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A Kalunga
cresce de
olho em um
comprador

Fernando Scheller

A rede de material de escritório e
informática Kalunga está cres-
cendo a passos largos. A empre-
sa, que faturou R$ 1,1 bilhão com
83 lojas em 2011, pretende fechar
2012 com mais de cem pontos de
venda e expansão de 20% na re-
ceita em relação ao ano passado.
Os investimentos têm o objetivo
de ampliar a influência da marca
fora de São Paulo e, segundo fon-
tes ouvidas pelo Estado, ajudam
na intenção dos sócios, os ir-
mãos Paulo e Roberto Garcia, de
aumentar o valor de venda do ne-
gócio.

No ano passado, auxiliados pe-
lo banco Credit Agricole, os ir-
mãos apresentaram a rede para
pelo menos cinco fundos de pri-
vate equity e um investidor estra-
tégico (a americana Staples). As
negociações não foram adiante
especialmente por causa do que-
sito preço. Os fundos estariam
dispostos a pagar o equivalente a
sete ou oito vezes o Ebitda da
empresa (algo entre R$ 700 mi-
lhões e R$ 800 milhões). Os só-
cios, porém, não teriam se mos-
trado dispostos a aceitar menos
de R$ 1 bilhão pela Kalunga, fun-
dada pelo pai, o comerciante Da-
mião Garcia, em 1972.

Apesar das divergências sobre
o valor, fundos de private equity
e empresas internacionais enu-
meram qualidades na operação
da Kalunga. A companhia cresce
rapidamente e é líder isolada em
seu segmento. A estrutura da
operação é considerada enxuta –
as lojas são no formato autosser-
viço, o que reduz o gasto com
mão de obra. A margem é relati-
vamente alta (está pouco abaixo
de 10%) e o sistema de vendas
pela internet e por telefone, que
responde por quase 15% das re-
ceitas totais, está azeitado. Além
disso, 65% do faturamento da re-
de vêm de clientes corporativos,
que muitas vezes têm contratos
de longo prazo com a empresa.

Do lado da Kalunga, a vontade
de vender o negócio persiste.
Quem já conversou com a empre-
sa, no entanto, diz que outra exi-
gência dos irmãos Garcia se pro-
vou difícil de cumprir. Segundo
fontes, enquanto um deles que-
ria permanecer no negócio, o ou-
tro pretendia sair, mas não admi-
tia perder na divisão do paga-
mento. Um potencial investidor
na afirmou preferir que ambos
saiam da gestão caso uma nova
rodada de negociações se inicie.
Por causa das conversas infrutí-
feras do passado, pelo menos
um dos fundos teria a disposição
de oferecer uma proposta ao esti-
lo “pegar ou largar”, segundo

afirmaram pessoas envolvidas
no negócio.

O Estado procurou conver-
sar com os sócios sobre o proces-
so de venda. Mas a assessoria de
imprensa da Kalunga informou
que os empresários não concede-
riam entrevistas por causa da re-
cente prisão de um ladrão que
havia praticado sucessivos assal-
tos a várias lojas da rede. A repor-
tagem conseguiu conversar rapi-
damente pelo telefone com Pau-
lo Garcia. “Se alguém aparecer
com o dinheiro, eu vendo”, limi-
tou-se a dizer, sugerindo uma en-
trevista na semana seguinte, o
que também não ocorreu.

Paralelamente às movimenta-
ções para a venda, a Kalunga vem
expandindo seus domínios para

fora de São Paulo. A rede já tem
12 lojas no Rio de Janeiro, está
presente em polos regionais do
Sul (Curitiba, Blumenau, Londri-
na, Porto Alegre e Joinville, por
exemplo) e busca ampliar sua
atuação nos principais merca-
dos do interior paulista e capi-
tais do Nordeste e do Centro-
Oeste, segundo Hoslei Pimenta,
diretor comercial da empresa. O
executivo afirma que a meta é
evoluir para uma atuação nacio-
nal. “Vamos ocupando os espa-
ços vazios”, afirma.

Única. Embora navegue pratica-
mente sozinha no varejo de ma-
terial para escritório – um merca-
do que tem expansão garantida à
medida que novas empresas che-

gam ao País –, especialistas pon-
deram que se trata de um setor
relativamente limitado, em que
as perspectivas de faturamento
não se comparam com o de far-
mácias ou o de brinquedos, am-
bos alvos de aquisições recen-
tes. Por isso, os fundos não estão
dispostos a pagar o valor pedido
pelos sócios. “É uma boa empre-
sa, mas não é tão boa quanto eles
pensam”, afirma uma fonte que
já participou de conversas com
os empresários.

Parte do interesse na Kalunga
reside no fato de ela não ter con-
corrência direta, afirma o repre-
sentante de um fundo de private
equity disposto a negociar com a
companhia dentro de limites de
preço mais razoáveis. Não existe

um varejo organizado de mate-
riais de escritório no Brasil – a
maior parte desse mercado ain-
da está nas mãos das papelarias
de pequeno porte, de acordo
com Eduardo Seixas, diretor da
consultoria Alvarez & Marsal. “É
um mercado muito fragmenta-
do. Há espaço para consolidação
e para o surgimento de outro con-
corrente.”

Enquanto no Brasil a líder do
segmento fatura pouco mais de
R$ 1 bilhão, nos Estados Unidos
a situação é bem diversa. As três
primeiras colocadas no ranking
do setor – a Staples, a Office De-
pot e a Office Max – concentram
receitas de quase US$ 45 bilhões.
“Lá, os supermercados também
têm um mix bem mais variado
de papelaria e são concorrentes
mais fortes”, explica o diretor da
Alvarez & Marsal.

A Kalunga não é uma opera-
ção clássica de varejo, na opinião
de Alberto Sorrentino, sócio da
consultoria GS&MD – Gouvêa
de Souza. “As lojas têm o estilo
atacarejo. Não é de interesse da
empresa vender produtos fracio-
nados, a não ser no período de
volta às aulas. As limitações de
quantidade são mais rígidas do
que nos atacarejos de alimentos,
como o Atacadão”, explica. O es-
pecialista ressalta também que o
domínio da rede ainda é restrito
a São Paulo, apesar do recente
movimento de expansão. “Mas a
empresa tem um ativo imobiliá-
rio interessante, com pontos
muito bem localizados.”

Rede chega a cem
lojas e busca atuação
nacional, estratégia
que pode ajudar a
aumentar o valor de
venda do negócio

1.
Domínio de mercado.
O mercado de material
de escritório é pulveriza-
do no País, com predo-
minância das papelarias

de pequeno porte. Há espaço
para o surgimento de uma nova
rede.

2.Atuação nacional. A
Kalunga ainda é basi-
camente uma empre-
sa paulista. Agora,

tenta preencher os “espaços
vazios” em outros Estados.

3.Valor de venda. Se
conquistar maior
presença pelo Brasil e
elevar sua margem

Ebitda, consequentemente a
empresa passará a valer mais.
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Inspetor do Waypoint Real Esta-
te Group, Alan Hladik leva cerca
de 20 minutos para ir de uma ca-
sa a outra, examinando o estado
dos armários da cozinha ou se
telhas estão faltando. Essa rapi-
dez é necessária para satisfazer o
apetite da Waypoint. A empresa,
que já adquiriu cerca de 1,2 mil
imóveis desde 2008 e agora vem
comprando em torno de sete por
dia, é novata num setor de negó-
cios que investidores abastados
apostam que vai decolar.

Com os preços dos imóveis
cerca de 33% mais baixos do que
nos anos de pico, os grandes in-
vestidores estão salivando dian-
te da chance de comprar talvez
milhares de casas com enormes
descontos para depois alugá-las.
Ninguém jamais tentou isso nu-
ma escala tão grande e os críti-
cos temem que esses novos in-
vestidores poderão ter enormes
problemas para administrar
grandes portfólios de casas alu-
gadas. Mas esses novos investi-
dores acham que a renda da loca-
ção pode dar retornos bem supe-
riores ao de títulos do Tesouro
ou de ações.

Este ano a Waypoint firmou
um contrato de US$ 400 mi-
lhões com a GI Partners, empre-
sa de private equity do Vale do
Silício. A companhia planeja ad-
quirir de 10 mil a 15 mil casas até

o fim de 2013, segundo Gary Beas-
ley, diretor da Waypoint. Outros
grandes investidores de private
equity – como a Colony Capital,
GTIS Partners e Oaktree Capital
– também investiram milhões
nesse novo mercado.

‘Fábrica’. Os executivos da
Waypoint afirmam que conse-
guem administrar grandes volu-
mes porque desenvolveram sis-
temas de computador que os aju-
dam a tomar decisões de compra
com rapidez e a gerenciar refor-
mas e aluguéis. “Temos que tra-
tar as operações como se fossem
uma fábrica e criar uma linha de
produção”, disse Colin Wiel, co-
fundador da Waypoint. Hladik,
um dos sete inspetores traba-
lhando em tempo integral na
Waypoint, é mais uma engrena-
gem nessa linha de produção.

Numa manhã recente, ele ins-
pecionou uma casa de três quar-
tos a cerca de 90 quilômetros de
Los Angeles, uma das áreas mais
atingidas pelas execuções hipo-
tecárias desde do estouro da bo-
lha imobiliária, após a crise de
2008. Anotou que as peças do la-
vabo estavam velhas, o carpete
do quarto em péssimo estado e
que havia um buraco na parede.
Inseriu estes detalhes num pro-
grama de seu iPad. O software
calculou um gasto de US$ 25 mil
para colocar a casa em ordem e
ser alugada.

Hladik reduziu o valor para
US$ 18,4 mil porque considerou
que o jardim estava em boas con-
dições. Transmitiu seu relatório
para a Waypoint, onde avaliado-
res usariam os cálculos para de-
terminar quanto pedir pela casa.

Os grandes investidores fo-

ram atraídos pelo que conside-
ram uma enorme oportunidade.
Existem quase 650 mil proprie-
dades cujas hipotecas foram exe-
cutadas judicialmente, de acor-
do com a Realty Trac. Há outras
710 mil em processo de execu-
ção judicial e, de acordo com a
Mortgage Bankers Association,
3,25 milhões de pessoas que fi-
nanciaram imóveis deixaram de
pagar seus empréstimos e cor-
rem o risco de perder suas casas.

Com tantas famílias que saí-
ram de suas casas por força de
uma execução hipotecária, a de-
manda por imóveis para locação

está aumentando. E aqueles que
podiam comprar uma residência
antes, agora não conseguem em-
préstimo. O número de proprie-
tários de imóveis caiu de 69,2%
da população, em 2004, para
66%, no fim de 2011, de acordo
com dados do censo.

A Waypoint, fundada por Co-
lin Wiel, ex-engenheiro da
Boeing e empreendedor no se-
tor de software, e Doug Brien, ex-
integrante da Liga Nacional de
Futebol, avalia cada compra
usando um algoritmo que calcu-
la a oferta máxima para cada pro-
priedade, levando em conta o

custo da reforma, o valor poten-
cial do aluguel e o retorno do in-
vestimento.

Leilão. Numa certa manhã, às
5h30, Joe Maehler, diretor regio-
nal do escritório da Waypoint no
Sul da Califórnia, entrou no com-
putador e examinou uma lista
com 70 propriedades objeto de
execução hipotecária que se-
riam leiloadas naquele dia.
Achou uma que o sistema da em-
presa havia avaliado em US$ 103
mil. Clicou num mapa e viu que
os aluguéis cobrados por casas
similares na região e a presença
de uma piscina no imóvel justifi-
cavam uma oferta maior.

O leiloeiro abriu a sessão com
lance inicial de US$ 114 mil.
Maeheler podia ir até US$ 130
mil. À medida que o leilão prosse-
guiu, o representante da
Waypoint falava ao telefone
com Maehler: “Permaneça nes-
se valor”, insistia ele, enquanto
os lances subiam de US$ 100 em
US$ 100. Enfim, Maehler levou a
casa por US$ 129.400.

O drama do colapso imobiliá-
rio – provocado em parte por in-
vestidores que adquiriram mui-
tos títulos lastreados em hipote-
cas podres – deixa alguns críti-
cos cautelosos quanto a esse no-
vo mercado. “Não acredito que
esses investidores que agora
veem a possibilidade de usar es-
sas casas para locação serão
mais responsáveis financeira-
mente ou vão responder às ne-
cessidades da comunidade”, afir-
mou Michael Johnson, profes-
sor de políticas públicas na Uni-
versidade de Massachusetts, em
Boston. /TRADUÇÃO DE TEREZINHA
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Nos EUA, a onda é o investimento em casas para locação

3 RAZÕES PARA...
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Expansão.
A Kalunga
prevê
crescer 20%
e faturar R$
1,36 bi ao
fim de 2012

HÉLVIO ROMERO/AE

O investimento
da Kalunga

Milhares de residências
que se desvalorizaram
com a crise atraem
empresas que querem
ganhar com aluguéis

Acelerado.
Hladik
calcula o
gasto na
reforma de
um imóvel
em 20
minutos
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 9 abr. 2012, Negócios, p. N3.




