
Jereissati quer mudar o papel do shopping 
Marília de Camargo Cesar 
 
 
Carlos Jereissati Filho olha para um shopping center e não enxerga apenas um bloco 
de concreto repleto de lojas e pessoas apressadas, ávidas por comprar coisas. Como 
um apaixonado, que só vê as qualidades e o potencial do objeto de seu interesse, o 
novo presidente da associação que representa os maiores shoppings brasileiros - que 
já formam o quarto maior mercado do setor no mundo - vê nesses centros comerciais 
um papel que vai além do de um mero indutor do consumo. Ele os encara como os 
grandes responsáveis por organizar e desenvolver a vida nas cidades. E pretende 
imprimir à entidade que agora lidera uma importância digna dessa atribuição.  
 
Para tanto, "Carlinhos", como é tratado pelas pessoas próximas o filho mais velho do 
presidente do Conselho de Administração da Telemar, e que comanda, no lugar do pai, 
há três anos, a Iguatemi Empresa de Shopping Centers SA, dona do Shopping 
Iguatemi de São Paulo, está empenhado em fortalecer a área de pesquisa da Abrasce, 
a sua associação. Já encomendou aos economistas da entidade um amplo estudo sobre 
o setor, que deve fechar 2003 com faturamento de R$ 28 bilhões e novo aumento de 
participação no comércio varejista, mesmo num período crítico como o atual. 
 
Neste ano, as vendas em shopping centers devem crescer 2% reais sobre as de 2002 e 
responder por 18% de tudo o que se comercializa no varejo. Não é pouco quando se 
tem em mente que o comércio como um todo, segundo o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) amarga oito meses seguidos de queda e pode terminar o 
ano zero a zero. 
 
A Abrasce também contratou a Nielsen para produzir relatórios sobre segmentos e 
produtos específicos vendidos nos shoppings, para ajudar os lojistas a conhecer melhor 
as tendências do negócio. "Um shopping não é simplesmente um bando de lojinhas 
uma ao lado da outra, mas o principal espaço de convivência das pessoas nas grandes 
cidades. O shopping é a nova praça das pessoas", afirma Jereissati. E acrescenta: "É 
indutor de desenvolvimento. Onde ele chega, organiza toda a área ao seu redor, além 
de valorizá-la".  
 
Ele explica que essa preocupação com reunir dados sobre a relevância do setor não 
tem por objetivo demover o BNDES de uma possível mudança de postura com relação 
ao setor, com redução do crédito para as obras dos centros comerciais. "O BNDES não 
fechou as portas para nós. Mas não podemos ficar presos ao BNDES. Temos que 
buscar novas fontes de financiamento".  
 
O BNDES não está impedindo o acesso dos shoppings aos seus recursos, mas os 
desembolsos para suas obras caíram de R$ 131,6 milhões em 2002 para R$ 78 
milhões até maio deste ano. Isso aconteceu por conta da queda da demanda e não de 
mudança de foco do banco, explica Alberto Constantino, chefe do departamento de 
análise de projetos do setor de comércio e serviços. "Não há decisão da diretoria com 
relação a não apoiar projetos de shopping", avisa. 
 
Outro objetivo da gestão de Carlinhos é aproximar-se dos associados, que muitas 
vezes reclamam ou desconhecem a atuação da Abrasce. Para isso, ele quer 
coordenadorias regionais em pelo menos seis cidades. A idéia é unir o setor para ter 
força para brecar medidas públicas que costumam prejudicar os condôminos. Ou 
aprovar lei muitas vezes antipáticas que os favorecem,  como, por exemplo, a que 



permitiu aos shoppings cobrar pelo estacionamento. A garagem do Shopping Iguatemi, 
por conta dessa permissão, já colabora com cerca de metade do dinheiro necessário 
para pagar o IPTU do local, que custa R$ 5 milhões anuais ao condomínio. "É preciso 
colocar às claras os custos que são suportados pelos lojistas ou isso acaba sendo 
embutido no preço final do produto", justifica.  
 
Nascido em São Paulo há 32 anos, o jovem Jereissati acredita que foi escolhido para a 
presidência da associação por sua disposição para o trabalho e por gostar de servir. 
Formou-se pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação 
Getúlio Vargas e nunca fez MBA. Começou a trabalhar nos negócios da família cedo. O 
primeiro emprego foi aos 21 anos, no Grande Moinho Cearense, em Fortaleza, onde 
aprendeu, segundo ele, "a importância de se conhecer profundamente o seu 
consumidor". No caso, os supermercados do Nordeste, que lhe compravam farinha. 
Hoje, negocia contratos com grupos como LVMH, dono da Louis Vuitton, ou com a 
espanhola Zara, que pagam uma fortuna para marcar presença no Iguatemi.  
 
Antes de tornar-se diretor-superintendente da holding do grupo Iguatemi, Jereissati , 
em 1999, passou pela gerência de shoppings da empresa no Sul do país. Ele não se 
interessa muito por telecomunicações, outro negócio forte da família. "Telecom é com 
meu irmão", diz, referindo-se a Pedro, de 25 anos, que como o pai está no conselho de 
administração da Telemar. Érika, a irmã mais velha, de 33 anos, toca a área comercial 
da Iguatemi Empresa de Shopping Centers.  
 
Carlinhos diz que trabalha bastante e que não tem muito tempo para lazer. Quando 
sobra, gosta de fazer ginástica na Academia Fórmula, em São Paulo, e de ir à praia. 
Sua preferida é a Praia Preta, no litoral Norte do Estado de São Paulo. Mas em respeito 
à família, ele pede que se publique que a melhor de todas é a de Cumbuco, no Ceará. 
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