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A empresáriA que 
gostA de gente

soniA Hess 
de souzA

primeirA mulHer A gAnHAr o prêmio personAlidAde 
de VendAs dA AdVB, soniA Hess de souzA está à frente 
dA dudAlinA, grupo fAmiliAr de confecção com mAis 
de 2.000 empregAdos, cinco fáBricAs e 50 lojAs
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A empresáriA que 
gostA de gente
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Crescemos 40% ao ano entre 2009 e 
2012 e confiamos continuar no mesmo 
ritmo para dobrar o número de em-

pregos até 2015”, diz a empresária, que desde 
2002 está na presidência da Dudalina, empresa 
fundada por seus pais há 55 anos. “Adoro dar 
emprego”, acrescenta. 

“Somos um grupo familiar e pretendemos 
continuar assim enquanto eu estiver no coman-
do, gerando empregos e dividindo o resultado 
do sucesso com nossos colaboradores”, afirma 
Sonia. Ela conta que julho foi um mês de festa 
nas cidades onde estão as cinco fábricas, devido 
à entrega do PPR no Dia Feliz, como ficou co-
nhecida a data em que a distribuição ocorre. 

“Este ano foram três salários de PPR semes-
tral, o que traz forte impacto para as famílias e 
a comunidade, particularmente em Luís Alves e 
Presidente Getúlio (SC) e em Terra Boa (PR), 
que são cidades  com cerca de 8, 12 e 15 mil ha-
bitantes respectivamente. O impacto é sentido 
inclusive em Blumenau, onde temos outras duas 
fábricas, mesmo a cidade sendo um dos mais 
importantes centros econômicos do estado”, 
acrescenta a premiada pela ADVB em 2012. 
Também os colaboradores dos escritórios e das 
lojas próprias recebem o PPR.

Sonia se emociona com esta participação dos 
colaboradores. “Vamos ensina-los como fazer a 
declaração de renda no ano que vem, pois pas-
saram do limite de isenção e tiveram o desconto 
do imposto na fonte. Tenho defendido junto às 
autoridades que sobre o PPR não deve incidir o 
imposto de renda, mas ainda não conseguimos 
essa definição”.

A liderança de Sonia é motivadora, inspirado-
ra. “Se não tiver a equipe comungando os mes-
mos valores, a mesma paixão pela empresa, não 
dá certo. Quem merece o Prêmio da ADVB são 
todos os que trabalham na empresa. Eu digo a 
eles que sou apenas o maestro, eles fazem a or-
questra tocar e brilhar”.

SE nãO TiVER 
A EQuiPE 
COmunGAnDO 
OS mESmOS 
VALORES, A 
mESmA PAixãO 
PELA EmPRESA, 
nãO Dá CERTO
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Uma empresa de marca forte

A lém da forma de gestão, com foco 
nas pessoas, a Dudalina se destaca no 
mercado pela construção de marcas 

fortes e desejadas. Para isso investe em todo o 
processo, desde a concepção do produto, que 
inclui viagens internacionais, parcerias com 
sites de moda como o WGSn, pesquisa e de-

senvolvimento de insumos e matérias primas 
exclusivas e de alta qualidade. “nossos teci-
dos são principalmente nacionais, feitos com 
exclusividade, mas precisamos também com-
prar de fabricantes de outros países, pois há 
poucas empresas no Brasil produzindo para 
camisaria”, conta Sonia. 

Cada uma das quatro marcas tem um posi-
cionamento mercadológico bem definido, que 
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se reflete em campanhas publicitárias distin-
tas e nas promoções realizadas. A presença 
da Dudalina é constante nas revistas mais im-
portantes do mercado editorial brasileiro, e é 
complementada por forte estratégia de divul-
gação institucional. “nosso maior objetivo é 
criar produtos que emocionam, envolvendo as 
pessoas na magia do universo Dudalina”, afir-
ma a empresaria Sonia Regina Hess de Souza.

A PRESEnçA DA DuDALinA 
é COnSTAnTE nAS REViSTAS 
mAiS imPORTAnTES DO 
mERCADO EDiTORiAL 
BRASiLEiRO, E é 
COmPLEmEnTADA POR FORTE 
ESTRATéGiA DE DiVuLGAçãO 
inSTiTuCiOnAL
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Varejo é o novo foco

Com a mesma visão empreendedora que 
levou a Dudalina a se tornar um grande 
sucesso como produtora de moda, em 

novembro de 2010 Sonia Hess abriu a primeira 
loja conceito do grupo, a DuDALinA 595, no 
bairro do Paraíso, em São Paulo, onde são co-
mercializadas as quatro marcas: Dudalina Femi-
nina, Dudalina, individual e Base.

“nosso principal canal de vendas continuará 
sendo o varejo de moda multimarcas, com mais de 
3 mil pontos em todo o Brasil. A rede Dudalina 
de varejo foi pensada para destacar nossas marcas 
em pontos com forte exposição ao público forma-
dor de opinião, além de permitir que tenhamos um 
contato mais direto com os consumidores, seus 
desejos e expectativas”, explica Sonia.

A partir da experiência com a loja conceito, 
a empresa avançou no varejo em 2011, com 
abertura de lojas exclusivamente para o público 
feminino. As duas primeiras unidades Dudalina 
Feminina foram inauguradas simultaneamente 
no morumbi Shopping e no Aeroporto de Con-
gonhas (SP). no segundo semestre de 2011 uma 
nova alternativa foi criada, com a inauguração da 
Dudalina Doublé, no Shopping ibirapuera (SP), 

um modelo de loja criado para atender tanto ho-
mens como mulheres “apaixonados pela cami-
saria de alto padrão”. 

O projeto prossegue e no final do primeiro 
semestre de 2012 foi atingida a marca de 50 lojas 
Dudalina, sendo 28 próprias e 22 franqueadas. 
“Acreditamos que há espaço para cerca de 100 
unidades no país, especialmente em shopping-
centers, e fixamos como objetivo fechar o ano 
com 72 em funcionamento”, acrescenta a Per-
sonalidade de Vendas ADVB 2012.

Os planos vão além do Brasil, com a expan-
são internacional começando pela Europa. “Já 
estamos com as malas prontas para ir com a 
equipe à itália, onde vamos inaugurar dia 12 de 
setembro nosso primeiro showroom e o espaço 
da marca localizado na Via Fatebenefratelli, 15, 
no coração de milão” declara Sonia Hess. 

O nome Dudalina já está registrado em todos 
os países do continente europeu e quatro fran-
quias para lojas estão em negociação: milão, Ve-
rona, Frankfurt e Viena. A expansão na Europa 
está sendo feita com um parceiro local, empresa 
familiar muito semelhante, identidade próxima e 
atuação profissional. é a AD, cujo nome lembra 
os pais de Sonia, fundadores da Dudalina, Ade-
lina e Duda. 

nOSSO PRinCiPAL 
CAnAL DE VEnDAS 
COnTinuARá 
SEnDO O VAREJO 
DE mODA 
muLTimARCAS, 
COm mAiS DE 3 miL 
POnTOS Em 
TODO O BRASiL
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Uma história pessoal 
de desafios e resultados

nascida na pequena cidade de Luís Al-
ves, próxima a Blumenau, Sonia Hess 
de Souza é um dos 16 filhos do ca-

sal Rodolfo Francisco de Souza Filho (Duda) 
e Adelina Clara Hess de Souza. Ainda menina 
começou ajudando os pais na loja e na fábrica 
de camisas que eles estabeleceram na cidade, ao 
mesmo tempo em que estudava na escola local. 

Os cinco irmãos mais velhos tinham ido para 
Blumenau, para continuar os estudos no inter-
nato do Colégio Sagrada Família, pois em Luís 
Alves não havia curso colegial (hoje ensino mé-
dio). Sonia e os seguintes ajudavam “atendendo 
a freguesia, pesando alimentos, medindo tecidos, 
passando as camisas prontas, datilografando as 
etiquetas que acompanhavam as camisas, sua 
referência, número e modelo”, como registra a 

mãe Adelina no livro Retrato de Família. mas 
não era só essa a ocupação de Sonia fora da es-
cola. Como conta a mãe “desde muito cedo as-
sumiu parte do trabalho da casa, mas sua maior 
contribuição foi sempre na fábrica, muito traba-
lhadora, inteligente e responsável”.

Em 1964 os pais compraram uma casa na en-
tão pequena cidade de Camboriú para os filhos 
aproveitarem a praia nas férias “e precisava con-
trolar, ninguém sabia nadar”. O espírito empre-
endedor não deixou que o casal sossegasse, e de 
surpresa, na praia, cada um chegou para o outro 
e disse que tinha comprado uma loja na cidade. 
Com duas lojas, se dividiram: mãe e quatro me-
ninas em uma e pai e quatro meninos em ou-
tra, competindo para ver quem vendia mais. “As 
mulheres ganharam e assim aprendemos a vare-
jar. Eu era boa vendedora, almoçava num pro-
vador da loja para não perder tempo”, lembra 
Sonia. naqueles anos 60 as férias eram longas 

AS muLHERES 
GAnHARAm E ASSim 

APREnDEmOS A 
VAREJAR. Eu ERA 

BOA VEnDEDORA, 
ALmOçAVA num 

PROVADOR DA 
LOJA PARA nãO 
PERDER TEmPO
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e a família ia para Camboriú depois do natal e 
só voltava em março. “Todos os amigos ficavam 
descansando e passeando e nós trabalhando, 
pois as vendas eram ótimas no período”.

Dona Adelina, como a mãe era chamada, 
preocupava-se com as dificuldades do negócio 
em Luís Alves, onde telefone era difícil, ener-
gia elétrica era instável e a estrada de acesso 
era de terra. Apesar da instalação de um ge-

rador, tudo junto complicava o recebimento 
de insumos e a remessa dos produtos, numa 
empresa que crescia continuamente, graças à 
qualidade das camisas que produzia e ao reco-
nhecimento dos consumidores.  

O estudo das crianças também fazia parte de 
sua preocupação e ela decidiu com seu Duda, 
como o pai era conhecido, que estava na hora 
de se mudarem para Blumenau, o que foi feito 
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em 1968, com a compra de uma loja, permitindo 
que Sonia fizesse o colegial na cidade sem ser 
interna. “Eu era muito magra, desengonçada, 
vinha de uma cidade pequena e fui parar no 
colégio mais elitista da cidade, me chamavam 
de colona de Luís Alves, doeu. na época não 
tinha essa coisa de bullying, não podia recla-
mar que a professora punha de castigo. Foi um 
desafio a mais”. 

TODOS OS 
AmiGOS FiCAVAm 
DESCAnSAnDO E 
PASSEAnDO E nóS 
TRABALHAnDO, 
POiS AS VEnDAS ERAm 
óTimAS nO PERíODO
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Continuou ajudando sua mãe na empresa, 
vivendo as diferentes experiências do mundo 
dos negócios. Assim, saía para fazer vendas 
nas cidades próximas de caminhão levando a 
mercadoria, com a mãe e o motorista. “uma 
vez”, ela conta, ”estávamos em D. Pedrinho, 
já era tarde, falei para a mãe vamos embora, 
a viagem é longa. minha mãe respondeu: só 
vou quando o dono da venda chegar e eu tiver 
vendido todas as camisas”. Essa persistência 
e disponibilidade foram um exemplo que So-
nia segue. “minha mãe era enérgica e ao mes-
mo tempo inspiradora, educadora. Cuidava 
de todos nós, da empresa e de meu pai que 
era cardíaco. Já com meu pai a ligação era de 
alma, de muito afeto. Para tudo ele escrevia 
uma poesia”.

Especial

Depois do científico, a atual presidente da 
Dudalina fez vestibular para Administração de 
Empresas na FuRB Fundação universitária de 
Blumenau, continuando a trabalhar na empre-
sa. Com o crescimento da Dudalina era preciso 
melhorar a produtividade e um dos irmãos foi à 
Espanha comprar tecnologia. Alguém precisa-
va ir para lá e absorver a nova metodologia de 
tempos e movimentos e Sonia foi a escolhida. 
“Eu tinha 18 anos, não sabia costurar, cheguei 
lá com uma funcionária da fábrica e passamos 
pela psicóloga para definir quem faria o curso 
de qualidade e quem faria o de costura. Eu es-
tava certa de que seria definida para a qualida-
de, mas aconteceu o contrário. Foi interessante, 
fui aprendendo que a vida traz esses desafios e 
é preciso saber enfrentá-los”, comenta.

FOi inTERESSAnTE, 
Fui APREnDEnDO 
QuE A ViDA TRAz 
ESSES DESAFiOS E 
é PRECiSO SABER 

EnFREnTá-LOS
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Experiências em outras empresas

Voltando da Espanha Sonia implantou a 
nova tecnologia de confecção aprendi-
da continuou a trabalhar na Dudalina e 

a estudar. Três anos depois, em 1977, a empresa 
espanhola convidou-a para trabalhar como che-
fe das instrutoras no Brasil e ela resolveu aceitar. 
“Queria ser independente, ter maior autonomia, 
afinal vivíamos numa casa com 16 irmãos, pai e 
mãe. Fui para montes Claros, no norte de minas 
Gerais, região da Sudene, implantar a tecnologia 
numa fábrica com cerca de mil empregados. Era 
uma cultura diferente, outros hábitos, outros ali-
mentos, vestuário mais à vontade, foi um choque 
de cultura mesmo, mais um desafio a vencer”.

O pai escreveu então uma carta poética para So-
nia, que começava assim:

no dia em que tu partistes
Tudo aqui mudou
A lua não apareceu
E nenhuma estrela brilhou
A turma toda, com saudades
muito chorou

..... e terminava assim:

Eu não estava 
Quando o telefone tocou
Tudo que tu falastes
A Ana me contou
A mãe ao ouvir tua voz

Eu sei que ela chorou
Sonia querida
Vai um abraço e um beijo
Toda a tua felicidade
é o que te desejo
Deus esteja contigo
E os anjos que te protejam. 
(Blumenau, 29 de abril de 1977)

Sonia mudou-se para Belo Horizonte e fi-
cou em minas Gerais por seis anos, atuando em 
diversas fábricas. Em 1983 resolveu morar em 
São Paulo. Os irmãos que estavam à frente da 
empresa chamaram-na para abrir o mercado no 
estado e, acostumada a desafios, ela voltou à Du-
dalina e se dedicou a buscar clientes, com grande 
sucesso. Com a empresa em franco crescimento, 
assume a Diretoria Comercial e passa a atender 
a todos os grandes magazines de São Paulo, for-
talecendo sua atuação também nas áreas de De-
senvolvimento de Produto e marketing.

“Desde então moro em São Paulo e vou toda 
semana a Blumenau, onde passo de dois a três 
dias. Às vezes, como hoje, por exemplo, enfren-
to problemas com o fechamento dos aeroportos 
de navegantes ou Florianópolis e isso compli-
ca meu programa”, disse ela ao ser entrevistada 
para esta matéria. uma entrevista agitada como 
ela mesmo: toca o telefone, ela pergunta onde 
está aquela calça que eu trouxe de Blumenau? A 
secretária procura a calça, ela levanta e revira a 
mala de amostras, chega o Diretor de marketing, 
outros ligam, ela responde agora não posso, es-
tou dando uma entrevista.
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Assumindo a presidência

Em 2002 mais um desafio: o irmão Ar-
mando Cesar Hess de Souza, que estava 
na presidência da Dudalina, é convida-

do pelo então governador de Santa Catarina para 
assumir a Secretaria de Planejamento do Estado 
e Sonia é convidada pela família a assumir seu 
posto. Assim, desde 2003 é a presidente da em-

presa, a primeira filha mulher a ser presidente 
depois de dois irmãos terem ocupado o cargo.

“minha gestão dá continuidade à tradição da 
Dudalina, focada em pessoas, buscando gerar 
empregos, desenvolver o potencial dos colabo-
radores e oferecer boas condições de trabalho, 
dividindo os resultados”, diz ela. Com isso nasce 
o novo slogan “Amor à camisa e às pessoas”, que 
traduz a atitude e o sentimento da nova gestão.
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Especializada em camisaria masculina, em 2010 a 
empresa expande a linha com o lançamento da pri-
meira coleção de camisas femininas. A gestão é pro-
fissional, com a presidente e um irmão na diretoria, 
ao lado de três executivos do mercado: seu irmão 
Rui Leopoldo Hess de Souza segue no cargo de di-
retor de Varejo, ilton Tarnovski na diretoria Comer-
cial, Edison Vasques Junior assume a diretoria de 
marketing e Gerson Otto a diretoria de Operações. 

minHA GESTãO Dá 
COnTinuiDADE À TRADiçãO DA 
DuDALinA, FOCADA Em PESSOAS, 
BuSCAnDO GERAR EmPREGOS, 
DESEnVOLVER O POTEnCiAL DOS 
COLABORADORES E OFERECER 
BOAS COnDiçõES DE TRABALHO, 
DiViDinDO OS RESuLTADOS
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Compromisso com a 
Responsabilidade Social 

melhorar a qualidade de vida das co-
munidades onde existem as fábricas 
é um dos focos da empresária, que 

se envolve diretamente na elaboração dos pro-
gramas. A Dudalina trabalha de acordo com as 
regras legais e paga salários competitivos aos 
colaboradores, além de ter um plano de bene-
fícios e distribuir a participação nos resultados. 
Com isso sua atividade traz importante impacto 
econômico e social nas comunidades onde está 
instalada, mas isso não basta para Sonia Hess de 
Souza: “é preciso ir além”, comenta ela.

Desde o começo de sua atividade a empresa 
tem atuação que extrapola as obrigações legais 
e beneficia as comunidades. Para centralizar os 
projetos na área foi criado o instituto Sócio Am-
biental Adelina Clara Hess de Souza, que tem 
como objetivo incentivar a formação de grupos 
de geração de renda através da doação de maté-
ria prima, máquinas e capacitação, contribuindo 
assim para a inclusão social de segmentos caren-
tes da população. 

Sonia acredita que responsabilidade social vai 
além de pequenos atos ou benefícios esporádicos 
e por isso lançou a Sustentabilidade 360 graus. 
inspirada em sua mãe Adelina, que durante anos 
reciclava os retalhos produzindo belas colchas 
em trabalho patchwork, a empresária criou uma 
sacola sustentável chamada “Sacola Social”, que 
é o pilar do Projeto de Geração de Renda. 

Realizado pela empresa em parceria com o 
instituto Sócio Ambiental Adelina Clara Hess 
de Souza, o projeto prepara pessoas para a con-
fecção de sacolas em patchwork. São formados 
grupos que recebem kits com retalhos das fá-
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bricas e material usado na embalagem dos rolos 
de tecido que a empresa compra de tecelagens. 
Com os retalhos é produzida a parte externa da 
sacola, e com a embalagem o forro interno. 

A atuação é feita em estreita colaboração com 
a Pastoral da Criança e outras organizações be-
neficentes. Essas Sacolas Sociais são compradas 
pela Dudalina, que as utiliza para ações promo-
cionais e de marketing, chegando assim a quase 
20 mil clientes, fãs, amigos e parceiros. 

Este projeto levou a Dudalina a receber o 
prêmio de Empresa Cidadã em 2011, conce-
dido pela ADVB de Santa Catarina. Em 2012 

ele foi incluído na publicação oficial do Pacto 
Global, intitulada “Principios para la inversi-
ón social: Experiencias de los participantes del 
Pacto mundial en América Latina y el Caribe”, 
um reconhecimento da Organização das na-
ções unidas, pelo programa de inclusão so-
cial. Aliás, a Dudalina foi um dos primeiros 
signatários do Pacto Global, uma condição 
que Sonia faz questão de ressaltar.

Em Presidente Getúlio, mais uma iniciativa 
social, assumindo a creche que leva o nome da 
mãe e cuida de 250 crianças. “uma beleza”, 
diz Sonia.
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Participação comunitária

Além da presidência da Dudalina, um 
trabalho exigente e envolvente e que 
vem tendo grande sucesso, Sonia Hess 

de Souza atua em várias entidades muito repre-
sentativas, com funções que também exigem sua 
dedicação, como: 

• Conselheira do CDES: Conselho de Desenvol-
vimento Econômico e Social do Governo Fede-
ral, atuando junto ao grupo de conselheiros na 
sugestão de iniciativas e ações e na interlocução 
com a presidente Dilma Rousseff
• Conselheira do Conselho Curador da Funda-
ção Dom Cabral, principal entidade brasileira 
dedicada ao desenvolvimento de profissionais e 
empresas do país, com sede em minas Gerais
• Diretora da ABiT Associação Brasileira da in-
dústria Têxtil e de Confecção
• Presidente do LiDE mulher: Grupo de mu-
lheres Líderes Empresariais 
• Jurada da Cartier Womens´s initiative Awards 
/ França – em 2010, 2011 e 2012, evento que se 
realiza em Deauville na França
• Vice-Presidente do Conselho Deliberativo 
ADVB / SC - 2011 a 2013.
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A importância da família

Reunir-se com a família e com os amigos 
é um dos programas preferidos de Sô-
nia, que dedica a isso seu fim de semana, 

em São Paulo ou na casa de Campos de Jordão. 
Ter o marido ......, as filhas enteadas........(nome) 
e os dois netos.........junto é um prazer e uma 
forma de se distrair depois de uma semana de 
trabalho intenso.

“nasci numa família de 16 irmãos e hoje te-
nho (número)... sobrinhos, de forma que consi-
dero a vida em família uma das coisas mais im-
portantes para cada um de nós. Lembro sempre 
do carinho e dos cuidados de minha mãe e meu 
pai com cada um dos dezesseis filhos e tenho a 
mesma postura com minhas filhas enteadas e os 
netos, que me dão muitas alegrias”, diz Sônia.

Ela conta alguns momentos da vida com os 
pais que mostram bem esse cuidado com a famí-
lia. “éramos um grupo muito grande de filhos 
e minha mãe cuidava dos negócios, que cres-

ciam sem parar, mas não deixava de dar atenção 
a cada um. À noite, a cidade, muito pequena, 
não oferecia alternativas de lazer, a televisão 
não pegava na região, de modo que íamos dor-
mir cedo. minha mãe mandava todos entrar na 
cama e começava a puxar o terço: depois da 
segunda Ave maria estava todo mundo dor-
mindo”. mas não parava aí o cuidado. “Depois 
que estávamos embalados, ela ia verificar cada 
um se tinha algum machucado, as ruas eram 
de terra, brincava-se e sempre algum tinha uma 
escoriação”, rememora Sônia.

Como é da tradição, o irmão mais velho, 
Anselmo José foi o primeiro a assumir a pre-
sidência da empresa na sucessão da mãe, onde 
ficou até 1988, quando passou o comando 
executivo para o irmão Armando César e foi 
eleito para dirigir o Conselho. Armando foi 
sucedido pela irmã Sônia em 2002, ao aceitar 
o convite para integrar o governo estadual. 
Vários outros irmãos trabalharam na empresa, 
desenvolvendo diferentes atividades, enquan-
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to outros se dedicaram a advocacia ou à cria-
ção de seus próprios negócios. 

A família se mantém unida, embora hoje es-
teja espalhada por várias cidades. Sempre que 
possível se reencontram par compartilhar bons 
momentos e Sônia gosta de ser anfitriã dessas 
reuniões. “Além disso, ao longo dos anos formei 
um grupo de amigos muito queridos e temos 
encontros informais, principalmente nos finais 
de semana”, acrescenta Sônia.

A FAmíLiA SE mAnTém 
uniDA, EmBORA HOJE ESTEJA 
ESPALHADA POR VáRiAS 
CiDADES. SEmPRE QuE 
POSSíVEL SE REEnCOnTRAm 
PAR COmPARTiLHAR BOnS 
mOmEnTOS E SôniA 
GOSTA DE SER AnFiTRiã 
DESSAS REuniõES
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O começo com os pais: 
uma vida de poesia e trabalho

O pai de Sonia, Rodolfo Francisco de 
Souza Filho, conhecido por Duda, e 
sua mãe, Adelina Clara Hess de Souza, 

casaram-se em maio de 1947 em Luís Alves, onde 
viviam suas famílias. no mês seguinte assumiram 
a gestão da casa de comércio, do açougue e da 
linha de ônibus dos pais de Adelina, junto com a 
irmã Elvira e o cunhado Leonardo, para pagar o 
preço com os lucros do negócio, pois os pais que-
riam se aposentar e mudar para Blumenau.  

O comércio era típico da época dos armazéns 
de secos e molhados. Compravam a produção 
dos colonos: açúcar mascavo, defumados, lingui-
ça, banha, galinhas, ovos, manteiga e vendiam na 
cidade e na região, em itajaí e Blumenau, trans-
portando nos próprios ônibus. E vendiam à po-
pulação local todos os gêneros de que necessita-

vam. Pouco tempo depois dividiram o negócio: 
Adelina e Duda ficaram com o comércio e o 
açougue, e a irmã e seu marido com as linhas de 
ônibus e o caminhão entre outros bens comuns. 
Duda registrava tudo em poesias:

Como não tínhamos caminhão
Passamos a comprar mais melado
nas fábricas de cachaça
O mel era no mesmo dia descarregado
Aumentamos bastante as compras
não podíamos ficar parados.

A região era grande produtora de bananas e 
Luís Alves era também chamada “capital nacio-
nal da cachaça” pela forte produção local. Esses 
e outros produtos eram adquiridos dos colonos 
e dos produtores locais por Duda e Adelina, 
que vendiam a eles tecidos,  roupas, materiais de 
consumo, ferramentas e outros produtos.

COmO nãO TínHAmOS CAminHãO
PASSAmOS A COmPRAR mAiS mELADO

nAS FáBRiCAS DE CACHAçA
O mEL ERA nO mESmO DiA DESCARREGADO

AumEnTAmOS BASTAnTE AS COmPRAS
nãO PODíAmOS FiCAR PARADOS
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As compras eram feitas pelo casal em São Pau-
lo, nas lojas das ruas 25 de março e José Paulino, 
e também nos atacadistas de Santa Catarina. Em 
uma das viagens a São Paulo Adelina não pode 
acompanhar Duda e um dos fornecedores da 25 
de março o convenceu a comprar um grande lote 
de tecido, a preço convidativo e a longo prazo. 
Quando ele chegou a Luís Alves Adelina tomou 
um susto, pois não havia compradores para essa 
quantidade, mesmo com preço favorável.

Adelina decidiu transformar o tecido em confec-
ção e chamou as duas costureiras que havia na cidade, 
com suas máquinas. instaladas num dos quartos da 
casa, usaram uma das camisas do estoque como mol-
de e começaram a confeccionar. “À noite retirávamos 
as máquinas para recolocar as camas”, conta Adelina 
em seu livro. na época estava sendo construída uma 
linha de transmissão que passava por Luís Alves e um 
grande número de operários e técnicos a instalara-se 
na cidade, na propriedade da família. Eles foram os 
primeiros compradores das camisas. 

Duda conta em sua poesia como foi (ele cha-
mava a mulher de mãe e ela o chamava de pai, 
como era comum à época): 

um dia cedo a mãe me falou:
“Olha só, pai, o que estamos perdendo
Se aquele teu tecido fosse confeccionado
nós estávamos hoje vendendo
Por causa de tanta ocupação
isso eu não estou fazendo.

Hoje à tarde vou com o Fred a Laranjeiras
Com Lidia e Trude Trentini vou falar
Para elas virem para casa 
nós vamos começar a confeccionar
Se faltarem algumas máquinas 
Vamos a Blumenau comprar”. 

no primeiro dia fizeram três camisas
Que à noite na loja foram vendidas
A seis cruzeiros cada peça
Assentou bem e deu certo na medida
no quarto, brincando com a mãe
Disse:”As tuas camisas estão com boa saída”.

Duda ficou com a impressão de que aquilo 
era apenas para se livrar do estoque de tecido, 
que incomodava sua mulher. mas era muito 
mais do que isso: foi assim o começo da ca-
misaria mais importante do país. Depois de 
alguns dias Adelina chamou Duda para irem 
a Blumenau tratar de “um negócio”, que ela 
só contou no caminho: a compra de máqui-
nas para fazer camisas. Conta Duda:
Durante a viagem ela disse: 
- “Falei com o Heitor da Seben
E no max Konrad tem uma máquina que prega botão
Caseia, costura reto, chuleia e costura em zig-zag
uma máquina dessa para nós é a solução
O seu Heitor está interessado em comprar uma 
Comprando duas há desconto 
e aproveitamos a ocasião”.

nO PRimEiRO DiA FizERAm TRêS CAmiSAS
QuE À nOiTE nA LOJA FORAm VEnDiDAS

A SEiS CRuzEiROS CADA PEçA
ASSEnTOu BEm E DEu CERTO nA mEDiDA

nO QuARTO, BRinCAnDO COm A mãE
DiSSE:”AS TuAS CAmiSAS ESTãO COm BOA SAíDA
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O nascimento da marca

Comprada a máquina, com o desconto 
desejado, Adelina testou e concluiu que 
podia aumentar a produção com  quali-

dade, gerando mais um verso de seu marido:

Em fazer bastante camisas
Era só no que a mãe pensava
Aquele projeto dela

Bastante me incomodava
Eu via que era trabalho demais 
Que aos poucos ela arranjava

Com a máquina nova 
Aumentou a produção
As camisas pareciam bem feitas
Pois a máquina caseava e pregava botão
Em aumentar o espaço
Era agora a preocupação.
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COm A máQuinA nOVA 
AumEnTOu A PRODuçãO
AS CAmiSAS PARECiAm BEm FEiTAS
POiS A máQuinA CASEAVA E PREGAVA BOTãO
Em AumEnTAR O ESPAçO
ERA AGORA A PREOCuPAçãO
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Os passos seguintes foram contratar mais 
gente, alugar outra casa para instalar a fábri-
ca e comprar tecidos, pois a peça comprada 
na 25 de março acabou rapidamente. Duda 
se preocupava com a venda, pois não havia 
clientes na cidade e nas lojas de Camboriú 
para comprar o que Adelina se propunha a 
produzir. Ela já tina pensado nisso e resolvi-
do que ia sair com o caminhão para vender 
aos comerciantes das cidades próximas. Ago-
ra era necessário dar nome à confecção. E 

A mãE FALOu: - “QuERO DAR nOmE À CAmiSARiA
TEnHO DOiS nOmES, QuER VER QuAL O QuE COmBinA
um é ‘CAmiSARiA LuiSALVEnSE’
OuTRO, SERiA ‘CAmiSARiA DuDALinA”. 
Eu RESPOnDi: “mãE, Tu éS mARAViLHOSA
QuERES HOmEnAGEAR O DuDA E A ADELinA?”

Duda registra como foi em sua poesia:

A mãe falou: - “Quero dar nome à camisaria
Tenho dois nomes, quer ver qual o que combina
um é ‘Camisaria Luisalvense’
Outro, seria ‘Camisaria Dudalina”. 
Eu respondi: “mãe, tu és maravilhosa
Queres homenagear o Duda e a Adelina?”

Assim nasceu o premiado nome que hoje ca-
racteriza a moda em camisaria.


