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A jornada de Sônia pode começar em 
Blumenau às 7 horas, de segunda a quar-
ta-feira, ou em São Paulo, a partir das 8 
horas. Geralmente, não se estende além 
das 19h30. "Durmo pouco, hoje acordei às 
5 horas. Não vejo por que ficar rolando na 
cama", afirma. Parte da segunda geração 
de empreendedores da Dudalina, Sônia 
é herdeira de Rodolfo Francisco de Sou-
za Filho (o seu Duda) e de Adelina Clara 
Hess de Souza, o casal que fundou a em-
presa em 1957. 

Sexta filha em uma família com 16 ir-
mãos — cinco mulheres e onze homens 
—, habituou-se a ajudar a mãe a vender 
na loja e a cuidar dos menores. "Costumo 
dizer que nasci dando lucro." Esse senso 
prático e foco no trabalho fez com que Sô-
nia dispensasse um apartamento só para 
ela em Blumenau. Há 30 anos ela se hos-
peda no mesmo hotel. Diz que não há sen-
tido em comprar um imóvel apenas para 
passar alguns dias da semana. 

Na capital paulista, a catarinense man-
tém o apartamento com o marido, o em-
presário João Miranda, que também divi-
de a rotina entre duas cidades (sua empre-
sa de construção civil fica em Campinas). 
Nos fins de semana, o casal aproveita os 
imóveis que tem no Guarujá, no litoral 
paulista, e em Campos do Jordão. A regra 
é ter a casa cheia, com as três enteadas de 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



dade de agregar as pessoas — é boa co-
zinheira e está sempre promovendo fes-
tas em sua casa. 

A presidente não rejeita o rótulo de li-
nha-dura. "Se fizemos um planejamento 
e estabelecemos metas, o resultado tem 
de aparecer. Eu não gosto de bengalas, 
que é como eu chamo quando a pessoa 
chega e vai apresentando uma descul-
pa. Traga o problema e também uma so-
lução", diz. Desde 2010, a Dudalina ado-
ta um modelo de gestão compartilhada. 
Todas as segundas-feiras, os quatro di-
retores fazem uma reunião em que apre-
sentam os resultados das suas áreas — 
e também os problemas. 

ARROZ, FEIJÃO E OVO 
Sônia sempre almoça no refeitório 

quando dá expediente em Blumenau — 
e encontra tempo para trocar receitas 
com os cozinheiros. Um dos exemplos 
é a "espuma de sapo", um creme branco 
para acompanhar o sagu, que entrou para 
o cardápio. No escritório de São Paulo, a 
cozinheira também segue receitas casei-
ras ensinadas pela presidente. A tradicio-
nal é picadinho de carne, arroz, feijão, ovo, 
couve e farofa. Foi esse o menu que Sônia 
escolheu para servir a 370 pessoas no Bu-
ffet França, em São Paulo, quando rece-
beu o prêmio de Personalidade de Vendas 
da Associação dos Dirigentes de Vendas e 
Marketing do Brasil (ADVB), em agosto. 
"Nunca tinham feito feijão lá", diz. 

Do cardápio ao tecido usado nas cole-
ções está o dedo de Sônia. "Eu costumo 
dizer que, democraticamente, tudo tem 
de passar pela aprovação dela", diz Edi-
nho Vasques, diretor de marketing da Du-
dalina. Sônia não aceita tão bem o rótulo 
de centralizadora, mas admite que se al-
guma decisão precisa ser tomada, passa 
por ela. "Algumas pessoas são indecisas. 
Eu não sofro para tomar a decisão, sei o 
que eu quero. Às vezes, eu erro, e é preci-
so agilidade para corrigir a rota." 

O passe de Vasques foi comprado por 
Sônia em 2006, depois que o diretor co-
locou a Colcci em evidência no cenário 
da moda brasileira — foi ele quem con-
tratou Gisele Biindchen para os desfi-
les da marca. Seu trabalho fez parte da 
transformação pela qual a Dudalina pas-
sou. "Quando vim trabalhar aqui, a Sô-
nia disse que gostaria que eu quebrasse 
paradigmas. Quebramos as paredes tam-
bém", diz. Antes de sua chegada, havia 
salas separadas para cada uma das áreas. 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



Hoje, há amplos salões sem divisórias. 
Nem a presidente tem uma sala. 

Ilton Tarnovski, diretor comercial, diz 
que essa mudança acelerou os resultados. 
"É uma estrutura com poucos níveis hie-
rárquicos e pouco burocratizada. Traba-
lhamos sem gabinetes para não depender 
de e-mail ou relatório", diz. O executivo 
fez carreira na companhia — há 28 anos 
trabalha na Dudalina. Sua mesa fica do la-
do esquerdo da de Sônia, a uma distância 
de poucos passos. A proximidade não é 
por acaso: Tarnovski está sendo treinado 
para ser o sucessor da presidente. 

A mesa de Sônia, em Blumenau, é ro-
deada de símbolos. Uma parede, à sua di-
reita, é recoberta com fotos — do pai, da 
mãe, dos irmãos, do marido e das filhas. 
Também há registros dos prêmios que 
acumulou ao longo dos nove anos na 
presidência. Às suas costas, em um qua-
dro com uma foto antiga, seu Duda e do-
na Adelina a observam. Sônia também 
guarda duas imagens de Nossa Senho-
ra Aparecida e um rosário. Dois iPhones 
(um de Blumenau e outro de São Paulo) 
e um iPad são as ferramentas indispensá-
veis de trabalho. Em um dos smartphones 

ela mostra fotos dos netos — são dois gê-
meos — a quem chama de "os meus gor-
dos". Há, também, uma imagem ao lado 
da presidente Dilma Rousseff. 

Na primeira semana de setembro, a 
principal preocupação de Sônia era a es-
treia da primeira unidade da marca em 
Milão. O próximo passo será estruturar 
um plano de expansão da rede no He-
misfério Norte — a presidente visitou 
um possível ponto de venda em Verona. 
A viagem da Dudalina para fora do Brasil 
ainda não tem um plano definido de aber-
tura de unidades em 2013. Mas a expec-
tativa é de que até 30 lojas sejam inaugu-
radas no exterior. 

Gianni Asnagghi, um italiano que é for-
necedor da Dudalina (há anos provê gra-
vatas e outros acessórios masculinos para 
a marca) será o parceiro na Itália. "A prin-
cípio, ele não queria levar a marca para lá. 
Mandei várias camisas para que ele desse 
à mulher e às filhas, e as pessoas começa-
ram a perguntar de onde eram os mode-
los", diz. Foi assim que Sônia conseguiu 
convencer Asnagghi a colocar a linha fe-
minina em uma das capitais mundiais da 
moda. "Eu sou insistente", diz. A ut
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Text Box
Fonte: Pequenas Empresas & Grandes Negócios, São Paulo, n. 286, p. 92-97, nov. 2012.




