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Dentro de um raio de não mais do que dois quilômetros, quatro grandes cadeias de shopping 
centers do país - Iguatemi, Multiplan, Brascan e BR Malls -, começarão a se digladiar pelos 
endinheirados consumidores que trabalham nos escritórios, se hospedam nos hotéis cinco 
estrelas ou moram nos condomínios da região da Vila Olímpia, um dos cinco bairros de maior 
poder aquisitivo da zona sul da capital paulista.  
 
O Shopping Vila Olímpia, controlado por Multiplan e Brascan, abre as portas em dois meses. O 
Shopping JK, dos grupos Iguatemi e WTorre, inicia a comercialização dos seus espaços no 
início do ano que vem e deve ficar pronto no primeiro semestre de 2011. 
 
Os dois empreendimentos vão fazer uma concorrência quase porta a porta com a Daslu, que 
ainda reina sozinha nesse quadrilátero. As 88 lojas anexas à butique de luxo estão sob a 
gestão da BR Malls, que saiu em busca de grandes lojistas, como Livraria Cultura e PBKids, 
para a rentabilizar o espaço.  
 
Segundo a consultoria Target, a região do Itaim Bibi, que abrange sete bairros, entre eles a 
Vila Olímpia e o Brooklin, possui um consumo per capita de R$ 34,2 mil por ano, o que 
representa mais do que o dobro do valor consumido em média na capital paulista, de R$ 15 
mil. A instalação, prevista para novembro, da nova sede do banco Santander, ao lado da 
Daslu, deve trazer mais 6,5 mil clientes potenciais à região. 
 
Espera-se que o lançamento comercial do shopping JK seja feito com pompa e circunstância 
pelo grupo Iguatemi. Segundo apurou o Valor, a estratégia de marketing arquitetada pela 
empresa passa pelo circuito Nova York, Paris, Milão e Londres. O presidente da Iguatemi 
Empresa de Shopping Centers, Carlos Jereissati, confirmou que, simultaneamente ao 
lançamento no Brasil, devem ser feitas apresentações no exterior.  
 
Enquanto o JK deve atrair mais grifes internacionais devido à força da marca Iguatemi no 
exterior, o shopping Vila Olímpia apostou em uma maior variedade de butiques locais e 
reforçou a oferta de serviços e entretenimento. Além de restaurantes e cinemas, o shopping 
terá um boliche.  
 
Cerca de 95% da área do Vila Olímpia já está alugada e os inquilinos incluem a livraria 
Saraiva, o complexo de cinemas Severiano Ribeiro, bem como as lojas de eletrônicos e 
informática Colombo e CTIS. Entre os restaurantes, já confirmaram presença o Galeto's e a 
casa carioca Garcia & Rodrigues, que fará sua estreia em São Paulo.  
 
Os dois shoppings nem abriram, mas já há sinais de que a concorrência pelo varejo na região 
será acirrada. A disputa já parou até mesmo em anúncios nas páginas dos jornais. Na semana 
passada, a WTorre publicou um comunicado contestando a possível intenção da BR Malls em 
transformar a Villa Daslu em um shopping center.  
 
Embora seja dona do imóvel onde está a Daslu, a WTorre também é sócia do grupo Iguatemi 
no shopping JK. Segundo uma fonte do setor, a WTorre não teria o menor interesse em criar, 
no "quintal" do JK Iguatemi, um shopping center concorrente. Procuradas pelo Valor, a WTorre 
e a BR Malls não se pronunciaram sobre o assunto.  
 
Segundo uma fonte do varejo, a BR Malls está oferecendo condições bem atraentes para a 
abertura de lojas dentro da Villa Daslu, que possui uma área bruta locável (ABL) de 14 mil 
metros quadrados, sem considerar o espaço ocupado pela própria boutique. O shopping Vila 
Olímpia terá um a ABL de 29 mil metros quadrados e o JK Iguatemi, de 32,5 mil metros 
quadrados.  
 
Como a Daslu vai enfrentar a concorrência dos seus vizinhos ainda é um incógnita, 
principalmente se o Iguatemi trouxer grifes de luxo internacionais para o JK. Caberá à WTorre, 
que possui negócios com ambos, administrar a disputa entre eles.  
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