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Ao descer do palco depois da segunda palestra que fez em São Paulo em menos de dez dias, 
Luiza se vê cercada por duas dezenas de pessoas que a aplaudiram em pé. De algumas, ouve 
agradecimentos pelas palavras inspiradoras. Outras, mais tímidas, querem apenas 
cumprimentá-la. Com um sorriso, distribui beijos, abraços e posa para fotos tiradas de 
câmeras digitais e celu-lares. Elegantemente trajada num vestido preto, envolta num xale com 
lantejoulas e usando sapa-tos de salto baixo que acrescem alguns centímetros à sua estatura 
de pouco mais de 1,50 metro, Luiza demora cerca de 15 minutos para se desvencilhar do 
público e deixar o auditório. Um desa-visado pensaria tratar-se de uma popstar ou, quem 
sabe, uma candidata em campanha eleitoral. Nada disso. Luiza Helena Trajano, 58 anos, é 
superintendente do Magazine Luiza, terceira maior rede de varejo do Brasil, com 400 lojas, 14 
mil funcionários e previsão de faturar R$ 3,5 bilhões em 2008. Nos próximos meses, a 
tendência é que o assédio dos paulistanos sobre a carismática empresária se amplie. Até 2010, 
ela planeja inaugurar 100 lojas na Grande São Paulo, ao custo de R$ 150 milhões e estimativa 
de receita anual de R$ 1 bilhão. Agora em setembro, 50 desses pontos serão abertos 
simultaneamente - um movimento inédito no varejo. "Vamos acertar e errar na nossa chegada 
à capital paulista", disse Luiza Helena, com sotaque carregado do interior, a Época NEGÓCIOS. 
"Mas nós conseguimos corrigir os erros rapidamente."  
É compreensível que Luiza Helena adote um discurso cauteloso quando indagada sobre o atual 
momento da empresa. A Operação São Paulo, como ficou conhecido o ambicioso projeto na 
sede da rede em Franca, a 400 quilômetros da capital, coloca Luiza Helena e seus comandados 
diante do maior desafio de sua história: repetir o sucesso do Magazine Luiza no mais volumoso 
e impor-tante mercado varejista do Brasil, que em 2007 movimentou R$ 75 bilhões em 
vendas. De acordo com projeção da consultoria Target Marketing, o potencial de consumo dos 
moradores da região atinge neste ano R$ 10,5 bilhões para compras de móveis, artigos do lar 
e eletroeletrônicos, os principais itens comercializados pelo Magazine Luiza. Mais do que isso: a 
rede terá de disputar espaço no quintal da Casas Bahia, que tem 150 lojas na Grande São 
Paulo e receita prevista de R$ 14 bilhões neste ano. Para tentar pegar os concorrentes de 
calças-curtas, o Magazine Luiza escondeu a operação numa nuvem de mistério. Informações 
consideradas estratégicas, como a data de abertura das lojas e a maneira de atrair novos 
clientes, ficaram guardadas até a última hora. Mas os concorrentes se armaram para o contra-
ataque. "Se eles fazem segredo sobre a inauguração, por que vamos revelar nossa 
estratégia?", indaga, sorrindo, Michael Klein, 57 anos, o principal executivo e herdeiro da 
Casas Bahia. Em meio a tanta dissimulação, uma coisa é cer-ta: nos próximos meses, São 
Paulo vai se transformar no principal campo de batalha entre a mai-or empresa do setor e a 
rede que mais cresceu nos últimos anos. "O Magazine Luiza não vem fazer marola na capital 
paulista", diz Alberto Serrentino, sócio da consultoria Gouvêa de Souza & MD, especializada 
em varejo. 

Grandes expansões não são novidade para o Magazine Luiza. Desde 2004, a rede vem espa-
lhando seus tentáculos pelo país. Em pouco mais de quatro anos, anunciou a compra de lojas 
tradicionais e populares em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, como Arno, Base e Madol. 
Foram incorporadas quase 150 lojas e, mais importante, um extenso cadastro de 
consumidores. Pois é nesse ponto que a chegada a São Paulo difere-se da estréia em outras 
regiões. "É a pri-meira vez que o Magazine Luiza entra num novo mercado começando do zero. 
Isso faz pairar um ponto de interrogação no ar", diz o publicitário Allan Barros, que já foi 
responsável pelo marketing da Casas Bahia e agora atua como estrategista da Elektra, a rede 
de varejo que o empresário mexicano Ricardo Salinas está criando no Nordeste.  



 

  

Quem passou por uma experiência semelhante garante que não é fácil. "O comércio paulistano 
é outro mundo", diz Valdemir Colleone, superintendente da Lojas Cem, rede com sede em 
Salto, no interior de São Paulo, e 168 lojas em quatro estados, sete delas na capital. 
"Apanhamos muito no começo." Para Colleone, as dificuldades estão em encontrar funcionários 
comprometidos, clientes fiéis e ter uma logística adaptada ao caótico trânsito urbano. "É 
preciso também ajustar o modelo de concessão de crédito, porque na capital há muita gente 
marota", diz Colleone. "A inadimplên-cia, no início da operação da primeira loja, chegou a ser 
o dobro em relação às lojas do interior." 

Iniciar uma operação com base zero de clientes não é o único obstáculo do Magazine Luiza na 
entrada em São Paulo. No mercado hoje aquecido pela baixa renda, o que prevalece é uma 
sín-drome conhecida como vício do crédito. Trata-se de um comportamento que se traduz por 
pregui-ça na hora de estabelecer linhas de crédito em novas lojas. Os consumidores acreditam 
que dá muito trabalho apresentar documentos e negociar o valor que será emprestado. Muitos 
temem ter o cadastro recusado e sofrer constrangimento na fila do crédito. Para evitar 
eventuais saias jus-tas, preferem continuar onde estão - ou seja, na concorrência. "Por que o 
nosso cliente iria deixar de comprar na Casas Bahia?", diz Klein. Outra grande preocupação é 
saber se a rede de Franca terá capacidade de criar e estabelecer rapidamente sua marca no 
mercado de mídia mais valori-zado do país. "É improvável que a mensagem publicitária 
veiculada no interior tenha apelo forte numa metrópole cosmopolita", diz Barros. Para tentar 
reverter esse cenário, o Magazine Luiza terá de investir pesadamente em propaganda. De 
acordo com a empresa, em 2008 serão desti-nados R$ 60 milhões para publicidade, 20% mais 
do que no ano passado. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

O BRASIL DO VAREJO 
Saiba quais são e em que regiões atuam as maiores redes de varejo do país  

"Luiza Helena tem um talento nato para fazer barulho", diz um executivo de rede concorrente. 
Es-sa habilidade pode ser medida pelo tratamento dispensado ao Wal-Mart, maior rede de 
varejo do mundo, quando este inaugurou sua loja em Franca. Seus executivos haviam 
preparado uma ces-ta de ofertas e escolheram a data de abertura, 5 de outubro. Ela deveria 



ocorrer semanas depois da reinauguração da primeira loja do Magazine Luiza, no centro da 
cidade. Mas Luiza Helena marcou a reabertura de sua loja para o mesmo dia.  

O prédio reformado foi embrulhado para presente e entregue à cidade com uma grande festa. 
Quando as portas foram abertas, Luiza Helena em pessoa recebeu os clientes, entre mais de 
500 itens em promoção. Pelas estimativas divulgadas pelo Magazine Luiza, mais de 30 mil 
pessoas participaram da festa. A loja do Wal-Mart ficou às moscas.  

A BATALHA PELA CAPITAL 
Com a chegada do Magazine Luiza, as três maiores redes somarão mais de 300 lojas na 
grande São Paulo 

  

Em São Paulo, Luiza Helena e sua equipe esperam tratamento semelhante dos concorrentes. 
Apesar de não abrir o jogo, a Casas Bahia já teria pronta sua "recepção" ao Magazine Luiza. 
En-tre as hipóteses levantadas, Barros aposta que a rede da família Klein vai promover uma 
grande promoção no interior de São Paulo, de onde vem apenas 15% do seu faturamento. A 
idéia de combater o Magazine Luiza na sua região tem uma explicação. Qualquer abalo na 
principal fonte de renda da concorrente pode causar danos à Operação São Paulo. Mais do que 
isso, o Magazi-ne Luiza vai enfrentar um portento com um faturamento superior à soma dos 
principais rivais. A Casas Bahia tem 560 lojas e mais de 12 milhões de clientes ativos. Não é 
de hoje que as duas redes travam batalhas. Dessa rivalidade, despontam episódios que beiram 
o folclórico. Tempos atrás, o Magazine Luiza realizou uma liquidação e passou a vender TVs de 
14 polegadas por R$ 299. O baixo valor tinha como objetivo não só vender aparelhos, mas 
atrair consumidores para as lojas.  

Quando soube da promoção, Samuel Klein, imigrante sobrevivente dos campos de 
concentração nazistas e fundador da Casas Bahia, tirou dinheiro dos caixas de suas lojas para 



que vendedores e gerentes fizessem fila na concorrente. Em poucas horas, eles esvaziaram o 
estoque de TVs do Magazine Luiza e os colocaram à venda. E ao preço de R$ 399.  

Outro fator preocupante na ofensiva paulistana é que esse movimento coincide com um 
momento de grandes incertezas na economia. No cenário internacional, o clima é de tensão 
por causa da crise americana, que deve respingar também no Brasil. Há uma incógnita em 
relação à sustenta-bilidade da ampla oferta de crédito que vem alimentando a expansão das 
vendas, em grande par-te porque o Banco Central está preocupado em conter a alta da 
inflação e já elevou a taxa de ju-ros, o que tende a encolher o crédito no médio prazo. Mas 
também porque há sinais de que o consumidor da classe C, responsável pelo avanço das 
vendas de redes como o Magazine Luiza e a Casas Bahia, está se endividando além da conta. 
Há previsões de que, em breve, ele deve não apenas reduzir o ritmo de compras como 
também ter dificuldades para saldar dívidas contraídas (leia mais sobre a inadimplência da 
classe C na página 83). Para piorar, neste segundo semestre o varejo assiste a uma 
temporada de reajustes na indústria devido ao impacto do recente aumen-to dos custos de 
matérias-primas, sobretudo o aço. "O preço dos eletrodomésticos e dos eletrôni-cos deve subir 
em média 10%", disse a Época NEGÓCIOS o presidente de um dos maiores for-necedores do 
Magazine Luiza. 

"Temos uma história de crescimento durante as crises", diz Luiza Helena. "Mas, na minha 
opinião, o Brasil nunca esteve tão bem." As análises de alguns economistas corroboram sua 
opinião. "Há um forte crescimento do emprego e da renda desde 2004, inclusive no primeiro 
semestre deste ano", diz o economista Marcelo Neri, do Centro de Políticas Sociais da 
Fundação Getulio Vargas. Esse cenário positivo é comprovado pelos números da Target 
Marketing. As classes C, D e E têm R$ 3 bilhões para gastar com móveis e eletroeletrônicos, o 
dobro em relação a dez anos atrás. Segundo dados do IBGE, as vendas no comércio, entre 
janeiro e junho, aumentaram 11%. O úni-co segmento que arrefeceu no período foi o de 
alimentos. Os demais mantiveram alta de dois dígitos. As vendas de material de escritório e de 
informática avançaram 31%, e de eletroeletrôni-cos e móveis, 18%. São alguns dos produtos 
mais vendidos no Magazine Luiza. "É natural que todas as redes de varejo aproveitem o 
momento para crescer", diz Alejandro Padron, consultor de varejo da IBM para a América 
Latina. 

CORAÇÃO ABERTO  
Algumas das pensatas da executiva do Magazine Luiza  

LUIZA HELENA TRAJANO 
 
"Queremos que as pessoas sejam felizes e trabalhem em equipe. Mas quando 
o assunto é resultado, a gente não brinca"  

"Sempre quis liderar um negócio que colocasse o homem e o lucro no centro. 
Eu me perguntava por que uma coisa deveria vir necessariamente antes da 
outra" 

"Só errando a gente aprende. Quem nunca faz, nunca erra. Precisamos dar 
oportunidades  
às pessoas para que cometam novos erros" 

"O freguês a gente só engana uma vez" 

  

A idéia de abrir 50 lojas simultaneamente em São Paulo é um sonho antigo da alta cúpula do 
Ma-gazine. O primeiro passo nesse sentido foi dado em 2004, quando a empresa resolveu 
instalar, na zona leste da capital, quatro filiais da rede com um conceito diferente. Batizadas 



de lojas virtu-ais, elas não tinham produtos em exposição ou estoque. As vendas eram 
realizadas em terminais multimídia com o auxílio de um vendedor. Normalmente, essas lojas 
são abertas em cidades com menos de 100 mil habitantes. No caso de São Paulo, serviram 
como uma espécie de teste. "Foi um aprendizado importante", diz Luiza Helena. "Entendemos 
quais os tipos de produtos que os consumidores paulistanos gostam, como fazer cadastro e 
como aprovar crédito." Ao mesmo tem-po, a empresa começou a construir em Louveira, a 70 
quilômetros da capital, seu maior centro de distribuição. Com 62 mil metros quadrados de área 
construída, foi inaugurado em novembro e consumiu R$ 57 milhões. Sua primeira função era 
atender à demanda dos clientes paulistanos que faziam compras pelo site do Magazine Luiza. 
Faltava apenas uma boa oportunidade para finalmente concretizar o sonho de abrir as lojas 
convencionais. 

No ano passado, a rede Kolumbus fechou as portas de suas lojas na capital paulista e, assim, 
vagaram cerca de 30 pontos na cidade. Era hora de agir. Em fevereiro, o Magazine Luiza 
despa-chou para São Paulo um time de executivos encabeçado por Frederico Trajano, o 
primogênito de Luiza Helena, com a missão de conhecer a fundo os hábitos de consumo dos 
paulistanos. Com o instituto de pesquisas Data Popular, eles esmiuçaram o varejo da cidade. 
Acompanharam donas de casa para saber o que, onde, como e quando elas compram, 
visitaram os principais centros de comércio e constataram detalhes curiosos: são realizadas, 
em média, dez transações com car-tões de crédito e débito por segundo na Grande São Paulo. 
Esse estudo envolveu 40 profissio-nais e consumiu quase três meses. "Hoje, digo sem medo 
que conhecemos mais a cidade do que nossos concorrentes", diz Marcos Antonio Borges, 
diretor-geral do Magazine Luiza na capital pau-lista. Com base no estudo, a empresa 
promoveu algumas adaptações. Um exemplo: como as pessoas trabalham durante o dia, será 
possível agendar o horário de entrega das compras. 

MULTITAREFAS  
Depois de escolher os 50 pontos (veja mapa das lojas na página 71), teve início o processo de 
recrutamento. No início do ano, o Magazine veiculou anúncio em jornais e rádios populares em 
busca de 2 mil funcionários. Recebeu o currículo de 120 mil pessoas - 60 por vaga. As 
entrevis-tas, feitas com a ajuda de quatro consultorias de RH, duraram meses. A preferência 
era dada pa-ra pessoas que começaram a trabalhar cedo e dotadas de espírito empreendedor. 
Além disso, os candidatos deveriam morar num raio de 40 minutos de distância das lojas. Isso 
porque os vende-dores precisam conhecer muito bem sua clientela. No modelo do Magazine 
Luiza, eles são fun-cionários multitarefas. Além de vender, concedem crédito e cobram os 
inadimplentes. Numa cida-de do interior, esse modelo funciona bem. "Mas será que vai dar 
certo nos bairros paulistanos, onde a população pode ser muitas vezes maior que a de cidades 
inteiras?", diz Barros, hoje pre-sidente da Agência Fala!. "Acho que não conhecer os 
compradores pode criar problemas na hora de conceder empréstimos." 

ÍCONE DA BAIXA RENDA 
O que passa na mente do fundador da Casas Bahia 

SAMUEL KLEIN  

"Compro por 100 e vendo por 200. Por isso sou bilionário em dólar"  

"Na vida profissional, não podemos falhar. São justamente os erros que 
estragam nossos acertos" 

"Um mais um é igual a dois. Mas a soma de uma idéia mais uma idéia não são 
duas idéias, e sim milhares de idéias" 

"De um bom namoro sai um bom casamento. Da boa conversa, sai um bom 
negócio" 



"Quer saber como fiquei rico? Com o dinheiro dos outros" 

  

Em julho, os nomes dos selecionados foram publicados nos principais jornais da cidade. "A 
maio-ria dessas pessoas nunca teve a oportunidade de prestar vestibular", diz Telma 
Rodrigues, direto-ra de RH do Magazine Luiza. "Ver o nome no jornal é motivo de orgulho para 
suas famílias." Quem não foi aproveitado continua no banco de dados da empresa e poderá ser 
convocado na expansão da rede, nos próximos meses. Luiza Helena e Telma gravaram vídeos 
agradecendo a participação no processo e deram dicas de como se sair melhor nas próximas 
entrevistas de em-prego. "Recebemos e-mails e cartas agradecendo pelo retorno", diz Telma. 
Mesmo não conse-guindo o emprego, são todos potenciais futuros clientes. Os contratados 
ganharam um pacote de benefícios pouco comum no varejo, que inclui plano de saúde 
extensivo a pais e sogros, e passa-ram por um treinamento pesado, que incluiu um pouco de 
tudo: aulas sobre a cultura, a logística e o sistema de crédito da empresa. Ao final, foram 
encaminhados para um estágio nas lojas. O pro-cesso de seleção consumiu R$ 7 milhões, o 
dobro do que a rede gasta em treinamento a cada ano. 

 A notícia da chegada do Magazine Luiza à capital paulista foi recebida pelos empresários com 
um misto de alegria e preocupação. "Não há espaço para mais 50 lojas em São Paulo", diz o 
presi-dente de um grande fabricante de eletroeletrônicos. Para ele, esse número só seria 
viável se o mercado estivesse aquecido. "O que vai ocorrer é uma canibalização de vendas." 

Os analistas são unânimes em apontar o Ponto Frio, segunda maior rede do varejo, controlada 
pela empresária Lily Safra, como a que corre o maior risco. "Eles querem vender tudo a todos 
e acabam não vendendo nada a ninguém", diz Eugenio Foganholo, consultor da Mixxer 
Desenvol-vimento Empresarial. Continua em curso no Ponto Frio uma reestruturação iniciada 
há três anos para colocar a empresa de volta ao trilho do crescimento. Junto com o executivo 
Manoel Amorim, terceiro presidente nesse período, foram contratados novos diretores. O Ponto 
Frio fechou lojas com baixa rentabilidade, reduziu estoques e apostou em categorias com 
maior potencial de cres-cimento, como equipamentos de informática. Além disso, anunciou a 
separação das lojas con-vencionais do site de comércio eletrônico e passou a ter como alvo a 
classe média emergente. Ainda não se sabe o resultado das mudanças, mas consultores 
ouvidos por Época NEGÓCIOS são unânimes em apostar que o Magazine Luiza deve tomar do 
Ponto Frio o segundo lugar no varejo. "Isso pode acontecer já em 2009", diz Foganholo. 

"Essa chegada é boa para o mercado, porque trata-se de uma empresa que já se provou uma 
grande competidora", diz Paulo Zottolo, presidente da Philips. Segundo ele, a abertura de 
novas lojas significa um número maior de prateleiras para vender produtos e mais opções para 
o con-sumidor. "Grande parte das compras de TVs, fogões e celulares é feita por impulso", diz 
Humber-to Barbato, presidente da Abinee (Associação Brasileira da Indústria Elétrica e 
Eletrônica).  
Outra vantagem diz respeito à política comercial. Como nenhum segmento do varejo é tão 
con-centrado como esse, a inauguração de uma nova rede representa um trunfo nas 
negociações da indústria com a Casas Bahia, tidas como muito duras. Os consumidores 
também podem esperar por dias melhores. Magazine Luiza e Casas Bahia devem abusar das 
promoções para atrair con-sumidores, mas sem entrar em guerra de preços. "No interior, a 
gente convive com todos os con-correntes que estão em São Paulo e mais algumas redes 
regionais", diz Luiza Helena. "Somos bastante ajuizados para saber que precisamos ter lucro." 

Ninguém acredita que o Magazine Luiza possa desbancar a Casas Bahia da primeira posição do 
varejo. Se isso acontecesse, no entanto, não seria a primeira vez que uma empresa menor 
deixa-ria a grande concorrente para trás. Guardadas as proporções, a trajetória da rede de 
Franca pode ser comparada ao caminho percorrido pelo Wal-Mart nos Estados Unidos. Nos dois 
casos, havia um concorrente nacional quase hegemônico: o Kmart, lá, e a Casas Bahia, aqui. 
Ambas começa-ram a estruturar sua atividade com base em cidades pequenas do interior - o 
Magazine Luiza em Franca e o Wal-Mart, em Bentonville. As duas foram ganhando músculos e 
aprendendo a lidar com logística, política de preços e fornecedores.  



No início da década, quando o Wal-Mart ficou grande o suficiente para brigar nas metrópoles, o 
Kmart foi obrigado a reduzir os preços de 30 mil itens. Era tarde. Com o caixa forrado, o Wal-
Mart reduziu ainda mais os preços e levou o líder à falência. "A Casas Bahia não vai enfrentar 
um cai-pira desavisado", afirma Nuno Fouto, professor da Universidade de São Paulo 
especializado em varejo. Segundo ele, a rede de Franca é dona de um dos menores custos do 
setor, tem uma par-ceria de peso na área financeira, exibe tecnologia de ponta e anos de 
experiência testando o mo-delo de vendas em cidades menores. "Não é o pequeno que come o 
grande", diz Luiza Helena. "É o mais rápido que come o lento." 

Apesar de ser a principal executiva da terceira maior rede de varejo do país, a rotina de Luiza 
Helena é relativamente tranqüila. Acorda às 6 horas e faz ginástica em casa antes de sair para 
o trabalho. Às segundas-feiras, chega ao escritório às 7h. Às 7h45, reúne-se com os 
funcionários para o chamado rito da comunhão. Criado por Luiza Helena, o encontro começa 
com o hino na-cional seguido do hino do Magazine e um pai-nosso. Em seguida, os 
funcionários discutem metas e problemas.  

O ritual repete-se semanalmente em todas as lojas da rede. Nos demais dia da semana, o 
baten-te começa mais tarde para Luiza Helena, por volta das 9h. Quando está em Franca, 
onde mora, janta em casa com o marido, dono de fazendas e postos de combustível, e assiste 
à novela das 8. "Sou dona de casa", diz. Nos últimos meses, tem passado mais tempo em São 
Paulo, onde possui um apartamento na região da avenida Paulista. Os dias na capital são 
ocupados por reu-niões e palestras (são, em média, quatro por mês, e o cachê é revertido 
para uma ONG de educação em sua cidade). Quando tem folga, vai para a casa de campo, à 
beira de uma represa em Cássia, entre São Paulo e Minas Gerais. Diverte-se dirigindo uma 
lancha e andando de jet ski com Frederico e as outras duas filhas: uma é chef de cozinha e 
dona do restaurante Brasil a Gos-to, em São Paulo, e a outra mora em Londres. 

DE BALCONISTA A ACIONISTA 
 
O Magazine Luiza é uma rede de tradição, principalmente no interior do estado. A empresa foi 
fundada em 1957 pelos hoje octogenários Pelegrino José Donato e sua mulher, Luiza Trajano 
Donato, tios de Luiza Helena e até hoje sócios majoritários. Luiza (a tia) sempre foi 
apaixonada pelo varejo. Dava expediente como balconista no comércio da cidade quando 
conheceu um cai-xeiro-viajante, que seria seu marido e sócio. Um ano depois do casamento, 
compraram uma pe-quena loja chamada A Cristaleira, em Franca. Promoveram, então, 
concurso numa rádio para escolher um novo nome para a loja. Em votação popular, decidiu-se 
por Magazine Luiza. O no-me pegou. No início, Luiza atendia os clientes, cuidava da expedição 
e pesquisava o mercado. O Magazine crescia, mas devagar. Três décadas após a fundação, 
contava com 32 lojas na região. 
 
A grande virada deu-se em 1991, quando Luiza escreveu um bilhete bem curto: "Logo vou 
com-pletar 62 anos. Estou ficando velha. Acho melhor você assumir o Magazine". A 
destinatária era Luiza Helena. Ela já trabalhava na rede como balconista desde os 12 anos, 
durante as férias es-colares. Tomou gosto. Aos 18, começou em período integral, ao mesmo 
tempo em que cursava administração de empresas e direito na universidade da cidade. Com 
tino comercial extraordinário e um jeito diferente de pensar os negócios, passou a galgar 
posições até se tornar a principal e-xecutiva e acionista minoritária.  

CABEÇA A CABEÇA 
A chegada do Magazine Luiza vai acirrar ainda mais a disputa pelo mercado de 
varejo da grande São Paulo  



 

Uma de suas primeiras medidas como superintendente foi mudar a estrutura da empresa. 
Acredi-tava que o Magazine não crescia num ritmo mais acelerado porque o poder estava 
concentrado. Pediu, então, que todos os membros da família entregassem seus cargos. Aos 
poucos, começou a esboçar o que seria um dos grandes segredos para o sucesso: a agilidade e 
a descentralização das decisões. Os funcionários passaram a se sentir responsáveis pela 
empresa. "Sempre acredi-tei que era possível colocar o lucro e as pessoas no centro do 
negócio", diz Luiza Helena. 

A preocupação com o bem-estar dos funcionários é apontado por analistas como o principal 
fator por trás do crescimento médio de 30% que a rede registrou nos últimos anos. Do 
vendedor de loja ao diretor, todos falam a mesma língua, quando o assunto é 
comprometimento com os resul-tados. O segredo para essa união está na comunicação 
interna. Para passar a mensagem aos funcionários que trabalham em lugares distantes de 
Franca, foi criada a TV Luiza. Transmitida ao vivo às quintas-feiras, às 7h45, serve para que os 
executivos comuniquem novidades, mostrem campanhas publicitárias e falem de novos 
projetos. "Tudo aqui é muito transparente", diz Luiza Helena. "As pessoas sabem o tempo todo 
o que se passa na empresa." O resultado da política pode ser constatado na satisfação com o 
trabalho. O turnover é de 27%, muito abaixo da média do varejo, de 45%. Em 2008, o 
Magazine Luiza foi apontado pela consultoria Great Place to Work a melhor empresa para 
executivos trabalharem (veja na página 85). Nos últimos 11 anos, a rede figura entre as dez 
melhores, no índice geral de satisfação dos funcionários. Em 2003, sagrou-se a melhor entre 
as melhores.  



 LOJAS VIRTUAIS 

 
Além de chacoalhar a estrutura, Luiza Helena passou a usar a imaginação para fazer o negócio 
crescer. Foi a primeira a se associar a um banco e a uma seguradora para criar uma financeira 
e uma companhia de seguros. Uma de suas principais inovações, a Liquidação Fantástica, 
surgiu há 15 anos. No primeiro fim de semana do ano, todas as lojas da rede baixam os preços 
em até 70% e longas filas se formam em suas portas, que abrem às 5h. É comum ver pessoas 
saírem das lojas com TVs nas costas. No ano passado, a rede vendeu R$ 60 milhões em dez 
horas. Outra criação de Luiza Helena são as lojas virtuais. Antes da internet, geladeiras e 
fogões começaram a ser apre-sentados aos clientes por meio de catálogos e vídeos. O conceito 
pegou. Hoje, são 65 lojas virtuais no país. Elas vendem mais de 50 mil itens e viraram centros 
de convivência das comunidades. Os clientes usam o espaço para pagar contas, fazer cursos 
de culinária e navegar na internet de graça. "E, por acaso, a gente vende", diz Luiza Helena.  

O quartel-general do Magazine em Franca revela um pouco da filosofia da empresa. Quem 
passa pela porta do escritório, nos fundos da primeira loja da rede, na Praça Central, não 
encontra uma recepcionista. Pelo contrário: dá de cara com a sala de Luiza Helena que, dizem, 
está sempre com a porta aberta. A superintendente fica no centro do escritório, cercada por 
áreas como finanças, compras e RH. Nas paredes estão afixados recortes de reportagens sobre 
a rede e uma frase que ela gosta de repetir nas palestras: "Energia é tudo". Outra coisa que 
chama a atenção dos visitantes é o número de estatuetas de elefantes colocados sobre um 
aparador. "Comecei a colecionar por-que dizem que dá sorte", diz Luiza Helena. O escritório é 
barulhento. Fornecedores discutem pre-ços, formas de pagamento e prazos com compradores 
da rede em reuniões feitas no centro do es-paço. O zunzunzum só é interrompido quando o 
"tema da vitória", que ficou conhecido nas trans-missões de corridas do ex-piloto Ayrton 
Senna, ecoa em alto volume. "A gente toca a música ao atingir a meta do dia", diz Luiza 
Helena. O mesmo se repete em todas as lojas. 

  



Luiza Helena é, há tempos, o rosto e a alma da empresa. Se por um lado isso foi bom para o 
cres-cimento, por outro gera uma preocupação em relação a um quesito delicado: a sucessão. 
Hoje, o principal candidato a assumir sua cadeira é seu filho, Frederico Trajano. Aos 32 anos, 
ele é aponta-do como uma das estrelas ascendentes. Fred, como é conhecido, é diplomado em 
administração de empresas pela Fundação Getulio Vargas e fez curso de especialização em 
finanças na Univer-sidade de Berkeley, nos Estados Unidos. Voltou para o Brasil e trabalhou 
como analista de varejo nos bancos Deutsche Bank e Westsphere Equity Investors. Há oito 
anos, transferiu-se para o Ma-gazine Luiza, preocupado com a área de comércio eletrônico. 
Temia que, influenciada pelo merca-do, sua mãe decidisse separar a operação online da 
convencional. Para evitar isso, tomou a frente do negócio. Hoje, 13% do faturamento do 
Magazine provém das compras eletrônicas. O bom de-sempenho credenciou Fred a assumir a 
liderança do Projeto São Paulo. 

 

 

 

 

A entrada do Magazine Luiza na capital paulista será seu teste de fogo para a estratégia de se 
con-solidar como uma rede de dimensão nacional. Trata-se da única alternativa para continuar 
crescen-do ao ritmo de 30% anuais, em média, nos últimos anos. É o que afirma o consultor 
Roberto Kapos, da MSCI Consultoria Empresarial: "A diversificação geográfica tornou-se a 
trilha para a expansão, uma vez que todas as demais opções já se esgotaram". Há outra razão 
que explica esse movimen-to. É o plano de abertura de capital que, segundo analistas, 
ocorrerá em 2009. Sobre a mesa de Luiza Helena, há prospectos de bancos de investimento. 
Três anos atrás, os controladores já havi-am transferido, por R$ 120 milhões, uma fatia de 
12% do Magazine para o Capital International, fundo americano de private equity. Se 
conseguir se consolidar na Grande São Paulo, a empresa será uma noiva mais valorizada em 
sua estréia no Novo Mercado. Neste sentido, o futuro do Maga-zine Luiza depende do sucesso 
da empreitada. "Vencer em São Paulo é estratégico", diz Luiza He-lena. "É o maior mercado do 
mundo!" 

 

 

QUAL O SEGREDO DELA? 
  
Uma rara combinação de inovação tecnológica e humana 
Por Oscar Motomura* 

>>> Sobre o refinamento de sua gestão O sucesso do Magazine Luiza deve-se 
a uma combina-ção única de implantação veloz do que existe de melhor em 
gestão no mundo com a atitude ou-sada de pensar com a própria cabeça e 
gerar movimentos estratégicos inéditos. No início dos anos 90, a Amana-Key 
já fazia workshops estratégicos para Luiza Helena e sua equipe. Num desses 
encontros, nasceu a pioneira "loja eletrônica", muito antes da explosão dos 
negócios na internet. Sob a aparente simplicidade do Magazine Luiza, há 
conceitos bastante sofisticados na área de gestão, estratégia e liderança. Luiza 
Helena sempre se preocupou em desenvolver um vocabulário próprio para 
assegurar que até mesmo conceitos complexos pudessem ser entendi-dos e 
aplicados por todos. Considero essa associação sui generis, de elevado 
refinamento com uma grande simplicidade, uma das principais razões para o 

Durante a liquidação 
fantástica, realizada no início 
do ano, o Magazine  
Luiza vendeu R$ 60 milhões 
em produtos em dez horas 



sucesso da empresa. 

>>> Sobre a "replicabilidade" do jeito Luiza de ser Outra razão do sucesso é a 
força com que sua cultura é transmitida para mais pessoas de novas lojas da 
própria rede ou de provenientes de aquisições. A filosofia da "liberdade 
acompanhada", como Luiza refere-se a uma gestão mais orgânica, é mais 
trabalhosa no que diz respeito à formação de pessoas e transmissão de valo-
res, mas assegura níveis elevados de motivação e um crescimento mais 
robusto, baseado na alta replicabilidade dos aspectos técnicos e 
principalmente humanos do seu jeito de fazer as coisas acontecerem. Além 
disso, não conheço outra empresa no Brasil ou no mundo que tenha a 
excelência do Magazine Luiza em comunicação. A ousadia em se comunicar 
com grandes grupos nos "encontrões", o acesso das pessoas à própria Luiza 
Helena, os veículos de comuni-cação interna e os ritos semanais estão entre 
as várias práticas que asseguram a sintonia fina entre milhares de pessoas.  

>>> Sobre a entrada em São Paulo com a inauguração de 50 lojas A decisão 
de permanecer no interior tem sido uma estratégia bem calculada do Magazine 
Luiza. Será a hora certa de entrar na cidade de São Paulo, agora que o grupo 
está muito maior e mais sólido? Parece que sim... Mas há garantia total de 
sucesso, principalmente quando se leva em conta a concorrência, cada vez 
maior nestes tempos em que todos estão de olho na base da pirâmide? É claro 
que não...Todo movimento estratégico tem riscos. Quanto mais ousado ele for, 
maior o risco - mas também maior a potencial recompensa. A decisão de 
entrar com 50 lojas de uma só vez é ou-sada. De um ponto de vista, muito 
arriscada. Mas de outro, seria como abrir as comportas de um grande dique, e 
poderá envolver um risco menor do que entrar de modo acanhado, aos 
poucos. Parece que a estratégia é que somente um movimento de grande 
impacto poderá abrir o espaço que ela busca. Parte desse espaço é um 
"oceano vermelho", que envolverá muita "briga de foice", mas grande parte é 
um "oceano azul", com "espaços em branco", como dize-mos na Amana-Key, 
ainda não apropriadamente ocupados pelos concorrentes. A entrada em São 
Paulo, desse modo, é uma ação efetiva pela qual se pretende aprender, fazer 
correções rapidamente, aperfeiçoar, aparar arestas, reinventar etc. Mais do 
que ficar planejando indefini-damente, a filosofia estratégica é a de piloting, 
evoluir pela ação." 

>>> Sobre os diferenciais mais sutis, menos visíveis Muito tem sido escrito 
sobre o Magazine Luiza; existe inclusive um estudo de caso feito pela Harvard 
Business School. Muitas de suas práticas de mercado e de gestão são 
copiáveis. Mas há muitos aspectos que não são nem sequer descrití-veis. 
Mesmo estudos de casos muito bem elaborados não conseguem capturar e 
transmitir esses diferenciais mais sutis. A parte tácita de seu know-how, que 
está "nos ossos" da empresa, não pode ser copiada: o jeito como as pessoas 
atendem os clientes, a forma como colaboram umas com as outras e se 
ajudam, o modo de decidir, a maneira como as verdades são logo trazidas à 
mesa... Além desse aspecto tácito, existe a dimensão dos valores mais sutis e 
profundos, que estão na ba-se de tudo o que se faz no Magazine. Trata-se de 
algo que as pessoas sentem, mais do que com-preendem racionalmente. É a 
crença em algo maior do que as próprias pessoas e o próprio concei-to de 
responsabilidade social e ecológica. É o respeito pelo espiritual, que também 
faz parte dos diferenciais menos óbvios que explicam o sucesso do Magazine. 

>>> Sobre a própria Luiza Helena Ela é única. Não dá para compará-la a 
outros líderes. É única também como exemplo de liderança feminina. Uma 
líder que "cuida" da organização e dos próprios clientes, em vez de 
"administrá-los". Uma líder capaz de conectar pessoas e de cuidar da imensa 
rede de relacionamentos que o grupo e seu entorno constituem. Uma líder que 



não deixa as coisas pela metade, que vai até o fim, que não deixa pontas 
soltas e tem paciência para dar a devida a-tenção às sutilezas de cada 
situação. Uma líder que, sem perder a feminilidade, é também empre-
endedora, perspicaz, ousada, extremamente pragmática e focada em decisões 
rápidas, ação e re-sultados. Uma líder que não hesita em dizer que errou, que 
não sabe, em revelar que está com medo. Uma líder humilde, que é capaz de 
reconhecer uma idéia melhor que a sua, venha de onde vier. Mas que, ao 
mesmo tempo, é extremamente assertiva e corajosa ao defender suas convic-
ções de momento. Acredito que muitos outros líderes ímpares estão sendo 
cultivados nesse ambi-ente único criado por Luiza Helena e sua equipe. Creio 
que seremos todos surpreendidos pela no-va geração de líderes que ela vem 
pacientemente formando - também de forma bastante original - nestes anos 
todos. 

*OSCAR MOTOMURA, é reconhecido como mentor da empresária Luiza Helena 
Trajano desde 1993. É diretor geral da Amana-Key, especializada em 
inovações radicais em gestão e estratégia  
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