
Dudalina veste os homens com
suas camisas milimetricamente
desenhadas e cortadas desde
1957. Há dois anos, Sônia Hess,
herdeira e presidente da empre-
sa, resolveu se arriscar no corte
e na costura feminina, abrindo
lojas próprias. Hoje, a marca fe-
minina responde por 15% do fa-
turamento de R$ 270 milhões
da empresa e aparece frequente-
mente vestindo âncoras do Jor-
nal Nacional à TV Aparecida.

Ao mesmo tempo em que Sô-
nia desenha um plano para
abrir 43 lojas próprias ainda es-
te ano — a base atual é de 32 —,
ela sonha em fazer história no
país que é o berço da alfaiataria
mundial, a Itália.

Depois de estrear nos Esta-
dos Unidos e na Inglaterra por
meio de multimarcas, agora a
companhia catarinense quer
fincar sua bandeira na capital
da moda Milão.

A loja faz parte da estratégia

da Dudalina para o fortaleci-
mento da marca, responsável
por 50% das exportações brasi-
leiras em camisaria masculina.

A ideia é entrar no país por
meio de uma parceria com a
AD56, renomado fabricante
italiano de gravatas, com mais
de 40 lojas na Europa.

A Dudalina é uma das empre-

sas que vão na contramão ao se-
tor. Isso porque os dados da
ABIT (Associação Brasileira da
Indústria Têxtil e de Confecção)
mostram que em 2011 o setor so-
freu com a alta do preço domés-
tico do algodão em 115%, princi-
pal matéria prima da Dudalina.

Segundo Fernando Pimentel,
diretor superintendente da

ABIT, foi a maior alta da histó-
ria da commodity, chegando a
US$ 2 por libra/peso. Mesmo as-
sim, a receita da empresa cres-
ceu 55% e fechou 2011 com 30
lojas. Este ano, duas lojas foram
inauguradas no Rio de Janeiro.
Com tícket médio de R$ 300, a
meta de Sônia é chegar em 2015
com a receita de R$ 1 bilhão. ■

A empresária Chieko Aoki bem
que tentou, mas ainda não con-
seguiu fazer deslanchar o plano
de expansão de sua rede Blue
Tree. Em 2010, ela anunciou a
intenção de levantar R$ 680 mi-
lhões junto a investidores para
inaugurar 45 hotéis em um pra-
zo de cinco anos. No entanto,
até agora, só conseguiu concre-
tizar uma inauguração, em Te-
resina, Piauí.

Além da expansão lenta, qua-
tro hotéis deixaram de fazer
parte do portfólio da empresa
no ano passado, incluindo a uni-
dade localizada em Buenos Ai-
res, Argentina. Os motivos que
levaram a Blue Tree a se desli-
gar destes hotéis estão relacio-
nados a desacordos com os in-
vestidores. A empresária faz
mistério e diz apenas que, em
alguns casos, a recusa destes
parceiros em investir em refor-

mas teve peso no rompimento
dos contratos. Em 2011, a com-
panhia revitalizou nove em-
preendimentos. Para este ano,
estão programadas 17 refor-
mas, que consumirão R$ 56 mi-
lhões. Mas, segundo fontes do
mercado, os investidores aban-
donaram a marca devido a bai-
xa rentabildiade de seus hotéis.
“Os hotéis Blue Tree têm um
custo muito alto, o que levou os

investidores a terem uma renta-
bilidade menor do que a apre-
sentada no mercado. Por esta
razão, alguns deles deixaram o
grupo”, diz um executivo do
segmento. Com quatro contra-
tos a menos e um projeto de ex-
pansão que demora a se concre-
tizar, restaram à empresa 24 ho-
téis, contra 27 em 2010. “Foi ne-
cessário fazer alguns ajustes no
portfólio. O processo de expan-

são não está lento, só não esta-
mos afobados”, diz Chieko.

A bandeira econômica do gru-
po, chamada Spotlight, tam-
bém parece não ter agradado
aos investidores. Lançada em
2009, duas unidades chegaram
a ser abertas, mas só uma delas
sobreviveu. “A marca não deu
certo, justamente por proble-
mas de custos. Um hotel econô-
mico precisa ser ainda mais rigo-
roso com os gastos”, diz a fonte
familiarizada ao tema.

Mesmo com um número de
empreendimentos menor e ta-
xa de ocupação estável, a com-
panhia tem conseguido elevar
seus resultados. Em 2011, o fa-
turamento foi de R$ 255 mi-
lhões, alta de 21% em relação
ao ano anterior, graças ao au-
mento do preço das diárias. Pa-
ra 2012, Chieko projeta cresci-
mento de 26% na receita, che-
gando a R$ 323 milhões. “Incre-
mentamos os serviços, o que
nos permite subir os preços”,
diz. Um exemplo foi o forneci-
mento de bicicletas aos hóspe-
des do Blue Tree da Rua Verbo
Divino, na capital paulista. ■

Um ano e meio após ser lança-
da, a Beauty Drink se prepara
para chegar a França, Inglaterra
e Oriente Médio até junho, e aos
Estados Unidos até o fim de
2012. A linha de águas saboriza-
das de Cristiana Arcangeli se
propõe a embelezar a consumi-
dora “de dentro para fora”, por
meio de vitaminas antioxidan-
tes contidas na bebida.

“Tive a ideia numa farmácia
no Japão, onde vi uma gôndola
com líquidos a base de colágeno
e nutrientes que combatem a
ressaca”, conta a empresária.

Desde janeiro, uma nova
marca de água tonificada come-
ça a chamar atenção em univer-
sidades e academias da Grande
São Paulo. A Join promete reu-
nir água e vitaminas num só
produto. A empresé resultado
da união de dois amigos: Gui-
lherme Cruz Ferreira e Lucas
Braido Matazelli, ambos de 20
anos. A dupla se inspirou no su-
cesso das “águas funcionais”
americanas, como a Vitaminwa-
ter. A bebida deve chegar às re-
giões metropolitanas do Rio e
de Florianópolis em abril, man-
tendo foco num público que
busca saúde sem, necessaria-
mente, ter hábitos saudáveis.

Arcangeli diz não ver compa-
ração entre a Join e sua Beauty
Drink. “Nossos produtos não
são só para balanceamento da
dieta. Eles têm funções cosméti-
cas”, afirma. Ela calcula que cer-
ca de 30% dos consumidores da
bebida embelezadora são ho-
mens, apesar do apelo da cam-
panha às mulheres. ■

Beauty Drink deve estar em
prateleiras da Europa e dos
EUA até o fim deste ano

Água
“funcional”
brasileira
ganha mundo
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GE prevê crescimento de receita 25% ao ano
até 2016 na América Latina, diz executivo

Leticia Moreira/Folhapress

Dudalina quer vestir italianos

Blue Tree desagrada a investidores

André Penner

ELÉTRICAS

Marcadopara28dejunhooleilãodeenergia
dosnovosempreendimentosdegeração

Divulgação

Rentabilidade da rede de hotéis
comandada por Chieko Aoki
não atrai novos investimentos

A receita da General Electric com projetos na América Latina deve
crescer 25% ao ano até 2016, de acordo om Reinaldo Garcia, presidente
das operações da empresa na região. Para efeito de comparação,
nos próximos quatro anos o crescimento anual na Ásia será de 15%.
A companhia estima “oportunidades de negócios” de US$ 50 bilhões
na América Latina, em áreas como mineração e petróleo.

Portaria do Ministério de Minas e Energia publicada no Diário Oficial
da União de ontem marcou para 28 de junho a realização do leilão
de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de
geração. Os interessados em participar do leilão, que tem início
de suprimento de energia elétrica a partir de primeiro de janeiro
de 2015, deverão se cadastrar até 28 de março, segundo a portaria.

Depois de entrar em multimarcas americanas e inglesas, grife catarinense abre showroom em Milão
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REDE BLUE TREE E SPOTLIGHT

Crescimento da receita baseado no aumento das diárias

Fonte: empresa     *Projeção
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CAMISARIA 100% NACIONAL 

O salto da Dudalina no varejo

55%

R$ 274 milhões
FATURAMENTO EM 2011  

CRESCIMENTO DE                          ANTE 2010

LOJAS PRÓPRIAS 32

MULTIMARCAS 3 MIL

Fonte: empresa
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 8 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. 21.




