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Para atender quem
trabalha em casa,
empresas do setor terão
de oferecer produtos e
serviços pesonalizados

Em Tóquio, a rede Itoya oferece
nada menos do que 11 andares
em que consumidores podem
escolher a caneta, o papel de car-
ta, o apontador e a lapiseira per-
feitos. É um movimento de so-
fisticação no consumo de pape-
laria que deverá ser visto tam-
bém por aqui, graças à prolifera-

ção dos home offices, segundo o
consultor Julio Takano, da KT
Soluções em Varejo.

Segundo ele, à medida que ca-
da pessoa precisa ter um canti-
nho em casa para trabalhar,
além de ter de carregar o escritó-
rio na bolsa durante viagens, a
personalização ganhará desta-
que. “O mix de produtos terá de
mudar, para atender àquela pes-
soa que prefere o mouse portá-
til, que cabe melhor na baga-
gem de mão”, explica.

A emergência dos home offices
já foi percebida pelo sócio-dire-
tor da Kalunga, Roberto Garcia.

Ele acredita que, à medida que o
trabalho em casa crescer, a ten-
dência será a migração para as
compras para a internet, com
entrega rápida.

Hoje, o site da Kalunga – que
também está disponível para
dispositivos móveis – represen-
ta 11% das vendas do grupo,
com receita de R$ 160 milhões
em 2013. “Na internet, as pes-
soas podem fazer a lista dos
itens que costumam comprar e
acessá-la constantemente.”

Com a meta de atender mais
rapidamente os pedidos feitos
pela web, a empresa pretende

construir um novo centro de
distribuição em Itaquaquecetu-
ba (região metropolitana de
São Paulo), que reforçará o tra-
balho do CD que já funciona no
município paulista de Barueri.

Para reforçar o conceito de

one-stop shop, em que todas as
necessidades de um escritório
de qualquer porte possam ser
satisfeitas por um só fornece-
dor, a Kalunga vai introduzir
um novo serviço em algumas de
suas lojas a partir do ano que
vem: as impressões.

A ideia é começar com itens
mais básicos, como cartões de
visita, catálogos e calendários,
mas a iniciativa poderá ser es-
tendida para banners e outros
materiais de divulgação mais
complexos, de acordo com Ro-
berto Garcia.

É uma tentativa da empresa
de abocanhar um mercado que,
a exemplo do que ocorria há al-
gum tempo com a papelaria, ain-
da é dominado pelas pequenas

gráficas. A Alphagraphics, que
funciona no sistema de fran-
quias e é uma das referências no
segmento, hoje contabiliza pou-
co mais de 20 lojas./F.S.

‘Home office’ sofistica mercado de papelaria
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Por que a Kalunga
resistiu ao assédio
dos gringos
Rede de material de escritório disse não a interessados como
os fundos Advent e Carlyle e a rede americana Office Depot

Fernando Scheller

Quem chega à sede da Kalun-
ga, varejista de material de es-
critório, na zona leste de São
Paulo, pode se surpreender
com as instalações modestas
– em um prédio industrial de-
corado com móveis simples –
de um negócio bilionário. A
varejista de material de escri-
tório foi um dos ativos mais
disputados pelos fundos de
private equity (que compram
participações em empresas)
nos últimos anos e mais do
que triplicou de tamanho na
última década.

Fontes que conhecem a Ka-
lunga de perto dizem que a lógi-
ca da família Garcia, dona do ne-
gócio, é de uma gestão esparta-
na e focada no essencial: rein-
vestimento do capital no negó-
cio e em treinamento. Entre ter
escritório chique e reformar as
lojas, a Kalunga sempre vai esco-
lher a segunda opção. É justa-
mente este tipo de raciocínio
que atraiu a atenção de poten-
ciais compradores como os fun-
dos Advent e Carlyle e a rede
americana de material de escri-
tório Office Depot.

Após exaustivas negociações

que se estenderam por mais de
dois anos, no entanto, a Kalun-
ga continuou na mão da família
Garcia – mais especificamente
dos irmãos Paulo e Roberto Gar-
cia, que comparam a participa-
ção dos outros irmãos no fim
dos anos 1990, quando parte da
família decidiu migrar para ou-
tros negócios, como a adminis-
tração de imóveis para locação.

Sozinhos, Paulo e Roberto op-
taram por abandonar a estraté-
gia original da Kalunga – que,
até 1996, era uma atacadista de
material de escritório com algu-
mas lojas – para investir de vez
no varejo. Na década seguinte,
eles modernizaram a rede, abri-
ram lojas fora de São Paulo, ini-
ciaram as vendas pela internet e
descobriram que a Kalunga po-
deria se posicionar como uma
“âncora” em shopping centers.

A ambição de crescer rapida-

mente, mas sem endividamen-
to, não mudou desde que o inte-
resse de sócios externos pela
empresa esfriou. Agora, a rede
está prestes a empreender uma
das maiores expansões de sua
história: vai abrir 40 lojas entre
2013 e 2014. Ao fim do ano que
vem, a empresa terá quase 140
unidades pelo País.

Para este ano, o sócio-diretor
da Kalunga, Roberto Garcia, pre-
vê um faturamento de R$ 1,5 bi-
lhão, mais do que o triplo dos
R$ 427 milhões registrados há
dez anos. A Kalunga – que era
uma marca essencialmente pau-
listana – se espalhou por oito
Estados e pelo Distrito Federal.
Os principais focos da expan-
são geográfica foram o interior
paulista, onde já foram abertas
39 unidades, e o Rio de Janeiro,
que tem 20 lojas.

Mesmo sem a ajuda de um só-
cio para empreender uma ex-
pansão vertiginosa, a Kalunga
conseguiu atingir uma posição
invejável no mercado: virou a
única referência de grande por-
te em sua categoria. “A capilari-
dade da empresa é grande, eles
estão praticamente sozinhos”,
diz o consultor Julio Takano, da
KT Soluções em Varejo. “Eles

transformaram a cara de um
mercado antes dominado por
papelarias e armarinhos de pe-
queno porte.”

Dura negociação. Quem nego-
ciou diretamente com os ir-
mãos diz que o negócio não saiu
porque Roberto, que comanda
o dia a dia da empresa, não esta-
va disposto a entregar a gestão
da Kalunga para um terceiro –
mesmo que recebesse muito di-
nheiro para “passar o bastão”.
Paulo, que fica com a área de
marketing, estaria mais dispos-
to a abrir mão do controle, se-
gundo fonte de mercado.

“Eles se dão bem, mas têm fo-
cos diferentes. O Paulo está em
outra, quer mais é cuidar do Co-
rinthians”, diz o executivo de
um fundo de investimento. O
sócio da Kalunga já foi diretor e
candidatou-se três vezes à presi-
dência do clube, sem sucesso.
No fim das contas, a vontade de
Roberto acabou prevalecendo.

Como se diz no futebol,o dire-
tor-geral da Kalunga não estava
pronto para ser jogado para es-
canteio – e deixou isso bem cla-
ro aos que bateram à sua porta.
“Ter sócios externos significa
ser comandado. Esse negócio

sempre deu certo e de repente
gente de fora queria mandar”,
lembra Roberto, em entrevista
ao Estado. “Não nasci para ser
rainha da Inglaterra”, diz, em re-
ferência às propostas que geral-
mente o relegavam a uma posi-
ção de “guru” no Conselho de
Administração.

Caso decidissem entregar o
negócio, no entanto, os irmãos
Garcia sairiam com os bolsos
cheios. Um gestor de fundo cal-
cula que, considerado o porte
atual da empresa, a Kalunga se-
ria vendida por algo entre R$ 1
bilhão e R$ 1,2 bilhão.

O que causou a admiração de
fundos de private equity e de
concorrentes internacionais é
o fato de a empresa conseguir
manter um bom ritmo de cresci-
mento, sem recorrer a um alto
endividamento, mesmo partici-
pando de um mercado de mar-
gens baixas, que giram em tor-
no de 6% a 7%. Lápis, borrachas,
fitas adesivas e folhas de sulfite
são “commodities” – produtos
em que é muito difícil o varejis-
ta praticar sobrepreço em rela-
ção à concorrência. Por isso, a
opção da Kalunga por ganhar
no volume fez a diferença.

A prova de que não é fácil ven-

cer no segmento é o caso da
americana Office Max, que
abriu lojas em São Paulo no fim
dos anos 1990, em parceria com
um grupo de sócios locais lidera-
do por Eduardo Musa, ex-dono
da fabricante de bicicletas Ca-
loi. As unidades foram fechadas
em cerca de dois anos.

Apesar de manter as contas na
ponta do lápis, algumas deci-
sões da Kalunga foram tomadas
na base da emoção. O patrocínio
ao time do Corinthians, de 1981
e 1995, muito antes da “moda”
da associação de marcas a times
específicos, foi um desses casos.
A escolha apaixonada de inves-
tirno clubecausoureações nega-
tivas. “Tivemos caminhões ape-
drejados. As malas diretas eram
devolvidas com mensagens co-
mo: ‘Vai vender para corintia-
no’”, conta Roberto.

Mas especialistas em marke-
ting dizem que foi uma tacada
de mestre. “O patrocínio ao Co-
rinthians deu visibilidade nacio-
nal à marca a ponto de as pes-
soas de fora de São Paulo sabe-
rem o que ela era”, explica Jai-
me Troiano, presidente do Gru-
po Troiano de Branding. “É um
caso simbólico na área de mar-
keting.”

A evolução
da Kalunga
desde 1972

Distribuição. Web concentra 11% das vendas da Kalunga

Ritmo próprio. Assediado por fundos de private equity e redes internacionais, Roberto Garcia, da Kalunga, abrirá 40 lojas em dois anos mesmo sem vender uma fatia do negócio

● Teve namoro?
A Kalunga nega negociações
com a americana Staples, embo-
ra confirme conversas com a Offi-
ce Depot. Fontes, no entanto, di-
zem que a Staples seria a “sócia
ideal” para a brasileira.

● Rede

● Análises

● Início
Fundada como uma pequena pa-
pelaria por Damião Garcia (foto),
em 1972, a Kalunga aos poucos
se transformou em uma atacadis-
ta de material de escritório.

● Marketing
A empresa se tornou conhecida,
nos anos 80 e 90, como a patroci-
nadora do Corinthians. Executi-
vos da empresa participaram da
direção do clube.

● Expansão
Desde o fim dos anos 90, a com-
panhia decidiu trocar o atacado
pelo varejo: ampliou o mix de
produtos e começou a abrir lo-
jas fora de São Paulo.

109
é o número atual de lojas da
Kalunga; a maior concentração
é no Estado de São Paulo, que
tem 76 unidades

“O patrocínio ao
Corinthians deu
visibilidade nacional à
marca da Kalunga mesmo
antes de as pessoas de fora
de São Paulo saberem o que
ela era.”
Jaime Troiano
PRESIDENTE DO GRUPO

TROIANO DE BRANDING

“Eles (a Kalunga)
transformaram a cara de um
mercado antes dominado
por papelarias e armarinhos
de pequeno porte.”
Julio Takano
SÓCIO DA KT

SOLUÇÕES PARA O VAREJO
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 18 nov. 2013, Economia & Negócios, p. B4.




