


iante de um cenário pro
fícuo para o País, mesmo 
com a previsão de encurta
mento do crédito para pes

soa física ao longo do ano e o aumento 
da taxa Selic, a natureza empreendedo
ra de Luiza Helena Trajano a mantém 
segura para conduzir as decisões da ter
ceira maior cadeia varejista do Brasil, o 
Magazine Luiza. As metas são audacio
sas, como faturar US$15 bilhões até 2015 
e se consolidar no mercado nordestino 
em curto prazo. A compra da rede Lojas 
Maia, em julho do ano passado por cerca 
de R$300 milhões de reais, marcou a 11 a 

aquisição da companhia e deu à rede 140 
lojas em nove estados nordestinos. 

Para isso, a empresária dirige o grupo 
com muito jogo de cintura, habilidades 
humanas e genéticas reconhecidas até 
em premiações internacionais. Afinal, 
a autenticidade norteia o negócio pro
missor desde que foi fundado pelos tios 
Luiza e Pelegrino, quando em 1991 in
vestiu em e-commerce de eletrodomés
ticos e móveis quando o termo e a práti
ca praticamente eram recém-cunhados. 

Somam-se ao cenário as projeções fa
voráveis, já que se antecipar ao tempo ao 
prever o crescimento do poder de com-

pra do público de classe B e C foi umas 
das grandes sacadas do grupo, que ain
da conta com um dos índices de inadim
plência mais baixos do mercado. 

E não é apenas na operação comercial 
que a rede se destaca, já que a política 
de relacionamento primeiramente con
templa o ambiente interno. A empresa 
já foi apontada pelos próprios funcio
nários como uma das 150 melhores para 
trabalhar no Brasil, de acordo com. pes
quisa realizada por uma publicação pau
lista, graças às condutas de gestão do ca
pital humano. Fato que também a levou 
a figurar entre as 10 primeiras no mes
mo quesito no ranking da Great Place to 
Worklnstitute (GPTW). 

Considerando que a chegada da re
de na capital paulista é recente, já que 
a inauguração das primeiras 50 lojas 
ocorreu só em 2008, a pujança do negó
cio que briga com gigantes como Casas 
Bahia e Ponto Frio parece inquestioná
vel. Com centros de distribuição nas ci
dades de Ribeirão Preto e Louveira (SP), 
além de Ibiporã (PR), Caxias do Sul (RS), 
Navegantes (SC) e Contagem (MG), a re
de ainda conta com Departamento de 
Qualidade de Serviço (DQS) em cada 
uma dessas unidades. Essa operação é 

pautada em uma logística afiada e uma 
carteira de fornecedores fiéis e pontuais, 
mas que tem as habilidades de relacio
namento de sua superintendente e exe
cutivos como grandes trunfos. 

Prata da casa, antes da superintendên
cia, Luiza atuou em vários departamen
tos da companhia, de cobrança a vendas. 
Daí a capacidade de contemplar assun
tos abrangentes em varejo, administra
ção e conjuntura econômica, temas to
talmente vinculados ao escopo de seu 
negócio e que a faz receber centenas de 
convites mensais para palestras em que, 
muitas vezes, acadêmicos e líderes do 
governo, como o presidente Luis Inácio 
Lula da Silva, integram a plateia. 

E ela não está preocupada com o que 
dizem os gurus da administração, já que 
gerir intuitivamente é um talento natural, 
mas foca atenção aos impactos de crises 
financeiras e em projetar um futuro de es
tabilidade e crescimento para o grupo e 
das empresas integradas a holding. 

Para falar sobre o momento atual 
do País com a nova presidente Dilma 
Rousseff, benchmarking suas expecta
tivas e estratégias, Luiza concedeu uma 
entrevista a , que você 
confere a seguir: 



Quais as pecu
liaridades da gestão de uma empresa 
com um DNA tão pessoal como o do 
Magazine Luiza? 
LUIZA HELENA TRAJANO: Acredito que 
toda empresa tem que ter uma alma, e eu 
luto muito internamente para manter
mos a do Magazine Luiza, mesmo com 
o crescimento em número de funcioná
rios e as distâncias entre as lojas. Para 
permanecer com os valores da empre
sa sempre vivos, investimos muito em 
comunicação e treinamento dos nossos 
colaboradores, tanto que em 2010 fomos 
eleitos a melhor empresa para se traba
lhar com relação à prática de falar. 

Existem empreendedores de vá
rios perfis, como os de necessidade, os 
de oportunidade, natos ou herdeiros. 
Como você se define? 
LUIZA: Não acredito em rótulos fixos. 
Meus tios Luiza e Pelegrino fundaram o 
Magazine Luiza lutando contra todas as 
dificuldades, eles tinham um perfil de 
enfrentar os problemas sem medo. Eu 
sou uma pessoa inquieta, preocupada 
com a geração de empregos. 

Como se sente ao chegar ao pa
tamar atual à frente de uma empresa 
com a meta de faturar de US$15 bilhões 
até 2015? 
LUIZA: Com muita alegria quando penso 
na quantidade de empregos gerados, e 
de famílias que têm seu sustento graças 
ao trabalho no Magazine Luiza. 

Como foi o começo na loja de pre
sentes "A Cristaleira", em Franca (SP)? 
LUIZA: "A Cristaleira" foi a loja comprada 
pelos meus tios Luiza e Pelegrino. Logo 
em seguida, em uma ação de marketing 
audaciosa para a época, eles fizeram um 
concurso entre os clientes para a esco
lha do novo nome da loja, e a sugestão 
escolhida foi Magazine Luiza. 

Você foi precursora dos sites de 
e-commerce. Por que resolveu investir 
em comércio eletrônico quando as lojas 
de eletrodomésticos obtinham resulta
dos tão bons? 
LUIZA: Fomos pioneiros antes disso. Em 

1991, antes mesmo de existir a internet, 
nós investimos em um modelo de lo
ja que na época chamávamos de Loja 
Eletrônica Luiza. Elas eram pequenas e 
não tinham nenhum produto exposto; 
eles eram apresentados por meio dos re
cursos disponíveis na época, como vídeo 
e catálogos. Esse modelo evoluiu para 
Loja Virtual Luiza e, hoje, os produtos são 

LUIZA: Todo mundo aprende com os erros 
e todos têm o direito de errar, o que não 
pode é repetir o erro. Não tive nenhuma 
grande experiência ruim, mas em todos 
os meus erros aprendi e valorizei bastante 
o ensinamento que eles me trouxeram. 

Quais são as previsões de cresci
mento diante do encurtamento do cré-

apresentados no computador. Daí, com 
toda essa experiência adquirida, o passo 
para entrar na internet foi natural. 

Ainda sobre seu começo e empre-
endedorismo, quais eram suas referên
cias para a tomada de decisões? Só a 
base acadêmica como administradora 
foi suficiente para norteá-la nesse seg
mento de comércio eletrônico? 
LUIZA: Não só no comércio eletrônico, 
mas em todas as inovações da empresa 
nós estávamos à frente de nosso tem
po. Por exemplo, no início da década 
de 1990 nós já falávamos da valoriza
ção de pessoas e também derrubamos 
as paredes do escritório, tudo antes de 
virar moda. Fomos criando novidades 
que ainda não tinham nome, nem eram 
teses de grandes administradores. Ao 
nosso estilo fomos fazendo, nomeando 
e buscando informações com diferentes 
fontes, mas fazendo do nosso jeito. 

Muitos empresários não revelam 
seus fracassos, mas sabemos que fa
zem parte da trajetória de todos, princi
palmente em um país emergente como 
o Brasil. Você poderia contar quais fo
ram e como enfrentou as experiências 
ruins, mas que deixaram um grande 
aprendizado? 



dito para Pessoa Física e alta de Selic 
em 2011 que influenciam o poder de 
compra da classe C? 
LUIZA: O crédito cortado foi o de longo 
prazo, o que não afeta tanto a compra de 
bens como os vendidos pelo Magazine 
Luiza. Acredito que o atual governo 
manterá a linha de crescimento econô
mico e distribuição de renda. 

Como você define sua gestão? A 
maior parte é empírica ou racional, ba
seada nos números? 
LUIZA: Toda gestão precisa ser racional 
e baseada em números. O fluxo de caixa 
pode quebrar uma empresa rapidamen
te, mas alguns momentos exigem muito 
mais intuição do que racionalidade. Eu 
consigo transitar nesses dois universos, 
e acima de tudo acredito e incentivo 
muito a intuição de toda a equipe. 

Em 2010, o grupo apontou a con
solidação do mercado nordestino co
mo meta. Quais são as estratégias, e a 
expectativa é por mais lojas físicas ou 
incrementar as vendas on-line? 
LUIZA: Primeiro temos o grande desafio 
de integrar a operação das Lojas Maia 
com o Magazine Luiza. Isso deman
da tempo, mas está caminhando mui
to bem, e estamos impressionados com 
a excelente aceitação com que fomos 
acolhidos por todos os colaboradores e 
clientes das Lojas Maia. Queremos cres
cer no Nordeste, mas ainda não temos 
nenhum projeto finalizado. No entanto, 
sentimos um excelente potencial de cres
cimento em todos os estados da região. 

Qual era a meta para 2010 em 
termos de faturamento e quanto foi 
atingido? 

LUIZA: Projetávamos um crescimento de 
R$3,8 bilhões de 2009 para R$5 bilhões 
em 2010, e esse crescimento foi atingido 
sem contar os números das Lojas Maia. 

Quais eram os outros resultados 
esperados pelo grupo em 2010 em ter
mos de expansão do negócio? 0 que foi 
contemplado? 
LUIZA: Tínhamos o desejo de crescer, 
o que foi atingido plenamente com a 
aquisição das Lojas Maia. 

A rede está entre as três maiores 
do varejo. Qual a tônica para manter-se 
na dianteira com uma visão empreen
dedora, ou seja, inovadora, diante de 
riscos que requerem ações planejadas? 
LUIZA: Não montamos nosso planeja
mento buscando ser primeiro, segundo 
ou terceiro, mas baseado nas metas que 
entendemos necessárias para a empresa 
continuar operando com bons resultados 
e gerando cada vez mais empregos. Isso 
não exclui uma visão empreendedora ne
cessária para todo o tipo de negócio. 

Precificar produtos e serviços é 
sempre um desafio para os empresá
rios. Como empreendedora que é, essa 
questão parece bem resolvida na políti
ca do Magazine Luiza, que geralmente 
apresenta relações de custo-benefício 
entre as mais razoáveis do mercado. 
Qual a sua dica para os empresários 
que ainda enfrentam essa dificuldade? 
LUIZA: Na verdade, é um exercício sim
ples, mas aí entra o lado racional de pla
nejar e detalhar todos os custos. O que 
não pode existir é a ganância, o querer 
obter lucro a qualquer custo, e isso o 
consumidor percebe. 

Você já declarou em entrevista a 
um grande portal de notícias que acre
dita nas pequenas e médias empresas. 
Em sua visão, que tipo de empreende
dor as pequenas e médias empresas 
brasileiras estão precisando? 
LUIZA: Eu acredito na força da pequena 
empresa e acho que ela não perde o es
paço dela. Incentivo de todas as manei
ras os pequenos empreendedores, que 
são os principais responsáveis pela gera-



ção de emprego no Brasil. As pequenas 
e médias empresas devem buscar cada 
vez mais qualificação de seus executivos 
e de toda sua equipe, e uma forma de 
fazer isso é utilizar o Sebrae, que possui 
inúmeros programas excelentes. 

A rede tem se consagrado com 
a estratégia de aquisições. Como vo
cê administra a junção de empresas de 
culturas diferentes para que atendam 
à filosofia empreendedora da Luiza em 
diferentes partes do País? 
LUIZA: Isso é uma grande preocupação 
minha e me envolvo diretamente nessa 
operação, pois, em primeiro lugar, exi
jo de toda a equipe do Magazine Luiza 
um profundo respeito pela rede ad
quirida, como no caso das Lojas Maia, 

uma empresa excelente, com mais de 
50 anos de história. Aprendemos mui
tas coisas que eles faziam melhor do 
que nós e começamos a fazer do jeito 
deles. Temos grande experiência nessa 
transição, tanto que nossa entrada no 
Rio Grande do Sul, com a aquisição das 
Lojas Arno, foi considerada um case de 
sucesso na integração de equipe e acei
tação da população. 

Você transformou seus gerentes 
em empreendedores. Qual a política 
adotada em termos de autonomia? Que 
tipo de decisões eles podem tomar? 
LUIZA: O gerente é como se fosse o 
dono da loja e tem diversas decisões 
autônomas que exigem uma visão em
preendedora, mas isso também acon
tece com os vendedores. O gerente tem 
grande autonomia nos preços, com 
custos da loja e até com propaganda, já 
que ele conhece profundamente a co
munidade da qual faz parte. 

C&N: Você estimula seus colaborado
res como jovens lideranças, mas de que 
forma consegue alinhar essa filosofia 
para que atenda aos planos de expan
são do grupo? 
LUIZA: Cada colaborador do Magazine 
Luiza monta o seu plano de carreira. 
Ninguém diz aonde ele pode chegar, ele 
mesmo define aonde quer chegar. 

C&N: Há um plano de sucessão da 
Luiza? Há alguém da família que você 
treine para assumir os negócios? Aliás, 
qual é o envolvimento atual dos mem
bros da família com o negócio? 
LUIZA: Somos uma família pequena e 
sempre investimos na profissionalização 
da empresa. Se o meu filho ou algum so
brinho assume algum cargo na diretoria 

é por mérito. Atualmente, o superinten
dente do Magazine Luiza é um profissio
nal reconhecido do mercado do varejo, 
o Marcelo Silva. 

Quais são as diretrizes e fun
ções que exerceu como presidente do 
Instituto para Desenvolvimento do 
Varejo (IDV)? 
LUIZA: Deixei a presidência do IDV em 
dezembro do ano passado, e o atual 
presidente é o Fernando de Castro. O 
instituto sempre trabalhou e continua
rá trabalhando focado na defesa do 
varejo legal, que é o maior empregador 
privado do Brasil. 

A rede já implantou um progra
ma de Governança Corporativa? De que 
forma você se intera das ações? 
LUIZA: Há bastante tempo o Magazine 
Luiza trabalha com governança corpora
tiva, e todas as lideranças acompanham 
de perto os processos. 

C&N: Qual modelo tem sido mais ado
tado em termos de corpo diretivo no 
Magazine Luiza? Quais os valores e as 
metas e qual o prazo/plano de reali
zação? 
LUIZA: Temos um superintendente que 
coordena um conselho de diretores exe
cutivos que estabelece as metas e orga
niza toda a empresa para que elas sejam 
cumpridas. No Magazine Luiza, o aces
so à informação é muito transparente, e 
todo o corpo de diretores tem bem claro 
as suas tarefas. 

Como empreendedora, seu forte 
sempre foi criar as estratégias e evolu
ção da rede. Quem se encarrega de ad
ministrar os impactos e as mudanças 

de processos logísticos e admi
nistrativos que estão à mercê 
de um mercado veloz como o 
da internet e mesmo do varejo 
tradicional? 
LUIZA: O Magazine Luiza conta 
com um corpo de diretores alta
mente qualificado, uns formados 
na própria empresa e outros vin
dos do mercado, trazendo expe
riências diferentes, mas todos 

focados em um único objetivo, que é o 
nosso cliente. 

E como você avalia a nova presi
dente da República? De que maneira 
a política econômica adotada daqui 
em diante poderá afetar os negócios 
do varejo brasileiro e da sua rede em 
particular? 
LUIZA: Acredito que a presidente Dilma 
continuará a política econômica de 
crescimento e distribuição de renda 
adotada nos últimos anos. Só isso já irá 
impactar positivamente em todo o vare
jo brasileiro. 

0 que podemos esperar da em
preendedora Luiza para este ano? 
LUIZA: Muito trabalho e, quem sabe, 
surpresas no mercado, além, é lógico, de 
continuar com a dedicação de sempre 
para que tenhamos uma equipe cada 
vez mais capaz de realizar os sonhos de 
nossos clientes. 
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