser procurada por vários fundos.

De uma maneira geral, as fir-
mas de private equity se recu-
sam a participar de processos
conduzidos por bancos de inves-
timento e preferem ir atrás dos
próprios negócios, justamente
para evitar pagar um preço mais
alto. Mas os gestores estão com o
caixa cheio depois que levanta-
ram mais de US$ 12 bilhões nos
últimos dois anos para investir
em aquisições no país. (Colabo -
rou Vanessa Adachi)

Fu t e b o l Para “d e s e nv o l v i m e n t i s t a s ”,
Neymar é insumo gerador de riqueza

No Santos, os
“monetar istas”
opinam, mas
não comandam

DANIEL WAINSTEIN / VALOR

Luís Álvaro, presidente do Santos, reestruturou a gestão do clube com a KPMG e trabalha com “governança corporativa e sólida estrutura de marketing”

Letícia Casado
De Santos e São Paulo

O Santos Futebol Clube, até sex-
ta-feira, define se vende ou não o
jogador Paulo Henrique Ganso.
Mas a eventual saída do atleta,
uma das estrelas da história recen-
te do Santos, não altera os planos
da diretoria do clube, que passou
por uma reestruturação e conta
com executivos do mercado finan-
ceiro na administração. A meta é
aumentar a receita em 28% em
dois anos, para R$ 181 milhões.

Para isso, o clube pretende in-
vestir em produtos licenciados por
meio da estruturação de uma rede
de franquias, vender produtos em
lojas de artigos esportivos no exte-
rior e lançar um fundo de investi-
mentos em participações (FIP).

A receita prevista para 2012 é R$
141 milhões. Será menor do que a
de 2011, quando ficou em R$ 152
milhões. Mas o ano passado foi atí-
pico: o aumento de 62% sobre
2010 resultou da melhor campa-
nha do time em sua história recen-
te, quando ganhou o Campeonato

Fonte: ABEVD. *Só há dados regionais referentes a 2010. **Em 2011, o lucro médio brasileiro atualizado foi R$ 323,15
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Venda direta fatura R$ 50 bilhões no Brasil
Pe s q u i s a
Adriana Meyge
De São Paulo

O setor de venda direta, lidera-
do por Natura e Av o n , movimen-
tou R$ 50 bilhões no Brasil em
2011. O número foi levantado
em estudo inédito encomenda-
do pela Associação Brasileira de
Empresas de Venda Direta
(ABEVD) à Fundação Getúlio Var-
gas (FGV). Com esse montante, o
Brasil deve subir no ranking dos
maiores mercados do mundo, no
qual hoje ocupa a quinta coloca-
ção, atrás de Estados Unidos, Ja-
pão, China e Coreia.

“O mercado era muito maior do
que a gente estimava”, diz Rodolfo
Guttilla, presidente da ABEVD. É

quase o dobro do faturamento de
R$ 27,2 bilhões divulgado pela en-
tidade em abril. A diferença é que
esse estudo envolveu uma pequisa
de campo para contabilizar tam-
bém as empresas do setor que não
são credenciadas à associação.

O levantamento apontou a
existência de mais de cem em-
presas de venda direta e quase
4,2 milhões de revendedores no
Brasil. São 1,3 milhão de pessoas
a mais do que a associação co-
nhecia. Guttilla estima que 90%
do setor no Brasil atue no seg-
mento de cosméticos.

O lucro médio mensal por re-
vendedor era de R$ 303,43 em
2010 e aumentou para R$ 323,15
no ano passado. Os dados regio-
nais disponíveis, referentes a 2010,
mostram que a maior média é veri-

ficada na região Norte (ver quadro
ao lado). Segundo Fernando Blu-
menschein, coordenador de proje-
tos da FGV responsável pela pes-
quisa, essa realidade é explicada
pela menor competição, tanto no
modelo de venda direta como de
outras formas de varejo, e pela me-
nor quantidade de alternativas de
trabalho nessa região.

A renda dos revendedores com a

atividade (geralmente uma comis-
são de 30% sobre o valor do produ-
to ao consumidor) totalizou
R$ 10,6 bilhões no ano passado. De
acordo com o estudo, 43% têm na
venda direta sua única fonte de re-
muneração e 52% trabalham so-
mente com uma empresa do setor.

Foram feitas 2.350 entrevistas
por telefone em 11 Estados de to-
das as regiões do país.

Paulista, a Taça Libertadores e ficou
em segundo lugar no Mundial da
Fifa, perdendo para o Barcelona.

Em parceria com a KPMG, o clu-
be reestruturou seu organograma
com profissionais do mercado,
“que precisam bater metas e po-
dem ser demitidos”, diz o presi-
dente do Santos, Luís Álvaro de
Oliveira Ribeiro. Sua gestão termi-
na em 2014. Ele está no segundo
mandato de dois anos. Neste tem-
po, mudou o estatuto do clube e
criou um comitê gestor composto
por executivos do setor financeiro
como Álvaro de Souza, ex-presi-
dente do Citibank no Brasil e
Eduardo Vassimon, ex- vice-presi-
dente do Itaú.

O comitê, conta Luís Álvaro, se
divide basicamente em dois gru-
pos — os “monetaristas” e os “de -
s e nv o l v i m e n t i s t a s ”  — e as discus-
sões sobre vender ou não os joga-
dores são longas. O comitê discute
as propostas feitas por outros clu-
bes (como o espanhol Barcelona)
para vender jogadores, como as
feitas pelo Neymar. Neste caso, os
“monetaristas” apoiavam a venda

para zerar dívidas e deixar saldo
positivo no caixa. Já os “desenvolvi -
mentistas”, grupo do qual ele faz
parte, era contra perder Neymar,
“um insumo de geração de rique-
z a”. Este grupo, durante meses nes-
te ano, discutiu a venda de Ganso.

Luís Álvaro diz que trabalha um
projeto “moderno de gestão, go-
vernança corporativa e sólida es-
trutura de marketing” no clube,
aplicando sua experiência nos
mercados imobiliários e financei-
ro — fundou a consultoria imobi-
liária A d v i s e r, trabalhou no Banes-
pa e teve rápida passagem pela di-
retoria administrativa do Banco
Central em 1988.

Até 2014, o Santos pretende
conquistar 2 milhões de novos tor-
cedores e aumentar em 15% a tor-
cida fora do Estado de São Paulo.
Segundo Luís Álvaro, o time tem
12 milhões de torcedores. A base
de sócio-torcedor, que paga men-
salidade em troca de benefícios na
compra de ingressos, deve passar
de 52 mil para 100 mil. O aumento
do interesse do público pelo time
já permitiu ao clube negociar os

direitos de transmissão dos jogos
na TV por valor 31% maior este
ano, em relação a 2011.

Neymar é peça fundamental no
planejamento estratégico do San-
tos; é a principal arma do time pa-
ra atrair torcedores e fazer ações de
marketing como os contratos com
S a n t a n d e r, C l a r o, Vo l k s w a g e n e
Unilever — em todos, o clube leva
porcentagem. Luís Álvaro minimi-
za a dependência pelo jogador e
diz investir em atletas da base para
descobrir novos talentos. “A base
do Santos talvez seja o foco mais
importante do nosso investimento
e da nossa atenção.”

Outra alternativa para renovar o
elenco é comprar atletas com ver-
ba proveniente de um fundo que
está em fase final de estruturação e
em breve deve ser subscrito na Co-
missão de Valores Mobiliários
(CVM). O fundo de investimentos
em participações Terceira Estrela,
será destinado a investidores qua-
lificados (com mais de R$ 300 mil
em aplicações) e vai investir majo-
ritariamente em renda variável.

O sistema segue o esquema da

Teisa, empresa formada em 2010
por 30 investidores santistas para
comprar participações em contra-
tos de atletas. A Teisa tem, por
exemplo, 20% dos direitos econô-
micos do Arouca, 15% do Rafael e
5% do Neymar. As ações da Teisa
são subscritas só por santistas, têm
prazo de duração delimitado e vão
virar cotas do fundo.

Quando Luís Álvaro assumiu o
cargo, em dezembro de 2009, a dí-
vida total do Santos estava em R$
171 milhões, sendo R$ 80 milhões
do clube e R$ 91 milhões com a Ti-
memania (loteria criada em 2008
pelo o governo federal para gerar
receita para abater dívidas fiscais).
Atualmente está em R$ 166 mi-
lhões, sendo R$ 72 milhões do clu-
be e R$ 94,2 milhões com a loteria.
“A arrecadação da Timemania não
tem sido suficiente, e, por isso, a
correção da dívida foi superior ao
que foi arrecadado.” O plano é re-
duzir a dívida em 14% até 2014.

A receita com produtos licencia-
dos deve ser R$ 7 milhões em 2012
e R$ 12 milhões em 2014. A produ-
ção vai ser escoada na rede de fran-

quias que o clube está montando
— hoje os produtos são vendidos
em cinco lojas do Santos e pela in-
ternet. “Não tínhamos contrato de
loja franqueada, e a meta é chegar
a 30 em 2015. Assim, gero muscu-
latura para os licenciados”, diz Ar-
mênio Neto, gerente-executivo de
marketing do clube.

Outro caminho do clube é a in-
ternacionalização, começando pe-
la venda de camisas no exterior. No
começo deste ano, o Santos trocou
a Umbro pela Nike como fornece-
dora de material esportivo e deu o
primeiro passo para a internacio-
nalizar a marca. Luís Álvaro diz
que, quando o clube foi ao Japão
disputar o Mundial da Fifa em de-
zembro, percebeu que as lojas ti-
nham camisa do Barcelona com o
nome de Lionel Messi “em todo lu-
gar, mas não dava para achar cami-
sa do Santos com o Neymar”.

“China, Japão, EUA: estamos
agora com um ‘player ’ global”, diz
Luís Álvaro, referindo-se à Nike. No
começo de 2013, o Santos vai ven-
der camisas nesses mercados e em
aeroportos brasileiros.
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Companhia Brasileira de Distribuição
CNPJ/MF nº 47.508.411/0001-56 – NIRE 35.300.089.901

Ata da Assembleia Geral de Debenturistas da 8ª Emissão Pública de Debêntures,
realizada no dia 3 de agosto de 2012

Data, Horário e Local: 3 de agosto de 2012, às 10:00 horas, na sede da Companhia Brasileira de Distribuição,
na Av. Brigadeiro Luís Antônio, nº 3.142, Cep: 01402-901, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
Convocação: Dispensada, tendo em vista a presença da totalidade dos debenturistas da 8ª Emissão de
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, da Companhia
Brasileira de Distribuição (“Emissão” e “Emissora”, respectivamente), conforme faculta a Lei nº 6.404/76, em
seus artigos 71, §2º, e 124, §4º. Composição da Mesa: Sr. Herick Hommel Santa Cruz Barbosa - Presidente;
e Sra. Maria Carolina Vieira Abrantes - Secretária. Presença: (i) Debenturistas representando 100% (cem
por cento) das debêntures em circulação da Emissão; (ii) representantes da Oliveira Trust DTVM S.A., na
qualidade de Agente Fiduciário da Emissão; e (iii) representantes da Emissora. Ordem do Dia: Deliberar sobre
a alteração da definição do EBITDA Consolidado disposta no item 4.11.1.1 da Cláusula Quarta da Escritura
de Emissão, e o consequente aditamento da Escritura de Emissão. Abertura dos Trabalhos: Inicialmente, o
representante do Agente Fiduciário verificou os pressupostos de quórum e convocação, declarando instalada a
presente Assembleia com a presença de Debenturistas representando 100% (cem por cento) das Debêntures
em circulação da 8ª Emissão. Após a leitura da Ordem do Dia, o representante do Agente Fiduciário, propôs
aos presentes que elegessem um presidente para conduzir os trabalhos e um secretário para, dentre outras
providências, lavrar a presente ata. Assim a unanimidade dos Debenturistas elegeu o Sr. Herick Hommel Santa
Cruz Barbosa para presidir os trabalhos e a Sra. Maria Carolina Vieira Abrantes para secretariá-la. Deliberação
(tomada por unanimidade de votos): Os Debenturistas aprovaram, sem qualquer ressalva, o aditamento da
Escritura de Emissão, para alterar a definição do EBITDA Consolidado disposta no item 4.11.1.1 da Cláusula
Quarta da Escritura de Emissão, o qual passa a vigorar com a seguinte redação: “4.11.1.1. Para fins do disposto
na alínea (n) do item 4.11.1. acima, entende-se por: (a) “Dívida Líquida Consolidada” a dívida total da Emissora
(empréstimos e financiamentos de curto e de longo prazo, incluindo debêntures e notas promissórias), subtraída
do valor das disponibilidades do caixa e do valor dos créditos a receber oriundos de vendas com cartões de
crédito, vale-alimentação e outros; e (b) “EBITDA Consolidado”, o lucro bruto deduzido de despesas com
vendas e das despesas gerais e administrativas, líquidas de depreciação e amortizações, ao longo dos últimos
4 (quatro) trimestres cobertos pelas mais recentes demonstrações financeiras consolidadas disponíveis pela
Emissora, elaboradas segundo os princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil.” Cumpre ressaltar que a
nova definição será utilizada a partir do 3º trimestre de 2012, encerrado em 30 de setembro de 2012, sendo
certo que a Emissora deverá incluir nas notas explicativas de suas demonstrações financeiras a abertura de
depreciação e amortização, explicitando a natureza e o valor da diferença apresentada entre a Demonstração
do Resultado do Exercício e o Demonstrativo dos Fluxos de Caixa. Os termos utilizados, mas não definidos
nesta Assembleia, terão o significado a eles atribuído na Escritura de Emissão. Os debenturistas desde já
autorizam o Agente Fiduciário a celebrar aditamento à Escritura de Emissão, juntamente com a Emissora, a fim
de refletir os assuntos ora deliberados. Encerramento: Lida e aprovada, foi a ata assinada pelos integrantes da
mesa, por todos os Debenturistas presentes e pelo Agente Fiduciário. São Paulo, 3 de agosto de 2012. Herick
Hommel Santa Cruz Barbosa - Presidente; Maria Carolina Vieira Abrantes - Secretária. Emissora: Companhia
Brasileira de Distribuição. Agente Fiduciário: Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
S.A. Debenturistas: Banco do Brasil S.A., BB Atacado Misto FI Renda Fixa Crédito Privado, BB Renda Fixa
LP Crédito Privado Estratégia 9 Fundo de Investimento, BB Institucional FI Renda Fixa, BB Top RF Arrojado
FI Renda Fixa Longo Prazo, BB Top Crédito Privado FI Renda Fixa Longo Prazo, BB Top DI FI Referenciado
DI Longo Prazo, BB Top RF Moderado FI Renda Fixa LP, BB Top RF Tradicional FI Renda Fixa Longo Prazo.
JUCESP nº 397.682/12-8, em 13/09/2012. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 20 set. 2012, Empresas, p. B4.




