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Aos 58 anos, Luiza Helena Trajano é superintendente do Magazine Luiza, terceira maior 
empresa do varejo do País, com 447 lojas. Fundada em Franca [SP] há 50 anos, a rede 
inaugurou de uma vez, em setembro, 44 unidades, todas na Grande São Paulo. No total, 
foram 52 mil metros quadrados em área de lojas, R$ 7 milhões aplicados na capacitação de 
pessoal e 360 horas de treinamento para cada novo funcionário. Segundo a rede, o 
investimento em ações de marketing em 2008 chega a R$ 60 milhões, 20% a mais que no ano 
anterior. Luiza é uma mãe de família dedicada e, simultaneamente, toca com ousadia e visão 
estratégica seu próspero negócio. Assertiva, pragmática e convicta, mostra humildade para 
rever idéias quando topa com bons argumentos críticos. A mais bem-sucedida mulher 
empreendedora do Brasil fala sobre o carisma da empresa e de suas atividades no campo do 
consumo popular. 
 
Meio & Mensagem — Hoje, em razão dos recentes episódios no sistema financeiro 
internacional, fala-se muito em redução de investimentos, restrição ao crédito e 
retração de negócios. O Magazine Luiza, no entanto, parece não acreditar naqueles 
que prevêem um futuro sombrio para a economia. 
 
Luiza Trajano — Acredito muito no Brasil. Digo sempre que sou apaixonada pelo nosso País. 
E todos os dados econômicos têm provado essa tendência de crescimento da nossa economia. 
Antigamente, os EUA espirravam, e a gente ia para a UTI. Agora, eles estão na UTI, e nós não 
espirramos ainda. Nós, brasileiros, precisamos ver as coisas positivas que estão acontecendo 
por aqui. 
 
M&M — E de que forma esse crescimento está beneficiando as classes populares? 
 
Luiza — Isso está provado por estudos, estatisticamente. A Fundação Getúlio Vargas do Rio de 
Janeiro, por exemplo, mostrou o quanto aumentou a renda familiar da classe C. Em pouco 
tempo, 20 milhões de pessoas que estavam fora da economia se agregaram ao grupo dos 
consumidores ativos. Isso é realidade. Não é uma fantasia. 
 
M&M-Mas e a crise? 
 
Luiza — É evidente que uma crise mundial como essa não faz bem a ninguém. Mas imagine se 
acontecesse naquele Brasil de antigamente. Com aquele cenário interno anterior, estaríamos 
muito mal. Hoje, estamos sobrevivendo. As empresas estão crescendo, e os investimentos 



vêm sendo feitos. Temos de nos preocupar em investir em infra-estrutura, pois esse 
fortalecimento da atividade econômica exige o aproveitamento de novas fontes de energia, a 
construção e reforma de rodovias e a modernização dos sistemas de comunicação. Temos aí a 
descoberta das reservas de petróleo e vamos ter de explorá-las de maneira apropriada. O 
brasileiro não é pessimista. Ele acredita em si, acredita na família. Ele luta e crê em um futuro 
melhor. Muita gente, porém, se acostumou a falar mal do Brasil. Quando algo de bom 
acontece, alguém diz "nem parece que é no Brasil". Essas pessoas, muitas vezes, não foram 
educadas para cultivar a auto-estima. Nós não temos uma cultura de cidadania. 
 
M&M — O Magazine Luiza tem um histórico de bom relacionamento com as classes 
populares, o que inclui colaboradores e consumidores. De que maneira isso tem sido 
feito? 
 
Luiza — Eu tenho certeza de que o Magazine Luiza, no varejo, contribuiu para que as pessoas 
fossem mais bem tratadas. Como nós estamos obtendo sucesso nessas iniciativas, é certo que 
somos copiados. O que é muito bom. E eu não me refiro somente à concorrência, mas ao 
mercado em geral. 
 
M&M — Mas há uma fórmula aí... 
 
Luiza — Nós fomos os primeiros a dizer e a provar que as pessoas são o grande diferencial de 
uma empresa de sucesso. Se nossa experiência não tivesse dado certo, o resultado teria sido 
muito negativo, para todo o mercado. 
 
M&M — Deu certo, no entanto... 
 
Luiza — Deu certo, sim, e viramos uma referência. Todo mês, recebo mais de 250 convites 
para ministrar palestras em empresas, escolas e instituições. Não posso aceitar todos porque 
trabalho. O mesmo se aplica ao pessoal da minha equipe, que tem muitos afazeres. Mas nós 
viramos um case analisado em universidades de todo o País. A gente até tem um site dirigido 
aos universitários, destinado a fornecer cobertura a trabalhos das mais diversas disciplinas. 
 
M&M — O Magazine admite esse papel de vanguarda, integrando as classes 
emergentes ao universo do consumo? 
 
Luiza — A gente faz as coisas com capricho. São coisas bem-feitas, para que as pessoas 
sejam mais felizes. A vida só tem valor se você for mais feliz. E isso vale também para o 
dinheiro. Não adianta ter dinheiro se você não for feliz. Como brasileira, fico muito contente 
em ver essa ascensão de tantas pessoas ao mercado de consumo. Todos têm de viver com 
dignidade dentro da sociedade. Muitas dessas pessoas, até recentemente, não tinham acesso a 
nenhum bem de consumo. 
 
M&M — Mas e a visão da varejista? 
 
Luiza — Como varejista, é óbvio, é bom saber que existe um número maior de pessoas com 
dinheiro para gastar. 
 
M&M — E esse pessoal costuma mesmo pagarem dia? 
 
Luiza — Há quem pague em dia, assim como há gente que fica desempregada e não paga. 
Mas eles costumam dizer que o crédito lhes é algo muito importante. Então, eles somente não 
pagam quando não tem jeito mesmo. Quer dizer, eu estou me referindo às pessoas direitas. 
 
M&M — O Magazine Luiza está criando um novo conceito de loja, com ilhas de 
experimentação e de educação para o consumo. Vai fazer sucesso com esse público? 
 
Luiza — As novelas da Rede Globo fazem sucesso ou não? 
 
M&M — Em geral, fazem. 



 
Luiza — Pois é. Elas mostram coisas bonitas. E as pessoas gostam disso. Está ocorrendo o 
mesmo com essa proposta das novas lojas. As pessoas estão se sentindo muito valorizadas 
por poder fazer uma chapinha no cabelo, por ter um lugar bonito e seguro para as crianças 
brincarem, por ver a chance de experimentar um liqüidificador antes de comprar. Porque essa 
loja do Aricanduva não é sofisticada. Ela é uma loja de experimentação. 
 
M&M — O pessoal não se intimida com o novo modelo? 
 
Luiza — De jeito nenhum. Como gosto de dizer, não é uma loja sofisticada. E é algo que 
estamos trazendo para o bairro deles. É diferente de fazer uma loja como essa em um bairro 
de classe alta e levar o consumidor de perfil mais popular para esse lugar. Quando a gente 
montou uma loja virtual em um bairro de perfil mais simples, em Franca, falou-se a mesma 
coisa. Pois era uma unidade bonita. E o resultado foi muito positivo. Fomos até homenageados 
com faixas. "Muito obrigado por vocês valorizarem o nosso bairro", era o que estava escrito. 
 
M&M — Ninguém se assombrou. 
 
Luiza — Não, ninguém. E o bairro quis se expressar sobre isso. A faixa de agradecimento foi a 
maior prova disso. Então, vale frisar que nós estamos trazendo essa loja-conceito (na populosa 
zona leste da capital paulista) para perto deles. Ela está no quintal deles. 
 
M&M— Como você define hoje o jeito Luiza de vender, especialmente para esse 
público? 
 
Luiza — É um jeito alegre, um jeito interativo, um jeito que se escora no respeito total às 
pessoas. Se elas tiverem algum problema, elas reclamam no SAC. Existe até uma linha de 
contato, por e-mail, direta comigo. Há duas coisas vetadas aqui: lesar e atender mal o 
consumidor. O nosso jeito de vender é diferente. Leva em conta a importância do afeto nas 
relações. 
 
M&M — E como são formados esses funcionários atendentes? 
 
Luiza — Você já deve ter visto os depoimentos deles sobre a empresa. Muitos trabalharam 
muitos anos no mercado. Vá perguntar a eles o que acharam dessas experiências e o que as 
diferencia da vivência no Magazine Luiza. Por tradição, temos uma relação diferenciada com 
esses colaboradores, o que se reflete na excelência de atendimento em nossas lojas. 
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