
Agora todos podem criar uma lo-
ja do Magazine Luiza nas redes.
Até a Luiza, que voltou do Cana-
dá há pouco mais de uma sema-
na. A estudante, de 17 anos, apa-
receu na entrevista coletiva em
São Paulo acompanhada pelos
pais e será a garota-propaganda
do Magazine Você.

A meta de Luiza Rabello com
sua loja no Facebook é “brincar,
divulgar e vender muito”, diz a

filha do jornalista paraibano Ge-
rardo Rabello. O objetivo, se-
gundo Frederico Trajano, dire-
tor de marketing e vendas do

Magazine Luiza, é dar visibilida-
de aproveitando a similaridade
dos nomes e o efeito da estudan-
te nas redes sociais.

Luiza Rabello divulgou on-
tem no Youtube um vídeo em
que apresenta a sua própria loja
no Magazine Você, que leva o
nome LuízanoCanadá.

Segundo Gerardo Rabello, a es-
tudante já fechou contratos com
a Gol, para atuar em redes so-
ciais, e com uma rede paraense
que está entrando na Paraíba.
“Em breve, ela deve ainda estre-
lar outras campanhas e pode se es-
tender para televisão”. ■ T.M.

Frederico Trajano, herdeiro da
rede varejista Magazine Luiza,
está determinado a ampliar as
vendas eletrônicas no país e
quer abrir 10 mil lojas nas re-
des sociais até o final deste
ano. Para isso, o filho de Luiza
Trajano e diretor de marketing
e vendas da companhia anun-
ciou ontem a ampliação da pla-
taforma de vendas da empresa
no Facebook e Orkut.

A iniciativa, batizada de “Ma-
gazine Você”, foi criada há qua-
tro meses para familiares de fun-
cionários e hoje conta com mais
de mil lojas, sendo 708 no Face-
book e 450 no Orkut. As comis-
sões variam de 2,5% a 4,5%,
sendo que os novos “lojistas”
poderão escolher até 60 produ-
tos para vender.

“Nosso objetivo com o novo
canal é que as pessoas sejam cura-
doras e vendam produtos que
elas conheçam”, afirma. O exe-
cutivo alia a expansão ao poten-
cial de mercado do Brasil para
vendas diretas, comércio pela in-
ternet e intenso uso de redes so-
ciais. “Em 2010, as vendas dire-
tas movimentaram R$ 26 bilhões
no país, o que coloca o Brasil co-
mo o quarto maior mercado nes-
se modelo de negócios, com 2,7
milhões de revendedores”, diz.

Nas duas redes sociais, os di-
vulgadores poderão montar gra-
tuitamente suas lojas e incluir
comentários sobre os produtos
e compartilhar as ofertas a seus
amigos. Ao efetuar a compra, o
usuário será transferido para o
site do Magazine Luiza, onde a
aquisição será concluída.

Clique a clique

Para Trajano, o social commer-
ce é como as vendas porta a
porta, como Avon e Natura.
Em 2010, as vendas diretas re-
gistraram um faturamento de
US$ 132 bilhões. “O boca a bo-
ca é a melhor propaganda que
existe. E as redes sociais são po-

tenciais para recomendar e co-
mentar algum produto”, diz
Frederico Trajano. A taxa de
conversão desse modelo de
vendas é 50% maior do que no
site, afirma o executivo.

Resultados

No penúltimo trimestre de 2011,
o Magazine Luiza registrou ven-
das on-line de R$ 214,4 mi-
lhões, crescimento de 48% refe-
rente ao mesmo período de
2010. A companhia fechou o tri-
mestre com um faturamento
bruto de R$ 1,8 bilhão, cresci-
mento de 33,8% em relação ao
mesmo período de 2010. ■

Thais Moreira

tmoreira@brasileconomico.com.br
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Demanda enfraquecida de carros na
Europa faz SKF rever projeções mundiais

PETRÓLEO

Petrobras busca petróleo em Portugal e
pretendeperfurar poço no próximo ano

João Paulo Dias/Diário Econômico

Luíza, do Canadá, é a garota-propaganda
A estudante que se tornou
celebridade há duas
semanas virou embaixadora
da marca Magazine Você

Murillo Constantino

Divulgação

Magazine Luiza vai
para redes sociais

O diretor-geral da Petrobras em Portugal, José Freitas, disse que a

empresa acredita na existência de petróleo em Portugal. “Estamos

usando técnicas mais modernas e temos profissionais experientes.

É preciso esperar o tempo passar”, disse o executivo. José Freitas

disse que se realmente houver hidrocarbonetos na costa portuguesa,

a Petrobras estaria preparada para perfurar um poço em 2013.

A SKF, maior fabricante mundial de rolamentos, previu poucas

mudanças na demanda mundial no primeiro trimestre. Os negócios

da fabricante nos três primeiros meses do ano provavelmente serão

“ligeiramente inferiores” na Europa e no mundo deverão ficar estáveis.

A SKF começou a reduzir a produção no final do terceiro trimestre.

Ela fornece rolamentos para guindastes de construção e veículos.

O Magazine Luiza tem
731 lojas, incluindo
as Lojas do Baú,
adquiridas no ano
passado, e as Lojas
Maia, compradas
em 2010. São 106
unidades virtuais
e 571 lojas de rua

Varejista quer ter 10 mil estabelecimentos para usuários

EMPRESAS

Luiza divulgou ontem
um vídeo em que
apresenta a sua loja,
com o nome
LuízanoCanadá

Trajano:

integração

de lojas

físicase

virtuais

Luizaé

garota-

propaganda

doprograma

PROGRAMA MAGAZINE VOCÊ

Os interessados devem 
se inscrever no site
da companhia

11 22 33 44

Fonte: empresa

Os perfis aprovados
do Orkut e Facebook 
passam a funcionar 
como “loja virtual” 

Os donos das “lojas 
virtuais” devem divulgar 
as ofertas para sua rede 
de contatos

As comissões variam de 

2,5% a 4,5% 
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 27, 28 e 29 jan. 2012, Primeiro Caderno, p. 22.




