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O executivo André Duek participou de um dos maiores processos de fusão e aquisição da moda 
nacional. Em 2007, ele assumiu a vice-presidência do grupo TF, das marcas Forum, Forum Tufi 
Duek, Tufi Duek e Triton, e conduziu a venda da empresa para o grupo AMC Têxtil, negócio 
que foi fechado em março do ano seguinte. Segundo Duek, o sucesso da transação deveu-se à 
atenção que os envolvidos dedicaram ao principal ativo intangível da empresa: as marcas.  
 
Porém, a falta de avaliação adequada dos elementos intangíveis envolvidos nos processos de 
fusão e aquisição é um deslize comum no mundo corporativo. É o que se pode concluir de uma 
pesquisa realizada pelo Hay Group em mais de 20 países, com cerca de 560 líderes 
empresariais. De acordo com o levantamento, 31% das empresas compradoras falham ao 
conduzir avaliações dos intangíveis das companhias-alvo. No Brasil, 23% das empresas 
fracassam nesse processo.  
 
Não foi o caso do TF. "No grupo, os intangíveis eram muito importantes. A marca Forum, por 
exemplo, era top of mind em diversas pesquisas", assegura Duek. Segundo ele, a intenção 
inicial era abrir o capital da empresa. Muitos antes disso, no entanto, o grupo fez uma 
avaliação de seus intangíveis. "Na época, em 2004 e 2005, incluindo nossas marcas e mais de 
50 lojas, a avaliação foi de R$ 100 milhões."  
 
De acordo com o estudo, apenas 25% do tempo do período de due diligence (análise das 
informações obtidas para negociação) é gasto com os intangíveis, sendo o maior esforço 
destinado aos aspectos financeiros. "Aquelas que são bem-sucedidas em suas transações, e 
que levam em conta os intangíveis durante o processo, estão três vezes mais propensas a 
realizar ofertas que geram valor significativo para os acionistas", afirma o diretor do Hay 
Group, Vicente Gomes.  
 
Devido à avaliação de marcas que encomendou a uma consultoria internacional, o grupo TF 
descobriu que a Forum estava fortemente associada à imagem do seu criador, o estilista Tufi 
Duek. Com a constatação, a empresa resolveu, em 2007, criar uma marca Forum Tufi Duek, 
só para mulheres. "A Forum tinha um alto valor intangível, mas a marca Tufi Duek era ainda 
mais valorizada. Por isso, resolvemos criar uma quer era intermediária", conta.  
 
Segundo ele, a intenção de fazer o IPO (sigla da expressão "initial public offering", que 
denomina a oferta pública inicial de ações) da empresa tinha como base dois motivos. O 
proprietário, Tufi Duek, estava preocupado com a sucessão, já que suas filhas eram estilistas e 
não tinham vocação para serem executivas. A solução encontrada foi profissionalizar a gestão. 
Porém, tão logo que o mercado ficou sabendo da intenção, começaram a surgir diversas 
ofertas de compra. "Apareceram muitas oportunidades para termos liquidez. Não aceitamos a 
melhor proposta em termos financeiros, mas a mais promissora para a continuidade das 
marcas", sustenta André Duek. Segundo ele, a liquidez se mostrou a melhor opção de 
sucessão, pois as duas filhas de Tufi receberiam capital, não uma empresa a ser gerida.  
 
Talentos e lideranças  
 
Segundo André Duek, durante a negociação com os possíveis compradores, os interessados 
afirmavam que o negócios só valeriam a pena caso Tufi Duek (ou o nome dele) continuasse no 
negócios. No contrato fechado com a AMC Têxtil foi estabelecido que o estilista seria o diretor 
de criação das marcas adquiridas por pelo menos três anos. "Ele saiu da gestão do grupo, mas 
continua como embaixador daquilo que criou", destaca André Duek.  
 
Segundo o líder da prática de business effectiveness para América Latina do Hay Group, Jean-
Marc Laouchez, o capital intangível de uma empresa pode ser dividido em três grupos: 
relacionamento (onde a marca está incluída), aspectos organizacionais (como cultura 
corporativa e know-how) e capital humano (talentos e liderança, principalmente). Dentro 
dessa diversidade, dois elementos precisam receber especial atenção durante um processo de 
aquisição ou fusão: "As empresas, cada vez mais, sabem que os aspectos intangíveis são 



importantes. Elas não ignoram mais isso. O que falta é fazer a analise adequada esses 
elementos", assegura.  
 

 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 16 fev. 2009, Plano Pessoal, p. D7. 


