
E mbora em muitos casos o termo "RH Estratégico" não
passe de pura falácia, decididamente, no Magazine
Luiza é diferente. De maneira inquestionável, a políti-

ca de Recursos Humanos da empresa foi alçada a um pata-
mar de importância poucas vezes percebido anteriormente
em outra companhia. De fato, trata-se de um dos pilares de
sustentação do crescimento da empresa. Para se ter idéia,
cada um dos mais de dez mil colaboradores conta com
incentivos, com a grande maioria recebendo bolsa de estu-
dos. De acordo com a direção da organização, o subsídio
varia de30%a70%do valor total do curso.

Outro ponto que salta aos olhos de quem analisa a gestão
de RH da rede varejista reside na comunicação interna. Há
alguns anos, a diretoria da empresa criou a TV Luiza, uma
rede televisiva interna que oferece a possibilidade da direção
da empresa se comunicar, simultaneamente, com seus
empregados, espalhados pelas 360 lojas do grupo, instaladas
em sete Estados brasileiros. Isso faz parte de um processo de
fortalecimento dos valores da empresa. "A comunicação com
o público interno é importante para fortalecer a nossa cul-
tura, mesmo em ambiente de expansão", diz Telma Geron,
diretora de RH do Magazine Luiza Helena. O grau de desen-
volvimento dessa prática é tão alto que há até um disque-
denúncia disponível para os colaboradores, ligado direta-

mente à diretoria da área de RH. "Em caso de abuso de poder
do chefe ou maus-tratos a cliente, é só acionar o sistema."

A "política das portas abertas" é também um compo-
nente que faz do Magazine Luiza uma boa empresa para tra-
balhar. Na entrevista que você confere a seguir, Geron conta
que o relacionamento entre as pessoas na empresa é muito
saudável e que não há divisórias entre as salas da empresa
desde que Luiza Helena Trajano, superintendente da empre-
sa, assumiu os negócios. "Ela mesma mantém sua sala no
meio de todas as outras e a porta fica aberta, para todo
mundo entrar quando achar necessário", coloca a diretora.
Com isso, ganham os funcionários, que se sentem respeita-
dos, e ganha a empresa, que pode contar sempre com o pro-
fissionalismo e a dedicação de seus colaboradores.

profissional&negócios - Em sua visão, o sucesso do Ma-

gazine Luiza em gestão de Recursos Humanos deve ser

creditado a que, em especial?

Telma Geron - O principal fator que garante nosso sucesso é
a valorização das pessoas. O Magazine Luiza não tem medo
de inovar e está sempre na frente. Estamos crescendo muito e
mesmo assim continuamos entre as "Melhores Empresas
para se Trabalhar" na América Latina, de acordo com a avalia-
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ção de nossos próprios
funcionários. Acredito
que nossos principais di-
ferenciais estão na gestão
democrática, na nossa
administração transpa-
rente e na valorização da
cultura da empresa. No
Magazine Luiza não exis-
tem paredes, salas ou me-
sas diferenciadas entre os
diferentes níveis hierár-
quicos. No nosso Escritó-
rio Central, em Franca,
analistas, pessoal de lim-
peza, diretores, superin-
tendentes, gerentes, esta-
giários e coordenadores
compartilham o mesmo
espaço. As paredes foram
derrubadas em 1991,
quando Luiza Helena
Trajano assumiu a super-
intendência, e todos os fun-
cionários do Escritório
Central ajudaram na derru-
bada e na limpeza do local.
Esta experiência teve o ob-
jetivo de simbolizar o fim
das barreiras, e de oficializar a prática da comunicação olho
no olho e da desburocratização da empresa.

p&n - Na prática, como funciona essa "gestão democrática"?

Geron - Como forma de reafirmar a descentralização de
poder, criamos, em 1995, o "Conselho de Colaboradores",
que é eleito anualmente pelos funcionários e tem poder para
influenciar em admissões, demissões, promoções e na reso-
lução de eventuais conflitos entre a equipe. Ele é constituído

em cada uma das lojas,
centros de distribuição e
escritórios. Cabe aos con-
selheiros e gerentes avaliar
periodicamente a equipe e
acompanhar o colaborador
com baixa performance,
sinalizando os caminhos a
seguir por ele, para re-
tomar sua produtividade,
postura e comprometi-
mento.

p&n - O Magazine Luiza

possui um sistema de

"Disque-Denúncia". Co-

mo funciona o serviço?

Geron - E um canal dire-
to, 0800, atendido pela
superintendente, por
mim, ou pela gerente do
SAC, Nilva Ferreira. To-

do colaborador que for ví-
tima de pressões psicológi-
cas, ou presenciar atos de
má-fé por parte de sua li-
derança, pode ligar para
este número. Sua identida-

de é preservada e as denúncias apuradas, sendo tomadas as
providências cabíveis. Para que as necessidades dos cola-
boradores sejam inseridas no planejamento estratégico da
empresa, o Magazine Luiza realiza enquetes com seus co-
laboradores pedindo sugestões de melhorias. As respostas
são tabuladas e utilizadas como guia para a elaboração do
Planejamento Estratégico anual, que é elaborado a partir
dos resultados da Pesquisa de Clima, somados aos resulta-
dos da enquete, e também aos compromissos assumidos
com os acionistas e fornecedores.



p&n - Quais foram os maiores desafios na gestão de RH

que você teve de enfrentar na empresa?

Geron - A maior dificuldade que o Magazine Luiza
enfrentou foi ser uma empresa de varejo que trouxe uma
nova forma de administrar, na economia contemporânea.
Com a chegada de Luiza Helena
Trajano, foi implementada a idéia
da gestão participativa e do intra-
empreendedorismo, muito antes
destes conceitos serem amplamen-
te propagados e teorizados. Luiza
Helena sempre acreditou que fosse
possível administrar uma empresa
para que ela tivesse bons resultados
e pessoas felizes. Então, no início era
difícil explicar para as pessoas o que
estávamos fazendo, como por exem-
plo'tirar paredes do escritório, pro-
mover a participação nos resultados,
a transparência e a ética. Consegui-
mos superar as dificuldades fazendo
a equipe entender que essa era a
única forma de a empresa sobrevi-
ver. Hoje dizemos que cada um dos
nossos colaboradores são os 'donos'
da empresa, e temos alcançado
muitos resultados positivos.

p&n - Que tipo de profissionais
você quer trabalhando no Magazi-

ne Luiza?

empresa? Trata-se, de fato, de um departamento-chave?

Geron - A política de Recursos Humanos do Magazine
Luiza está baseada na valorização do ser humano e na crença
da sua evolução. A área de RH do Magazine Luiza é uma
grande aliada na realização das estratégias do negócio. A

empresa realiza uma série de progra-
mas que visam dar qualidade de
vida, capacitação técnica e evolução
pessoal, para que as pessoas tenham
uma visão de mundo mais amplia-
da. Temos um grande investimento
em treinamentos e cursos de técni-
cas de vendas, produtos e comporta-
mentais.

p&n - Quais são as principais

Geron - Para t rabalhar no Ma-
gazine Luiza o funcionário precisa,
em primeiro lugar, gostar de pes-
soas, ser proativo, ter espírito em-
preendedor e trabalhar em equipe. O processo de venda
exige muita determinação dos funcionários para que eles
possam suprir o desejo dos clientes. Para incentivá-los a le-
var felicidade aos clientes, temos uma filosofia que valoriza
todos os colaboradores e dá a eles oportunidade de cresci-
mento, inclusive os vendedores.

p&n - Em linhas gerais, como trabalha a área de RH da

Luiza Helena Trajano,

proprietária, a porta da

sala fica aberta para todo

mundo entrar.

Geron - Nos últimos anos, o Ma-
gazine Luiza investiu fortemente
na estruturação dos veículos de
comunicação corporativa, que são
utilizados para garantir o acesso às
informações e diretrizes estratégi-
cas e também como veículos de
treinamento. Utilizamos princi-
palmente um canal de TV via sa-
télite e um portal de "Intranet". O
Magazine Luiza ainda oferece bol-
sas de estudos a todos os funcioná-
rios que queiram estudar. O per-
centual da bolsa varia de 20% a
70% do custo total da mensalida-
de. A ajuda é fornecida para qual-
quer tipo de formação, desde se-
gundo grau até nível universitário,

e outros cursos, como informática e inglês.
A empresa tem uma série de benefícios que se estendem

à família do funcionário. Um deles é o cheque-mãe, uma
ajuda mensal de R$ 200 para mulheres que trabalham na
empresa e têm filhos de até dez anos, para pagamento de
creches e babás. Há também o Cheque Educação Especial
direcionado aos funcionários que têm filhos com algum tipo
de deficiência.
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