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assumiu a direção dos supri
mentos. Quando a discussão 
esquenta e nesse número par 
é preciso um voto de desem
pate, cabe ao chefe da área em 
que houve desentendimento 
dar a palavra final. Sem presi
dente, sem mandachuva, essa 
turma foi arrumando seu estilo 
de cuidar da empresa familiar. 
Na filosofia um por todos, to
dos por um, os quatro rapazes 
ainda compraram, sorridentes, 
o Camaro, que usam alternada
mente nos fins de semana. 

Todos os dias eles se reúnem 
no almoço para discutir o an
damento da fábrica e das lo
jas próprias e franqueadas — 
sempre com a presença da ma
triarca, dona Sol, de 78 anos. 
"Temos muita afinidade; isso 
sempre funcionou", diz Ronald 
Masijah, 57 anos, o mais falante 
dos sócios desta que é a segun
da geração Darling. Na verdade, 
são duas famílias que cresce
ram juntas. De um lado, os Ma
sijah: Ronald, Lilian e Roberto, 
filhos de Iso e Sol. Do outro, os 
Castro, que ganharam dos pais, 
Moisés e Clarice, nomes de ba
tismo com toque inglês: Davis, 
James, Margareth. Brincavam 

de esconde-esconde no pátio 
da fábrica. Mais crescidinhos, 
lá pelos anos 1970, seguiram o 
ritual da época: aprender o ne
gócio criado pelos pais e esco
lher a função mais adequada. 
Alguns até tentaram outras 
profissões: Ronald formou-se 
em engenharia química. Mar
gareth é arquiteta. James fez 
economia. Davis é engenheiro. 
Com exceção de uma filha de 
Iso, que é psicóloga, todos fo
ram parar na fábrica. 

Ronald, por exemplo, sempre 
foi bom de inventos, o que fez 
com que ganhasse o apelido de 
Professor Pardal. Um dia olhou 
a alça do sutiã de sua filha des
pontando da blusa e achou um 
horror. "Pensei que podia exis
t i r algo que não aparecesse por 
baixo da roupa." Viu um peda
ço de plástico que um fornece
dor usava para firmar por den
tro o decote do sutiã, resolveu 
soldar e montou uma alça. Pe
diu para Margareth, da criação, 
bolar um modelo. Nascia a al
ça de silicone, invenção que 
se espalhou até por camelôs e 
foi um dos maiores sucessos 
de venda de lingerie no Brasil 
nos últimos anos. "A gente cria 

muito assim: eu proponho al
go, peço um material para o Ro-
nald, vamos pensando juntos", 
fala Margareth. Há pouco tem
po criaram uma coleção que 
está entre as favoritas de Mar
gareth — a Pérolas. "O Ronald 
fez uma alça com um cordão de 
aço que prende as pérolas Swa-
rowski perfeitamente." 

Davis, o homem do comer
cial, criou em 2006 um mode
lo de negócio que misturava 
franquia, licenciamento e ven-

'da em consignação, batizado 
de "loja exclusiva". A empresa 
escolhia as lojas que mais ven
diam Darling e o comerciante 
se comprometia a vender só a 
marca ou no máximo três mar
cas de lingerie, mas priorizan
do — e muito — a Darling. "O 
lojista que não quer ter fran
quia fica seguro assim. Nós es
tamos repondo o estoque, ele 
não precisa moldar a loja com 
nosso visual, e ainda tem um 
prazo longo para vender. Se 
não vender, ou devolve a mer
cadoria ou compra", diz James, 
o sujeito das finanças. 

"Esse modelo de loja exclu
siva já foi adotado por algumas 
empresas", diz David Kallás, 
professor de gestão estratégica 
do Instituto de Ensino e Pesqui
sa (Insper), em São Paulo. "Ou
tras estão pensando de forma 
parecida. E o caso da Havaia
nas, que criou as lojas-conceito. 
São formas criativas de chegar 
aos clientes sem a presença de 
intermediários", diz. 

Criando outros formatos e 
se adaptando ao mercado, os 
irmãos foram enfrentando as 
calcinhas e os sutiãs da con
corrência. Hoje, além da Va-
lisère, na l inha mais fashion, 
Liz e Hope, na lingerie básica, 
a Dar l ing t e m de encarar o 
fantasma de quase todas as 
fábricas do momento: a inva
são chinesa. A solução, na opi
nião dos sócios, está na vert i-
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calização, ou seja, trabalhar 
todas as etapas, da fabricação 
ao varejo. Tanto que o cresci
mento da Darl ing, agora, es
tá focado na abertura de mais 
lojas. A empresa tem oito uni
dades próprias em São Paulo 
e acaba de fechar contrato pa
ra duas franqueadas, uma em 
Barueri, na Grande São Paulo, 
e outra fora do estado. Até o 
final do ano, a Darling preten
de abrir mais três franquias em 
outros estados — a tendência é 
que as lojas exclusivas se tor
nem franquias também. 

Já no modelo familiar demo
crático — todo mundo j u n t o , 
no almoço, discutindo o futuro 
enquanto passa o pãozinho no 
molho da travessa — ninguém 
mexe. "Essa forma de adminis
tração em colegiado exige ma
turidade da equipe", diz David 
Kallás. "Mas, pelo visto, está 
dando certo. A vantagem é que 
as decisões são tomadas com 
mais qualidade. Mas, em situa
ções de turbulência, as decisões 
autocráticas, de um líder, po
dem ser mais ágeis." 

Nunca deu problema? "Há 
uns dez anos nós chamamos 
um consultor", conta James, o 
homem do dinheiro. "Como es
távamos todos casados em co

munhão de bens, uma separa
ção poderia colocar em risco 
a empresa. Precisávamos nos 
proteger." A solução adotada foi 
dividir a empresa em duas hol
dings, uma para cada clã, com 
cotas idênticas, e preservar a fa
mília dos ventos conjugais. Que 
vieram: Ronald, Lilian e Roberto 
já se separaram. Todos, porém, 
continuam fiéis à Darling. 

Para entender de onde vem 
tamanho entrosamento, é pre
ciso contar a história desde o 
início: Iso Masijah e Moisés 
Castro Nahum já eram amigos 
na Iugoslávia quando estourou 
a Segunda Guerra Mundial e ca
da um foi para o seu lado. Em 
1948, Moisés veio para São Pau
lo e começou a vender material 
de escritório. Iso também apor
tou por aqui, e se virava como 
vendedor de parafusos e outros 
itens para mecânicos. Ambos 
judeus e vindos do mesmo pon
to da Europa, não demorou pa
ra se esbarrarem na sinagoga. 
Felizes com a coincidência, tor
naram-se inseparáveis. Mas a 
vida era dura, dinheiro não ha
via nenhum, e um terceiro ami
go, que vendia gravatas, suge
r iu que Iso e Moisés entrassem 
para o mundo da confecção. 
Sutiãs, por exemplo, não se fa-

ziam bons por aqui, e toda mo
ça que se preza precisa de um. 
Dona Margarida e Dona Ber
tha, mães dos fundadores, se 
i luminaram. Em uma máquina 
de costura Singer produziram 
um modelo nos moldes euro
peus, feito de cambraia. Os ra
pazes saíram para vender, mas 
ouviram um não da Sears. 

"A loja era popular, e nosso 
produto tinha uma sofisticação 
no tecido, no acabamento, um 
estilo europeu", diz Ronald. 
Esse, aliás, seria o diferencial da 
empresa: a Darling f irmou seu 
nome como criadora de linge-
ries de qualidade, com bom aca
bamento. Moisés ficou respon
sável pela criação; Iso assumiu 
o comercial e a administração. 
Estava dado o passo para a vida 
em parceria. Logo comprariam o 
terreno no Jaçanã, zona norte de 
São Paulo, onde até hoje fica a 
fábrica, ampliada com os anos. 
A Darling cresceu e bri lhou em 
grandes momentos: no final da 
década de 1970, inventou o su
tiã que descia pelas costas j u n 
to com os decotes vertiginosos 
e prendia abaixo da cintura: as 
moças podiam deixar as cos
tas de fora sem medo. Na dé
cada seguinte, criou um toma
ra que caia que não caía de jei-

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



to nenhum. Fez, por anos, uma 
linha de moda praia, e expor
tou muito maiô para os Estados 
Unidos. E produziu, no Brasil, a 
lingerie Christian Dior. 

A situação mudou a partir de 
1990, com o Plano Collor. Já a 
valorização do Real fez as ven
das externas caírem, e a Dar-
l ing perdeu o mercado ameri
cano. No momento , exporta 
para Portugal , Líbano, U r u 
guai e Chile. A fábrica mantém 
a produção de 300 m i l peças 
mensais — o que dá um total 
de 3,6 milhões por ano. O fatu
ramento fica entre R$ 30 m i 
lhões e R$ 50 milhões: os só
cios se recusam a revelar o va
lor exato. Ronald explica que 
só a fabricação dá margem pe
quena de lucro — uns 10% —, 
por causa da complexidade da 
operação. " U m sutiã de renda, 
por exemplo, tem 20 etapas de 
produção, do design às especi
ficações técnicas." 

A preocupação, agora, é com a 
terceira geração, que não dá si

nais de querer continuar a saga 
familiar. Uma filha de Ronald, 
Nurit , que mora em Porto Ale
gre, já trabalhou para a Darling. 
A outra, Karina, também se sen
te atraída pela fábrica. Mas os de
mais filhos dessa turma seguem 
suas próprias carreiras. "Para a 
terceira geração, é provável que a 
Darling precise de gestores pro
fissionais", diz Kallás. 

As holdings garantem a pre
servação do patrimônio da 
Darling. Já a memória é manti

da com carinho e revelada com 
sorrisos a quem chega na em
presa. Dentro da fábrica há um 
pequeno museu, uma sala com 
as coisas que não se esquecem: 
não apenas o primeiro sutiã, 
como a primeira duplicata (da 
Sears, que acabou comprando 
produtos Darling) e a primeira 
máquina de costura. "É a nos
sa moedinha número 1, como 
a do Tio Patinhas", diz Ronald. 
"É ela que traz boa sorte para a 
nossa empresa." 
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Text Box
Fonte: Pequenas Empresas & Grandes Negócios, São Paulo, n. 272, p. 32-38, set. 2011.




