
Visto pelas janelas de vidro do
Shopping JK Iguatemi, o anti-
go prédio da Villa Daslu, com
sua arquitetura neoclássica, já
não remete mais aos tempos
de glória em que era considera-
do um templo de luxo. Inaugu-
rado em 2005, com investi-
mentos de R$ 200 milhões, em
uma área de 17 mil metros qua-
drados, a Daslu foi fechada em
janeiro, após as sucessivas cri-
ses que afetaram a empresa, in-
clusive com a condenação dos
sócios a prisão por sonegação
de impostos. Uma das fundado-
ras da Daslu, Eliane Tranchesi,
faleceu em fevereiro, sem ver
a reinauguração da loja na sex-
ta-feira passada no Shopping
JK Iguatemi.
Agora, o edifício vai se trans-

formar em um prédio de esta-
cionamento e escritórios, com
uma estrutura moderna e espe-
lhada. O empresário Walter
Torre, sócio da incorporadora
WTorre e proprietário do edifí-
cio, disse que serão investidos
R$ 150 milhões no local. Ini-
cialmente, o projeto previa a
construção de um estaciona-
mento subterrâneo com 700
vagas e a transformação do pré-
dio em um ambiente de escritó-

rios. “Esperamos por 11 meses
a aprovação da Secretaria do
Municipal Verde para a retira-
da de vasos de planta do cantei-
ro central do edifício. Desisti-
mos e preferimos transformar
o prédio em estacionamento e
subir mais cinco andares de es-
critório”, afirma o empresá-
rio, que mal acabou de resol-
ver uma pendência jurídica
com a Prefeitura de São Paulo.
Só lembrando, o JK Iguatemi fi-
cou dois meses fechado por fal-
ta de alvará de funcionamen-
to, pois a prefeitura alegava
que não havia sido feitas todas
as obras de melhoria de trânsi-
to na região da Vila Olímpia.
No investimento previsto es-

tá ainda a criação de uma área
de lazer. “Será um espaço me-
tade coberto e metade desco-
berto, com restaurantes”, afir-
ma Torre, que também vai
construir no local um “teatro
sofisticado”, com 1,3 mil luga-
res. A iniciativa vem a calhar,
uma vez que a praça de alimen-
tação do Shopping JK Iguate-
mi, que fica no complexo, é pe-
quena para a demanda da re-
gião. Além disso, o terreno
que liga o edifício da Daslu e o
prédio do Santander será trans-
formado em um parque vivo.
A expectativa é que o novo
complexo seja inaugurado em
2013. ■ R.O.

Os lojistas do Shopping JK Igua-
temi, localizado na Vila Olím-
pia, em São Paulo, fizeram até
passeata para reclamar do atra-
so na abertura, que deveria ter
acontecido em abril, alegando
que istomostrava falta de profis-
sionalismo frente às grifes inter-
nacionais, que apostaram no
Brasil. Mas na sexta-feira passa-
da, quando finalmente a WTor-
re, construtora sócia do Grupo
Jereissati no empreendimento,
conseguiu o alvará da prefeitura
para abrir as portas, foram exa-
tamente os varejistas internacio-
nais que deixaram a desejar.
Quem foi ao shopping espe-

rando encontrar algumas grifes
cobiçadas - como TopShop, To-
pMan, MiuMiu, Tod’s, Dolce &
Gabbanna, Christian Loubou-
tin, Chanel, Gucci, Prada e Bul-
gari -, oumesmo conhecer a pri-
meira unidade da loja de cosmé-
ticos Sephora no país e, aprovei-
tar para experimentar um ma-

carron na famosa doceria fran-
cesa Ladurée foi recebido por ta-
pumes. Muitos deles sequer in-
dicavam quando os lojistas pre-
tendiam abrir as portas. Os con-
sumidores ainda terão de espe-
rar alguns meses para ver o
shopping com 100% de funcio-
namento, pois as inaugurações
serão feitas em doses homeopá-
ticas. Por enquanto estão confir-
madas a abertura da Sephora
em julho e da Christian Loubou-
tin em agosto.
Isso não significa que o gla-

mour desapareceu. As também
esperadas Burburry, Lanvin e
Bottega Venetta, além da pri-
meira loja da Zara Home no
país, estavam funcionando na
inauguração. Assim como a re-
de mexicana Cinépolis, que
abriu o primeiro cinema 100%

digital da cidade. São seis salas
VIP (com poltronas feitas em
couro italiano), uma sala Imax
(com uma super tela côncava e
imagem de alta definição) e
uma sala 4DX—aprimeira inau-
gurada no país, onde cheiros e
movimentos das poltronas
acompanham os filmes. Deta-
lhe, uma sala 4D custa o mesmo
de um complexo de dez salas de
cinema tradicional.

Ritmo de festa
Várias lojas estavam em ritmo
de comemoração, como a Ana
Tinelli Joias, que tinha uma úni-
ca unidade dentro do prédio da
velha Daslu, fechado em janei-
ro. “Não é o caso de culpar nin-
guém, só a burocracia do país.
Estávamos comgrande expecta-
tiva por conta da abertura. Hoje
vejo que valeu a pena”, afirma a
empresária que dá nome a loja.
O sócio da loja de calçados in-

fantis Abdique et Badan, Bruno
Tocalino, concorda. “Não tive-
mos prejuízo porque ainda esta-
mos com a mesma coleção.” ■

Regiane de Oliveira
roliveira@brasileconomico.com.br
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JK Iguatemi terá
abertura de lojas de
grife a conta-gotas

Ex-templo de
luxo vai virar
estacionamento
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WTorre vai investir R$ 150
milhões no local, que também
terá prédio de escritórios

A Carnival, maior operadora de cruzeiros do mundo, registrou lucro
de US$ 14 milhões no segundo trimestre fiscal, uma queda de 93%
em relação ao obtido no mesmo período do ano passado.
O faturamento no período caiu 2,3%, para US$ 3,54 bilhões. De acordo
com especialistas, o setor de cruzeiros foi afetado pelo naufrágio do
navio Costa Concordia na Itália no início do ano, que matou 30 pessoas.

A Viapol, especializada em produtos para a construção civil, passa a
fazer parte da RPM International, holding americana que atua em mais
de 150 países. “A empresa não estava à venda, mas o crescimento da
Viapol desde sua fundação, em 1990, e os bons resultados alcançados
nos últimos anos atraíram o interesse do novo investidor”, afirma o
diretor da empresa, Ariovaldo Torelli, sem revelar o valor da transação.

Lojistas não abriram
com promoção por
causa do atraso,
como se imaginava
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Após doismeses de impasse, shopping daWTorre e do
Grupo Jereissati inicia operação sem váriasmarcas esperadas

EdifícioqueabrigouaDasluserátotalmenterepaginado

Consumidoresaindaterãodeesperaralgumtempoparaconferiroshoppingaberto integralmente
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 25 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. 24.




