
Carlos Jereissati Filho

Sob o signo
do requinte e
da qualidade
Aos 33 anos, o superintendente da Iguatemi Empresa de
Shopping Centers S.A., Carlos Jereissati Filho, comanda
uma rede de 12 centros de compras no País, dentre eles o Iguatemi de São
Paulo, o mais antigo e requintado da cidade. Ao todo são 340 lojas que recebem
um público diário de 50 mil pessoas e dão o tom ao sucesso desse empreendimento que pretende
faturar R$ 1,2 bilhão em 2005. Jereissati, que responde pelo grupo há sete anos, fala nesta entrevista sobre o
glamouroso mercado de luxo e a importância de acompanhar o anseio cada vez mais exigente dos consumidores.
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Meio & Mensagem — Qual é o segredo do sucesso do
Iguatemi?
Carlos Jereissati Filho — Meu pai sempre teve uma
história de trabalhar focado na qualidade. Isso vem
acontecendo desde o início das atividades profis-
sionais dele aqui em São Paulo, com a La Fonte
fechaduras, vendida por nós há uns dez anos. Os
produtos eram considerados os melhores do mer-
cado e contavam não só com a durabilidade, mas
com o design inovador. Quando ele entrou no ramo
de shoppings, em 1979, com o Iguatemi São Paulo,
buscou aprender o negócio nos Estados Unidos,
que, vamos dizer assim, foi quem inventou a idéia
de shopping centers no mundo. Por isso é que brin-
co e costumo dizer que metade dessa indústria do
País tem uma identidade com o meu pai, desde
contratos até a arquitetura e a formação da estru-
tura de operação.

M&M — Pioneirismo por si só não basta?
Jereissati Filho — De jeito nenhum. Pioneirismo e
tradição não garantem o futuro de nenhum negó-
cio, e nós estamos batendo nessa mesma tecla há
muito tempo. Na década de 80 os shoppings co-
meçaram a se proliferar, com o surgimento de vá-

rios, alguns muito maiores do que o Iguatemi. A

nossa estratégia foi a seguinte: se não dá para ser
o maior em tamanho, seremos o melhor. Então se
buscou inovar na arquitetura, na procura por no-
vas lojas, na preocupação com o detalhe. Tenho
absoluta certeza de que o Iguatemi mantém uma
distância considerável em relação a vários outros
shoppings em função dessa observação do deta-
lhe, da cultura.

M&M — E como conseguir manter essa diferenciação?
Jereissati Filho — Está no nosso DNA. As pessoas
que trabalham aqui têm essa atenção maior, que
abrange cada departamento, cada pedaço da em-
presa: na operação, no marketing, nos recursos hu-
manos, na arquitetura. Acho que essa peculiarida-
de se espelha, e com isso você consegue transmi-
tir a essência da qualidade, que se traduz na ques-
tão do luxo.

M&M — Há muito tempo vocês identificaram um gran-
de potencial no que hoje virou uma coqueluche, que é
o mercado de luxo. Como foi esse processo?

Jereissati Filho — Ele é novo no Brasil: chegou com
a abertura do mercado no governo Fernando Col-
lor, que nos possibilitou importar produtos e ven-

dê-los. Criou-se assim um novo nicho. Dentro dele

existem as suas variações, que vão do luxo acessí-
vel até o superluxo, especialíssimo.

M&M — O Brasil convive com o luxo acessível?
Jereissati Filho — Sim, pois a identidade do brasi-

leiro é mais casual, menos rococó. Não cabe no
Brasil, um país tropical, claro e despretensioso, essa
coisa superluxuosa, que chega até a ser exagera-
da. Essa pretensão européia é perigosa, pois beira
o cafona. Temos uma identidade bacana, que eu
costumo me referir como a simplicidade com re-
quinte. Quer dizer, aquele bom gosto, o uso das
coisas bem-feitas com um toque de elegância e sem
extravasar para algo fora da nossa realidade, que
saia do nosso contexto. O Iguatemi segue essa li-
nha e procura trazer para o seu público o que há
de melhor nesse segmento.

M&M — Como o Iguatemi faz para manter-se atualiza-
do e competitivo?
Jereissati Filho — É preciso renovar-se constante-
mente, inovar e estar sempre atento ao que há de
mais novo no mercado mundial, nas tendências de
comportamento das pessoas. Para isso temos de
entender o cliente no detalhe, verificar suas mu-

danças e atender a essas necessidades com servi-



ços, produtos novos e a readequação do espaço. O
consumidor está sempre em busca de algo novo,
mas ele tem de fazer sentido. Nossa estratégia é
realizar novos investimentos a cada dois anos, pois
temos um público muito bom e queremos surpreen-
dê-lo sempre.

M&M — Em uma cidade como São Paulo, o shopping

center tem uma função muito importante como cen-
tro de conveniência. Como funciona esse processo
no Iguatemi? A administração tem ingerência total
nas lojas para que elas criem esse ambiente ou há
autonomia?
Jereissati Filho — Não basta ter o espaço e entre-
gar a lojinha: você tem de saber por que ela será
bacana, quem irá visitá-la, enfim, esse é o relacio-
namento que dá o tom no nosso negócio. Há um
trabalho muito próximo do lojista, e isso é um di-
ferencial. Falamos da vitrine, do produto e da for-
ma que ele deve ser apresentado, usando a expe-
riência dos nossos lojistas para melhorar o espaço
comum. Ou seja, existe uma enorme troca entre
os lojistas e o Iguatemi. Sempre buscamos criar
espaços charmosos e produtos novos, e se vemos
alguma coisa interessante lá fora, por exemplo,
tentamos buscar um operador para viabilizar esse
formato aqui. Foi assim como Gero Café, uma área
central aberta, a chamada casual dining. Um local
bonito, de fácil acesso e com uma comida boa. Nele,
pode-se gastar o tempo certo para uma reunião de
negócio ou um encontro com amigos. Ninguém tem
mais do que três horas para bater papo em restau-
rante. Está todo mundo com pressa. Daí a idéia de
criar um espaço do gênero.

M&M — A concorrência com a nova Daslu, inaugurada
na semana passada, é preocupante?
Jereissati Filho — Não, ela complementa. A nova
Daslu reforça a definição de São Paulo como pólo
de atração e consagra a região próxima do Iguate-
mi como a mais comercial e importante da cidade.
Define a margem do lado direito do Rio Pinheiros
como a meca do consumo de qualidade na cidade.
É importante dizer aqui que temos uma gama am-
pla. Trabalhamos com variedade, Lojas America-
nas, Zara, Tiffany's, Louis Vuitton e Diesel. Temos
marcas nacionais maravilhosas e joalherias brasi-
leiras, com a nossa cara. O joalheiro Antônio Ber-
nardo, por exemplo, tem uma identidade conosco.
Ele olha para o brasileiro e sabe fazer o seu produ-
to da melhor forma possível. Essa mistura do Igua-
temi é a sua grande força.

M&M — Como é feita a seleção de grifes que ocupam

as lojas do Iguatemi?

Jereissati Filho — Quem escolhe a loja que vai en-
trar ou sair do shopping é o consumidor. Nós ava-
liamos o desempenho, temos pesquisas e dispo-
mos de muitas formas para identificar aquilo que
está sendo buscado pelos clientes, e vamos cor-
rendo atrás disso.

M&M — Qual é a importância da comunicação para o

shopping?

Jereissati Filho — A estratégia sempre está na nos-
sa mão, então temos de saber o que queremos. A
agência (BorghiErh), por sua vez, deve criar a co-

municação, mas nós temos de ter clareza nos obje-
tivos e conhecer nosso cliente e nossa realidade.

M&M — Como foi o processo da construção da marca

Iguatemi?

Jereissati Filho — Nos EUA, até bem pouco tempo
atrás, cada shopping tinha um nome, uma marca e
uma identidade. Agora começaram a assinar shop-
ping tal by fulano de tal, ou seja, identificar tal shop-
ping como sendo operado por determinada empre-
sa. Acho isso interessante, pois lá atrás decidimos
criar a identidade Iguatemi, uma marca que signi-
ficasse qualidade para o consumidor independen-
temente do local em que esteja — Campinas, São
Paulo, Fortaleza etc. Conseguimos transmitir a ima-
gem de um centro diferenciado, atendendo um pú-
blico de maior poder aquisitivo e atento à tendên-

misturar elementos que façam sentido.

M&M — Qual é a previsão de faturamento para este

ano?

Jereissati Filho — Em 2004 atingimos a casa de R$
l bilhão. Agora, com a área nova (inaugurada em
novembro de 2004), queremos fechar 2005 com
um faturamento de cerca de R$ 1,2 bilhão.

M&M — Como ex-presidente da Associação Brasileira

de Shopping Centers [Abrasce], qual a sua avaliação

desse mercado?

Jereissati Filho — A indústria dos shoppings empre-
ga meio milhão de brasileiros. Ela desenvolveu-se
muito nos anos 80 e no início dos 90, mas atual-
mente esse nível é reduzido em função do peque-
no crescimento do País. Os grandes centros urba-

"Nos últimos anos,
as famílias brasileiras
estão mais preocupadas
com educação dos filhos,
saúde, aposentadoria.
Temos de refletir esse
compromisso"

cia da moda, ao serviço de qualidade. Acredito que
uma marca só se torna forte se seus serviços refle-
tirem os conceitos que ela transmite. Sempre bus-
camos fazer uma comunicação que passasse esse
conceito de qualidade, um universo diferenciado.
O próprio slogan, "Experiência única" tenta mos-
trar que no Iguatemi você tem alguns conjuntos
de atributos que são únicos.

M&M — O Iguatemi passa alheio às crises econômicas?
Jereissati Filho — A população de maior poder aqui-
sitivo tem uma renda disponível alta, ou seja, ela
demora muito mais para perceber a crise ou mui-
tas vezes nem a percebe. Mas acho que nos últi-
mos anos, as famílias brasileiras estão mais preo-
cupadas com educação dos filhos, saúde, aposen-
tadoria. Mesmo as classes mais altas têm uma per-
cepção de valor muito mais apurada do que anti-
gamente. Acho que devemos refletir esse compro-
misso. A realidade atual, na qual as coisas estão
mais difíceis, é de todo mundo. Então buscamos

nos estão saturados e nas capitais dificilmente há
espaço para novos empreendimentos de grande
porte. No interior, podemos observar uma certa
ampliação, mas a taxa ainda é muito pequena. Na
realidade, o que acontece é uma divisão do bolo,
pois a renda das pessoas não teve incremento. Fi-
nanciamento barato não existe atualmente. Na
minha opinião, o grande entrave é a dívida do go-
verno. Ele precisa reduzi-la e sinalizar para o mer-
cado que não necessita mais desses recursos, e
quando eles forem desviados para o setor produti-
vo então o Brasil florescerá. Isso foi feito nos últi-
mos anos pelo governo Fernando Henrique e tam-
bém agora, com a presidência de Lula, só que não
na velocidade necessária. A direção está correta,
mas em marcha lenta. Se o Brasil fosse uma em-
presa privada, o presidente já teria sido demitido,
pois nesta situação é preciso apresentar resultados
em um curto espaço de tempo. A população brasi-
leira precisa da resposta mais rapidamente. Ou seja,
é necessário que se dê velocidade ao processo.
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