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O grupo Jereissati, dono da Iguatemi Empresa de Shopping Centers, fez sua primeira investida 
em Santa Catarina há cerca de um mês. O grupo comprou uma participação no shopping 
Santa Mônica, em construção desde o ano passado em Florianópolis e que deve ser inaugurado 
em novembro deste ano. Nem a parcela que o grupo adquiriu no empreendimento ou os 
valores envolvidos na transação foram revelados.  
 
Santa Catarina era o único Estado do Sul do país em que o Iguatemi inda não estava presente. 
O grupo já possui três shoppings no Rio Grande do Sul, o Praia Bela e o Iguatemi Porto Alegre, 
ambos na capital, e o Iguatemi Caxias do Sul, no interior. No Paraná, a empresa controla o 
Shopping Curitiba.  
 
A entrada no mercado catarinense sinaliza que o Iguatemi, um dos maiores e mais tradicionais 
nomes na indústria de shoppings do país, não deve assistir de braços cruzados à nova onda de 
investimentos no setor. O mercado de shoppings, acreditam analistas, deve passar por fase de 
consolidação, com uma maior presença de grandes grupos.  
 
Outro gigante do setor, o Multiplan, está se preparando para vender ações na Bolsa de 
Valores. Caso as recentes turbulências nos mercados financeiros não intimidem a empresa, a 
abertura de capital irá se fortalecer o grupo para a realização de futuros investimentos, dizem 
analistas.  
 
Recentemente, o Multiplan comprou as participações que o grupo Bozano Simonsen Centros 
Comerciais S/A possuía nos seus shoppings, encerrando uma sociedade que vinha desde 1979. 
O Multiplan também tem entre os seus parceiros os principais fundos de pensão brasileiros 
(Previ, Funcef, Fapes e Sistel, entre outros), além do grupo norte-americano Goldman Sachs.  
 
Procurado pelo Valor, o Multiplan respondeu que não iria se pronunciar sobre as informações. 
O grupo é dono de nove shopping centers no Brasil, como o Morumbi e o Anália Franco, em 
São Paulo, e o Barra Shopping e New York City, no Rio, além de administrar outros centros 
comerciais, como o shopping Eldorado, na capital paulista.  
 
Um dos próximos alvos do grupo, segundo fontes do setor, é a cidade de Porto Alegre. No fim 
de 2003, a empresa abriu em Curitiba o ParkShopping Barigüi, no qual foram gastos R$ 160 
milhões. Nesta época, o grupo português Sonae Sierra também planejava abrir um shopping 
em Curitiba, mas abandonou a idéia devido à crescente concorrência.  
 
A disputa, porém, não desencorajou o grupo curitibano Tacla. A empresa está investindo R$ 
280 milhões na construção de um shopping em Curitiba, com inauguração prevista para 2008.  
 
As cidades de Curitiba e Florianópolis, em especial, transformaram-se em um campo de 
batalha para a indústria de shoppings. Além do Santa Mônica, outro empreendimento está 
sendo construído na capital catarinense, o Florianópolis Shopping, que pertence a um grupo de 
investidores sediados em Santa Catarina e no Paraná. Como este será o terceiro shopping da 
cidade, há dúvidas entre os analistas se o mercado comportará tanta oferta.  
 
No shopping Santa Mônica, o principal o principal investidor é Paulo Cézar Maciel da Silva, 
dono do Grupo Santa Fé. Embora também tenha investimentos no setor de construção civil, o 
empresário atua no ramo de concessionárias e revendas de carros.  
 
Desde o início da construção do shopping, em 2005, os acionistas já procuravam um parceiro 
estratégico que tivesse know-how no setor, afirma André Siniscalchi, diretor de operações da 
Pronta, empresa responsável pela construção do Santa Mônica.  
 
Siniscalchi, um ex-executivo dos hipermercados Big, explica que foi a Pronta que procurou o 
grupo Jereissati. Segundo ele, neste momento, a associação traz como benefício o nome de 
peso do Iguatemi, especialmente para a atração de lojistas.  



Futuramente, a parceria também trará a experiência do grupo na administração de shoppings. 
Siniscalchi nega que a venda de parte do capital tenha por objetivo resolver algum eventual 
problema de caixa ou dificuldades com a comercialização de espaços. "Foi uma decisão 
estratégica". 
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O bairro Santa Mônica, onde está sendo construído o novo shopping center, é um bairro nobre 
de Florianópolis. Mas o empreendimento não será direcionado somente à classe A, como é o 
Iguatemi em São Paulo. A intenção é atrair também as classe B e C, afirma André Siniscalchi, 
diretor de operações da Pronta, a empresa responsável pela construção do shopping Santa 
Mônica. O empreendimento deve consumir investimentos de R$ 110 milhões.  
 
Antes de ser comprada pelo Wal-Mart, no fim de 2005, a rede de hipermercados Big fez um 
aporte de R$ 30 milhões no shopping para comprar a área onde irá instalar sua loja. O Wal-
Mart manteve os planos de abrir a unidade.  
 
De acordo com Siniscalchi, 80% dos espaços já foram comercializados e entre as lojas âncoras 
estão a Zara, Renner e o Ponto Frio. No próximo mês, o shopping já deve começar divulgar 
para a mídia o seu novo nome, que passará a ser Iguatemi Florianópolis.  
 
Um outro shopping também começou a ser construído no Balneário Camboriú pelo grupo 
Almeida Júnior, que já fez o shopping Neumarket, de Blumenau, e o Santa Úrsula Shopping 
Center, em Ribeirão Preto. Os trabalhos de terraplanagem começaram há poucos dias em 
Camboriú. O grupo Almeida Júnior deve investir R$ 100 milhões no novo shopping Center, cuja 
inauguração está prevista para 2007.  
 
De acordo com o empresário Jaimes de Almeida Júnior, presidente do grupo, o shopping será a 
âncora de um complexo imobiliário multiuso que prevê, nas fases seguintes, a edificação de 
um centro de convenções, um centro policlínico, um hotel e quatro torres de apartamentos. 
Serão quatro lojas-âncoras que ainda estão em negociação. 
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