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Ele, o "seu" Duda, fundou um magazine em Luís Alves, no inte
rior de Santa Catarina. Ela, com espírito empreendedor, decidiu 
dar vazão ao estoque de tecidos que o marido havia comprado 
"em excesso" e transformou o lote em camisas, que foram rapida
mente vendidas. Assim, ela fundou a Dudalina, a maior camisaria 
da América Latina, que, em 2011, faturou R$ 274 milhões. 
Ainda que tenha herdado da mãe a capacidade de liderar e o tino 
empreendedor, Sônia, que preside a empresa de seu escritório de 
São Paulo, foi para a Espanha estudar processos têxteis e depois 
para Minas Gerais, onde atuou em confecções locais. Em 1984, 
quando a Dudalina tinha seu primeiro presidente herdeiro, Sônia 
voltou para se dedicar ao negócio da família nas áreas industrial, 
comercial, de desenvolvimento de produtos e de marketing. Em 
2003, Sônia foi indicada pelo conselho de administração da em
presa, composto por profissionais externos e familiares, para a 
presidência da companhia. Da família Hess de Souza, além de Sô
nia, apenas Rui, um de seus irmãos, atua nos negócios da família, 
mas já foram sete irmãos na direção da empresa. 
Hoje, a produção de 3,5 milhões de peças por ano é realizada em 
cinco fábricas (três em Santa Catarina e uma no Paraná) e des
tinada a abastecer lojas próprias e franqueadas, além das lojas 
multimarcas em outras cidades do Brasil, dos Estados Unidos e 
da Inglaterra. A Dudalina é responsável por 70% da exportação 
nacional de camisas. Mas, dirigir uma grande marca tem os seus 
desafios, e na Dudalina não é mui
to diferente. "Para qualquer marca 
o maior desafio é sempre pensar 
no desejo que as pessoas têm e 
sabem que não podem viver sem. 
É manter este 'crescente desejo' 
e também ficar sempre atento 
às inovações. Quem quiser pen
sar em crescimento, tem que ser 
atento o tempo todo", diz Sônia 
Hess, diretora da marca e sócia 
com seus 15 irmãos na Dudalina. 

MULHERES QUE V E S T E M 
A CAMISA 
A Dudalina feminina busca ser um 
diferencial para que as mulheres 
executivas e contemporâneas, do 
porte de celebridades, como as 
apresentadoras Fátima Bernar
des, Ana Paula Padrão e Zileide 
Silva da TV Globo, que aparece
ram com as camisas da marca. Os 

modelos femininos são confeccionados 
para a mulher de negócios, que procura 
por peças com caimento perfeito. A esco
lha dos tecidos para a confecção é feita 
de maneira democrática, de acordo com 
Sônia Hess. "Quem escolhe sou eu, o dire
tor comercial, estilistas, totalizando umas 
seis pessoas. Todas precisam gostar. Se 
um não gostar não é aprovado. Pois assim 
a assertividade é sempre maior", explica 
a diretora, que se envolve na maioria dos 
assuntos ligados à marca. 
Cada coleção da Dudalina tem 350 cami
sas diferentes, totalizando 1,5 mil criações 
por ano. As camisas femininas são mais 
versáteis e por isso são indicadas para 

todas as estações do ano, As co
res apresentam uma variedade 
de tons e padronagens, que vão 
dos mais arrojados aos clássicos. 
Os botões podem ser de madre
pérola colhida em nos do Belém 
do Pará - um ambiente de água 
doce, que garante melhor qua
lidade à madrepérola -, ou com 
botões de cristal Swarovski. De
pendendo da coleção, existe uma 
diversidade de composes de co
larinho e punhos contrastantes. 
As peças criadas artesanalmente 
são feitas com matérias-primas 
exclusivas, como o algodão egíp
cio Fio Compac Easy Iron em uma 
vasta carteia de listras, passando 
também pelos xadrezes e florais. 
"Também usamos matéria-prima 
nacional, mas usamos o que há 
de melhor no Brasil e no mundo. 
A maioria é 100% algodão, seda, 
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renda, sempre da melhor qualidade e bom gosto, com tecnolo
gias avançadas que inclui 'proteínas' que podem estar sempre 
juntas com o algodão, gerando mais conforto", explica Sônia. 
Para satisfação do mercado de luxo, a Dudalina tem diferentes 
marcas: a Dudalina, que antes era exclusiva ao público masculi
no, atualmente foca-se em homens e mulheres acima dos 25 anos 
e que necessitam de roupas mais formais, como reuniões de tra
balho ou eventos sociais; a Individual, lançada em 1987, e feita 
para o homem bem-sucedido; e a Base, para um público masculi
no jovem e com imagem mais irreverente. 

C R E S C I M E N T O E F O C O NO MARKETING 
Durante 2011, a Dudalina investiu cerca de R$ 10 milhões para 
estabelecer sua entrada no varejo, empregando recursos em 
processos produtivos, publicidade e treinamentos. Até o final de 
2012, a meta é chegar a 75 lojas exclusivas em território nacio
nal e investir em internacionalização, mas, antes, a prioridade da 
marca é atender a demanda interna e tornar a Dudalina cada vez 
mais conhecida no varejo brasileiro. Por isso, para a empresa, 
investir em marketing é uma das ferramentas que traz o melhor 
retorno. "O marketing é importante à medida em que não conse
guiremos ser conhecidos se não nos apresentarmos ao mercado. 
Fazemos isso com bom gosto e um bom trabalho, da mesma for
ma que a mídia espontânea, já que todas as mídias positivas são 
um bom marketing", explica a presidente da marca. 
Outro foco da Dudalina é estar presente em todos os aeroportos 
do Brasil, até a Copa do Mundo, para que possa atender a de
manda que virá de clientes do exterior. Um dos segredos desta 
estratégia para se desenvolver no mercado local é a expertise do 
Aeroporto de Congonhas. "Agora já temos duas outras lojas, em 
Curitiba e Navegantes. É sempre uma forma de conversar com 
pessoas de todos os Estados, países etc. O aeroporto acaba sen
do um ponto semelhante a um shopping", explica Sônia. 
Com crescimento focado, a Dudalina tem como meta chegar a 
um faturamento de 1 bilhão até 2016. A abertura de novas uni-

dades tem como objetivo esta meta. E, 
com o crescimento, são gerados cada vez 
mais empregos. A marca que conta hoje 
com mais de 1,7 mil funcionários diretos 
- dos quais a grande maioria é composta 
por mulheres -, tem capacidade de ab
sorver mão de obra em diferentes áreas, 
diz Sônia. "Todas elas, varejo, indústria... 
Estamos admitindo mais de 300 pessoas, 
temos programas de trainee, liderança, 
estágios, então a mão de obra vai crescer 
em todas as áreas, vai avançar em todas 
as direções." 

O CUSTO DA QUALIDADE 
O item mais barato da marca tem um inves
timento médio de 250 reais. "O custo das 
peças não é considerado caro, se o valor 
corresponde à qualidade da peça." De 
acordo com Sônia Hess, a proposta é que 
o valor corresponda ao produto entregue. 
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"Não sei se o valor é mais alto, mas ele cor
responde a proposta de valor dele, a partir 
do desejo do consumidor, da necessidade 
em ter um produto de qualidade. Existe 
muita coisa por aí de qualidade inferior. 
Entregamos o que propomos entregar. 
Neste caso, o diferencial é agregar valor 
à marca", diz a empresária. Para Sônia, o 
valor final do produto nada tem a ver com 
o custo dos impostos. "Acho que alto é o 
custo tributário do país, que hoje carrega 
quase 40% do custo final de qualquer pro
duto. O valor é justo e temos, que presti
giar a indústria nacional, mas, como não 
dá, buscamos o maior custo-benefício que 
temos fora do país". Atualmente, as ações 
de expansão internacionais não são muito 
expressivas. "A marca ainda tem pouca ex
pressividade lá fora. Mas, já registramos 
no mercado comum europeu e nos EUA, 
Agora vamos com humildade, aprenden
do para depois avançar nesses mercados. 
Também não pensamos em investidores, 
mas, sim, em parcerias!", diz ela. 

A Dudalina, segundo a sua diretora Sônia Hess, não pensa em 
criar uma nova marca para o público C e D. "Queremos man
ter a Dudalina feminina e masculina focada nas classes A e B, 
pois temos um publico diferenciado. Quando isso acontece, a 
qualidade começa a ser colocada em risco. Focamos no público 
que deseja ter o nosso produto", diz a empresária, para quem 
o principal problema enfrentado hoje pela marca, como todas 
as grandes marcas, é a pirataria. "Não é porque um produto faz 
sucesso, que ele deva ser pirateado, o que é diferente de ser 
copiado. Pirataria é o lado negro da história. Quem faz é tão ban
dido quanto um traficante, como o caso dos produtos vendidos 
no camelódromo de Camburiú, ou na 25 de março em São Paulo. 
A policia está lá, a Receita Federal sabe, porque não prendem? 
A ação é semelhante ao tráfico. Tem que estar atrás das grades. 
Está enganando o consumidor, que ao mesmo tempo quer ser 
enganado e ainda sustenta este submundo. Precisamos ter re
gras mais firmes." 

DUDALINA SOCIAL 
Dona Adelina sempre ajudou aos mais necessitados em uma épo
ca que isso era incomum. Mesmo com 16 filhos, uma família para 
cuidar, ela criou o programa de geração de renda, reutilizando os 
retalhos que tinham como destino o lixo. "Minha mãe sempre foi 
uma mulher que teve seus filhos, construiu a empresa, junto com 
o meu pai, com humildade. A humildade de todos serem iguais, 
esse reconhecimento sem arrogância, sem ser superior. O mo
delo social é um modelo que vem muito da minha mãe, de rea
proveitamento", diz Sônia Hess. A doação de kits de retalhos são 
as sobras de tecidos provenientes da produção de camisas que 
Dona Adelina resolveu dar destino útil na confecção de artigos 
de patchwork (retalhos), contribuindo assim com a inclusão so
cial de comunidades mais carentes. Basta a instituição entrar em 
contato com a empresa e informar seus dados (a empresa deve 
possuir um CNPJ para ser beneficiada). O transporte é feito por 
transportadoras que oferecem o frete como cortesia, por se tratar 
de doação. Em 2009 o projeto evoluiu ainda mais com a criação 
de oficinas para aprendizado da técnica de patchwork, em Blume
nau, no Instituto Adelina (da Dudalina). 
Os grupos de geração de renda, além de receber os kits de re
talhos, recebem também resíduos de embalagem de rolos de te
cido, que servem de forro para a confecção das sacolas sociais 
feitas com sobras de tecidos, que se transformam em charmosas 
ecobags e são vendidas para a comunidade e empresas. A pro
posta da sacola social é a de substituir as sacolas plásticas, re
duzindo assim o lixo produzido nas cidades e contribuindo com a 
preservação ambiental. 
www.dudalina.com.br A ut
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http://www.dudalina.com.br


os últimos meses acompanhamos uma 
tempestade na vida dos famosos brasileiros 
que tiveram suas vidas tumultuadas da 

noite para o dia com o vazamento de fotos e vídeos 
íntimos. Esse fenômeno chamado de Sexting - fruto 
da união das palavras "sex" (sexo) e "texting" (envio 
de mensagens) - foi criado por jovens americanos 
há oito anos e, assim, como qualquer outro conteúdo 
na internet, é distribuído em velocidade assustadora, 
causando transtornos e constrangimentos. O fato 

não pode ser ignorado e requer cuidados especiais 
de todos os usuários da web para não incorrer em 
crimes. 
É verdade que a internet democratizou a liberdade 
de expressão, um direito conquistado e garantido 
pela Constituição Federal de 1988. Graças à web, 
todos têm vez e voz! Mas, a liberdade não pode ser 
confundida com libertinagem porque "são invioláveis 
a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 
pessoas" (art. 5o, inciso X da Constituição). Assim 
como falar sem pensar tem suas consequências, 

publicar sem pensar na internet também tem. E 
pode incidir as regras relacionadas aos crimes 
contra a honra (conforme o Código Penal), um bem 
que acompanha o homem até depois de sua morte. 
O conceito objetivo de honra é a consideração, a 
reputação e a boa fama que temos na sociedade. 
Ou seja, é a imagem que os outros têm de nós. E o 
conceito subjetivo está relacionado à imagem que 
temos de nós mesmos. E, dentro desse universo, o 
nosso mau juízo pode se enquadrar em dois crimes: 

Difamação e Injúria. A Difamação 
se dá ao propagarmos um fato 
que atente contra a boa reputação 
do outro e também se consuma 
quando chega ao conhecimento 
de uma terceira pessoa. E Injúria 
é atribuir a alguém qualidade 
negativa ofensiva à sua dignidade 
(qualidades morais) ou decoro 
(qualidades físicas e intelectuais) 
e se consuma quando a vítima se 
sente ofendida, visto que o crime 
tem natureza pessoal. 
Então, cuidado com o "teclado 
nervoso" em redes sociais, e-mails, 
sites e blogs: ofender pessoas 
(famosas ou anônimas), usar fotos 
sem autorização para ilustrar 
conteúdo pejorativo, distribuir 
vídeos e fotos da intimidade de 
alguém ou manifestar opinião que 

denigra a imagem do semelhante são infrações que 
podem gerar sérias dores de cabeça. E, ao contrário 
do que pensa a maioria, os computadores guardam 
os vestígios dos crimes. E como é muito difícil 
remover totalmente o conteúdo espalhado, a justiça 
levará em consideração a extensão dos danos à 
imagem que - na internet - não têm fronteiras. 
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Text Box
Fonte: Marketing, São Paulo, ano 45, n. 473, p. 32-35, jun. 2012. 




