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A Karsten, que tem os Estados Unidos como principal mercado no exterior, vai iniciar uma 
estratégia para reforçar sua marca no mercado interno sob o comando do novo presidente do 
conselho de administração, João Karsten Neto.  
 
Recém-eleito no dia 24 de abril, o executivo diz que "a estratégia neste momento é fazer o 
nome da Karsten mais conhecido dentro do Brasil". Para reforçar a marca, balconistas estão 
sendo treinadas e foi iniciado um trabalho de mídia, com anúncios em jornais e revistas, além 
da prática "store in store", um modelo no qual a Karsten oferece para o lojista mobiliário 
próprio, com o logotipo da Karsten, e com os produtos da empresa dispostos de forma mais 
atraente. A companhia não revela o valor do investimento.  
 
O reforço no mercado interno leva em consideração a meta de faturar entre 30% ou 40% no 
mercado externo, e concentrar 70% da sua receita no Brasil. Historicamente, a empresa 
mantinha metade do faturamento no mercado interno e metade no exterior, tendo momentos 
em que o mercado internacional ultrapassou os 50%.  
 
No exterior, a indústria brasileira, que possui um escritório nos Estados Unidos, é fabricante de 
produtos private label para marcas como Ralph Lauren, Calvin Klein, Disney e Warner Bros. 
Além disso, há cerca de um ano e meio, atua com a marca Karsten naquele país.  
 
O fator que motivou a mudança na estratégia foi o dólar baixo, mas segundo João, a política 
da empresa não é deixar de atender o mercado internacional. Ele prefere não ter a exposição 
no exterior nos níveis altos, que chegou a ter no passado. Mesmo o atual patamar do dólar - 
entre R$ 2,30 e R$ 2,40 - não altera essa estratégia porque essa faixa ainda é considerada 
baixa pela empresa.  
 
O foco no mercado interno chega ao mesmo tempo em que a companhia está disposta a 
reforçar as vendas de roupa de cama, segmento em que começou a atuar há apenas três 
anos. Segundo o executivo, a cada ano, os produtos de cama vem atingindo crescimento 
percentual equivalente ao setor de toalhas, que é o mais importante para a empresa.  
 
Para incrementar a área de cama, a Karsten está investindo em uma confecção própria para o 
setor, localizada no Ceará, ao lado da fábrica que arrendou no fim do ano passado, voltada ao 
segmento de fios de algodão. Dessa forma, começa a fazer "em casa" boa parte da produção 
que antes encomendava a terceiros. As operações estão previstas a partir de junho.  
 
"Do potencial de crescimento existente no segmento cama, mesa e banho, metade está hoje 
concentrada no segmento cama", diz João. É nesse segmento que a rentabilidade também é 
maior para as empresas têxteis. Nele, é mais fácil criar produtos de preços mais altos e 
sofisticados, e há menos concorrentes do que na área de toalhas, que sofreu uma grande 
pressão no mercado interno com importação de produtos asiáticos já prontos.  
 
O presidente-executivo da Karsten, Carlos Odebrecht, explica que a meta é dobrar de 
tamanho, no médio prazo, a participação de mercado que a empresa tem hoje no Brasil no 
segmento de cama, de 2%.  
 
As mudanças estão sendo comandadas operacionalmente por Odebrecht, que é primo de João 
Karsten Neto. Mas serão também o foco do novo executivo que está sendo escolhido para 
assumir a presidência executiva. Em abril, a empresa anunciou que o processo de seleção de 
um executivo do mercado, de forma a profissionalizar sua gestão, seria concluído até 30 de 
junho, mas será adiado, com prazo "até o fim do ano". O escolhido, segundo João, deverá 
atender às expectativas dos diversos membros da família, que estão sendo assessorados por 
uma consultoria especializada.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 1 jun. 2006, Tendências & Consumo, p. B4. 


