
estava em conflito com a arte que
desenvolve, ou seja, não conseguia
administrar e criar ao mesmo tempo.
Além disso, revelou que pesou em sua
decisão a morte repentina de sua mãe.
Imaginou perder tudo, caso faltasse,
já que suas duas filhas, segundo ele,
não têm senso empresarial. "Estava
pensando em como faria para tocar
a empresa no futuro. A proposta foi
interessante, mas ressalto que a grife
não estava à venda. Não tinha dívidas
nem a necessidade de capital, mas vi
que os compradores continuariam
meus projetos e pagariam à vista.
Então, aceitei" disse Duek.

Com a entrada das novas marcas,
o AMC Têxtil, que faturou no ano
passado R$ 500 milhões e que já
tem em seu portifólio o controle das

grifes Colcci, Sommer, Carmelitas,
licenciamento da linha Coca-Coca
Clothing e a Malhas Menegotti,
tornou-se um dos maiores e mais
importantes conglomerados de
moda do País. A transação, além de
render um bom dinheiro ao estilista,
o manteve em seu escritório, na
mesma fábrica e com os mesmos
assistentes. Isso porque vendeu apenas
as marcas. O imóvel da fábrica e o
de duas lojas importantes continuam
sendo dele, que recebe aluguel por
isso. Ou seja, presta serviço para
os novos proprietários que, por sua
vez, são também seus inquilinos.
Duek assinou um contrato de três
anos para ser diretor de criação da
empresa, renovável. Receberá também
participação nas vendas das marcas
até 2025. O contrato prevê ainda
uma quarentena de cinco anos para
a abertura de um negócio do mesmo
ramo, a menos que seja um ateliê.

O caso de Duek não é isolado. Faz
parte de uma onda de compras de
marcas da moda iniciada há dois
anos. Engrossam a relação, estilistas e
marcas renomados como Alexandre
Herchcovitch, Rosa Chá e Paulo
Borges, idealizador do maior evento
de moda da América Latina, a São
Paulo Fashion Week. Na maioria dos
casos, o estilista fica apenas com o
lado criativo do negócio, enquanto a
administração passa para o controle
de fundos de investimentos em
moda e consumo. A intenção dos
investidores, ao gerenciar as marcas,

O que leva alguém a vender uma
empresa sólida, lucrativa, sem passivos
fiscais e trabalhistas para se tornar seu
funcionário? Calma! A atitude não tem
nada de insanidade, principalmente
quando se trata de deixar de lado o
que não se tem aptidão para fazer, no
caso administrar, para desenvolver
o que mais gosta - inventar e criar
moda. Foi o que fez o estilista Tufi
Duek, considerado um dos mais
importantes criadores da moda
brasileira, ao passar o controle das

Tufi Duek, Fórum e Triton) para o
grupo catarinense AMC Têxtil. O
acúmulo das tarefas administrativas,
que começou há cinco anos quando
seu irmão Isaac deixou a sociedade,

detinha (Tufi Duek, Fórum



é ficar mais próximo de um setor
que no ano passado, segundo dados
do Instituto de Estudos e Marketing
Industrial, movimentou US$ 28
bilhões de dólares, um crescimento de
16,5% em relação a 2006. Na Europa
e nos Estados Unidos, as aquisições
de grupos de moda acontecem
desde o final dos anos 80. A francesa
LVMH, por exemplo, detém mais de
60 marcas, entre elas as tradicionais
Christian Dior e Louis Vuitton. Sua
principal concorrente é o grupo PPR,
também francês, que cuida de grifes
como Gucci e Balenciaga. No Brasil,
apesar de ser um fenômeno recente,
tudo indica que a onda veio para
ficar. Há, pelo menos sete grupos
fazendo aquisições no País, revelou
Amir Siama, presidente da Associação
Brasileira de Estilistas.

Mas há também quem se decidiu por
uma solução "caseira" para manter
sua grife no rumo do crescimento.
É o caso da ex-modelo Cris Barros.
Dona da marca que leva seu nome, em
apenas cinco anos conseguiu ser uma
das estilistas mais procuradas pela alta
moda paulistana. Logo no lançamento
de sua primeira coleção, em 2002,
o estoque previsto para durar três
meses foi vendido em apenas 15
dias. O sucesso repentino fez que
percebesse que o desenvolvimento do
negócio ia além de sua criatividade
para desenhar moda. Era necessário
ter uma administração eficiente e um
rigoroso controle de custos para fazer
frente à produção de 50 mil peças
por ano, que são distribuídas em 60
pontos-de-venda em todo o Brasil e
em lojas de luxo de 12 países, entre
eles Estados Unidos e África do Sul.
Estimativas do mercado apontam para
um faturamento anual de cerca de R$
10 milhões, com crescimento de 30% a
cada coleção.

A solução foi dividir a gestão dos
negócios com dois sócios - a irmã
Daniela, que atuava no mercado
financeiro, e o cunhado Luiz Felipe
Verdi, formado em Administração
pela FGV, com MBA (Master Business



vindo, pois valoriza as marcas. Mostra
também que a profissionalização do
setor, que teve início dos anos 90, é um
caminho sem volta. Naquela época,
as grifes internacionais passaram
a ocupar com mais intensidade
as vitrines das principais lojas do
País. Para sobreviverem, as grandes
etiquetas nacionais tiveram de investir.
Com isso, ganharam produtividade
e avançaram tecnologicamente.
Empresas de porte, como a AMC
Têxtil, InBrands - ligada ao banco
UBS Pactuai -, e consultorias em
gestão de moda estão alcançado
sucesso em função de modelos
de gestão eficazes, o que passou a
despertar a atenção de estilistas que
pretendem crescer com mais capital e
organização.

A maioria das marcas nas mãos dos
estilistas apresenta receitas tímidas,
que não servem como garantia para
empréstimos de longo prazo, o que
inviabiliza os investimentos. Com isso,
perdem a oportunidade de aproveitar
o crescimento do poder de compra
dos brasileiros. É nesse espaço que
se encaixam os investidores, mesmo
que alguns deles desconheçam os
meandros da moda. São profissionais
que sabem explorar a fragilidade
econômica que ronda o setor, têm

capital abundante e sabem que uma
marca bem gerenciada significa ganho
certo.

É preciso cautela
Mas, como em qualquer negócio,
recomenda-se cuidado a quem
pretende se desfazer do controle
administrativo de suas grifes. Com a
pretensão de investir R$ 36 milhões
em 2008, a I'M (Identidade Moda) -
ligada ao grupo HLDC e comandado
por dois ex-executivos do Patrimônio
Private Equity - planejava comprar
diversas marcas e assim se tornar um
dos grupos mais fortes da moda no
País. Desse total, R$ 14 milhões seriam
canalizados na abertura de novas lojas
e o restante no marketing das marcas.
Já trazia desde 2006 em seu portifólio
marcas como a Zoomp, que crescera
quase 40% em pouco mais de um ano,
e a Zapping, tradicionais etiquetas do
mundo jovem. No começo do ano,
passou a controlar os licenciamentos
relacionados à moda dos estilistas
Alexandre Herchcovitch e Fause
Haten.

Os dois já não integram mais o
grupo. Herchcovitch acreditava
que a venda tornaria suas grifes
mais democrática, ao possibilitar
que mais pessoas tivessem acesso



às roupas. A negociação também
permitiria que concretizasse o sonho
de internacionalizar a marca, ao
mesmo tempo em que pudesse se
dedicar mais à criação. Chegou até
dizer que havia tomado cuidado
para não fazer parte do grupo de
estilistas que venderam suas marcas
e que resultaram em experiências
mal-sucedidas. Infelizmente foi
o que aconteceu. Em entrevista
concedida ao jornal o "Estado de S.
Paulo", cujas declarações foram por
escrito, Herchcovitch, que contou
com a supervisão do departamento
jurídico para evitar mais problemas
com a I'M, disse que foi seduzido pela
proposta de continuar sendo diretor
de criação das marcas Herchcovitch
Jeans, Herchcovitch, Alexandre e
Zoomp, e também diretor criativo do
grupo. "Além desses cargos e uma boa
remuneração, as marcas sofreriam
uma injeção de recursos visando a
um crescimento grande. Porém, o que
mais me deixou seduzido foi a idéia de
gestão, que parecia bastante eficiente",
disse. Mas, tentativas de mudanças
sobre o que havia sido combinado
sobre a forma de pagamento e até os
valores contratuais contribuíram para
que o negócio fosse desfeito em abril.

Porém, por acreditar que a aquisição
de marcas por grandes grupos
favorece a moda brasileira - "traz
profissionalização, competitividade,
fazem gestão" -, Herchcovitch não
perdeu tempo. Aceitou a proposta
da InBrands, holding de moda do
fundo PCP, que tem em seu portifólio
nomes fortes como Ellus, 2nd Floor,
Isabela Capeto e Paulo Borges. O
objetivo da holding, segundo seu
presidente Gabriel Felzenswalb, é
oferecer suporte administrativo,
financeiro e operacional, tocar
negócios com a "cabeça dos donos".
Ou seja, transformar colaboradores
em donos e não em empregados, já
que a busca é por empreendedores
que desejam participar de algo maior
e que consideram a InBrands apenas

um grupo gestor necessário para o
desenvolvimento de seus negócios. Em
outras palavras, um novo sócio.

Já o desligamento de Haten teria sido
motivado pelo atraso do pagamento
do valor acordado. Deixou para trás a
marca que levava o seu nome e abriu
outra marca, a FH.

Recentemente a carteira da InBrands
ganhou um novo parceiro: a
Luminosidade, que administra a São
Paulo Fashion Week, do estilista Paulo
Borges. "Ganharemos estrutura e
recursos adicionais para concluir os
planos iniciais de um projeto que foi
pensado para se desenvolver em 30
anos", afirma, ao dizer que terá mais
tempo para se dedicar à parte criativa
e ao desenvolvimento de projetos.
A nova sociedade, segundo Borges,
vai fortalecer a moda no sentido
estratégico e global, aumentando cada
vez mais a visibilidade do evento.

Novo campo
O novo cenário abre espaço para o
administrador, a quem cabe viabilizar
negócios adequados, rentáveis,
enfim, descobrir quem é o público
da marca, onde ele está, o que quer
e para onde caminha. De acordo
com Marta Magri, coordenadora

de moda do Senac de São Paulo,
o mercado ainda é carente desse
profissional. Além de sólida formação
acadêmica, visão global, especialização
em história e cultura relacionadas
com a moda, Márcia entende que o
administrador deve ser flexível, ter
jogo de cintura, senso estético apurado
e agilidade decisória diante de um
produto sazonal, conhecimentos
sobre comportamento, facilidade de
adaptação e habilidade em lidar com
o novo.

Apesar de ser graduado em
Administração de Empresas pela
Fundação Getúlio Vargas de São
Paulo, o estilista Carlos Miele, dono
da M. Officer e de uma marca que
leva o seu nome, não participa mais
da administração de suas empresas.
Entregou a gestão a profissionais
contratados para essa finalidade.
"O negócio só cresce quando nos
cercamos de gente que entende de
Administração", afirma o estilista,
reconhecido por importantes
publicações internacionais, entre elas
The New York Times e International
Herald Tribune, como o designer
brasileiro de maior renome no
exterior. Em outras palavras: no
mundo da moda não há espaço para
amadores.
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