
Gestão participativa faz do Magazine Luiza a melhor empresa para se 
trabalhar 
 
 
Desde 1991, o Magazine Luiza desenvolve uma política participativa de gestão em suas 
175 lojas. Pelo sucesso da iniciativa, recebeu o prêmio de “Melhor empresa do Brasil 
para se trabalhar”, concedido pelo guia As 100 Melhores Empresas para Você Trabalhar 
2003, da revista Exame. “O trabalho no Magazine Luiza é desenvolvido em parceria 
com todos os profissionais, eles não só são cobrados quanto a resultados, mas 
também participam diretamente das decisões da empresa”, afirma Telma Rodrigues 
Neron, diretora de Recursos Humanos. A rede, sediada em Franca, interior de São 
Paulo, e com lojas em 130 cidades, vende eletrodomésticos, móveis, presentes, 
produtos de informática e brinquedos. Há seis anos integra o ranking da Exame. 
 
O relacionamento da empresa com seus funcionários é pautado por algumas diretrizes 
fundamentais: busca da transparência nas relações, ênfase na aprendizagem coletiva, 
busca do desenvolvimento sustentável e elevação do nível de consciência por meio do 
processo educativo. O envolvimento dos profissionais começa nas reuniões realizadas 
todas segundas-feiras, das 7h45 às 8h30, em cada unidade. Nesses encontros, a 
equipe é informada sobre os resultados e metas de cada loja e dá suas opiniões sobre 
a melhor maneira de se chegar a elas. Além disso, celebra os aniversários da semana. 
Apesar da presença ser voluntária, cerca de 98% da força de trabalho participa 
semanalmente dos encontros.  
 
A participação não pára por aí. O gerente de cada unidade conta com o apoio diário de 
um Conselho de Loja. O conselho reúne representantes eleitos pelos profissionais de 
cada área da loja e participa de todas as decisões – contratações, demissões, 
estratégias de vendas, avaliação de desempenho, busca de resultados, entre outras. 
Uma vez a cada dois anos a companhia ainda promove o Encontro Bi-Anual dos 
Funcionários. São quatro reuniões em cada Estado onde a rede está presente – São 
Paulo, Minas Gerais, Paraná e Mato Grosso do Sul. “Nessas reuniões, nós promovemos 
um alinhamento sobre qual será o posicionamento estratégico da companhia ao longo 
dos dois anos seguintes”, explica Telma.  
 
No dia-a-dia, a direção do Magazine Luiza procura informar e receber sugestões de 
funcionários por meio de um jornal e um canal de televisão internos, pela intranet e 
pelo serviço de atendimento telefônico exclusivo dos funcionários. A superintendente 
da rede, Luiza Helena Trajano Rodrigues, acolhe a sugestões e reivindicações. Foi 
ouvindo os pedidos dos funcionários que, no início de 2003, ela determinou o aumento 
no valor do vale-refeição, contrariando a orientação do departamento financeiro da 
empresa. Também por ordem dela, o Magazine Luiza paga cursos universitários a 
quem quiser estudar, sugestão que partiu dos profissionais. 
 
“A pesquisa de clima da empresa é muito mais do que um índice de satisfação dos 
empregados. O levantamento tem peso nas decisões da companhia. Por meio da 
pesquisa, o Magazine Luiza criou uma previdência privada, deu início a um programa 
de trainees e mudou o posicionamento estratégico de algumas lojas”, relata Telma. 
 
Carreira com chances de ascenção 
 
O plano de carreira da empresa é gerenciado com apoio dos funcionários. São eles 
quem determinam quais suas metas na companhia. “Cerca de 90% dos cargos da 
empresa são preenchidos pelos próprios funcionários e 95% dos gerentes começaram 



como vendedores”, afirma a diretora de Recursos Humanos. De cada 11 gerentes do 
Magazine Luiza, apenas um veio contratado de fora. 
 
Um bom exemplo de como funciona esse plano de carreira é o da vendedora, Marina 
das Graças Ferreira da Silva. Funcionária há sete anos, nos primeiros quatro Marina 
trabalhou em uma loja de shopping em Franca. Passou pelos mais diversos setores. 
“Queria conhecer o funcionamento de toda a loja”, afirma. Quando foi informada que a 
empresa iria iniciar as atividades de sua primeira loja virtual, logo se interessou. A loja 
era próxima de sua casa, o que traria mais comodidade para ela. A vendedora já está 
há três anos nessa unidade que, além das vendas on-line, tem um centro de 
convivência para a comunidade. Lá são disponibilizados cursos de informática, culinária 
e psicólogos para pais que estejam com problemas com os filhos. “Todas essas ações 
partem da equipe, que tem todo aval para desenvolvê-las. Graças à organização da 
empresa, os profissionais têm segurança para planejar o futuro e desenvolver suas 
atividades”, explica Telma. 
 
Outro ponto de destaque é a política de remuneração e benefícios. A equipe da loja 
divide cerca de 10% do lucro liquido obtido. Segundo Telma Rodrigues Neron “a 
política de participação nos resultados possui regras simples e está atrelada ao 
empreendedorismo. Os funcionários são tratados como se fossem os próprios donos da 
loja”, ressalta. A política salarial e os benefícios são discutidos pelo Comitê Salarial, 
que envolve profissionais eleitos pelos colegas e a diretoria da companhia. 
 
Quanto mais a empresa aprofundava seu programa de gestão participativa, mais isso 
resultava em crescimento. Para se ter uma idéia, de 1992 a 2002 o faturamento saltou 
de R$ 100 milhões para R$ 900 milhões. De acordo com Luiza Helena Rodrigues, 
superintendente da empresa, `soubemos aliar o nosso projeto de expansão, que 
incluiu a abertura de novas lojas e a compra de algumas redes, à qualidade de nossos 
serviços e à competência de todas as pessoas que trabalham na empresa. Mesmo com 
todo esse crescimento, não perdemos o foco em nossa principal missão, que é o 
respeito pelas pessoas`, afirma a superintendente. “Todas essas ações de valorização 
acontecem porque enxergamos as pessoas como a força e a vitalidade da empresa”, 
resume Telma Neron. 
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