
Dez novas marcas na ‘praia’ da Daslu 
 
Até dezembro, dez marcas de diversos segmentos abrem novas lojas na Villa Daslu.. Entre as 
novidades estão as grifes de roupas e acessórios infantis Minou Minou e Maria Florzinha; a 
marca de moda-praia Água de Coco; a Baby Couture, a AllBags, que traz mochilas, malas e 
acessórios; a Fom, com acessórios para casa; a 284, das filhas de Eliana Tranchesi e Donata 
Meirelles; uma joalheria cujo nome é mantido em segredo; a Gelateria Parmalat, além de um 
badalado empreendimento gastronômico, também guardado a sete chaves, conforme diz 
Bettina Quinteiro, superintendente da Daslu. "O restaurante vai ser aberto até o Natal, assim 
como a joalheria."  
 
As novas lojas se encaixam mais no segmento premium do que de luxo e são administradas 
pela BR Malls, especializada em shoppings e que administra parte da Villa Daslu desde o 
começo do ano. Elas foram trazidas sob o aval de Eliana Tranchesi, proprietária da marca 
Daslu. "Com a BRMalls, a Daslu passa a ser uma âncora de um shopping de luxo", explica 
Bettina.  
 
A Água de Coco está inserida na seção Beach Club - criada há um mês na Daslu -, que traz 16 
marcas de praia. É um espaço com ambientação muito especial, que oferece modelos de 
biqu´inis exclusivos, não-encontrados nas lojas das marcas localizadas em shopping centers. 
"Queremos oferecer num mesmo espaço a possibilidade do cliente escolher tranqüilamente seu 
biquíni, sem ter de subir e descer escadas", explica Bettina.  
 
Segundo Bettina o faturamento da boutique aumentou nos últimos meses. Estima-se que, 
neste ano, fature um pouco mais do que os R$ 260 milhões de 2007. Mais da metade dessa 
receita vem do comércio de marcas brasileiras. "Não sentimos ainda reflexos da crise 
econômica. Novembro e dezembro são meses historicamente muito bons para nós. Não há 
ainda estratégias para janeiro, caso a crise financeira realmente chegue à loja", assegura 
Bettina.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 25 nov. 2008, Empresas & Negócios, p. C10. 


