
"Mantenho uma relação direta com meus funcionários; sem burocracia", diz presidente 
da DuLoren 
por Sabrina Fernandes  

Roni Argalji  
 
Ele enfrentou uma batalha acionária que, durante mais de um ano, envolveu cinco herdeiros e 
quase levou a Duloren à falência. Sua ascensão à condição de controlador e presidente da 
fabricante de lingerie, uma das maiores do País, foi traumática. Os negócios quase foram à 
bancarrota: dívidas elevadíssimas, negociações com funcionários e fornecedores, crise familiar... 
Mas, graças a uma política que aliou marketing agressivo e RH participativo, as coisas 
melhoraram para o empresário carioca Roni Argalji.  
 
 
Contato direto tanto com os diretores como com os operários é parte da rotina de trabalho desse 
arrojado empresário de 49 anos, que desde os 15 está às voltas com o mundo fashion da moda 
íntima feminina. Outra característica é o trabalho em equipe. Quem aprova os modelitos de 
calcinhas e sutiãs é o próprio presidente, mas não antes de um amplo debate do qual participam 
até mesmo as costureiras.  
 
 
Com unidade têxtil em Vigário Geral, zona norte do Rio de Janeiro, a DuLoren emprega 2 mil 
funcionários, produz 1 milhão de peças ao mês, comercializadas em 22 mil pontos de venda em 
todo o território nacional, e investe anualmente R$ 1 milhão na renovação de maquinário, 
tecnologia, logística e infra-estrutura. Seu faturamento em 2002 foi de R$ 90 milhões.  
 
 
Nesta entrevista ao canalRh, Roni Argalji, formado em Administração pela Cândido Mendes, do 
Rio, fala sobre as mudanças estruturais e as novas políticas mercadológicas e de RH da marca.  
 
 
canalRh – As campanhas da Duloren sempre foram um reflexo dos sonhos e das aspirações 
femininas, além de polêmicas. Elas refletem sua maneira de pensar?  
 
Argalji – Nossas campanhas mostram uma mulher que escolhe e sabe o que quer; chocamos pela 
ousadia das campanhas, que rompem paradigmas.  
 
 
canalRh – A ousadia é só da fábrica para fora ou é também é uma marca de sua gestão?  
 
Argalji – Não sigo nenhuma bíblia e não tenho livro de cabeceira que venha a dar as diretrizes no 
meu processo de gestão. Se há idéias boas já implementadas pelo mercado, podemos até copiar, 
mas sempre é preciso perseguir o diferencial. Mantenho uma relação direta com meus 
funcionários; não há burocracias na nossa relação.  
 
 
Vejo a Duloren como uma casa. Você tem de manter a casa limpa e em ordem. Gosto de tratar 
tudo com transparência e não permito “rádio corredor”. Se há algo para acontecer, falo para todos 
e já acabo com as fofocas. Os funcionários ficam sabendo de tudo por mim e não pelos colegas ou 
por dedução.  
 
 
canalRh – Essa prática de “portas abertas” no relacionamento com os funcionários trouxe bons 
resultados?  
 



Argalji – Claro. Por sinal, minha relação com os funcionários é algo que vem me chamando muito 
a atenção. Essa troca não era comum até pouco tempo atrás, agora eles opinam e eu sei escutar. 
São eles que sabem melhor do que eu certas coisas do dia-a-dia. Durante um período o bojo dos 
sutiãs foi cortado na linha de montagem e sempre chegava com defeito para as costureiras. Isso 
representava perda com matéria-prima, além de dificultar o trabalho delas. As costureiras vieram 
falar comigo, disseram que o bojo tinha de ser cortado na tesoura. Não hesitei em ouvi-las; elas 
sabem o que fazem e estavam certas.  
 
 
canalRh – O que o senhor diria do marketing da empresa, principalmente porque muito se tem 
falado de marketing de relacionamento com os clientes...  
 
Argalji – Temos como foco o marketing da boa entrega e da qualidade, ou seja, com meus 
clientes externos a pontualidade na hora de repasse dos produtos e materiais de alto padrão é 
prioridade. Dentro da empresa, a minha grande campanha é falar com o chão-de-fábrica, isso me 
possibilita tomar atitudes imediatas. Além disso, para mim marketing com funcionário é dinheiro 
no bolso.  
 
 
canalRh – E quanto aos benefícios aos clientes internos?  
 
Argalji – Trabalho muito com prêmios por produtividade, qualidade e pontualidade. Essa coisa de 
troféu não estimulo, porque troféu não compra comida. O negócio é prêmio em dinheiro; é isso 
que motiva o funcionário.  
 
 
As faltas são um grande problema. Elas podem resultar em grandes rombos, então, de uns seis 
meses para cá, venho trabalhando intensivamente no combate ao absenteísmo por meio desses 
prêmios cash. Aos poucos, vamos nos aprimorando; não podemos é desmotivar o grupo. Claro 
que também há outras coisas já implantadas, como plano médico, ambulatório interno, 
restaurante, café da manhã etc.  
 
 
canalRh – Quais são os objetivos da Duloren neste momento?  
 
Argalji – Consolidação. Esse é nosso projeto e meta. Queremos reduzir custos e manter uma 
concorrência agressiva para proteger o que temos. Crescer sem consolidar é loucura. Agora, 
quero resolver apenas os problemas internos. Temos problemas sérios com desperdício de 
matéria-prima e com salários.  
 
 
canalRh – Isso pode significar demissões?  
 
Argalji – Toda empresa está sujeita a isso. Mas, calma. Não vamos fazer alardes, estou apenas 
cortando as gorduras, não temos intenção de corte massivo. Só precisamos buscar um equilíbrio 
nesse aspecto. O que estou procurando valorizar no momento é a capacitação e o 
comprometimento dos funcionários com a empresa.  
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