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Grupo AMC, que também controla a Sommer e a Carmelitas, assume a grife de Tufi Duek por 
cerca de R$ 250 milhões  
 
A AMC Têxtil, grupo catarinense que controla as grifes Colcci, Sommer e Carmelitas, anuncia hoje 
a compra de quatro marcas do estilista Tufi Duek - Forum, Forum Tufi Duek, Tufi Duek e Triton - 
por cerca de R$ 250 milhões, segundo fontes ligadas ao negócio. A marca da filha do empresário, 
Carina Duek, ficou fora da negociação. 
 
As grifes do grupo de Duek faturam acima de R$ 200 milhões ao ano. Só a Forum, marca de jeans 
e carro-chefe do grupo, é responsável por mais da metade desse valor - tem lojas e franquias em 
19 Estados brasileiros. Os dois únicos pontos-de-venda próprios de Duek (no shopping Ibirapuera, 
em São Paulo) e a sede das grifes serão alugadas ao AMC Têxtil.  
 
Segundo fontes ligadas ao negócio, a AMC Têxtil não era a única interessada nas marcas. 
Enquanto procurava um parceiro para os negócios, o estilista recebeu propostas de outros 
interessados. A gestora de recursos Artesia (dona da Le Lis Blanc) e os fundos Pactual (dono da 
Ellus) e Gávea teriam feito ofertas pela grife. A negociação se desenrola há alguns meses, mas 
Duek optou pelo parceiro “estratégico” - além de um portfólio com outras marcas fortes, a AMC 
Têxtil é do ramo e possui uma forte estrutura industrial de produção.  
 
Em Santa Catarina, a empresa está investindo R$ 35 milhões na construção de sua quinta fábrica, 
em Itajaí. Há outras duas em Brusque, uma produtora de malha em Jaraguá do Sul e uma para 
calçados em São João Batista.  
 
No varejo, ela tem mais de 200 lojas que vendem as grifes Colcci, Sommer, Carmelitas e também 
a linha licenciada Coca-Cola Clothing. O faturamento de todo o grupo supera os R$ 500 milhões.  
 
O grupo de Duek teria dívidas fiscais superiores a R$ 100 milhões, segundo fontes do mercado. A 
assessoria de imprensa da Forum nega que a empresa tenha tais passivos.  
 
O valor a ser desembolsado pela dona da Colcci está em linha com os preços pagos pelo mercado, 
acreditam especialistas. “Ao discutir o preço, são levadas em conta as projeções de lucro que o 
comprador pode ter e os cortes de custo que podem ocorrem com a sinergia das empresas”, diz o 
diretor da consultoria BrandAnalytics, Eduardo Tomiya. “A onda de aquisições é forte no Brasil, 
mas ainda não é nada perto do que pode vir a ser. O grupo francês LVHM, que reúne várias 
marcas de luxo, por exemplo, tem receita superior a US$ 100 bilhões.” Segundo dados da 
Associação Brasileira da Indústria Têxtil (Abit), há mais de 4 mil grifes no País. “O negócio é bom 
para os dois lados: o estilista pode se dedicar à criação e a holding se preocupa com os números.” 
 
Apesar de provável, ainda não está definido se Duek continua à frente da criação das grifes. Um 
dos termos do acordo é que a AMC deve pagar royalties ao estilista pelo uso de seu nome nas 
marcas Tufi Duek e Forum Tufi Duek até 2025. Em 2006, houve uma discussão entre a holding e 
o estilista Marcelo Sommer, criador da marca Sommer, em relação à criação das peças. Ele se 
afastou do grupo, mas teve de abrir mão da marca, sem ganhar royalties. 
 
TURBULÊNCIA 
 
Especialistas avaliam que, entre as grandes empresas de moda, a AMC Têxtil é uma das mais bem 
administradas. Aparentemente, está interessada na aquisição de outras marcas. Há cerca de um 
ano, negociou a aquisição da Cúmplice, mas as conversas não foram adiante. A grife quase fechou 
com a holding I’M em janeiro. A compra chegou a ser oficializada pela I’M, embora nenhuma carta 
de intenções tenha sido assinada.  



 
No início de janeiro, a I‘M confirmou a compra das grifes Alexandre Herchcovitch, Fause Haten e 
Clube Chocolate. A Zoomp já fazia parte da empresa. A Inbrands, formada pelo UBS pactual e a 
Ellus, adquiriram 50% da grife da estilista Isabela Capeto. Nos últimos anos, a Marisol adquiriu a 
Rosa Chá, e a Artesia, a Le Lis Blanc. 
 
O mercado brasileiro de têxteis e confecções movimenta cerca de US$ 34 bilhões ao ano, valor 
considerado baixo. Segundo a Abit, a média anual no País é de 8 quilos de tecidos por pessoa, 
incluídos roupas, toalhas e tecidos industriais. 
 
AS NOVAS MARCAS DA AMC TÊXTIL 
 
Forum: Criada em 1981 como uma marca de prêt-à-porter, tornou-se uma das maiores grifes de 
jeans do Brasil. Atua tanto com o público jovem masculino quanto feminino. Teve alguma de suas 
franquias fechadas recentemente, mas ainda é uma das marcas mais fortes do setor 
 
Forum Tufi Duek: Com produtos apenas para o público feminino, essa marca é menos voltada 
para o dia-a-dia e mais para ocasiões especiais 
 
Triton: A primeira grife criada por Tufi Duek, quando ainda era adolescente, e a mais casual das 
quatro  
 
Tufi Duek: Trabalha apenas com edições limitadas distribuídas para algumas butiques brasileiras. 
Voltada para o público feminino de alto poder aquisitivo. 
 
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 18 mar. 2008, Economia, p. B18. 


