
O presidente do Santos Futebol Clube, Luis 
Alvaro de Oliveira Ribeiro, ou Laor na sigla 
adotada pela crônica esportiva, acredita ser 
um homem de sorte. É ver para crer. Então, 
veja só. No dia 8 de julho de 2003, quando 

ainda sonhava ser presidente do Santos, enfartou em casa. 
“Na hora eu senti uma pressão esquisita”, relembra. Leva-
do às pressas para o hospital Albert Einstein, em São Paulo, 
passou por angioplastia e pôs dois stents. Quando já res-
pirava aliviado, às 19h do dia seguinte, teve quatro paradas 
cardíacas enquanto conversava com seu médico, Mauricio 
Wajgarten. Seria o último suspiro de Laor, se ele não fosse 
um homem de sorte. “Era o melhor lugar do mundo para ter 
paradas cardíacas. Na UTI do Einstein, conversando com o 
médico de plantão. Pode?”, sorri o falante cartola.

Claro que pode. Pode inclusive ser uma daquelas coinci-
dências, mas não duvide da sorte de Laor. Vide o bilhete que 
ele colocou na urna do Shopping Iguatemi alguns anos atrás 
e lhe rendeu uma viagem a Londres para ver Os Três Teno-
res. Sem falar no cruzeiro pelo Caribe que ele arrematou 
com uma frase de efeito em promoção da Royal Caribbean. 
Fato: Laor voou e navegou por conta da sorte. Mas, quando o 
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engatinha no Brasil, mas o Santos, com 
a faca (Neymar) e o queijo (Mundial 
Interclubes) na mão, tem a chance de 
virar modelo no assunto. Conseguirá? 
Só o tempo e os títulos irão dizer  
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assunto é Santos, tudo ele credita ao bom trabalho, à “gestão 
profissional” do clube. Vá lá, nem tudo. Aquilo que é negati-
vo, para ele, é herança da gestão passada, do ex-presidente 
santista Marcelo Teixeira entre 2000 e 2009.

Exemplo: quando Laor entrou no gramado da Vila Belmi-
ro para as fotos que ilustram esta reportagem, abriram-se os 
sprinklers que irrigam o campo. O presidente santista saiu 
ileso, mas Rubinho, supervisor administrativo do futebol fe-
minino do Santos, gritou lá de cima da arquibancada: “Cui-
dado aí, presidente, isso é coisa do Marcelo Teixeira para 
estragar as fotos!”. Laor apenas sorriu. 

A disputa com o antecessor e a polarização política têm 
explicação. Ser presidente do Santos é, hoje, administrar 
uma fábrica de dinheiro, turbinada por licenciamentos e 
franquias como a Meninos da Vila, de escolinhas de futebol. 
São 55 escolas hoje, sendo cinco no exterior. Só com a Me-
ninos da Vila, o clube faturou R$ 1,5 milhão nos últimos 18 
meses. Fora três ou quatro novos talentos que foram garim-
pados entre os alunos e que estão nas categorias de base. No 
longo prazo, esses jovens podem virar uma fonte de lucro 
ainda maior, se seguirem o exemplo de Neymar e Ganso.

E o cartola deve se perpetuar à frente do clube e desses 

negócios caso levante mais um caneco. Já vieram dois Pau-
lista, a Copa do Brasil e a Libertadores. Só falta o Mundial, 
o sonhado tri-mundial, para coroar sua aventura à frente do 
alvinegro praiano. Se, depois de uma eventual vitória sobre 
o Barcelona de Lionel Messi (que sofrimento!), o cartola vai 
buscar a reeleição? “Não sei. Preciso consultar minha famí-
lia”, responde, muito mais para o sim do que para o não.

APOSTA NA TERCEIRA ESTRELA
O Santos ostenta duas estrelas do bi-mundial, de 1962 e 

1963. A terceira, de tão simbólica que é, tornou-se nome da 
empresa que um grupo de empresários ligados a Laor admi-
nistra. A Terceira Estrela Investimentos S.A., ou Teisa, com 
capital de mais de R$ 15 milhões, é dona de 20% do passe de 
Elano, 20% do passe de Arouca, 20% do passe de Henrique 
e 5% do valiosíssimo passe do craque Neymar. Quem com-
prou? Santistas ilustres, executivos e banqueiros, que se 
reúnem religiosamente todas as segundas-feiras, às 7h30 da 
manhã, na sede de uma grande empresa na capital paulista. 
Mas compraram esses atletas com que dinheiro? Pagaram, 
garantem, do próprio bolso. Os sócios da Teisa são Álvaro 
de Souza, ex-presidente do Citibank; Álvaro Simões, pre-
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Dono de uma consultoria 
financeira, a Adviser, 
que afirma ter deixado 
em segundo plano, o 
cartola toca o dia a dia 
do clube. Nas fotos 
acima e abaixo, a sala 
dele. Ao lado, o vestiário 
do time principal

sidente da incorporadora Viver; Antonio Fadiga, 
CEO da Fischer; Eduardo Vassimon, do conselho 
de administração do Itaú; José Berenguer Neto, vi-
ce-presidente do Santander; Walter Schalka, presi-
dente da Votorantim Cimentos; e o advogado Luiz 
Eduardo Monteiro Lucas de Lima. Todos têm zero 
experiência em futebol, mas estão determinados a 
espantar a especulação sobre os atletas do clube – e, 
claro, faturar com a paixão pelo Peixe. É a bandeira 
da “governança corporativa” que Laor alardeou ao 
ser eleito em 2009.

“O Santos indica o jogador que quer e ela (Teisa) 
compra um percentual do valor dos direitos eco-
nômicos do atleta. Tudo aquilo que exceder a re-
muneração de praxe de mercado é partilhado com 
o Santos”, diz o cartola, distante da Teisa apenas 
no papel. “A empresa é, aí sim, parceira. Não ganha 
sozinha, compartilha. Isso a gente considera justo”, 
afirma. “A Teisa é composta por santistas que deci-
diram aportar seus próprios recursos para ajudar o 
clube a contratar e/ou manter seus principais talen-
tos”, sublinha a empresa, em nota oficial. Somente 
os 5% do passe do Neymar estão avaliados em 5 mi-
lhões de euros, valor que pode se multiplicar depois 
do encontro com Messi no Mundial (isso se Ney-
mar não for vendido antes  – até o fechamento desta 
edição o destino dele era incerto).  

Laor prometia, para o segundo semestre do 
ano passado, encaminhar à Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM) um pedido para transformar 
o modelo da Teisa em um fundo de investimento 
aberto ao mercado, o que não ocorreu. De acordo 
com o clube, foi preciso aprovar um novo estatu-
to, que oferecesse garantias ao investidor, antes 
de levar o projeto adiante. O novo estatuto ficou 
pronto em abril, e a previsão é de que os trâmites 
junto à CVM comecem ainda este mês.

A arquitetura financeira da Teisa é objeto de or-
gulho para Laor. Pudera, o cartola foi diretor do 
Banespa e do Banco Central, além de ter ostentado 
o cargo de chefe de gabinete do ex-ministro da Fa-
zenda Bresser Pereira. O santista não esconde que 
usou o cargo a favor do time na década de 1980. 
“Precisávamos da liberação do (goleiro uruguaio) 
Rodolfo Rodríguez para uma partida. O visto dele 
estava vencido. Eu liguei para o Paulo Brossard, 
que era ministro da Justiça, e consegui a liberação 
dele”, relembra. 

Dono de uma consultoria financeira, a Adviser, 
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que afirma ter deixado em segundo plano, Laor toca o dia 
a dia do clube. Recentemente, alugou apartamento de três 
quartos em Santos, onde mora sozinho (está separado) e 
recebe visitas das filhas. São seis ao todo, todas mulheres. 
“Meu único filho homem é o Santos”, brinca.

CIRCULANDO COM TEIXEIRA
Tudo certo no campo empresarial, apesar dos litígios 

com o empresariado de atletas (especificamente com a DIS, 
que agencia Paulo Henrique Ganso), o cartola opera para-
lelamente no campo político. A aproximação com Ricardo 
Teixeira, presidente da Confederação Brasileira de Futebol 
(CBF), foi “natural”, conta. “Ele veio da área financeira tam-
bém. E acho que nos respeitamos mutuamente. E essa pos-
tura de eu não pedir nada, de não pedir dinheiro emprestado, 
ele deve ter registrado com simpatia”, afirma Laor. Não por 
menos, a CBF tem garantido alguns dividendos ao Santos. 

O presidente santista, por exemplo, já foi chefe da delega-
ção da seleção brasileira em um amistoso nos Estados Uni-
dos. “Acho que me comportei com dignidade. Assisti ao jogo 
ao lado do (Henry) Kissinger (ex-secretário de Estado dos 
EUA), do Pelé e do Ricardo Teixeira. E acho que tenho drive 
para conversar com qualquer um deles sem me sentir inti-
midado”, relembra o cartola, confiante. Isso sem falar nos 
seis títulos santistas da década de 1960, que a CBF reconhe-
ceu depois do lobby de Laor. 

ENQUANTO ISSO, NA OPOSIÇÃO...
Marcelo Teixeira, antecessor na presidência santista, 

acompanha o time sentado em sua cadeira de reitor da Uni-

versidade Santa Cecília, em Santos, de propriedade da famí-
lia dele. Balizado por pelo menos uma dezena de imagens de 
santos, na mesa do escritório e na parede de sua sala, reivin-
dica sua parte no sucesso do clube, principalmente pelo sur-
gimento de Neymar e Ganso. “Quero ver o Luis Alvaro ser 
reeleito e terminar seu trabalho”, afirma Teixeira. “Quero 
ver se ele consegue fazer tudo o que prometeu pelo clube.”

O Santos tem hoje uma dívida de cerca de R$ 30 milhões 
com Teixeira, que avalizou um empréstimo do Banco Safra 
para o clube durante sua gestão. Laor estremece só de falar 
no assunto. Não aceitou pagar e o caso foi parar na Justiça. 
Teixeira rebate: “Eles diziam que o Marcelo Teixeira tinha 
colocado dinheiro para ter lucro. Eu nunca cobrei um centa-
vo do Santos em juros e correções. Nunca. Nosso amor pelo 
Santos é muito maior”, conta. 

Teixeira diz não ter “opinião formada” sobre a Teisa.  Mas 
Carlos Miguel Aidar, que advogou para ele em sua gestão, 
não poupa críticas à empresa. “O Santos vende por ninharia 
os direitos dos atletas para essa empresa para não ter lucro e 
não pagar o Marcelo Teixeira”, afirmou. “Não é ilegal, nem 
imoral. É amoral. Você está usando o clube para ganhar di-
nheiro para você”, dispara. “Essa mobilização (dos empre-
sários) já deu inequívocos resultados, como a multiplicação 
por três da receita com patrocínios e marketing, a duplica-
ção das arrecadações em jogos oficiais do clube, o equilíbrio 
financeiro do ponto de vista operacional”, explica a empresa 
por meio de nota. 

Pano para manga ainda tem para esse bate-boca. O que 
será do Santos a longo prazo? Só o tempo e (eventuais) tí-
tulos irão dizer.    n

“Meu único 
filho homem 
é o Santos”, diz 
Luis Alvaro de 
Oliveira Ribeiro


