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subcontratação de serviços, algo
muito comum na indústria de confecções e que pode acabar com reputações de marcas conhecidas. Uma
empresa grande que cresce em um
mercado promissor, diversifica a estrutura e opera conforme regras de
governança aparentemente
tem todos os ingredientes necessários para uma associação
com companhias maiores ou
com fundos de private equity
ou até para abrir o capital. Se
fosse à bolsa, a Dudalina captaria recursos e se juntaria à lista
de grandes empresas de varejo
brasileiras de perfil parecido
que já estão no mercado, como
Hering e Arezzo. Assédio não
falta, diz Rui, mas a Dudalina se
mantém fiel à estratégia de dar
um passo década vez, "sem perder de vista as oportunidades"
Porenquantoa Dudalina não
precisa prestar contas às autoridades do mercado financeiro,
como fazem as companhias
com ações negociadas em bolsa. Mas tem um público até
mais exigente, diz Rui. "Um dia,
estava em uma das fábricas e,
no refeitório, uma funcionária
meabordou para perguntar por
que duas lojas não haviam sido inauguradas, ao contrário do que a empresa tinha informado pelos murais.
Eles acompanham tudo de perto,
têm interesse no crescimento da empresa. Temos um programa de participação nos lucros que paga seis salários a mais para os nossos cerca de
2,5 mil empregados das fábricas e
das lojas próprias." Para aproximar o
varejo do parque fabril, a empresa leva os vendedores para uma verdadeira imersão na indústria, mostrando
todas asetapasdafabricaçãodaquilo
que apresentam aos clientes. Aqui,
ele destaca, está a outra parte do segredo do sucesso da evolução da pequena fábrica de camisas de Luiz Alves, que acabou virando slogan:
"Amor à camisa e às pessoas',' inspirado na sabedoria da matriarca da família. Encaminhar as pessoas provavelmente foi um dos talentos de dona Adelina, que precisou disso para
educar os 16 filhos.

o

tamento especial na Itália antes da fa- Zurique, na Suíça, e tem planos de
bricação dos tecidos, na índia. Tem construir uma rede de 15 lojas internacionais -, continua o crescimento
também conchas da Amazônia, orino Brasil. Considerando lojas prógem dos botões de madrepérola usados em algumas linhas de camisas, prias e franquias, a empresa deve fealém de um casulo de bicho-da-seda, char o ano com 93 unidades de varedecujosfios sefazo cobiçado (e caro) jo, de vários formatos. Há lojas mistas,
tecido. O diretor apresenta detalhadamente uma entretela
de colarinho usada na confecção de camisas, comprada da
empresa alemã que, no século
XVII, inventou o produto.
"Não abrimos mão da qualidade e acredito que esse é um
dos segredos do nosso sucesso.
Quem compra uma camisa Dudalina sabe que ela vai durar
muito tempo e está disposto a
pagar por isso',' diz Rui. Sob a
marca Dudalina, as camisas de
algodão mais em conta custam
em torno de R$ 300 - as peças
de seda da linha feminina, se
aproximam dos R$ 700.
A empresa ganhou corpo e
visibilidade (a ponto de já ser alvo de falsificações, como normalmente acontece com grifes
internacionais do porte de uma
Lacoste) nos últimos três anos,
como resultado de apostas na
criação de uma marca de camisó masculinas, só femininas, só da
sas femininas e na abertura de lojas
próprias e franquias. Fundada em marca Individual (cuja primeira unidade foi inaugurada neste ano), lojas
1957 na pequena cidade de Luiz Alves, no interior de Santa Catarina, a de rua, em shoppings e aeroportos. A
primeira loja está comemorando três
familiar Dudalina sempre teve uma
posição consolidada como fornece- anos. Esse recente salto permitiu à
empres trabalhar com a meta de
dora de camisas masculinas para
atingir
faturamento de R$ 1 bilhão
grandes grifes e varejistas como Zara,
em
2016
ante R$ 502 milhões projeBrooksfield, Ralph Lauren e Guess
tados
para
2013.
(em 2008 alcançou a marca de 50 miAos poucos, a Dudalina também
lhões de camisas produzidas) e venaposta na diversificação dos produdia as peças de suas marcas - Dudalina, Individual eBase-em multimar- tos. Quem for a uma das lojas da rede
cas. A incursão no varejo mudou o ce- vai encontrar, além de uma infinidanário. Antes, um consumidor pode de de modelos de camisas, calças
ter comprado uma camisa Dudalina jeans e de alfaiataria, ternos, paletós,
sem saber; agora, muitos identificam malhas (em parte importadas da China), camisetas polo, camisetes, lende longe o logotipo da flor de lis, símbolo da realeza francesa, nas quase ços de seda e até perfume.
A Dudalina é hoje uma empresa fa100 lojas espalhadas pelo Brasil.
miliar de capital fechado que já pode
A expansão no varejo foi acompanhada de uma eficiente estratégia de ser considerada de grande porte e
marketing, que ajuda a tornar as ca- que, afirma Rui Hess, tem uma gestão
profissionalizada. São sócios os 16 fimisas cobiçadas por um público que
pode pagar por qualidade. O slogan lhos dos fundadores Duda e Adelina,
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Fonte: Diário do Comércio, São Paulo, 7, 8 e 9 dez. 2013, Economia, p. 19.

