
Exatamente: nos quinze minutos em que o repórter andou pelas ins
talações da loja de roupas, cama mesa e banho, localizada em um dos 
centros de comércio popular mais movimentado de São Paulo, pelo 
menos três pessoas foram apresentadas ao seu Mimi, pedindo empre
go. A resposta foi a mesma, em todos os casos: "Meu filho, sobe lá no 
escritório e espera um pouco que a gente já conversa". Conversando 
com outros funcionários da loja, você fica sabendo: é raro o solicitante 
não ser atendido. 

Nascido em Alto Santo, 256 km de Fortaleza, Ceará, em 1946, Mimi 
está próximo de concretizar mais um entre tantos sonhos empresariais 
que o levaram a construir uma empresa com 650 funcionários (que 
chegam a 1,2 mil, em finais de ano). Ele lançou o projeto do Shopping 
Estação Brás, na mesma praça em que fica sua principal loja. Serão 20 
mil m2 de área construída, 10 mil m2 de ABL, em um terreno de 9,4 
mil m 2, por ele comprado em duas partes. A primeira há mais de uma 
década. A segunda, há três anos. 

Em pouco mais de duas horas de entrevista à Revista Shopping Cen-
ters, ao lado de uma de suas filhas, Andréia, Mimi deixou claro - mes
mo não tendo usado essas palavras - que tem um jeito peculiar de 
tocar os negócio e a vida: sempre como um pai. 

por Cláudio Bacal 



Revista Shopping Centers - 0 que o trouxe de 

Alto Santo, no interior do Ceará, para o Brás? 

Mimi - Eu sempre tive vocação para o co
mércio. Em Alto Santo, eu abri um pequeno 
armazém, que tinha de tudo - uma espécie 
de secos e molhados. Eu vendia algodão, cera 
de carnaúba, feijão, arroz, tecido e roupas. En
tão, eu vinha para o Brás fazer compras. Um 
primo, que já tinha se estabelecido por aqui, 
ajudava-me. Ele tinha uma loja. Em 1976, 
chamou-me para ser sócio do negócio dele. 
Cinco anos depois, ele voltou para o Ceará e 
eu estou aqui até hoje. 

RSC - Era um comércio de quê? 

Mimi - O primeiro negócio aqui foi uma pe
quena confecção e um atacado de roupas. Mas 
não tive sucesso. Meu negócio nunca foi fabri
car nada. Na ocasião, eu tinha duas máquinas 
de malharia chinesas e produzia algo como 20 
mil peças por mês. Descobri que minha voca
ção era comprar pronto e vender pronto. 

RSC - E quando o senhor partiu definitivamen

te para o varejo? 

Mimi - Foi em 1982, quando comprei um 
imóvel na General Carneiro e montei a pri
meira loja, com o nome de Iracema. No ano 
seguinte, abri outra, na Rangel Pestana, com 
o mesmo nome. Mas foi em 1989, que abri 

a primeira loja grande, com 
980m2 de área de venda. 

RSC - E o Lojão propriamen

te dito, quando surgiu? 

Mimi- Os corretores de imó
veis que me ajudavam a en
contrar pontos vieram, em 

1995, dizer-me que unidade das Casas Bahia 
aberta na Rangel Pestana ia sair do ponto e o 
Samuel [Samuel Klein, dono das Casas Bahia] 
queria vender o imóvel. Disseram que era 
uma oportunidade única e que eu não podia 
perder. 

RSC - E o senhor não teve medo de dar esse 

passo? 

Mimi - Sempre soube que o segredo do su
cesso é confiar nas pessoas. Não se faz nada 
sozinho. Resolvi dar o passo porque sempre 
soube que não estava sozinho. Contava com os 
funcionários, com os clientes e com a família. 



RSC - Aliás, a família está no negócio, certo? 

Mimi - Minha mulher, Maria Bezerra, sempre 
me apoiou muito. Na primeira loja, ela cuida
va da limpeza e da alimentação dos funcioná
rios - ela mesma fazia a comida. A situação foi 
mudando e ela passou a ajudar nas compras. 
Hoje ela é a responsável pelo setor de com
pras da empresa. E olha que o Lojão vende 8 
mil itens diferentes, fora grades e cores. 

RSC - Seus filhos trabalham contigo? 

Mimi - Sim, cada um cuida de um setor, de 
uma parte do negócio. 

RSC - E o senhor, hoje, do que se encarrega? 

Mimi - Tem duas atividades que são as minhas 
principais. A primeira é a de recursos huma
nos. Todas as pessoas que trabalham na em
presa passaram por mim. Eu as contrato, pes
soalmente. Converso com todos e vejo em que 
setor elas podem trabalhar. Também cuido da 
parte imobiliária. Temos uma construtora, que 
só trabalha para nós, na reforma e manutenção 
das lojas e nas construções novas. 

RSC - Por que o senhor escolheu cuidar das 

contratações? 

Mimi - O cliente estando errado, para mim, 
ele está certo. É preciso escolher gente que 
entenda essa minha filosofia. Tenho expe
riência de vida, sei olhar as 
pessoas. Além disso, emprego 
muita gente que vem da região 
Nordeste. Identifico-me com a 
minha gente. A grande maioria 
aqui vem do Ceará, Piauí, Ma
ranhão, sempre com a mesma 
pergunta: seu Mimi, tem uma 
vaguinha aí? 

RSC - E tem treinamento para esse pessoal? 

Mimi - Rápido, mas tem. Eles chegam, trei
nam por uma semana e vão trabalhar. Tem 
muito trabalho aqui em vendas, conferência, 
estoque, segurança. 

RSC - Ouvi várias pessoas dizerem que o se

nhor da livre acesso para os funcionários 

o procurarem. É isso mesmo? E como tem 

tempo? 

Mimi - Não se faz nada sem gente e sem 
confiar nas pessoas. Trato os funcionários na 

democracia. Tento dar condições. Temos um 
refeitório industrial em que eles tomam café e 
almoçam. Ao lado, tem uma sala de descanso 
com jogos e livre acesso à internet. Falo com 
todos do mesmo jeito. E eles falam comigo 
também, quando querem. 

RSC - E o nome Lojão do Brás, de onde veio? 

Mimi - Na época em que negociei o imóvel 
das Casas Bahia, não havia no Brás lojas com 
área de venda tão grande quanto essa. Em 
uma conversa com o contador, surgiu a mar
ca, que deu muito certo. É um nome que o 
consumidor entende na hora. 

RSC - O senhor compra os imóveis ao invés de 

alugá-los. Isso é uma estratégia de negócio? 

Mimi -Tenho apenas uma loja em imóvel alu
gado. Prefiro comprar porque, mesmo saben
do que estou imobilizando o capital, não ter
mino investindo em reforma em imóveis que 
não são meus. Além disso, não tenho proble
mas na hora da renovatória e, ao final, se não 
dá mais para tocar o meu negócio em algum 
dos pontos, sempre tenho a possibilidade de 
vender ou mesmo alugar para terceiros. 

RSC - Nem todas as lojas com nome de Lojão 

do Brás são do senhor 

Mimi - Não são. As cinco do Brás são minhas. 

As outras três, na Grande São Paulo, são de 
dois cunhados e um primo. No ano que vem, 
eu abrirei uma loja em Santo André, que já 
está em reforma. 

RSC - O senhor colocou seus filhos dentro do 

negócio. Como é trabalhar com a família? 

Qual a contribuição que eles trouxeram? 

Mimi - A contribuição foi e é enorme. Só para 
te dar um exemplo, até 2004, a loja não tinha 
sistema de informática. Era tudo feito na mão. 
Havia momentos, especialmente nos meses 
de dezembro, em que eu tinha que falar para 
os funcionários pararem de vender, porque 



não estávamos dando conta de atender nos 
caixas e depois na retirada dos pacotes. Meus 
filhos trouxeram uma nova mentalidade. Foi 
criado o sistema informatizado, as lojas fo
ram reestruturadas e reformadas, foi criada 
uma comunicação visual. Hoje o cliente pega 
a peça etiquetada, vai direto ao caixa e já sai 
com a mercadoria na mão. Com o tempo, fo
mos aprendendo a importância da qualidade 
do ponto de venda. Por isso colocamos piso 
de granito em nossas lojas, tudo é de boa qua
lidade e temos uma franquia de restaurante 
dentro da área de venda, para atender aos 
consumidores enquanto compram. 

RSC - De onde veio a ideia de fazer um 

shopping? 

Mimi -Na vida, temos que encarar os desafios. 
E enxergamos essa oportunidade, até porque 
já tenho o terreno. Não existe, no Brás, um 
shopping focado nas lojas do próprio Brás, que 
atenda o varejo e não o atacado. Para ter su
cesso, teremos que estruturar uma operação de 
baixo custo com o objetivo de atrair os lojistas 
de rua para dentro do empreendimento. 

RSC - Vocês fizeram algum tipo de pesquisa? 

Mimi - Fizemos pesquisa para desenvolver a 
marca Estação Brás, de geomarketing e com 
os consumidores, para saber quais as princi
pais marcas; aquelas que não podem faltar. 

RSC - E haverá um Lojão do Brás no Shopping? 

Mimi - Não, de jeito nenhum. Isso ocupa
ria muito ABL. No Estação não haverá lojas 
âncoras, apenas megalojas. De resto, serão 
satélites de 40 a 50 m2, com predominância 
de varejistas de moda feminina. Entendemos, 
ainda, que faltam operações de alimentação 
no bairro e, por isso, teremos 25 delas. Isso é 
que será a nossa ancoragem - a alimentação. 

RSC - Quais os outros diferenciais do seu 

shopping? 

Mimi - Outro ponto importante é o fato de 
que, como todo shopping, ele terá estaciona
mento para os frequentadores. Há uma verda
deira crise de estacionamento aqui no bairro. 

RSC - Quando o senhor prevê a inauguração 

do shopping? 

Mimi - Existem algumas pendências de do
cumentações. A ideia era de começar as obras 
em março, mas ainda não sabemos se será 
possível. 

RSC - Parece que o senhor não acredita no 

que muitos dizem: que o Brás está diminuin

do seu potencial comercial, por conta do 

trânsito, das compras virtuais e da chegada 

de grandes redes de lojas ao interior. 

Mimi - Na minha história de Brás, que não é 
curta, só vi a situação melhorar. Acredito no 
Brasil e acredito no Brás. O pouco que eu fiz na 
vida, junto com a minha família, foi no Brás. O 
grande investimento da minha vida está aqui. 

Text Box
Fonte: Revista Shopping Centers, São Paulo, ano 28, n. 160, p. 10-16, jan. 2011.




