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manter antenado. 
A integração entre as operações física e 

digital é uma das mais fortes convicções 
de Trajano, que sempre defendeu a ideia de 
manter tudo em sinergia. "Um dos nossos 
diferenciais é ter acreditado no poder da 
operação verdadeiramente multicanal, com 
todos os canais de vendas sob a mesma mar
ca, mantendo o mesmo respeito ao cliente e 
a mesma cultura de atendimento", explica. 

Tal estratégia pode até ser considerada sim
ples, o que não foi adotada desde o início por 
alguns dos varejistas mais fortes do merca
do. Pão de A ç ú c a r e Lojas Americanas, por 
exemplo, preferiram apostar em estruturas 
independentes para as vendas online crian
do, respectivamente, os sites Amelia.com e 
Americanas.com. Somente depois de regis
trar prejuízos nessas operações é que os con
correntes mudaram de estratégias. 

Site turbinado 
Lançado em 2000, o site de e-commerce do 
Magazine Luiza não demorou para decolar, 
atingindo, já em 2002, a posição de maior loja 
da empresa. "Hoje, é tão representativo que o 
faturamento equivale, em termos de vendas, 
ao de todas as lojas do Estado de São Paulo so
madas", compara Trajano. Em 2011, segundo 
dados do balanço da companhia, as vendas 
pela internet cresceram 44,4%, totalizando R$ 
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821,1 milhões. Nesse mesmo período, a receita 
bruta consolidada do Magazine Luiza foi de R$ 
7,6 bilhões, um crescimento de 33,5% em rela
ção ao ano anterior. 

0 sucesso do varejo eletrônico é atribuído, 
em parte, à preocupação do Magazine Luiza 
em replicar no ambiente digital o padrão de 
atendimento das lojas físicas, considerado um 
diferencial da rede, que, há anos, se m a n t é m 
no ranking das dez melhores empresas para 
se trabalhar no Brasil. "Nosso grande desafio, 
quando montamos o site, foi levar toda essa 
cultura, a alma do nosso negócio, para um 
ambiente mais frio e impessoal. Daí a ideia de 
criar a vendedora virtual Lu, para ter esse traço 
de humanidade", conta Trajano. 

Mas a Lu de hoje é diferente de anos atrás. 
Em 2002, quando a personagem foi criada, ela 
recebeu o nome de Tia Luiza, em homenagem 
à fundadora do grupo, que, segundo Trajano, 
não gostou muito da caricatura. Mesmo assim, 
durante sete anos a Tia Luiza cumpriu bem o 
papel de estreitar o relacionamento com os 
clientes do Magazine Luiza no ambiente digi
tal. Foi somente na reformulação feita no site, 
em 2009, que a vendedora virtual ganhou vi
sual mais moderno e foi rebatizada de Lu. Na 
ocasião, o site de e-commerce t a m b é m obteve 
novos conteúdos informativos sobre os produ
tos comercializados, incluindo vídeos e pod-
casts. Hoje, a Lu também possui um blog e é ela 
quem interage com os consumidores, em nome 
da companhia, pelo Facebook, pelo Twitter e 
por e-mail. 

Por trás dessa aparente informalidade, se 
esconde um trabalho levado a sério pelo Maga
zine Luiza: a produção de conteúdos indepen
dentes, inclusive de produtos que não estão à 
venda na rede. A grande sacada é, ao mesmo 
tempo que os conteúdos ajudam a melhorar o 
processo de decisão de compra dos clientes, 
eles também aumentam a relevância do site em 
buscas feitas no Google, por exemplo. "Come
çamos esse trabalho antevendo a importância 
de estarmos bem classificados em uma busca. 
Agora, temos boa parte do nosso fluxo de bus
ca orgânica em função da qualidade do nosso 
conteúdo", explica Trajano. 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



Lojas Virtuais 
Outra grande aposta antiga do Magazine Lui
za são as Lojas Virtuais, antes chamadas de 
Lojas Eletrônicas. Criadas em 1992, bem an
tes do site de e-commerce, essas lojas vendem 
produtos por meio de terminais m u l t i m í d i a , 
com vendedores no local orientando os clien
tes, mas sem a necessidade de produtos em 
exposição ou estoque. O modelo de vendas, 
considerado o primeiro conceito de comér
cio eletrônico do Brasil, ainda é, atualmente, 
analisado como case na Universidade Har-
vard, nos Estados Unidos. 

E não é para menos. As Lojas Virtuais são 
instalações de metragem baixa, com 250 me-
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tros quadrados, em média, mas com a venda 
por metro quadrado que é o dobro da que 
acontece em uma loja convencional. Claro que 
esse conceito funciona muito bem em cidades 
pequenas, com menos de 50 mil habitantes, 
onde não vale o investimento de uma loja fí
sica. Hoje essas unidades t a m b é m funcionam 
como centros de c o n v i v ê n c i a para as comu
nidades em que estão instaladas, oferecendo 
cursos presenciais, e até via satélite, de ativi
dades relacionadas aos produtos que a rede 
comercializa, a c u l i n á r i a e a fotografia, por 
exemplo. Ao todo são cem Lojas Virtuais es
palhadas pelos Estados de Minas Gerais, Pa
raná e São Paulo, que, juntas com as vendas 
realizadas pela internet, representam quase 
15% do faturamento da empresa. 

Mas será que esse modelo não está fadado a 
desaparecer com a disseminação do uso da in
ternet no País? Para Trajano, essa hipótese ainda 
vai demorar alguns bons anos para acontecer. 
Na opinião dele, existem, claramente, diferen
tes perfis de pessoas, um dos quais é de quem 
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não gosta de comprar pela internet e nunca vai 
fazer assim, seja por falta de familiaridade com 
a tecnologia, seja por não se sentir seguro com a 
transação. Ele também cita a questão da dificul
dade ao crédito de boa parte dos brasileiros. "Os 
clientes atendidos pelas Lojas Virtuais ainda 
não conseguem comprar à vista. E, como o pro
cesso de aprovação de crédito é muito incipiente 
pela internet, a presença física do comprador 
acaba sendo necessária", explica. A l é m disso, 
há um terceiro item, mais subjetivo: a preferên
cia pelo atendimento pessoal. "E, por esse fator, 
o nosso modelo de loja virtual não quer dizer 
autosserviço, mas, sim, venda assistida", diz 
Trajano, antecipando que, para este ano, uma 
das metas, é, justamente, expandir esse con
ceito para outros Estados, principalmente para 
cidades menores do Nordeste do País, com foco 
no público das classes C e D. 

Na outra ponta da pirâmide, os consumido
res das classes A, B e C+ que já se utilizam de 
smartphones e tablets são o alvo da platafor
ma de m-commerce do Magazine Luiza. Base-

ado em um Web Application - software que 
roda diretamente dentro de um browser, sem 
utilizar o sistema operacional -, o projeto foi 
finalizado no começo de dezembro de 2011. 
Os resultados superaram as expectativas, já 
que, em apenas um mês, a participação do m-
-commerce na receita geral do site do Magazine 
Luiza cresceu 67%. T a m b é m , o ticket médio 
dos clientes que usaram o m-commerce foi 
33% maior que o de quem comprou pelo site de 
comércio eletrônico. 

Hoje, a plataforma de m-commerce é exata
mente a mesma para usuários de smartphones 
e tablets, mas, está previsto para maio, o lan
çamento de uma versão específica de visuali
zação em tablets, levando em consideração as 
características de tamanho de tela e navegação 
desse tipo de dispositivo móvel . Segundo Tra
jano, o p r ó x i m o passo é levar todos os diferen
ciais do site para a versão mobile, inclusive a 
Lu, tornando, assim, esse ambiente mais inte
rativo e social. 

Tudo pelo social 
0 rápido crescimento da rede social Orkut no 

Brasil, anos atrás, despertou em Trajano o de
sejo de explorar algo que pudesse aliar esse 
fenômeno com o sucesso do modelo de vendas 
diretas de empresas nacionais iguais à Natura. 
Aos poucos, a ideia foi amadurecendo e, depois 
de várias pesquisas, se resolveu tomar a deci
são de criar uma plataforma em que as pessoas 
pudessem usar as redes sociais para vender os 
produtos do Magazine Luiza aos familiares e 
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aos amigos. Surgia, assim, o Magazine Você. 
Lançado em agosto de 2011, apenas para 

parentes de funcionários da rede varejista, o 
Magazine Você foi aberto para o público em ge
ral em março deste ano. E, em duas semanas, 
foram criadas 20 mil lojas, o dobro da meta 
estipulada para todo o ano de 2012. Assim, os 
esforços agora estão concentrados em imple
mentar melhorias e novas funcionalidades na 
ferramenta, é o caso da minifábrica de e-mail 
marketing, para que os divulgadores - como 
são chamados os donos das lojas criadas no 
Magazine Você - possam disparar comunica
dos e promoções à sua base de clientes. Por 
enquanto o Magazine Você fica disponível ape
nas no Facebook e no Orkut, mas, pronto, para 
entrar no Google+ assim que for liberado o API 
para desenvolvimento. 

Para desenvolver esse projeto, o Magazine 
Luiza contou com a ajuda da Sodet, uma spin-
off do C.E.S.A.R. - Centro de Estudos Avan
çados do Recife-, idealizada por um grupo de 
empreendedores das áreas de tecnologia, in
ternet e design. "Até colocar o Magazine Você 

no ar foram seis meses de trabalho em parceria 
com a equipe do Magazine Luiza, envolvendo 
definição de estratégias, pesquisas, testes, mo
delos de comissionamento, detalhes jurídicos 
e conversas com os players", conta Fernando 
Teco Sodré, CEO da Sodet, que, hoje, também 
é responsável por toda a comunicação digital 
do Magazine Luiza. A rede varejista oferece, 
ainda, entre os parceiros, a Possible, que cuida 
do posicionamento da marca no mundo pon-
tocom, a agência Ogilvy, com o braço online, e 
o Grupo.Mobi, que participa de projetos envol
vendo o ambiente mobile. 

Para 2012, o grande foco da operação digital 
do Magazine Luiza será o social commerce. E 
não só no que diz respeito ao Magazine Você. 
Apesar de não entrar em detalhes sobre os 
atuais projetos, Trajano afirma que o site e as 
plataformas móveis irão convergir para o mes
mo ponto. "As próximas novidades serão nessa 
toada, de tornar o site mais social e o comércio 
mais colaborativo. A nossa visão é ser a grande 
opção de comércio no mercado brasileiro", sa
lienta. É aguardar para conferir. 
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Text Box
Fonte: Proxxima, São Paulo, n. 39, p. 34-42, maio 2012.




