




CARLOS SAMBRANA

O
contraste entre
um imenso es-
queleto de uma
obra da Eletro-

paulo abandonada e um
vistoso palacete
de três andares
em estilo neoclás-
sico, com inevitá-
veis colunas, es-
pantam os moto-
ristas que passam
pela avenida Mar-
ginal Pinheiros, em São
Paulo. No meio das
duas construções, há
uma placa. Nela,
lê-se: "Daslu, em
breve". No próxi-
mo dia 20 de
maio, a megaloja
que se tornou si-
nônimo de luxo
deixará seu tradi-
cional casario no
bairro da Vila
Nova Conceição,
na zona sul da ci-
dade, um condomínio
exclusivo de casas
germinadas, paradigma
do bem viver, para o
novo endereço,
não muito longe dali.
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É um investimento estimado em R$
200 milhões (R$ 40 milhões bancados
pela Daslu e o restante rateado entre
as grifes que estão no negócio). Há
muita expectativa, no coração dos ricos
e influentes de todo o País, diante da
inauguração deste templo do consumo
refinado. A mudança da área de quase
7 mil m2 para uma outra de 20 mil m2, o
triplo do tamanho, representa uma
nova fase na história da empresa cria-
da em 1958. As novidades começam
pelo nome: o novo empreendimen-
to será pomposamente chamado
de Villa Daslu. Reunirá mais de
80 grifes exclusivas que terão o
comando de suas próprias lojas.
Será um shopping de luxo, como
poucos no mundo inteiro, mas Do-
nata Meireles, o braço direito de
Eliana Tranchesi, a proprietária

da Daslu, faz questão
de frisar: "Mudamos
para não mudar".

A troca de instalações
era uma necessidade já
antiga. Há mais de quatro
anos a Daslu brigava na
justiça por estar em uma
área considerada residen-
cial. Vivia, portanto,
numa situação complicada
aos olhos da prefeitura e
dos vizinhos do bairro. A
saída, então, foi partir
para o prédio alugado do
Banco Português de Ne-

gócios, o dono do espaço que proporcio-
nou três anos de isenção no aluguel. A
Villa Daslu será um parque de diver-
sões para milionários. DINHEIRO
teve acesso com exclusividade à planta
arquitetônica (confira detalhes no
quadro ao lado). Descobre-se que as
lojas serão interligadas, permitindo o
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mercado e parceiros no empreendi-
mento ouvidos por DINHEIRO. O mo-
tivo: a Daslu sempre foi vista como
uma loja exclusiva, uma espécie de clu-
be restrito à elite. Agora, apesar de
seus executivos não concordarem, ga-
nha proporções de um shopping center,
de postura naturalmente mais demo-
crática que a anterior. O prédio, nota-
se, não se assemelha a um shopping -
mas o modelo de negócios é muito se-
melhante. Cada loja pagará um aluguel
de R$ 180 a R$ 500 por metro quadra-
do dependendo do local e do segmento.
Destinarão também de 3,5% a 5% de
seu faturamento para a Daslu, em um
esquema de condomínio comum aos
grandes centros de compra no Brasil.

Até aí, tudo bem. O problema, con-
tudo, é que a Daslu tem um público
de compradores fiéis estimado em 10
mil pessoas. Fazem parte de uma
turma cultivada com carinho por
Eliana e Donata. Como, então, sus-
tentar um empreendimento tão vul-
tuoso com esse número reduzido de
clientes? Cabe salientar que 1,45 mi-
lhão de pessoas, majoritariamente
da elite paulistana, visitam o Shop-
ping Iguatemi todos os meses. Para
quem aposta na nova empreitada,
a Villa Daslu pode, sim, ser
atraente. A marca tornou-se um
vitorioso símbolo de riqueza, um
imã a atrair o universo sofistica-
do. Não é pouca coisa. "Não esta-
mos interessados em vender den-

tro da Daslu, mas sim em expor
nossa marca", diz Corinna Souza
Ramos, diretora da Mitsubishi.

Eliana, a criadora do fenômeno, tem
um dilema. Como a Villa Daslu está lo-
calizada em uma via de acesso fácil e rá-
pido, os novos consumidores poderiam
afugentar a tal aristocracia pertencen-
te ao clube fechado. Para que isso não
ocorra, DINHEIRO foi informada que
a loja estaria fazendo um cadastro com
os seus principais clientes. Teriam aces-
so facilitado por uma das entradas da
loja. Os outros freqüentadores, os nor-
mais, só entrariam no local depois de fa-
zer um cadastramento. Trata-se de um
fino exercício de diplomacia - "limitar"
o acesso e ao mesmo tempo não
impedir os lucros. As lojas terão na sua
equipe de vendas as chamadas "daslu-
zetes", as célebres vendedoras da Das-
lu (leia quadro abaixo). Por mais que
elas tenham cultura, sejam bem nas-
cidas e conheçam moda, é difícil para
uma grife estrangeira, acostumada a
treinar a sua própria equipe, traba-
lhar com funcionárias muitas vezes
escolhidas pelo sobrenome. "Não
haverá esse choque de culturas", as-
segura Donata. "Os vendedores das
marcas passarão por um treinamento
para absorver nosso estilo". Somente
o tempo dirá se esse casamento dará
certo. De qualquer modo, as conquis-
tas da grife Daslu recomendam
atenção redobrada a um negócio que
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virou exemplo em todo o mundo.

ejesus
Fonte: IstoÉ Dinheiro, n. 394, p. 84-89, 30 mar. 2005.




