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Prestes a fazer a maior abertura da história da rede Magazine Luiza, a empresária Luiza Helena 
Trajano está com a agenda cheia. Recém chegada da China, onde foi conhecer juntamente 
com fornecedores a forma de operação da indústria chinesa, a presidente da rede prepara-se 
para o desafio de abrir 50 lojas em um mesmo dia - todas na capital paulista e arredores com 
investimentos da ordem de R$ 25 milhões. No ano passado, a rede abriu 36 lojas.  
 
"Montamos um comitê de todas as áreas coordenadas pelo Frederico (diretor de marketing e 
filho da empresária) para preparar nossa entrada na cidade", afirma. O foco é a contratação de 
duas mil pessoas que vão atender a demanda da empresa, além do treinamento, reforma de 
lojas e organização da parte logística.  
 
Apesar de a empresa ainda não ter definido a data, Luiza garante que tudo está dentro do 
previsto para a abertura já no começo do segundo semestre. E não se surpreenda quem 
pensar que 50 é um número agressivo. "Parece que é muito, mas se olharmos no mapa de São 
Paulo e arredores ainda é um número pequeno", avalia. "Temos como meta dobrar este 
número num curto espaço de tempo. Só não vamos abrir mais neste ano porque não é viável." 
Com as aberturas, a rede chegará a 450 pontos-de-venda.  
 
A preparação da empresa para sua entrada no mercado paulista começou no ano passado, 
com a abertura do centro de distribuição em Louveira (SP), que recebeu investimentos de R$ 
57 milhões. A rede também alugou vários pontos de vendas que pertenciam a Lojas Kolumbus, 
que fechou suas portas em 2007.  
 
A estratégia é abrir lojas nos arredores de São Paulo, em cidades que funcionem como pontos 
de retransmissão da rede Globo, como São Vicente, para aproveitar os investimentos em 
publicidade da empresa.  
 
A varejista fechou um contrato para resgatar o Caminhão do Faustão. Aliás, a rede também 
faz merchandising no programa que vai ao ar aos domingos e o apresentador (Fausto Silva) é 
seu garoto propaganda. Até janeiro de 2009, a cada duas semanas, serão sorteados 21 
consumidores que devem indicar um amigo para ganhar mais um caminhão. Em 2008, o 
magazine está investindo R$ 60 milhões em mídia, valor 20% superior ao de 2007.  
 
Esses esforços vem garantindo que a varejista mantenha taxas de crescimento da ordem de 
25% a 30% nos últimos cinco anos. Além do mais, a rede investiu nas aquisições das redes 
Arno, do Rio Grande do Sul e das catarinenses Base, Madol e Kilar.  
 
Em 2007, o faturamento da empresa foi de R$ 2,8 bilhões, uma alta de 30% em relação ao 
ano anterior. E a empresária, espera, ao menos, repetir está performance em 2008.  
 
Concorrência  
 
Na capital paulista, a rede já conseguiu espaço em grandes shoppings como o Shopping 
Aricanduva e principais bairros da cidade. O foco é chegar ao consumidor de classe A/B, o 
mesmo que hoje já compra no site da internet da rede.  
 
"O pontocom é a nossa maior loja e São Paulo seu maior cliente", diz. A rede utilizou a internet 
para testar as vendas na capital paulista e, segundo Luiza, obteve resultados bem positivos. 
"As lojas virtuais duraram apenas um ano e serviram como teste para conhecer melhor nosso 
público", diz a empresária que garante não temer a concorrência. "Mesmo no bairros mais 
movimentados de São Paulo a concorrência é menor que em muitas cidades do interior", diz, 
nas quais chega a ter sete concorrentes na mesma rua.  
 
Sucessão  
 



Fundado há 50 anos na cidade de Franca, interior de São Paulo, por Luiza Trajano Donato e 
Pelegrino José Donato, a rede passou ao comando da sobrinha, Luiza Helena Trajano, em 
1991.  
 
Segundo Luiza, o nível de profissionalização da empresa já permitiria que ela fosse ao mercado 
de capitais. "Já temos oito anos de balanço auditado, mas só vamos ao abrir capital quando 
pudermos garantir que vamos oferecer os resultados que os acionistas desejam", afirma. Por 
enquanto, ela já fica feliz com os inúmeros convites que a empresa recebe.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 23 abr. 2008, Administração & serviços, p. C8 
 


