
A
ntes de deixar seu es-
critório para começar
outra reunião, Eliana
Tranchesi joga a ca-

beça para trás, faz uma pose
graciosa e diz para a pri-
meira jovem que aparece na
sua frente:

— Olha só o meu cabelo.
Acabei de cortar. Não ficou
legal?

A resposta empolgada até
poderia ser interpretada co-
mo bajulação, visto que se
trata de uma funcionária emi-
tindo opinião sobre a patroa,
mas não é nada disso. Além
de o corte ter ficado bonito, o
tamanho do entusiasmo se

explica pela história por trás
do penteado. Depois de en-
cerrar com sucesso o trata-
mento contra um câncer no
pulmão, a dona da loja pau-
listana Daslu vê crescer de
novo as madeixas louras —
mais um sinal, talvez, de que
as coisas estejam voltando a
ser o que eram antes do fu-
racão. Os ventos ainda so-
pram com força sobre a meca
do consumo de alto luxo no
Brasil, abalada por uma de-
vassa da Polícia Federal que
descobriu, em 2005, um me-
gaesquema de sonegação fis-
cal, mas sua líder já se sente
segura para informar que os

alicerces da casa chegam fir-
mes aos 50 anos de existên-
cia, comemorados em 2008.

— Cem por cento das pes-
soas achavam que a Daslu
não sobreviveria. E está aí o
resultado. Nunca fechamos
um balanço no vermelho e,
este ano, damos início ao pro-
cesso de expansão da loja.
Estamos mais fortes e mais
maduros do que antes — ga-
rante a empresária.

Por uma ironia do destino,
será no mítico ano do cin-
qüentenário que os donos da
Daslu serão julgados pelos
crimes de formação de qua-
drilha, descaminho (importa-

ção fraudulenta) e falsidade
ideológica. Pelo menos apa-
rentemente, a impressão é de
que nada aconteceu com a
Daslu nos últimos três anos.
Sobre a mesa de trabalho,
Eliana tem um pedaço de pa-
pel em que uma curva as-
cendente representa o cres-
cimento da loja e um pote de
biscoito integral, sua nova
mania. Ao lado, destacam-se
52 imagens diferentes de Nos-
sa Senhora espremidas numa
pequena mesa, um altar im-
provisado. Painéis de fotos
com rostos sorridentes ocu-
pam boa parte das paredes,
provavelmente tiradas antes



de 13 de julho de 2005 — ou
um bom tempo depois.

Naquele dia, Eliana e seu
irmão Antônio Carlos Piva
foram levados para a sede da
Polícia Federal em São Paulo,
acusados de comandarem
um esquema de sonegação
fiscal na importação de pro-
dutos de luxo. Não havia pas-
sado nem dois meses da ba-
daladíssima inauguração da
loja no atual endereço, a Vila
Olímpia, cujas dimensões su-
perlativas e a diversidade de
artigos de luxo impressiona-
ram convidados ilustres co-
mo o então governador de
São Paulo, Geraldo Alckmin.

A operação da Polícia Fe-
deral foi batizada de modo
que ficasse claro que a Daslu
era o alvo principal: Narciso, a
imagem grega da vaidade.
Eliana e Antônio foram de-
nunciados pelo Ministério Pu-
blico Federal (MPF). Durante
13 meses, a loja perdeu o
direito de importar, quase um
tiro no coração para quem
abriga marcas como Dior, Pra-
da, Chanel e Louis Vuitton. No
final desse período de abs-
tinência, Eliana chegou a pen-
sar em vender a loja e iniciar
tudo de novo numa casinha,
que foi como tudo começou,
há 50 anos, pelas mãos de sua
mãe, Lúcia Piva de Albuquer-
que. Para diminuir o baque,
ela incrementou a própria
marca Daslu e a Daslu Village,
composta por marcas nacio-
nais editadas pela butique.

— Não deu para compen-
sar as perdas com os pro-
dutos importados, mas for-
talecemos nossa marca na-
cional, que cresceu 40% de
2007 para 2008. Fizemos do
limão uma limonada — diz.

Pelos números passados
por Eliana, é quase uma cai-
pirinha daquelas servidas aos
clientes. Mesmo em seu pior
ano, 2006, a Daslu faturou R$
160 milhões. Ano passado, já
com as importações libera-
das, houve um salto para R$
258 milhões. No ano do cin-
qüentenário, a palavra de or-
dem é expandir. Em maio, a
Daslu vai inaugurar sua pri-
meira loja num shopping -
2.300 metros quadrados no

Cidade Jardim, que pode ser
visto do terraço da Daslu.
Novas marcas internacionais
estão chegando, entre elas,
Christian Louboutin, Chloé,
Emílio Pucci e Tom Ford. Até o
ano que vem, Eliana pretende
inaugurar uma filial na Zona
do Sul do Rio, para atender ao
que chama de "estilo desen-
canado dos cariocas". O in-
vestimento prevê a contra-
tação de 200 novas daslu-
zetes, como são chamadas as
funcionárias, o que elevaria o
quadro pessoal para cerca de
900, bem próximo dos mil
funcionários da época da
inauguração. Os efeitos da
Operação Narciso chegaram
a reduzi-lo para 500 pessoas.

— Nasci numa família que
me permite viver sem traba-
lhar. Mas sou patriota, invisto
no Brasil — afirma Eliana.

Os números citados com
orgulho revelam a insólita
inviolabilidade do mercado
de alto luxo no Brasil, uma
vez que, durante meses, a
Daslu teve seu nome afun-
dado no noticiário policial.
Segundo a denúncia do MPF,
a loja subfaturava o valor
dos produtos importados
para pagar menos impostos.
Foram encontrados, por
exemplo, sapatos da Gucci
comprados a US$ 79, mas
cujo valor declarado foi de
apenas US$ 0,60. Em 2006, a
Receita Federal multou a bu-
tique em R$ 236 milhões por
sonegação. A soma dos cri-
mes imputados a Eliana e
Antônio dá um total de até
21 anos de prisão. O pro-
curador do Ministério Pú-
blico de Guarulhos (SP) que
cuida do caso desde o iní-
cio, Matheus Baraldi Mag-
nani, informou que não vai
dar entrevistas até o des-
fecho do processo, que está
na fase de alegações finais.

A dona da Daslu evita te-
cer comentários mais pro-
fundos sobre o processo.
Desde o estouro do escân-
dalo, a alegação é de que, se
houve fraude, a responsa-
bilidade foi das importado-
ras. Ela conta que a Daslu
pagou R$ 77 milhões em im-
postos no ano passado, s- inaugurado logo antes da operação da PF: mesmo no pior ano, 2006, a Daslu faturou R$ 160 milhões



*• Aparentemente, as denún-
cias do MPF foram inofen-
sivas diante do que é cha-
mado na Daslu de "fidelidade
dos clientes e das marcas". A
loja, de 17 mil metros qua-
drados, ainda recebe alguns
dos principais expoentes do
PIB brasileiro, que chegam
em busca de produtos das
mais conceituadas grifes do
mundo, além de artigos de
decoração, carros, brinque-
dos, cabeleireiro, restauran-
tes e o que mais o seu di-
nheiro puder imaginar. En-
quanto a Revista O GLOBO
esteve lá, visitaram a Daslu
endinheirados de naturezas
tão distintas quanto o em-
presário João Paulo Diniz e o
casal Xanddy e Carla Perez.
Com seu quepe elegante, o
recepcionista Fabiano do
Nascimento confirma com
alegria o retorno do movi-
mento dos velhos tempos —
que aumenta a chance de re-
encontrar ídolos como Hebe
Camargo, Faustão e Zico. Os
helicópteros dos clientes con-
tinuam decolando do teto da
loja com sacolas e mais sa-
colas de compras. Os valores
nas etiquetas também con-
tinuam iguais. Mostram des-
de preços praticados em lojas
de marca, como uma calça
jeans Daslu de R$ 250, até as
exorbitâncias das grifes im-
portadas, como um vestido
Valentino de R$ 30 mil ou uma
bolsa Chanel de R$ 20 mil.

Se a loja suportou bem o
golpe, não se pode dizer o
mesmo do corpo de Eliana.
Ela acredita na tese do mé-
dico e ex-marido Bernardi-
no Tranchesi, de que o nó-
dulo no pulmão foi fruto de
uma somatização, ou seja, o
corpo teria adoecido com o
estresse gerado pela Ope-

ração Narciso. A empresária
não sentia nada, mas foi
quase obrigada por Bernar-
dino a fazer o check-up que
diagnosticou o tumor.

— Não era brincadeira ter
equipes de TV falando o dia
todo ao vivo, na porta da
sua loja, tudo sobre a sua
vida e o seu negócio en-
quanto o Brasil tem proble-
mas muito mais sérios — diz
a empresária.

Dois dias antes do diag-
nóstico, a Daslu tinha re-
cebido a notícia de que po-
deria voltar a importar.

— Foi uma grande alegria
seguida de uma tristeza pro-
funda. Mas a Eliana nunca
desanimou e nem abando-
nou aquele ritmo louco dela
— conta a amiga Donata
Meireles, diretora da loja e
braço-direito de Eliana.

O tratamento com quimio
e radioterapia foi sofrido —
Eliana mal conseguia falar
depois de subir as escadas
da Daslu. A mulher bonita e
vaidosa também teve que li-
dar com o ganho de 12 quilos
e a queda dos cabelos, que já
estão crescendo mas ainda
são a justificativa para se
recusar a posar para fotos. O
médico que a tratava, Artur
Katz, pedia à família para
que ela diminuísse o ritmo
de trabalho.

- Eu entrava no Hospital
Albert Einstein e via aquelas
pessoas fragilizadas, mas,
quando chegava ao quarto
da minha mãe, ela estava
falando de trabalho com al-
guém — conta a filha do
meio, Luciana, de 18 anos.

Durante o tratamento, a
empresária intensificou as
orações do terço e realizou
missas na capela que existe
dentro da loja, cujo brasão

exibe a frase em latim "Laus
Deo in perpetuum" ("Glória a
Deus para sempre"). Hoje, ela
está curada, embora ainda to-
me remédios porque conti-
nua com a imunidade baixa.
Como considera a vida uma
sucessão de milagres, diz que
a sua recuperação foi mais
um. A exemplo de muitas pes-
soas que passam por uma
doença grave, passou a dar
valor às pequenas coisas, co-
mo o crescimento das plantas
do seu jardim. A rotina de
trabalho voltou com toda a
força, bem como a ginástica e
o pilates no gramado de sua
casa, no Jardim Guedala. A
empresária, que chegou a ter
passaporte retido pela Polícia
Federal, voltou a viajar até
dez vezes por ano à Europa
para selecionar mercadoria.

Nesta nova fase pessoal de
sua dona, a Daslu deu uma
guinada rumo à profissiona-
lização de setores adminis-
trativos. Em janeiro, foi con-
tratada Denise Santos, uma
executiva moldada no mer-
cado de telefonia móvel. A
Villa Daslu, como é chamado
todo o complexo situado na
Vila Olímpia, passou a ser
administrada pela BR Malls,
dona do São Conrado Fashion
Malls, entre outros. Apesar
disso e do afastamento de
Antônio Carlos da diretoria, a
Daslu ainda pode ser con-
siderada um negócio familiar.
O filho mais velho de Eliana,
Bemardino, de 22 anos, está
tocando a Daslu Homem en-
quanto termina o curso de
administração. Aluna do ter-
ceiro período de publicidade,
Luciana também passa horas
do seu dia circulando pela
loja e participa com gosto das
reuniões da mãe. Os dois es-
tão ao lado de Donata Mei-

reles no lançamento da grife
"284", voltada para o público
jovem. Só a filha mais nova,
Marcela, ainda não dá expe-
diente na butique.

- A minha mãe sempre
parou para ouvir os mais
novos, mesmo quando nós
éramos crianças — conta
Luciana.

Eliana também se interes-
sou pelos negócios da mãe
por ter sido criada pratica-
mente dentro da Daslu. A loja
era ainda uma pequena casa
na Vila Nova Conceição. Dona
Lúcia comprava roupas e re-
vendia para as amigas. Era um
negócio informal, quase uma
brincadeira de senhoras da
nata da sociedade paulistana.
Sequer havia provadores —
um conceito mantido na loja



atual, num andar proibido pa-
ra homens. Quando começou
a trabalhar de fato com a mãe,
Eliana ainda pegou o tempo
em que viajavam ao Rio para
comprar artigos da Company,
Andréa Saleto e Alice Tapajós,
entre outras. O salto da loja
aconteceu no início dos anos
90, quando o presidente Fer-
nando Collor de Mello liberou
as importações.

Ironicamente, foram essas
mesmas importações que
causaram o maior tombo na
bem-sucedida vida de Eliana
Tranchesi. A repercussão ne-
gativa levantada pela Ope-
ração Narciso ainda incomo-
da a empresária.

— Os brasileiros deveriam
ter orgulho da Daslu como os
italianos têm da Ferrari. No

Text Box
Fonte: Revista O Globo, a. 4, n. 192, p. 8-11, 30 mar. 2008.




