
Sob um olhar
feminino
Uma das grandes personalidades do mundo corporativo brasileiro, Lui-
za Helena Trajano Inácio Rodrigues, superintendente do Magazine Lui-
za, começou sua trajetória aos 12 anos, trabalhando ao lado de seus tios,
na loja que hoje representa uma das potências do varejo. A visionária
e empreendedora aposta no ser humano como agente transformador e
confia ser este o diferencial para uma boa administração. Em entrevista
à Revista Administrador Profissional (RAP), a executiva, única mulher
homenageada pela láurea "Administrador Emérito", revela o sucesso da
companhia e o segredo para manter uma empresa saudável.

RAP: A senhora é a primeira e única mulher
homenageada pelo prêmio Administrador
Emérito ao longo dos 27 anos da láurea re-
alizada pelo CRA-SP (Conselho Regional de
Administração de São Paulo), Como avalia
o papel da mulher no mundo corporativo,
quais os desafios enfrentados?

Luiza Helena: Temos que provar um pouco
mais do que os homens. Mas na economia que
atualmente vivemos, características como sensi-
bilidade, intuição, espírito de servir são atributos
indispensáveis para o sucesso nos negócios. Para
a mulher, foi permitido desenvolver mais essas
características do que para o homem. Entretanto,
o equilíbrio entre os dois (masculino e feminino)
é importantíssimo nas organizações.

RAP: Quais foram os estímulos e desa-
fios encarados no início do Magazine
Luiza e como fez para transpor as difi-
culdades?
Luiza Helena: Desde muito cedo, defini qual
seria minha missão pessoal: construir uma
empresa diferente, de sucesso e criar um am-
biente onde as pessoas fossem felizes. Iniciei
as minhas atividades profissionais no Magazine
Luiza aos 12 anos, quando resolvi abdicar das
férias escolares para trabalhar na loja, que foi
fundada pelos meus tios. Gostei da experiência
e passei a repeti-la nos anos seguintes.

Em pouco tempo já havia passado por todos os
departamentos do grupo: da cobrança à gerência,
das vendas à direção comercial e, em 1991, com
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a criação da Holding passei a superintendente.
Neste período casei, tive três filhos, cursei Direito
e tenho conseguido colocar em prática minha
missão, contando sempre com a participação de
todos os colaboradores da empresa, que também
acreditam na companhia.

RAP: O que é necessário para que uma
iniciativa ou idéia saia do papel e se trans-
forme em negócio lucrativo?
Luiza Helena: Acredito que o sucesso é obtido
a partir de muito esforço, trabalho árduo, deter-
minação, humildade, conhecimento do negócio,
valores sólidos, ousadia e acima de tudo, crença no
ser humano. Fui criada em uma família formada,
essencialmente, por vendedores. Com meus tios
aprendi que o sucesso de uma empresa está sem-
pre alicerçado na paixão pelos negócios, no espírito
da honestidade e no bom trato ao cliente.

Investimos muito em pessoas e acreditamos sem-
pre no potencial de desenvolvimento do capital
intelectual. No varejo, o comprometimento é vital
para o sucesso do negócio. Por acreditar nisso
construímos um modelo diferenciado de gestão
de pessoas. No Magazine Luiza não existem
paredes, salas ou mesas diferenciadas entre os
distintos níveis hierárquicos. No nosso Escritório

Central, em Franca (SP), analistas, pessoal de
limpeza, estagiários, gerentes, coordenadores,
diretores e superintendentes compartilham o
mesmo espaço. As paredes foram derrubadas em
1991, quando assumi a superintendência e todos
os funcionários do Escritório Central ajudaram na
derrubada e na limpeza do local. Esta experiência
teve o objetivo de simbolizar o fim das barreiras
e de oficializar a prática da comunicação olho no
olho e da desburocratização da empresa.

Como forma de reafirmar a descentralização de
poder, em 1996 criamos o Conselho de Colabora-
dores, que é eleito anualmente pelos funcionários
e tem poder de influenciar as admissões, demis-
sões, promoções e na resolução de eventuais
conflitos entre a equipe. Ele é constituído em
cada uma das lojas, centros de distribuição e
escritórios. Cabe aos Conselheiros e gerentes ava-
liarem periodicamente a equipe e acompanhar o
colaborador com baixa performance, sinalizando
os caminhos a seguir por ele para retomar sua
produtividade, postura e comprometimento.

RAP: A senhora se apoia em práticas da
administração clássica, quais? Quais
as melhores práticas para administrar
uma empresa?



Luiza Helena: Não existe uma receita. Para
conseguir administrar bem é preciso ter uma
equipe alinhada, o poder descentralizado e o
foco no cliente. Essas são características mar-
cantes na administração do Magazine Luiza.
Entre as diversas habilidades que compõem
o perfil da empresa vale destacar a ética nas
relações e o foco no cliente. Essas duas carac-
terísticas surgiram desde a criação da empresa.
E sempre importante também, e isto independe
do tamanho do negócio, estar atento ao fluxo
de caixa da empresa.

RAP: Qual o seu Balanço da operação na
Capital?

Luiza Helena: Realizamos a Liquidação Fan-
tástica há 15 anos e a nossa primeira liquidação
em São Paulo foi um sucesso. Desde a inau-
guração das 50 lojas, os resultados da região
nos surpreendem diariamente. Os pontos de
venda da Grande São Paulo representam ape-
nas 10% do total de lojas da rede, mas foram
responsáveis por 10% de todo o faturamento
da Liquidação Fantástica deste ano de 2009.
No total da rede, vendemos 30% a mais com-
parado a 2008.

RAP: Imaginava que a Capital Paulista teria
o sucesso assistido no Interior?

Luiza Helena: Já havíamos testado o mercado
de São Paulo com uma loja virtual. Além disso,
temos lojas em grandes capitais do país como
Belo Horizonte, Porto Alegre, Florianópolis
e Curitiba. Mas claro que sempre soubemos



"O sucesso é fruto do trabalho dedicado, consistente e

constante. Nenhuma imagem se sustenta apenas com

estratégias de marketing e divulgação. É preciso um forte

embasamento, uma cultura consolidada e coerente, pois

a verdade sempre prevalece. Além disso, é importante

ressaltar que uma pessoa ou uma empresa não tem

sucesso, mas sim está numa fase bem sucedida".

que São Paulo seria diferente e estamos mui to
felizes com a aceitação dos paulistanos.

RAP: Além de empresária, a senhora costu-
ma realizar palestras pelo País abordando
diversos temas sobre o mundo dos negó-
cios. Quais as suas principais recomenda-
ções nesses eventos?

Luiza Helena: Procuro priorizar os eventos desti-
nados às micro e pequenas empresas, responsáveis
pela contratação de inúmeros brasileiros. Minha
missão é incentivar e valorizar esses empreendedo-
res, pois acredito que o fortalecimento deste setor é
a melhor fórmula para uma economia saudável.

RAP: Quais os indicadores de sucesso em
um negócio?

Luiza Helena: O sucesso é fruto do trabalho dedi-
cado, consistente e constante. Nenhuma imagem
se sustenta apenas com estratégias de marketing e
divulgação. É preciso um forte embasamento, uma
cultura consolidada e coerente, pois a verdade sem-
pre prevalece. Além disso, é importante ressaltar
que uma pessoa ou uma empresa não tem sucesso,
mas sim está numa fase bem sucedida.

RAP: Quais os impactos da crise financeira
no Brasil e como as empresas devem se
preparar?

Luiza Helena: O Brasil está mais bem preparado
do que muitos países, mas a crise não deixa de nos
afetar. O importante, neste momento, é o fluxo de
caixa possuir um controle rígido e com expectati-
vas muito realistas. Por outro lado, recomendo a
transparência por meio de um alinhamento e co-

municação com toda a equipe, buscando soluções
e alternativas para o crescimento contínuo.

RAP: Em quem você se espelhou para a
construção de sua carreira e por quê?

Luiza Helena: Sempre me inspirei no exemplo
de honestidade, empreendedorismo e transpa-
rência dos meus tios, fundadores da rede, Luiza
Trajano Donato e Pelegrino José Donato.

RAP: Como você define a Luiza empresária?

Luiza Helena: Uma mulher que tem uma mis-
são: construir uma empresa de sucesso, feita por
pessoas felizes e inspirar empreendedores para
esta possibilidade.

RAP: A Internet tem ganhado força nos negó-
cios da companhia. Como o Magazine Luiza
encara as novas tecnologias como ferramentas
de alavancagem e consolidação da empresa?

Luiza Helena: Aprendi com meus tios a gostar
de novas tecnologias. Quando ainda éramos pe-
quenos, fomos um dos primeiro anunciantes na
extinta rede Tupi. Adquirimos um dos primeiros
computadores para empresa, ainda na década
de 70. Criamos as lojas virtuais em 1992, quan-
do a Internet era novidade no País. Adotamos
como canais de comunicação corporativa uma
TV ao vivo, que vai ao ar às quintas-feiras com
uma programação inédita para toda a rede.
Gostamos muito de inovar e de usar a tecno-
logia a nosso favor. Hoje os canais virtuais de
vendas, que incluem o site e as lojas virtuais,
respondem por 12% do faturamento total do
Magazine Luiza .
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