


O máximo do melhor
A cidade de São Paulo ganha uma atração turística de peso: a nova
sede da Daslu, com tudo que há de mais exclusivo no planeta

SUZANE FRUTUOSO

I magine alguém sentir-se único, re-
cebendo a atenção de uma equipe
agradável, num palacete onde as

grifes mais exclusivas - e caras - do pla-
neta estão espalhadas por quatro anda-
res. Não se trata de um shopping ou
uma loja de departamentos. Apesar da
grandiosidade da construção, no inte-
rior tudo é intimista, com espaços sofis-
ticadíssimos para Chanel, Louis Vuitton
e Dior, entre outros nomes que valem

ouro. Basta sair de um carro importa-
do (ou helicóptero) para ser recebido
por um guide (assim mesmo, em inglês)
e fazer comprinhas básicas sem pres-
sa - há muito o que ver, desejar... Na
verdade, desejar não. É só passar o car-
tão de crédito (sem limites, mas podem-
se dividir as contas acima de R$ 600)
para o sonho virar realidade. Nada de
preocupação em carregar sacolas: elas
serão encaminhadas ao minilift (para os
simples mortais, trata-se de um eleva -
dorzinho). Bem-vindo à Villa Daslu.

Inaugurada no dia 4 de junho, a nova
sede da butique que se tornou sinônimo
de lugar para poucos e endinheirados
impressiona. São 20.000 metros quadra-
dos entre loja, serviços e o salão do últi-
mo andar, para festas com até 1.200 con-
vidados. A dona, Eliana Tranchesi, de
49 anos, reuniu ali o que sempre sonhou.
Estima-se que tenham sido gastos R$
120 milhões na obra - R$ 50 milhões
bancados por Eliana e o restante finan-
ciado pelo grupo português Ergi, pro-
prietário do prédio. Inicialmente, a



GLAMOUR
Aos 49 anos, Eliana
Tranchesi aventura-se
com a inauguração
da Villa Daslu, espaço
de alto luxo, mas
de fácil acesso pela
estação de trem
em frente à loja

mudança foi forçada pela lei de zonea-
mento de São Paulo, que não permitia um
estabelecimento comercial de grande
porte na Vila Nova Conceição. "Não era
o que eu queria, porque adorava aque-
la loja, mas agora vejo que foi bom. Aqui
é mais confortável, espaçoso", vibra.

No total, são 80 marcas, entre nacio-
nais e estrangeiras. Logo na entrada,
com 200 metros quadrados, está a loja
da Chanel, primeira marca importada
a aterrissar na butique, em 1996. Igual-
mente desejada, a Louis Vuitton terá
uma global-store de 400 metros quadra-
dos, com toda a sua linha, de bolsas a
jóias. Ambas estão no andar térreo, área
dos importados, junto com as primeiras

lojas no Brasil da Tod's, Gap e Bana-
na Republic. O Champagne Bar, de-
corado com os sapatos de Manolo Blah-
nik, convive harmoniosamente com uma
capela - exigência da religiosa dona.

O 1° andar é predominantemente ocu-
pado pela marca própria da Daslu, cu-
jos modelos seguem as tendências in-
ternacionais do mundo fashion com pre-
ços mais acessíveis. No mesmo piso es-
tão também joalherias, grifes nacionais,
o restaurante Leopoldina, de Giancar-
lo Bolla, e o bar de perfume Arome, com
300 fragrâncias à disposição. A diver-
são masculina fica no 2° andar, com gri-
fes estrangeiras de roupa e sapatos. Mas
a grande atração são os "brinquedi-

nhos" à venda: carros da Jaguar e Vol-
vo, lanchas Ferretti, eletrônicos da Bang
& Olufsen, vinhos da Expand e uma sa-
la para fãs de aeromodelismo.

A beleza não fica de lado e tem lugar
no 3- andar. O americano Nicholas Per-
ricone, dermatologista de estrelas co-
mo Julia Roberts e descobridor do
DMAE, uma substância que ameniza as
rugas, escolheu a Daslu para abrir seu
primeiro spa no mundo, o Amarynthe.
E, sob o aval do maquiador e cabeleirei-
ro Duda Molinos, um salão estará dispo-
nível aos clientes. Pelos corredores, 150
vendedoras, mais conhecidas como das-
luzetes, dão um show à parte. Lindas,
produzidas e bem-nascidas, tratam de
igual para igual as clientes por serem da
mesma classe social. São instruídas a
nunca permitir que uma compradora
se retire da loja "feia". Não é à toa que
75% das pessoas que vão à butique não
saem dali com as mãos abanando.

Sobre as críticas que recebe por ven-
der luxo num país de desigualdades,
Eliana Tranchesi se defende. "Atendo
um público que deixou de comprar lá fo-
ra. Agora, o dinheiro fica aqui no país.
As pessoas devem é se orgulhar de um
negócio genuinamente brasileiro", des-
taca. Se falta orgulho, sobra curiosidade.
A Villa Daslu será, com toda a certeza,
mais um ponto turístico da cidade. A
loja deve atrair gente de todas as tribos
e classes sociais - muitas sem condições
de comprar uma camiseta básica sequer
das grifes mais luxuosas. Cobrar R$ 30
pela hora de estacionamento para clien-
tes não-vips é uma estratégia para res-
tringir esse público. Mas ninguém de-
ve se preocupar. A estação de trem Vi-
la Olímpia fica bem em frente à loja.
Nem é preciso atravessar a rua. Afinal,

104 ÉPOCA 6 DE JUNHO, 2005

olhar também diverte.

Fonte: Época, n. 368, p. 102-104, 6 jun. 2005.




