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Encostada na parede de uma das sa-
las do escritório da Dudalina, em São 

Paulo, uma mala de viagem indica o ritmo 
intenso da presidente da empresa, Sônia 
Hess. A executiva vive em uma ponte aé-
rea Santa Catarina — São Paulo. 

A empresa que comanda foi funda-
da pelos pais, seu Duda e dona Adelina, 
no município catarinense de Luis Alves, 
em 1957. Cinquenta e cinco anos e mais 
de cinquenta e cinco milhões de camisas 
produzidas depois, a companhia possui 
quase dois mil funcionários. Sexta filha 
em uma família de 16 irmãos, Sônia assu-
miu a presidência da Dudalina em 2003. 
Exceto ela, somente o irmão Rui Hess de 
Souza atua ativamente nos negócios,  na 
função de diretor de varejo (os demais fi-
lhos são acionistas, mas se ocupam com 
outras atividades).

Sonia projeta fechar 2012 com 75 lo-
jas, além da presença em cerca de três mil 
pontos de venda multimarca Brasil afora. 
O faturamento do ano passado chegou 
a R$ 274 milhões. Para este ano, a em-
presa prevê aumento de 40% e prepara o 
início de um trabalho de internacionali-
zação. Os investimentos em mídia têm 
acompanhado o ritmo de crescimento. 
No ranking de Agências e Anunciantes, 
publicado por Meio & Mensagem, a mar-
ca, em 2011, ocupou a 246 a   posição, com 
investimento em mídia de R$ 11,13 mi-
lhões. Em 2010, não aparecia no ranking. 

De fornecedora a grife
A Dudalina surgiu como fornecedora 

para grandes empresas do mercado, mas, 
hoje, comercializa produtos de três mar-
cas próprias: Base (jeansweare), Indivi-
dual (casual, para o dia a dia) e Dudali-
na (camisaria de alta qualidade). E, com 
esta última marca, cujo ícone é uma flor-
-de-lis, a companhia passou a integrar o 
circuito mais sofisticado da moda. O lan-
çamento da Dudalina feminina, em 2010, 
foi outro sucesso, comprovado pelo fato de 
que, nesse pouco tempo, a marca já é res-
ponsável por 20% do faturamento e deve 
subir para 25%. As camisas Dudalina têm 
o preço médio de R$ 300 — modelos es-
peciais, como os de seda, com botões de 
cristal Swarovski, são mais caros. 

Anualmente, a empresa coloca no mer-
cado quatro novas coleções para a Dudali-
na (masculina e feminina) e três das mar-
cas Individual e Base. Questionada sobre 
em que ponto da história a marca deu a 
guinada para se tornar uma grife, Sônia 
afirma que a empresa sempre foi uma 
excelente fabricante que atuou para “to-
das as boas marcas do Brasil” e investiu 
em publicidade — hoje, 4% do orçamen-
to vão para o marketing, cujas ações são 
produzidas por uma equipe interna e se 
concentram, fundamentalmente, em mí-
dia impressa e ponto de venda. Mas a atu-
al percepção da marca, explica, começou 
quase simultaneamente com a ida para 

moda

Dudalina sem fronteiras
Camisaria abrirá 30 lojas próprias no Brasil e um showroom na Itália. A meta é crescer 40% em 2012

Por roseani rocha rrocha@grupomm.com.br

o varejo, com lojas exclusivas da marca, 
e foi reforçada com a abertura da Duda-
lina 595 — uma loja conceito localizada 
no bairro Paraíso, em São Paulo, em no-
vembro de 2010. 

Amnon Armoni, especialista no seg-
mento de luxo e coordenador dos cursos 
de pós-graduação em Gestão Estratégica 
e Direção de Criação em Moda da FAAP, 
avalia que a Dudalina soube fazer bem a 
transição do papel de produtor para va-
rejista do setor, o que um ícone mundial 
como a Levis não conseguiu até hoje, se-
gundo ele. Enquanto a Levis não deslan-
chou no varejo, a Dudalina “merece pal-
mas” por ter mostrado que essa mudan-
ça é possível.  “Todas as marcas de luxo 
optaram por lojas próprias, o que diminui 
o risco de falhas na operação. É uma es-
tratégia corajosa e coerente”, diz Armoni. 
“Qualidade somente não faz moda, que é 
também estilo de vida, posicionamento. 
Eles souberam aliar à qualidade o refina-
mento, mostrar-se como um produto su-
perior, porque tudo se resume a isso: ou 
você é melhor ou diferente ou mais ba-
rato. A Dudalina partiu para o posiciona-
mento do melhor”, analisa Armoni.

Rumo a Milão, de olho na Ásia
Para chegar às 75 lojas que pretende 

ter ao final de 2012, a empresa fará este 
ano 30 inaugurações. Ao todo, 95% das 
unidades são localizadas em shoppin-

gs. No plano de negócios do ano passa-
do, foi excluído o desenvolvimento pelo 
sistema de franquias. A partir de 2012, 
todas as novas lojas exclusivas da mar-
ca serão próprias. “Nossos planos, ago-
ra, são estes: fortalecer a marca Dudalina 
no varejo e fortalecer as outras marcas 
nos pontos de venda multimarcas”, res-
salta Sônia. Mas não é apenas o merca-
do interno que interessa à empresa. “Em 
setembro, abriremos um showroom em 
Milão”, contou Sônia Hess.

A executiva destaca, no entanto, que 
não pretende, agora, abrir lojas na cida-
de italiana, mas ter um parceiro naquele 
país, que conheça o mercado europeu e 
também represente a marca na Ásia. “Va-
mos aprender com o mercado externo, co-
meçando, principalmente, pela Europa, e 
por Milão, que é o berço, a capital da moda 
mundial”, salienta, cautelosa. Para Armoni, 
da Faap, a presença no mercado externo, 
mesmo que de forma restrita, contribui 
ao prestígio da marca no país de origem. 

No Brasil, o plano de reforçar o vare-
jo inclui o aumento da capacidade das 
quatro fábricas. Sobre a rentabilidade 
de cada marca, Hess prefere não abrir 
números, dizendo que todas são rentá-
veis, cada uma naquilo a que se propõe. 
Mas acrescenta que a melhor no varejo é 
a Dudalina, enquanto no multimarca a 
Individual se sobressai.  A presidente da 
Dudalina descarta as vendas por e-com-

merce, porque, segundo ela, são caras 
em um país de dimensões continentais 
e  sem boa estrutura para essa atividade.

Classe C: por que não?
Sônia revela que o público da Dudalina 

é o A/B, mas sabe que uma parcela impor-
tante do crescimento pode vir da classe C. 
“Nosso produto é muito autoral. Não esta-
mos junto às marcas internacionais, que 
são quase inacessíveis. Temos um produto 
acessível, com qualidade até superior ao 
preço: só usamos entretela alemã, a me-
lhor qualidade no botão”, garante.

O sucesso também tem seus reveses. 
A marca Dudalina, nas linhas masculina 
e feminina, vem sendo alvo constante 
de copiadores, o que deixa a empresária 
bastante irritada. Ela lamenta a falta de 
criatividade no mercado brasileiro e até 
o fato de os governos de algumas cidades 
fecharem os olhos à pirataria.  Para que 
problemas como este não canibalizem a 
marca, a Dudalina aposta na publicida-
de e no branding, assim como na relação 
80-20 — que significa concentrar esfor-
ços nos 80% de público realmente possí-
vel de atingir, definido por Sônia como “a 
turma que tenho de emocionar”. Sobre a 
meta de incremento para 2012, a execu-
tiva destaca que é um objetivo agressivo, 
especialmente em um ano que classifica 
como “difícil”. Mas, em seguida, emenda: 
“e quando o Brasil foi fácil?”.
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Sônia Hess, da Dudalina: com investimentos de R$ 11,13 milhões em compra de mídia, em 2011, marca entrou no ranking Agências e Anunciantes
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1514, p. 26, 18 jun. 2012.




