
ASBUTIQUES

VillaDasluseguecomo
umshoppingsofisticado

Butiques sofisticadas aumentam o apelo de consumo
para os pequenos, que se encantam e compram

Grifes nacionais e Livraria Cultura são os novos atrativos do negócio

●HipHouse
Espaço demoda arte e design que
abriga asmarcas infantis deAle-
xandreHerchcovitch, Isabela Ca-
peto e Emanuelle Junqueira. Rua
JoaquimAntunes, 59, Jd. Paulista-
no, tel.: (11) 3081-3349

● LittleVillage
Espaço recém-aberto da Villa
Daslu, com 13marcas de
brinquedos, roupas, eletrônicos
e presentes só para crianças.
Entre asmarcas estãoTrousseau
Petit,Maria Florzinha, Nosh e
PBKids. AvenidaChedid Jafet,
131, 3.˚andar, Vila Olímpia, tel.:
(11) 3841-4000

●MaisonMonne
Loja de 400m², neoclássica, com
roupas e acessórios para crianças
até 14 anos. Trabalha comvários
estilos – casual, clássico e formal
para festas e casamentos. Em
breve vai abrigar cabeleireiro. Rua
Frei Galvão, 134, JdPaulistano,
tel.: (11) 3097-9235

●Sorriso doGato
É resultado da sociedade de
duas sócias jovens, que transfor-
marama butique numespaço
inspirado emAlice no País das
Maravilhas. A criança brinca e
compra. RuaMiguel Calfat, 295,
Itaim, tel.: (11) 3044-1614

Valéria França

Design e moda já fazem parte
douniverso infantil.Temdesfi-
leprofissional, oFashionWeek
Kids, spa e cabeleireiros com
maquiadores especializados.
Agora é a vez do luxo desem-
barcar nestemercado. No últi-
mo mês, São Paulo ganhou pe-
lo menos 15 lojas chiques para
crianças, aumentando ainda
maisoapelodecomprar eopo-
der de decidir dos comprado-
res mirins.

Surgiram,porexemplo,buti-
ques lúdicas que transformam
o espaço de vendas numa via-
gemaomundoda fantasia, com
espelhosdeefeitoemesadechá
igual ao do Chapeleiro Louco,
personagem de Alice no País
dasMaravilhas, fábuladeLewis
Carroll. Foram inauguradas
tambémlojasmaissériasesofis-
ticadas,quereproduzememta-
manho mirim todo o universo
de compras dos pais. No lugar
docafénabandejadeprata,bali-
nhas, pirulitos, pipoca e brin-
quedinhos. Os espaços variam
de 40m² a 400m².

“É legal minhas filhas terem
lojas parecidas com as que eu
frequento”, diz Milene Nowic,
arquiteta de 42 anos, mãe das
gêmeasRebeccaeTammy,de8
anos. “Não sou eu quem decido
o que vão usar. Elas ficammais
à vontade para escolher. A
Tammy, por exemplo, usa rou-
pas parecidas com as minhas,
já a Rebecca é mais moleca.”
Mais fashion que a irmã,
Tammyveste,porexemplo,mi-
nissaia com camisa e botas. Já
Rebbecafazoutroestilomudan-
do os acessórios: faixa na cabe-
ça e sapatilhas.

Milene é cliente daVillaDas-
lu, que abriu um andar inteiro
direcionado às crianças com 13
marcas novas no mês passado.
“O Little Village foi um pedido
dosclientes”, diz JiniNogueira,
gerente de Marketing da Villa
Daslu. “Demos preferências às
lojasquenãoestãonosshoppin-
gs;jáasgrandes,comoadebrin-
quedos PBKids, trouxeram
mercadorias diferenciadas.”

Entre as novidades a Trous-
seauPetit,primeira loja infantil
dagrife conhecidapelosprodu-
tosdiferenciadosemcama,me-
sa e banho. “Eu trabalho e não
tenhotempoparabaterpernaà
procuraderoupasqueelasque-
rem. Aqui funciona como um
shopping sofisticado e seguro.

Asduasficamsoltaseescolhem
à vontade. Mas é claro que eu
dou o limite”, diz Milene.

Pai dos gêmeos João e Antô-
nio, de 3 anos, Tuca Lobo Vian-
naprefereumestilomaisclássi-

co. “Não gostode criança vesti-
das com cara de bebê. Escolho
para meus filhos roupas de ho-
mem.” Não raro, os três saem
commodelitos iguais. Calça ca-
qui, cardigã azul-marinho e ca-

misa branca é o visual básico
que se repete no guarda-roupa
de pai e filhos.

PróximodaVillaDaslu,naCi-
dadeJardim,umespaçoquean-
tes abrigava uma casa noturna
de 400 metros quadrados se
transformounumabutiqueneo-
clássica para meninas e meni-
nos.Alémde roupaspara todas
as ocasiões – da praia ao casa-
mento –, o projeto da Maison
Monne prevê no andar de cima
cabeleireiro, uma linha de ma-
quiagem infanto-juvenil e uma
cozinha experimental.

“Roupa para criança deixou
de ser camiseta e bermudinha
colorida”, diz Ana Cury, ideali-
zadora do Fashion Week Kids,
evento demodaanual. “Naúlti-
ma edição, 18 marcas ficaram
defora”, dizAna,quevai lançar
tambémuma temporada cario-
ca.Entreasmarcasquedesfila-
ram neste ano, a Filhotes, grife
infantil criada pelo estilistaRo-
naldo Fraga, veterano da São

Paulo Fashion Week. “Filhotes
surgiuquandoestavaparanas-
cer meu filho, Clodovico, em
2001”, conta Ronaldo. Na épo-
ca, queria fazer uma coisamais
vibrante para ele.” Há três
anos, ele abriu o primeiro espa-
ço dentro de uma loja. Hoje, a
grife infantil de Fraga tem cem
pontos de vendas no Brasil. No

mesmoespírito, a lojaHipHou-
se, no Jardim Paulistano, abriu
agregando marcas infantis de
outros fashionistas, que tam-
bém descobriram o filão, caso
de Alexandre Herchcovitch e
Isabela Capeto.

“Quando minha primeira fi-
lhanasceu,háseisanos,precisa-

va sair do País para encontrar
lojas com roupas diferencia-
das”, diz Alexandra Llovet, de
33 anos, mãe de Victória, de 6
anos, Florencia, de 5, e Juan, de
2. “Naquela época, a roupa in-
fantil era muito básica. E o que
surgia de diferente tinha preço
exorbitante.”

Abertahámenos de ummês,
ASorriso doGato, no Itaim, zo-
nasul, vai por essa linhaderou-
pas mais lúdicas. Vende, por
exemplo, pijama-fantasia para
crianças de até 7 anos. O dife-
rencial é o tecido, uma malha
bem confortável, diferente da
texturaduradasfantasiasdefa-
to, que ali também são confec-
cionadas sob medida. Minnie,
CinderelaeBrancadeNevesão
alguns dos personagens. Ape-
sar de pequena, apenas 60 me-
tros quadrados, a loja foi plane-
jada para as crianças ficarem à
vontade.Balinhas,pirulitos,do-
cinhosebrinquedosficamaoal-
cance dos clientes. ●

CLÁSSICOS-Tucaeos filhos, JoãoeAntonio, amboscom3anos, vestemas roupas iguaisàsdopai

DIVERSÃO-Florencia, 5anos, eVictoria,6: clientesdaSorrisodoGato

Lojachiquepara
criançaséanova
tendênciaemSP

Ao abrir o espaço infantil, a
VillaDaslureforçouanovapos-
tura que vem tomando diante
domercadoedeseusclientes: a
deabrirolequedemarcaseser-
viços.Nãoémais sódeChanel –
egrandesmarcasdesse porte –
que as dasluzetes vivem. Um
passeio rápido pelos quatro an-
dares de lojas revela que aVilla
virou um shopping, mais sele-
cionado, é verdade, mas longe
de ser o antigo clubinho fecha-
do direcionado apenas às clien-
tesfiéisdeElianaTranchesi,do-
na do empreendimento.

As mudanças começam no
estacionamento,ondeaprimei-
ra hora custa R$ 8, e não mais
R$ 30, como antes. Nos demais
andares, algumasmarcasaque
os consumidores estão acostu-
mados a ver em outros endere-
ços, caso da Livraria Cultura.

Esta é menor do que as megali-
vrarias que o proprietário Pe-
dro Herz costuma abrir e o de-
sign é diferenciado, com cara
de Villa Daslu, numa linha
clean.Nasprateleiras,háumre-
forçomaiorde livrosdedecora-
ção,fotografiaeprodutosexclu-
sivos,casoda linhacompletade
moleskine, a caderneta que vi-
rou moda. Tem até modelo de
capa cor-de-rosa.

Ao todo, o complexo oferece
cerca de 90 lojas, entre joalhe-
rias, perfumaria, moda femini-
na,masculinae infanto-juvenil ,
livraria e itens de casa.Hámui-
tamarcanacional, casodaOsk-
len, Reinaldo Lourenço e Raia
de Goye. “Hoje temos marcas
que estão no mesmo patamar
depreços daZara”, diz JiniNo-
gueira, gerente de Marketing
daVillaDaslu. “Éo casoda284,

marca jovem.”
A Villa recebe por dia cerca

de 1.500 pessoas. “Além dos
clientes do clubinho da Eliana,
queremos consumidores no-
vos”, diz Jini.

MIMOS
Noentanto, o luxo daVilla nun-
ca esteve apenas na variedade
de marcas internacionais, mas
também nos mimos e serviços
diferenciados. A Villa tem, por
exemplo, um concierge para
guardar as compras dos clien-
tes. A vendedora de um setor
muitas vezes acompanha o
clienteasoutras lojasdodepar-
tamento, como uma personal
shopper. Tudo isso sem custo.
“Oluxoestánoserviço”,dizElia-
na, que continua à frente da
Villa. “É uma batalhadora”, di-
zemas vendedoras.● V.F.

‘Escolho para
meus filhos roupas
de homem e não
de bebezinho’

ELIANA- ‘O luxoestánoserviço’;Villa recebe 1.500pessoaspordia

ElianaTranchesi
Proprietária daVilla
“Luxo não é só termarcas
internacionais. Luxo é ter um
atendimento personalizado”

“Muitas pessoas não entendiam
por que eu cobrava R$30
a primeira hora do
estacionamento.Mas aqui
temosmanobrista e o cliente
não espera na fila para pegar
o carro. E para isso temos de
termais funcionários que um
estacionamento normal”

JiniNogueira
Gerente demarketing
“AVilla é uma espécie de
shopping sofisticado”

LIBERDADE-TammyeRebecca,de8anos, escolhemsuas roupas
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