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Fundadora da companhia quer atrair pequeno aplicador e também chama atenção de grandes 
investidores.  
 
Luiza Trajano, fundadora da rede varejista Magazine Luiza, está em anúncios na televisão, 
jornais e revistas convidando pequenos investidores a se transformarem em seus sócios.  
 
A oferta pública inicial de ações da companhia está em andamento, e a empresária tem 
afirmado nas reuniões com investidores institucionais seu desejo de chamar a população para 
aderir à operação.  
 
Na oferta, o pedido mínimo do varejo é de R$ 1 mil - costumeiramente esse valor é de R$ 3 
mil. De 10% a 30% da operação vai para esse segmento, mas o percentual também vai 
abrigar os cerca de 21 mil colaboradores da rede. Eles podem investir de forma direta, 
comprando ações, ou indiretamente, via fundo. Nos dois casos, a reserva pode ser feita a 
partir de R$ 100.  
 
Outras empresas, como Petrobras, BM&FBovespa e Banco do Brasil, já fizeram campanhas de 
marketing com artistas apresentando suas distribuições. Mas no caso da varejista, Luiza, a 
própria dona do negócio, é quem chamou para si esse papel.  
 
Em todas as peças, inclusive na TV, a empresária pede que, antes de aderir à oferta, o 
interessado leia o prospecto, em particular os fatores de risco. Esse alerta é uma exigência da 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que autoriza esse tipo de iniciativa desde que possa 
examinar todo o material antes de divulgação. A autarquia tem prazo de cinco dias para essa 
avaliação. A oferta do Magazine ficará 20 dias em andamento. Normalmente, as operações 
duram menos de 15 dias. 
 
Além dos fatores de risco, o investidor deve ficar atento ao preço das ações. Quando chegar à 
BM&FBovespa, no dia 2 de maio, a varejista Magazine Luiza já deverá ser a mais cara de seu 
setor, considerando a relação entre a capitalização da companhia e seu lucro líquido em 2010. 
Ela deve superar com folga a maior empresa do setor, o grupo Pão de Açúcar, e também a 
Lojas Americanas.  
 
Como pertence ao setor de consumo, com forte apelo entre os investidores, não há 
expectativa de dificuldade para a operação. 
 
E mesmo que a oferta saia no piso do intervalo de preço sugerido para as ações (R$ 16 a R$ 
21) e sem os lotes para demanda adicional, o Magazine Luiza ainda estará mais valorizado que 
as demais. 
 
A empresa deve chegar à bolsa avaliada entre R$ 2,9 bilhões e R$ 4,1 bilhões, dependendo da 
quantidade de papéis e do preço. Em 2010, a companhia lucrou R$ 68,8 milhões. Assim, o 
valor proposto aos investidores para o negócio pode ficar entre 42,7 vezes e 59,2 vezes o 
ganho de 2010. 
 
No Pão de Açúcar, cuja capitalização é de R$ 17,3 bilhões, essa relação é de 24 vezes. Na 
Lojas Americanas, o indicador é de 30 vezes, já que tem valor de mercado de R$ 9,3 bilhões e 
o lucro líquido em 2010 foi de R$ 309,6 milhões. 
 
Mas não é só no varejo que Luiza Trajano tem atuado como garota-propaganda. Os gestores 
dos grandes fundos que se encontraram com ela também se impressionaram positivamente 
pela confiança transmitida e pelo conhecimento do negócio.  
 
No prospecto do Magazine Luiza, não há nenhum item específico abrindo os gastos com o 
esforço de publicidade. No caso do BB e da Petrobras, havia essa linha - R$ 5 milhões e R$ 
14,7 milhões, respectivamente. Os custos e despesas totais do Magazine na oferta são 



estimados em R$ 50,8 milhões. Possivelmente a publicidade está lançada na linha de outros 
serviços, que inclui as apresentações a investidores e soma R$ 5 milhões.  
 
O valor total é superior ao de ofertas recentes, como T4F e Sonae Sierra, ambas com cerca de 
R$ 26 milhões cada uma. No entanto, a comparação fica prejudicada porque normalmente as 
comissões dos estruturadores são calculadas em função do valor de cada oferta.  
 
As condições oferecidas aos investidores, apesar de já colocarem a varejista no topo do setor, 
ainda são inferiores ao que a companhia pretendia quando fez as sondagens iniciais no 
mercado. A ideia era que a rede chegasse à bolsa avaliada em quase R$ 4 bilhões, no mínimo 
e não no máximo. 
 
Os investidores têm consciência de que o negócio estaria um pouco "salgado", como disse um 
gestor de fundos. Porém, a perspectiva de crescimento é o chamariz para a aplicação. A 
companhia saiu de 444 lojas ao fim de 2008 para 604 em dezembro. O grande ponto de 
atenção são os esforços do governo para conter o crédito e o consumo e, com isso, segurar a 
inflação.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 20 abr. 2011, Eu & Investimentos, p. D7. 


