
Após 11 anos à frente da Dudalina
— marca de camisaria feminina e
masculina — Sônia Hess, CEO da
empresa, prepara sua sucessão e já
escolheu quem será o novo presi-
dente a partir de 2016. O nome es-
colhido foi de Ilton Karmovisky,
com 30 anos de casa e atualmente
na função de diretor comercial da
companhia. De empresa familiar,
fundada pelo pai, Duda, e a mãe
Adelina, em 1957, em Luís Alves
(SC), a gestão profissional faz cada
vez mais parte do processo de cres-
cimento da empresa, que fechará o
ano com faturamento de R$ 500
milhões — alta de 27% ante 2012 —
90 lojas e seis fábricas. Com a saída
da presidência, Sonia irá para o
Conselho de Administração da
companhia.

“Temos na empresa um progra-
ma de preparação de sucessores em
que todos os executivos em cargos
de decisão precisam fazer. Cada vez
mais a gestão profissional, a gover-
nança estruturada fazem parte do
no dia a dia da companhia. De to-
dos os 16 irmãos da nossa família,
só eu e mais um estamos na direto-
ria e duas pessoas da terceira gera-
ção trabalham aqui. Acredito que
no conselho vouestar maisperto da
estratégia, trazendo mais conteú-
do. Olhando de fora, fica mais fácil
contribuircomaempresa”, afirma.

Além das lojas da Dudalina, que
se dividem em unidades próprias e
franquias, a empresa tem outros
dois braços de negócios na área de
moda: a Individual, de moda mas-
culina, que oferece o guarda rou-
pas completo, e a Base, de
jeanswear jovem. Ambasencontra-
das em lojas multimarcas.

“Para a Individual, planejamos
a abertura de quatro lojas em São
Paulo. É uma roupa mais casual.
Já para a Base não há previsão de
lojas ainda. Vale dizer que 80% do
que vendemos, nós fabricamos. O
trabalho em busca da criatividade
é diário, investimos pesado em
pesquisa, desenvolvimento”, diz.

No entanto, a empresa não con-
segue escapar da pirataria. Sônia
afirma que os investimentos para
combater a reprodução ilícita dos
produtosdamarcaéalgoconstante.

“É um crime. E quem compra
produto pirateado incentiva a in-
formalidade, a corrupção”, diz.

Sobre o impacto do dólar no ne-
gócio, ela diz que a principal maté-
ria-prima da empresa, no caso, os
tecidos, é importada, assim como
o maquinário. Mas ela garante que
a companhia está preparada para
as oscilações da moeda.

“Não adianta apenas reclamar.
Qualquer balanço influencia o ne-
gócio, claro. Mas, por enquanto,
nossa projeção é de que não haverá
mudançasbruscasnasnossasproje-
ções de resultados para esse ano”,
comenta ela.

Ocrescimentode27%nofatura-
mento é menor que nos anos de
2011 e 2012, quando houve um salto
de 45% e 50%, respectivamente.A
explicação de Sônia é simples: esse
foi um ano de arrumação da casa.

“Compramos mais maquinário,
estamos elaborando nosso planeja-
mento estratégico para ampliar o

processodeinternacionalizaçãopa-
ra os próximos anos, rumo à Europa
e América Latina. Vamos ter um
bom crescimento ”, destaca ela.

A participação no Conselho de
Desenvolvimento Econômico e
Social (CDES) é um trabalho que
ela tem tido pouco envolvimento,
por conta de sua posição à frente
da Dudalina.

“Sempre que posso, participo
dos grupos de trabalho. É uma
honra estar lá, mas a vida de exe-
cutiva exige muito”.

Em um balanço de sua atuação
trêsanosantesdedeixarocargo,Sô-
nia diz que o trabalho em torno da
gestãoprofissionaledoengajamen-
to ao projeto da empresa, que tem o
slogan “Amor à camisa e às pes-
soas”, é o que desejou construir.

“Amor à camisa não pode ser
da boca para fora”, completa.

Não vou abandonar a
empresa. No conselho,
vou estar mais perto
da estratégia da
companhia e trazer
mais conteúdo. De fora,
fica mais fácil olhar a
empresa como um todo
e contribuir mais”
SôniaHess
Presidente da Dudalina

“
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Dudalina prepara sua sucessão
e mira mercado internacional

R$502mi
FaturamentodaDudalina
projetadoparaoanode2013.
Ocrescimentoéde27%na
comparaçãocomoanoanterior.

4,5milhões
Volumedepeçasqueserão
produzidasnesteanopelamarca.

2.337
Númerodefuncionáriosda
empresanasfábricase
escritórios.75%sãomulheres.
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Divulgação

SoniaHess:empresatrabalhacomumprogramadeformaçãodesucessores ,quevaleparatodososcargosdedecisãodacompanhia

Sônia Hess, filha dos fundadores da grife catarinense de camisas, deve ir para o Conselho de Administração da

empresa. Em 2016, o atual diretor comercial da companhia, Ilton Karmovisky, assume o lugar dela na presidência
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 20, 21 e 22 set. 2013, Empresas, p. 19.
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