
familiar, gerida por um executi-
vo de mercado, mas com um

fundador que gosta de dar' palpites no
negócio. Nela, a operação é totalmen-
te verticalizada. A terceirização é mí-
nima. Para completar, a maior parte
de suas vendas acontece no porta a
porta, num mercado em que a merca-
doria que fabrica pode ser achada fa-
cilmente em camelôs e lojas popula-
res. Se uma operação como essa caís-
se nas mãos de qualquer consultoria
em gestão, não sobraria pedra sobre
pedra. Maior fabricante de lingeries
do Brasil, a DeMillus segue a cartilha
das anti-regras do mundo corporativo
brasileiro. Diz que não mexe em time
que está ganhando. Entre 2004 e
2008, o faturamento bruto terá pulado
de R$ 173 milhões para mais de
R$ 320 milhões - alta de 85%. O total
de revendedoras de produtos da mar-
ca, que obtém 70% de sua receita por
meio da venda direta, saltou de 70 mil
para 120 mil pessoas no mesmo perío-
do. "Estamos bem como estamos. A
meta é crescer 25% em 2008", diz Ab-
dalla Haddad, neto de imigrante sírios
e presidente da empresa desde 2002.
A Marcyn, sua concorrente direta,
tern 90 mil revendedoras e fatura bem
menos, cerca de R$ 70 milhões ao ano.
Vice-líder no segmento, a Duloren
vende R$ 170 milhões anuais. Com
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20% do mercado, a DeMillus faz o er-
rado parecer certo.

Numa das unidades do grupo, na
zona norte do Rio de Janeiro, a linha
de produção e o escritório "conver-
sam" o tempo todo. Lá, a linha de fren-
te da empresa pode acompanhar, em
tempo real, o que acontece na fábri-
ca. Isso agiliza a tomada de deci-
sões. E coloca o presidente, literal-
mente, dentro da linha de overloques.
Nos mais de 300 mil metros quadra-

dos de suas três plantas fabris, pro-
duz-se do colchete usado no sutiã ao
fio de náilon das calcinhas. Apenas 5%
do material utilizado em suas peças é
comprado de fornecedores externos.
O alto custo de manutenção dessa es-
trutura própria, na visão da compa-
nhia, é motivo de orgulho. "Ganhamos
em qualidade e a escala compensa
esse gasto. Se isso aqui fosse uma 'fá-
brica-butique', aí seria suicídio", brin-
ca Haddad. São 44 milhões de peças

vendidas por ano (120 mil por dia),
num mercado altamente informal.
Quem não desgruda os olhos de cada
movimento da empresa é o seu funda-
dor, o octagenário Nahum Maneia, fi-
lho de poloneses e presidente do con-
selho de administração. O empresário
não encarna o papel do criador-rico-
aposentado, que acompanha só com o
rabo de olho o que acontece nos cor-
redores da indústria. Ele é apaixona-
do pelo negócio. "Nas empresas fami-

liares brasileiras, há
uma relação de amor
entre criador e criatu-
ra", diz Eduardo Naj-
jar, do núcleo de estu-
dos de empresas fami-
liares da ESPM.

Num cenário desse,
em tempos de gover-
nança corporativa, en-
tende-se quem satani-
ze tal estrutura. "Es-
sas empresas acertam
porque gastam muito
em lançamentos com
um agressivo marke-
ting de guerrilha. Cho-
que de gestão mesmo,
só quando a fábrica
pega fogo", ironiza um
representante seto-
rial, referindo-se ao in-

cêndio na Duloren, em 1997. Nos últi-
mos cinco anos, esse setor mudou mui-
to. Os donos do mercado, para se dife-
renciar dos produtos "made in China",
tiveram que investir mais para explo-
rar a categoria de itens com maior va-
lor agregado, A Duloren lançou uma
linha de lingeries eróticas no final de
2007. Na DeMillus, a estratégia foi se-
melhante, com o recente lançamento
de sua coleção "erótico-chique". Quem
compra a nova colônia da marca leva
uma calcinha fío-dental por R$ 2,99. Se
incluir nessa conta R$ l, a cliente ga-
nha uma liga para a perna. Tudo de
muito bom gosto, jura a empresa.

Text Box
Fonte: Istoé Dinheiro, a. 11, n. 553, p. 66-67, 7 maio. 2008.




