
Em sessão sem luxo e tumultuada, Daslu vai para Marcus Elias 
Daniele Madureira  
 
JHSF e irmãos de Eliana Tranchesi tentaram suspender reunião de credores e HSBC exigiu 
correção  
 
Eram 2h10 da tarde de ontem quando o advogado Alfredo Kugelmas causou certo suspense na 
assembleia de credores da butique de luxo Daslu, em recuperação judicial desde julho. Com 
certa dificuldade em abrir o envelope pardo grampeado - "Da próxima vez, vou trazer o 
extrator de grampos", diz à assistente-, Kugelmas, 75 anos, considerado "o rei do mercado de 
falências" da capital paulista e nomeado administrador judicial da butique, finalmente 
apresenta aos cerca de 50 representantes dos 200 credores da Daslu o conteúdo da proposta, 
recebida dez dias antes e mantida sob sigilo.  
 
O empresário Marcus Elias, controlador da Laep, acionista da Parmalat, foi o único que se 
prontificou a ficar com a butique de Eliana Tranchesi, conforme antecipou o Valor na edição de 
ontem. Por meio da Retail Participations 2 e da Chipilands Holdings, subsidiárias não 
operacionais da Laep, Elias se comprometeu a injetar R$ 21 milhões na varejista de luxo, 
dinheiro usado como capital de giro e para abrir lojas em outras capitais do país. O empresário 
foi assessorado pelo escritório Costa, Waisberg e Tavares Paes.  
 
Elias assumiu a dívida de R$ 105 milhões da butique com fornecedores, bancos e funcionários 
- desse total, porém, R$ 44 milhões são dele mesmo. Isso porque a Retail fez um empréstimo 
de R$ 19 milhões à Daslu durante a recuperação judicial, e a Chipilands já era credora da 
marca em cerca de R$ 25 milhões, antes do processo. Ao todo, o aporte de Elias na Daslu 
soma R$ 65 milhões. Em troca, o empresário vai ficar com uma das duas lojas da Daslu e 
também com a marca. Eliana ficará com a outra loja, como uma licenciada da butique.  
 
Dos R$ 105 milhões em dívidas, R$ 80 milhões antecedem a recuperação judicial e receberão 
desconto de 60%. O saldo será pago em seis anos por Elias, descontados os aportes que o 
empresário já fez na Daslu.  
 
Durante a assembleia de credores, o nome Daslu gerou uma celeuma. Os advogados do 
Shopping Cidade Jardim (controlado pela JHSF, onde está a segunda loja da marca), dos 
minoritários da Lommel (uma das quatro empresas do Grupo Daslu) e da Columbia 
(importadora) quiseram saber por que o plano de recuperação judicial não havia preparado 
uma avaliação da marca como ativo. "Deve ser o que a empresa tem de mais importante 
hoje", disse Renato Mange, que representa os três irmãos de Eliana - Cícero, Antônio Carlos e 
Cissa, interrompendo a apresentação do advogado Thomas Felsberg, sócio do Felsberg e 
Associados, que desenhou o plano para a Daslu.  
 
O advogado Eduardo Pecoraro, que atende o Cidade Jardim (que emprestou dinheiro para 
Eliana montar a loja no shopping), sugeriu a dissolução da assembleia, já que não havia um 
laudo de avaliação da marca que pudesse atestar o real valor da Daslu. Joel Thomaz Bastos, 
do escritório Felsberg e Associados, perdeu a paciência: "Todo mundo sabia que a JHSF e os 
minoritários só vieram aqui para perturbar a assembleia", disparou. 
 
O Valor apurou que, até as 5 horas da manhã de quinta-feira, os advogados da Daslu e da 
JHSF ficaram debatendo um detalhe fundamental do processo: que loja ficaria com Eliana? A 
JHSF faz questão que seja a do futuro Shopping JK, para onde será transferida a loja da Villa 
Daslu - não quer correr o risco de ter Eliana como inadimplente no Cidade Jardim. Por 
intervenção dos advogados do shopping, ficou decidido que o novo controlador terá até o dia 4 
de março para decidir com qual loja vai ficar. Na votação do plano, o Cidade Jardim se 
absteve. "Eles não quiseram rejeitar o plano, porque levariam o investidor para o outro 
shopping, mas não aprovaram, porque ainda querem negociar", diz uma fonte.  
 
Outro credor que rendeu mudanças de última hora no plano, depois de três dias de árduas 
negociações, foi o HSBC. O principal credor bancário exigiu que os seus créditos tivesse 
correção monetária de 100% da variação do CDI (antes, a correção era pelo IPCA). 



 
O Valor apurou que outros três grupos teriam manifestado interesse na empresa, mas não 
apresentaram proposta: a própria JHSF, a Vinci Partners (de Gilberto Sayão) e a Arion Capital.  
 
O palco da assembleia de credores da Daslu não era nada sofisticado. Em uma sala de cerca 
de 13 metros de comprimento por cinco de largura, no mezanino do hotel Transamérica na Vila 
Olímpia, zona sul de São Paulo, espremiam-se advogados que representavam os credores, 
alguns deles em mangas de camisa. Na porta da sala de carpete azul e pesadas cortinas bege, 
um papel sulfite trazia a expressão "Assembleia Daslu" impressa em um preto desbotado. Um 
ambiente que nem de longe lembrava a butique que já foi considerada o endereço mais 
luxuoso do país. Ainda assim, Thomas Felsberg está feliz ao fim do evento. "Conseguimos mais 
de 90% de aprovação dos credores e reduzimos sensivelmente a dívida", disse o advogado da 
Daslu. O diretor da Daslu, Hayrton de Campos, disse ontem que o próximo passo é abrir uma 
loja Daslu no Jardins, em São Paulo.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 25,26 e 27 fev. 2011, Empresas, p. B4. 


