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Quando a família Jereissati decidiu fazer do shopping Iguatemi, em São Paulo, um templo do 
luxo talvez não esperasse que o seu próprio empreendimento se transformasse em uma marca 
tão luxuosa. Hoje, o nome Iguatemi é mais valioso que muitas das grifes - as nacionais pelo 
menos - que têm lojas nos shopping centers do grupo. A BrandAnalytics, uma conceituada 
firma de consultoria, estimou que a marca Iguatemi vale R$ 196 milhões e figura em 39º lugar 
entre as 50 marcas brasileiras mais caras. Na bolsa de valores, o valor de mercado do grupo é 
de R$ 1, 25 bilhão.   
 
Essa é a primeira vez que a Iguatemi, que lançou ações na Bolsa de Valores em 2007, faz 
parte do ranking da BrandAnalytics, no qual figuram basicamente marcas de companhias de 
capital aberto, que divulgam seus números. As empresas de varejo que aparecem na lista são 
a Lojas Renner, Pão de Açúcar, Lojas Americanas e Extra.   
 
Mas, para o Iguatemi, a colocação tem um significado especial. Essa também é a primeira vez 
que uma empresa de shopping centers faz parte de um ranking do gênero. "Trata-se de uma 
caso único no mundo", afirma Carlos Jereissati, filho do fundador do grupo que preside a 
Iguatemi Empresa de Shopping Centers (Iesc). Nem nos Estados Unidos, meca da indústria de 
shoppings, há uma empresa do setor que conseguiu fazer com o seu próprio nome valesse 
mais do que as marcas que estão em seus empreendimentos.   
 
No exterior, a construção de uma marca de luxo é comum para as lojas de departamento, 
como a Harrod's, na Inglaterra, ou a Sak's, nos EUA. "Mas essas empresas não são um 
negócio imobiliário como é a Iguatemi, que não é só uma operação de varejo", pondera 
Jereissati.   
 
O Brasil, por sua vez, é um caso raro no mundo onde o modelo de lojas de departamento não 
vingou. Isso permitiu, com certeza, que a Iguatemi avançasse em um terreno pouco explorado 
pela indústria de shoppings nos países desenvolvidos. "Dentro desse contexto, podemos dizer 
que o Iguatemi é a Harrod's brasileira", compara Jereissati.   
 
Segundo ele, o sucesso da marca inspira cada vez mais a curiosidade dos empresários de 
shoppings nos Estados Unidos, que procuram a família Jereissati para entender como isso foi 
feito. Ao abrigar grifes mundiais, como Louis Vuitton e Dolce & Gabanna, o Iguatemi costuma 
ser citado pelos estilistas em suas declarações nos Estados Unidos e Europa, o que também 
vem ajudando a construir a marca da empresa no exterior.   
 
Daqui para frente, a família Jereissati planeja extrair cada vez mais valor da marca que tem 
em mãos. Os cinco novos shopping centers que estão sendo construídos pela empresa levarão 
a assinatura Iguatemi. O objetivo é fazer com que tanto prestígio acabe se refletindo também 
nos lucros da companhia, que pode se dar ao luxo de cobrar um aluguel mais caro do que os 
seus concorrentes.   
 
Existem dois shopping centers que utilizam a marca Iguatemi, mas que não pertencem ao 
grupo: um em Salvador (BA) e outro em Fortaleza (CE). No caso do shopping da Bahia, sua 
proprietária, a Aliansce, paga um royalty ao grupo Iguatemi para utilizar a marca. "Acabamos 
de renovar o acordo de licença da marca até 2012", afirma Jereissati, cujo pai possuía uma 
longa relação de amizade com a família Rique, que construiu o empreendimento em Salvador. 
Outros dois shoppings na Bahia que usavam a marca Iguatemi não tiveram a licença renovada.   
 
No caso de Fortaleza, o shopping pertence ao senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), ex-
governador do Ceará e parente dos controladores do grupo Iguatemi. "Estamos muitos 
satisfeitos com o desempenho do shopping (de Fortaleza)", afirma Carlos Jereissati. O acordo 
de licença da marca, acrescenta ele, foi renovado.   
 
Normalmente, na indústria de shopping centers, os empreendimentos ficam conhecidos pelo 
local onde são construídos. O próprio nome Iguatemi vem de uma rua da região em que está 



instalado o primeiro e principal empreendimento do grupo, na avenida Faria Lima, em São 
Paulo, inaugurado em 1966.   
 
O grupo Multiplan também vai usar o mesmo nome para mais de um empreendimento. O novo 
shopping da companhia em Porto Alegre (RS) se chamará BarraShoppingSul em homenagem 
ao BarraShopping, do Rio de Janeiro, que está localizado na Barra da Tijuca. Mas, segundo 
Armando d'Almeida Neto, vice-presidente de relações com investidores do grupo, não está nos 
planos transformar o nome "Barra" em uma assinatura. No caso do empreendimento de Porto 
Alegre, existe uma semelhança entre os projetos arquitetônicos. A região em que o centro de 
compras está sendo levantado é um bairro emergente da capital gaúcha, assim como era a 
Barra da Tijuca na época em que o BarraShopping foi construído.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 20 ago. 2008, Serviços, p. B5. 


