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A AMC Têxtil, composta pela Malhas Menegotti, Colcci, Sommer, Carmelitas e Coca-Cola 
Clothing, pretende dar visibilidade internacional às marcas do Grupo TF Modas adquiridas 
nessa semana: Fórum, Triton, Fórum Tufi Duek e Tufi Duek. A TF, que já tem 85 pontos de 
venda no exterior, deve abrir duas lojas em Nova York neste ano.  
 
“A AMC tem mais de 800 clientes na Europa, além de lojas na América Central. Já a TF tem 
showroom em Nova York. Essas estruturas vão ter que se encaixar, pois pretendemos utilizar o 
que ambas têm de bom no exterior”, afirmou o sócio da AMC Têxtil, Alexandre Menegotti – 
filho da fundadora da companhia.  
 
Ele também quer aproveitar a capilaridade da TF – que tem 50 lojas próprias, 32 franqueadas 
e mais de 900 pontos de venda em multimarcas no Brasil – para deixar de ser empresa 
regional. A AMC tem quatro fábricas em Santa Catarina e está investindo R$ 25 milhões na 
construção de mais uma planta de 36 mil metros quadrados no Estado.  
 
Parcerias. Já a TF trabalha com produção terceirizada em São Paulo e, segundo Menegotti, o 
que melhor for produzido no Estado será mantido. “As parcerias serão mantidas. Não temos 
como concentrar a produção em uma só região. Cada vez mais será preciso distribuir isso de 
forma homogênea para a harmonia do produto”, afirmou o sócio da AMC.  
 
Para ele, a TF não precisará de reengenharia de produção, nem de comercialização, porque 
não é uma empresa mal administrada. O estilista Tufi Duek fez questão de afirmar que a 
empresa não foi vendida por ter dívidas, negando a informação que circulou no mercado de 
que o grupo teria débitos fiscais de mais de R$ 100 milhões.  
 
“A empresa tem mais de 1 mil funcionários e sempre pagou salários e impostos em dia. A 
decisão de vendê-la é pessoal”, afirmou. Duek disse ter optado pela venda para dedicar-se só 
à área de criação, ao tempo em que resolveu, aos 58 anos, um problema sucessório: suas 
duas filhas também são estilistas e não administradoras.  
 
Duek permanecerá como diretor de criação das marcas da TF, além de receber participação 
nas vendas até 2025. Ele não revelou esse porcentual, bem como não confirmou que a venda 
das marcas para a AMC tenha custado R$ 250 milhões. O valor foi pago à vista, embora a AMC 
tenha financiado parte com o Bradesco BBI.  
 
O estilista não vendeu três imóveis da companhia – a sede e duas lojas no shopping Ibirapuera 
–, nem a marca Carina Duek. O imóveis serão alugados à AMC. O contrato de Duek como 
diretor de criação das marcas TF é de três anos, podendo ser renovado. O estilista Alexandre 
Sommer, que vendeu sua marca para a AMC, não renovou.  
 
As marcas de Tufi Duek faturaram R$ 225 milhões no ano passado, enquanto a AMC vendeu 
mais de R$ 500 milhões. Juntas, elas formam o maior grupo de moda do País, segundo 
Menegotti. “Estamos distante do segundo colocado”, disse, sem dar números. “As empresas do 
setor são familiares e as informações são abstratas”, explicou.  
 
O executivo descartou a possibilidade de abertura de capital. “Não pensamos nisso porque 
acreditamos que empresa limitada tenha menores custos. Somos uma empresa familiar e não 
vemos ganhos com a abertura”, avaliou. Menegotti também disse não ter interesse em novas 
aquisições no curto prazo. “Vamos, antes, trabalhar nas sinergias entre AMC e TF, rever 
conceitos, fornecedores e toda a parte logística”, disse.  
 
A TF já abriu quatro lojas neste ano – em São Paulo, Campinas, Fortaleza e Goiânia – e deve 
abrir outras seis até dezembro, em shoppings como os de Curitiba, Salvador e Porto Alegre. 
“Os planos de investimento serão mantidos”, disse Menegotti. Para ele, boa parte do 
crescimento da TF justifica-se pela agressividade na abertura de lojas próprias. “Vamos manter 
essa estratégia”, afirmou.  
 



Concorrência.As negociações com a AMC começaram em agosto. Duek também foi procurado 
pelo Pactual, que tem  fundo dono da Ellus, pela Gávea Investimentos, do ex-presidente do 
Banco Central, Armínio Fraga, e pela gestora de recursos Artesia, da Le Lis Blanc, além de 
outros fundos. Segundo Duek, os fundos não quiseram pagar tudo em dinheiro. “Além disso, 
achei que a AMC daria continuidade aquilo que eu, como criador, queria”.  
 
Com a aquisição das marcas de Tufi Duek, o setor de confecção será maior que o de malharia 
no faturamento total da AMC. Antes da compra, a Malhas Menegotti representava 50% do 
total, ao passo que Colcci tinha 35%, Coca-Cola Clothing, 9%, Sommer, 5%, e Carmelitas, 
1%. Agora, as marcas de Duek representarão metade do total. “Essa união vai tornar o 
mercado brasileiro da moda mais forte e profissional”, disse Duek.  
 
Recentemente, o estilista Alexandre Herchcovitch vendeu suas duas marcas para o Grupo 
Identidade Moda (I’M), que também comprou a Fause Haten e o Clube Chocolate. O Grupo I’M 
já controlava a Zoomp e a Zapping. A consolidação e a profissionalização do setor de moda 
também pôde ser vista com a compra de metade da grife da estilista Isabela Capeto pela 
Inbrands e com a compra da Ellus pelo Banco UBS  
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 19 mar. 2008.  Empresas, p. B4. 


