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Com a aquisição das quatro grifes do estilista Tufi Duek, confirmada ontem, a empresa 
catarinense AMC Têxtil torna-se o maior grupo brasileiro de gestão de marcas de moda, com 
faturamento de R$ 725 milhões no ano passado.   
 
Segundo o Valor apurou, a meta da empresa pertencente à família Menegotti é administrar 
uma carteira com receita superior a R$ 1 bilhão, o que abriria a possibilidade de o grupo 
catarinense fazer novas aquisições, apesar desta possibilidade no curto prazo ser negada. 
"Agora nossa prioridade é a consolidação dos dois grupos", disse Alexandre Menegotti, 
presidente da AMC Têxtil, cujo faturamento em 2007 foi de R$ 500 milhões.   
 
Diferentemente dos demais grupos gestores de moda, a AMC Têxtil não pretende abrir capital. 
"Não é interesse da nossa família fazer um IPO. Os custos com capital fechado são menores e 
dispomos de recursos próprios" diz o executivo, filho da fundadora Cecília Menegotti. "Eles 
realmente são capitalizados e a Forum também é líquida", diz Edson D'Aguano, da Consultive, 
consultoria de moda que assessorou a transação.   
 
As marcas Forum, Triton, Forum Tufi Duek e Tufi Duek serão responsáveis por 45% a 50% do 
faturamento da AMC Têxtil em 2009. Atualmente, 70% da receita da área de confecção da 
AMC vem da Colcci; 18% da Coca-Cola Clothing; 12% da Sommer e 2% da Carmelitas. Dentro 
do grupo AMC, a Malhas Menegotti representa 50%. Esta empresa tem capacidade para 
produzir 15 mil toneladas de malhas e 6 mil peças por ano e inaugura nos próximos meses 
uma fábrica de 36 mil m2, onde poderá ser feita parte da produção da Forum.   
 
Segundo fontes ouvidas pelo Valor, Tufi Duek recebeu R$ 250 milhões pela venda de suas 
quatro grifes, cuja operação não envolveu os imóveis da fábrica e da loja do shopping 
Ibirapuera, ambas em São Paulo, nem a grife de sua filha Carina Duek. "A motivação para 
venda foi puramente familiar. O pagamento foi à vista e já está depositado em minha conta. 
Vou aplicar esse dinheiro para mim e minhas duas filhas", diz o estilista de 53 anos. Segundo 
Menegotti, o capital é proveniente de recursos próprios da AMC e de um financiamento do 
Bradesco Banco de Investimentos (BBI). Além dos R$ 250 milhões, Tufi receberá um 
percentual sobre as vendas da Forum Tufi Duek e Tufi Duek, as duas grifes que levam seu 
nome, até 2025. Nos próximos três anos ele será o estilista das marcas que idealizou nesses 
30 anos de carreira ( o contrato é renovável). A Martinelli Advogados assessorou a AMC e a 
Demarest e Almeida Advogados, Tufi Duek. Menegotti diz que os planos para as quatro grifes 
serão mantidos. Neste ano, estão previstas 10 novas lojas, sendo que uma delas já foi 
inaugurada e outras três serão abertas neste mês. Hoje, o grupo TF possui 50 lojas próprias, 
32 franquias, distribui para 900 lojas multimarcas e possui um show-room em Nova York 
(EUA).   
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