
Todos os dias, os seis empresá-
rios que comandam a confec-
ção de lingeries Darling se reú-
nem na sede da companhia, na
capital paulista. Diretor indus-
trial na empresa familiar, dona
de uma estrutura de gestão in-
comum, Ronald Masijah é um
dos participantes dos encon-
tros diários. “Somos uma em-
presa sem presidente. Ninguém
manda, mas todos manda-
mos”, brinca Masijah, filho de
Iso Masijah, um dos fundadores
(ver matéria ao lado). Foi nesses
encontros que um pacote de de-
cisões fundamentais para a so-
brevivência da marca foram tra-
çadas recentemente.

Uma delas é a de expandir, a
partir deste ano, a rede de lojas
da marca para fora do estado de
São Paulo. “Com as mudanças,
queremos dobrar de tamanho
até 2015”, diz o empresário. A
expansão, somada a um ritmo
maior de lançamentos de cole-
ções, são as grandes apostas da
companhia para brigar com con-
correntes como Hope, Valisere,
DeMillus, Liz e, também, com
as redes que vendem itens im-
portados, em um mercado que
movimenta cerca de US$ 3,7 bi-
lhões anuais, segundo dados
mais recentes da Associação Bra-
sileira da Indústria Têxtil e de
Confecção (Abit).

As lojas Darling devem che-
gar às cidades de Salvador e Por-
to Alegre ainda neste ano. No to-
tal, o plano é inaugurar 50 uni-
dades em até três anos, via siste-
ma de franquias. Desse total, 45

delas estarão fora de território
paulista. São locais onde as lin-
geries da marca ainda estão pre-
sentes apenas na rede de clien-
tes multimarcas. Segundo Masi-
jah, estar no varejo com esse
perfil, hoje, é como esconder o
produto. “Há cerca de oito mil
marcas de lingeries no país
atualmente”, diz. A variedade
foi uma das causas que levaram
à aposta na loja Darling.

Outras concorrentes, inclusi-
ve, vêm se movimentando de
forma similar. A Hope, por
exemplo, deu o primeiro passo
rumo ao varejo em 2005. Foi
nessa mesma época que a Dar-
ling deu início à experiência co-
mo varejista. Segundo Masijah,
na época, a decisão foi tomada
sobretudo porque os shoppings
passaram a não aceitar mais a
presença de lojas multimarcas.
“E com isso começamos a per-
der mercado nesses locais, on-
de está o público A e B, nosso fo-
co”. Hoje, a empresa detém no-
ve lojas da marca - oito delas

próprias - e seus produtos estão
em dois mil pontos-de-vendas
multimarcas, com receita esti-
mada em R$ 30 milhões.

Investimento dobrado
Antes de expandir a rede, a com-
panhia deu mais velocidade ao
lançamento de coleções. A Dar-

ling passou a lançar dez coleções
por ano em vez de seis - o ritmo
padrão há até dois anos. O apor-
te praticamente dobrou de R$ 1,8
milhão para R$ 3 milhões anuais,
números estimados. Para ganhar
a consumidora que busca preço,
a empresa está nas redes sociais
realizando promoções. ■

As vendas totais nos shoppin-
gs da BR Malls somaram R$ 4,1
bilhões no primeiro trimestre
deste ano, 25,1% acima do veri-
ficado no mesmo período no
ano passado. As vendas “mes-
mas lojas” (abertas há mais de

um ano) da BR Malls apresenta-
ram expansão de 9,1% nos
três primeiros meses deste
ano, contra 8,7% apuradas em
igual período de 2011.

O desempenho foi beneficia-
do pela expansão de lojas satéli-

te e de lazer, que tiveram au-
mento de vendas de 9,5% e
10,7%, respectivamente.

Já o crescimento de aluguéis
das mesmas lojas foi de 11,3 por
cento no primeiro trimestre,
contra 9,7% um ano antes. ■

Fundada na década de 1940, a
confecção Darling é comanda-
da pelos seis filhos dos dois fun-
dadores da empresa - Iso Masi-
jah e Moisés Castro Nahum. Em
mais de seis décadas, a compa-
nhia jamais teve um presidente.
“Sempre funcionou bem”, diz
Ronald Masijah, diretor indus-
trial da empresa. “Mas a próxi-
ma geração será profissionaliza-
da. Daqui por diante aumenta o
número de descendentes, o que
pode acarretar problemas nesse
modelo de gestão”.

O primeiro alto executivo po-
de surgir, quem sabe, do movi-
mento de expansão via fran-
quias. Masijah conta que a com-
panhia deve buscar um profis-
sional no mercado para coorde-
nar esse braço do negócio, que
deverá ganhar força nos próxi-
mos três anos. Não serão pou-
cos os desafios para o novo exe-
cutivo, que deverá tocar as par-
cerias com interessados em um
mercado cada vez mais disputa-
do, num setor que tem enfrenta-
do dificuldades. “Mesmo as alte-
rações propostas pelo governo
federal há poucas semanas não
são suficientes para tornar as in-
dústrias nacionais competitivas
com o produto estrangeiro”, diz
Masijah. Paralelamente às dis-
cussões tributárias, a Darling
tem encontrado franqueados en-
tre seus próprios clientes, do-
nos de lojas multimarcas.

Terceira geração
A primeira herdeira da terceira
geração a trabalhar na Darling
foi a filha de Ronald, Nurit Masi-
jah. No entanto, ela foi contrata-
da como gerente de vendas no
Rio Grande do Sul. É nesse esta-
do que a Darling vai abrir uma
das três primeiras franquias fo-
ra de São Paulo. ■ E.P.

Os lançamentos da Brookfield
Incorporações somaram R$ 380
milhões no primeiro trimestre,
queda de 18,5% em relação ao
mesmo período em 2011.

As vendas contratadas fo-
ram de R$ 795 milhões no pe-

ríodo, com alta alta de 24,6%.
Segundo a empresa, do total
de vendas, 64,4% foram em-
preendimentos em lançamen-
to. Outros 24% estão em cons-
trução e 11,5% já foram con-
cluídos. ■ Reuters
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ENERGIA

GDF Suez fecha acordo para comprar os
30% restante da IPR por US$ 10,8 bilhões

ESTRATÉGIA

Toshiba comprará unidadede terminais
de ponto de venda para varejo da IBM

Darling abre lojas fora de SP
e quer dobrar de tamanho

Alexandre Rezende

A Toshiba comprará o negócio de terminais de pontos de venda
da IBM, que inclui caixas registradoras e dispositivos relacionados, por
US$ 871 milhões. A IBM lidera o mercado desses terminais, com 22%
de participação e clientes como Wal-Mart e Toys “R” Us. A tecnologia
da Big Blue vai reforçar as ofertas em nuvem da Toshiba, que permite a
lojas, clientes e fabricantes trocar dados e oferecer serviços. Reuters

A companhia francesa de energia GDF Suez acertou acordo para
comprar os 30% que ainda não possui da britânica International Power
por 6,8 bilhões de libras (US$ 10,8 bilhões). A oferta de 4,18 libras por
ação avalia a IPR em cerca de 22,8 bilhões de libras (US$ 36,2 bilhões).
A GDF completou a compra de 70% da IPR em fevereiro de 2011,
criando a maior produtora mundial independente de energia. Reuters

GESTÃO

IMÓVEIS

EMPRESAS

Rede pretende expandir marca própria pelo sistema de franquias; 45 das 50 unidades
que serão inauguradas em três anos estarão espalhadas fora do território paulista

BALANÇO

Vendas da BR Malls sobem 25% no trimestre

AO GOSTO DAS BRASILEIRAS

Principais números da Darling 

RECEITA TOTAL ESTIMADA/2011*

R$ 30 milhões

FUNCIONÁRIOS

400
LOJAS DA MARCA

9
Fonte: Darling    *também considera as 
vendas em lojas multimarcas

Modelo deve
ser alterado
no futuro

Receita da Brookfield cai 18%

Masijah:empresa agora lançadez coleçõesaoano, emvezdeseis
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 17 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. 18.




