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Eliana Tranchesi me recebeu em seu belo escritório no quarto andar do prédio da Villa Daslu, 
com um imenso terraço que se debruça sobre a Marginal do Pinheiros e essa nova São Paulo 
que desponta para aquelas bandas. Toda de preto, no rigor da moda, saltos bem altos, os 
cabelos lisos e soltos de sempre, mas com corte moderno. Ótima, mais do que ótima para 
quem acaba de superar um problema de saúde dos sérios.  
 
Sua preocupação era vestir ou portar, para as fotos, algo da grife Chanel, cuja nova loja abre 
(hoje em soft opening para funcionários e segunda com coquetel para convidados) no 
Shopping Cidade Jardim. A loja é dela. A grife Chanel no Brasil é de Eliana Tranchesi. E a 
condição da grife para abrir outro ponto em São Paulo, além da loja que já existe dentro da 
Daslu (que foi a primeira de Chanel na América Latina), é que fosse pelas mãos dela. Mesmo a 
chacoalhada que a empresa levou, hoje superada, não diminuiu em nada a confiança que 
Chanel tem em Eliana. Aliás, nem a admiração que a imprensa estrangeira do luxo sempre lhe 
dedicou. Tanto que Eliana e seu glamouroso universo Daslu poderão ser, em breve, assunto de 
um reality show produzido por um grande estúdio de Hollywood.  
 
Crise? Que crise? O número de gente que tem passado pela Daslu parece dar razão ao 
otimismo do presidente Lula. "Na segunda-feira tivemos 3 mil pessoas na Villa Daslu, e 920 na 
Daslu do Shopping Cidade Jardim. E nós temos uma porcentagem altíssima de venda por 
visitante - 40% de quem entra na Daslu passa no caixa. No comércio em geral, essa 
porcentagem é muito menor", garante Eliana. Como ela explica isso: "Eu sempre achei, e 
agora isso se comprova: em tempos de crise, a mulher que vai gastar não pode errar. Ela tem 
de apostar em qualidade por melhor preço. Além de ter a garantia que está realmente 
comprando moda e tendência. Por isso ela procura a grife Daslu. Além disso, num momento 
desses, há uma diminuição dos pedidos de importados, no mundo todo, de 20% a 30%. E a 
linha top da Daslu acaba ocupando esse nicho. Já vimos isso acontecer. Quando o dólar estava 
1 para 1, valia mais a pena importar do que confeccionar aqui. Nesse momento, vale a pena o 
nacional bom. Que é mais versátil: para importar, num momento instável, é preciso fazer 
previsões com muita antecedência. No nacional eu não preciso me programar tanto tempo 
antes".  
 
Mesmo assim, segundo ela, as marcas ícones vão continuar vendendo, porque há uma mulher 
acostumada a elas e que não vai abrir mão. "As minhas compradoras de Chanel estão indo 
agora para Nova York para comprar a coleção que chegará na loja em junho." A nova loja do 
Shopping Cidade Jardim é toda desenhada e mobiliada por Paris. E, ao invés da loja na Daslu, 
terá mais acessórios. "A abertura da Chanel do Shoppíng estava programada há um ano. É um 
espaço bacana, conectado à Daslu de lá. Assim, mantém o mesmo clima daqui: entra na Daslu 
e cai na Chanel, ou vice versa. Será mais focada em acessórios da coleção inverno 2008/2009, 
a mesma que está em qualquer Chanel do mundo todo. A novidade são os relógios, que nunca 
tivemos, e que chegarão na Villa Daslu também. E a loja do shopping terá um make up studio, 
onde a cliente poderá experimentar toda a maquiagem da marca.  
 
Ainda sobre Chanel: "Acho o Karl Lagerfeld um gênio. Ele consegue manter o espírito da 
marca, e fascinar desde uma senhora até uma garota de 18 anos. Minhas filhas e a filha da 
Donata Meirelles são loucas pela marca", diz ela, enquanto põe sobre a mesa um ícone da 
consumidora jovem: uma sandália rasa, de plástico, com uma camélia branca, o símbolo de 
Chanel, também de plástico. "A camélia e as correntes Chanel continuam um must. Qualquer 
mulher de jeans e camiseta, com a corrente Chanel na cintura, já terá um diferencial", dá ela 
como dica. "Mas a mulher brasileira tem tanta liberdade, tanta versatilidade, que reinventa o 
jeito de usar Chanel. Nós fomos as primeiras a usar os casaquinhos Chanel com jeans. Donata 
e eu fizemos sucesso assim, há cerca de oito anos nos desfiles de Paris. A poderosa Anna 
Wintour decretou: ‘I like the way you look’. E na seqüência colocou na capa de Vogue América 
uma modelo de jeans e "veste" Chanel.  
 
Como é a experiência de estar num Shopping para quem teve sempre uma loja fechada, que é 
destino e não depende do passante? "Maravilhosa. Tivemos 12 mil pessoas no fim de semana 



de abertura. E no sábado passado, só na loja do Cidade Jardim, entraram 2.200 pessoas. O 
que eu estou sentindo é que a marca Daslu está tendo uma boa aceitação de um público que 
não ia até a loja. É um cliente diferente, que gosta de shopping e tinha preconceito contra a 
Daslu. Especialmente os homens", conta Eliana. Que lembra que Daslu acompanhará os 
shoppings da JHSF onde eles forem abrindo. Até 2011, mais um em São Paulo, um no Rio e 
outro em Porto Alegre. E fora de São Paulo e do Brasil? "Eu vendo a marca Daslu para 13 boas 
lojas multimarcas brasileiras. No exterior, estamos em 65 lojas de 35 países. "Continuo 
fazendo o showroom da Daslu em fevereiro no Plaza Athenée de Paris. Este ano teremos, além 
de Daslu, a marca 284 para jovens, com uma linha desenhada por Naomi Campbell, que tem 
uma pantera como símbolo. Ela estará lá, lógico. E uma loja multimarcas de Moscou, do grupo 
Mercury, já comprou essa coleção e vai recebê-la antes", diz a empresária.  
 
A Daslu está fazendo 50 anos. E sua característica, de acordo com a herdeira da fundadora, é 
se adaptar aos tempos. "Tem compradora do tempo da minha mãe que vem hoje aqui com a 
bisneta! Isso é fidelidade. Minha mãe começou vendendo conjuntos de cashmere com saia 
igual. Aí começou aquele tempo em que o Rio fazia a moda. Era preciso ir buscar lá as marcas 
boas nacionais. E a cliente gostava da seleção que a Daslu fazia. Mesmo quando começaram 
os estilistas paulistas, a cliente Daslu apostava no nosso olho, na sensibilidade da nossa 
escolha. Até hoje, esse é o sucesso do nosso mix. Aí começou a história que você 
acompanhou, uma loja atrás da outra, a de homens, crianças, casa. Tivemos de sair da Vila 
Nova Conceição. Ainda não entendi por quê, já que sou dona de algumas daquelas casas, e 
hoje tenho inquilinos com lojas onde me diziam que não podia haver comércio. Mas a mudança 
também foi boa. Nós viemos para cá. E daqui para os shoppings. Retroceder jamais", brinca 
Eliana, mostrando um recorte de jornal atrás de sua mesa. "Uma pesquisa da Talent feita a 
pedido de um cliente, que concluiu que mesmo em tempo de crise a classe média brasileira 
não tem a menor intenção de retroceder. Esse é também o lema da minha vida", garante a 
empresária, que nos últimos dois anos reestruturou sua empresa, que continua só dela, é bom 
que se deixe claro, renegociou dívidas com a União, comprou mais participação acionária de 
seus irmãos, e que hoje, além da Daslu e 284, representa 333 marcas importadas. "Seriam 
335, mas as marcas Top Shop e Kate Moss para Top Shop, que importamos, estão paradas em 
Itajaí".  
 
A associação com a BR Malls? "Também foi ótima. Eles se preocupam com a administração do 
prédio, com os contratos, com a manutenção de tudo, enquanto eu fico livre para criar", diz 
ela. Levanta da mesa e pergunta: "Você sabe onde dá essa portinha aqui?". Abre a tal porta 
para uma imensa sala, contígua à sua, onde fica o departamento de criação. São dezenas de 
mesas, de araras, de prateleiras, de tecidos, centenas de desenhos, moldes, um universo 
incrível. Tudo da Daslu é criado ali, a alguns passos de sua supervisão. "Hoje eu tenho a 
dimensão da marca Daslu. Eu não ando muito pela cidade, mas quando vou à loja do 
Shopping, estou no aeroporto, e sobretudo no Rio, as pessoas me param na rua, e o recado é 
sempre positivo. Me pedem até autógrafo!, diz Eliana, deliciada não só com isso, mas com o 
momento que vive, superados, ao que parece, todos os percalços, livre para crescer ainda 
mais.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 12, 13 e 14 dez. 2008, Empresas & Negócios, p. 
C10. 


