
AMC expande seu leque de grifes 
Vanessa Barone De São Paulo  
 
O grupo catarinense AMC Têxtil, que já detém as grifes Colcci, Sommer e o licenciamento Coca-
Cola Clothing, acaba de anunciar a compra da grife paulistana Carmelitas, das estilistas Karen 
Tognato e Carla Gaspar. 
 
A origem do grupo AMC é a Malharia Menegotti, fundada em 1980, em Jaraguá do Sul e uma das 
maiores do país. O grupo formou-se em 2000 e iniciou um projeto de compra de grifes jovens e 
com potencial criativo para fazer parte do mercado de luxo. Segundo Edinho Vasques, gerente de 
marketing do AMC, o grupo tem planos de formar um conglomerado a exemplo dos gigantes 
LVMH (que fatura 12,6 bilhões de euros ) e PPR (24,2 bilhões de euros) - mesmo que 
infinitamente menor. 
 
Criada em 2001, a marca Carmelitas tem como principal característica o estilo artesanal-chique e 
produção de roupas confeccionadas com tecidos nobres que são bordados e tingidos à mão. Por 
seus atributos, as roupas eram praticamente exclusivas. "São roupas muito chiques, para um 
público classe AA", diz Vasques. 
 
As estilistas Karen Tognato e Carla Gaspar continuam como diretoras criativas da grife. Segundo 
Vasques, o grupo tem planos de expansão para a Carmelitas que incluem a entrada em novos 
pontos-de-venda multimarcas e, em dois anos, o investimento em um sistema de franquias. 
Apesar de não participar da próxima edição do Fashion Rio, a Carmelitas deve continuar a desfilar 
no evento. 
 

 
 
Por hora, a grife continua a ser vendida na Daslu e na Clube Chocolate, em São Paulo e Tidsy, no 
Rio de Janeiro. No exterior, as peças da marca estão nas vitrines da Selfridges, de Londres. "A 
idéia é crescer, mas sem perder o estilo autoral da marca." 
 
A primeira grife a entrar no guarda-chuva do AMC foi a Colcci, em 2000. Na época, a grife 
catarinense tinha faturamento anual estimado em R$ 30 milhões, estava em sua segunda 
concordata, com passivo de R$ 15 milhões e registrava prejuízo de R$ 6,7 milhões. 
 



A AMC investiu R$ 28 milhões na aquisição, em marketing e na compra de maquinário. Desde 
então, a marca quadruplicou suas vendas. Somente em 2004, o crescimento foi de 70% . 
 
A Colcci foi reformulada para atingir o público jovem de classe A, que gosta de sofisticação, mas 
não abre mão das tendências da moda internacional - ou seja, abandonou o estilo popular e ficou 
mais cara. Na ocasião da compra da Colcci, a estimativa do mercado era de que o grupo passaria 
a faturar R$ 150 milhões por ano. 
 
Hoje, a Colcci possui 120 lojas no Brasil e três no exterior - em Barcelona, Madrid e New Jersey 
(EUA). Ainda este ano, a marca terá mais duas lojas em Miami. O número de peças exportadas é 
de 250 mil peças por coleção. A grife apresenta sua nova coleção de verão no Fashion Rio, no dia 
17 de junho no Museu de Arte Moderna (MAM) do Rio de Janeiro. 
 
A grife Sommer, que pertencia ao estilista Marcelo Sommer e ao empresário João Paulo Diniz, 
entrou para o grupo no final de 2003. Segundo Vasques, hoje a Sommer conta com 250 pontos 
multimarcas espalhados pelas grandes cidades do país. "Quando a marca foi comprada eram 
apenas 10 pontos de vendas e o volume de produção não chegava a 2 mil peças por coleção", diz 
o executivo. Já na primeira coleção produzida pela AMC Têxtil o volume de peças vendidas chegou 
a 44 mil. 
 
"Nosso objetivo é montar uma rede de lojas Sommer, atingir 1 mil pontos de vendas multimarcas 
é chegar a 2 milhões de peças vendidas nós próximos 4 anos".  
 
Há um ano e meio, o grupo AMC também detém os direitos de produção de roupas e acessórios 
com a marca Coca-Cola Clothing, que já produz 300 mil peças por coleção e é vendida em 
multimarcas de todo o Brasil.  
 
Recentemente, o AMC adquiriu dois parques calçadistas com capacidade para 250 mil pares, por 
mês, em São João Batista (SC), que produzirão calçados com as marcas Colcci e Sommer. O 
grupo também é dono da marca de sapatos Nefertari. Segundo o gerente de marketing do grupo, 
os próximos planos incluem a compra de mais três marcas, com estilo casual e perfil de classe A e 
B. 
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