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frente de uma das maiores redes de varejo do país, o Magazine Luiza, que fa-
turou R$ 7,6 bilhões no ano passado com vendas de eletrodomésticos e ele-
trônicos, e opera 730 lojas, Luiza Helena Trajano Rodrigues, de 62 anos, é tam-
bém uma militante em defesa das pequenas e médias empresas. Palestrante 
reverenciada e conselheira de organizações que estimulam o empreende-
dorismo no país, como a Endeavor, costuma receber novatos na atividade 

em seu escritório de portas abertas e vidros transparentes na zona norte de São Paulo. "São 
as pequenas e médias empresas que seguram o emprego no Brasil e em todo o mundo", diz 
dona Luiza. Inquieta por natureza, ela vê na acomodação um sintoma de envelhecimento — 
de pessoas e empresas — e faz uma observação curiosa: "Pense nessas pessoas com hábitos 
metódicos que fazem tudo certinho e de modo repetitivo dia após dia. Tanto que, quando um 
dia mudam a rotina, esquecem o filho no carro". Neste depoimento exclusivo a Pequenas 
Empresas & Grandes Negócios, Luiza Helena reflete sobre economia, negócios e vida. 
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PARA NOVOS EMPREENDEDORES 
Primeiro, precisam acreditar muito no negócio. Para 
que uma empresa dê certo deve estar sempre em mu-
dança. Muitas vezes, o empreendedor não muda o ci-
clo da empresa, ou porque tudo está indo muito bem 
ou porque tem dificuldades que não quer enfrentar. 
É como ter um filho. Primeiro há euforia, mas os três 
ou quatro primeiros anos não são fáceis. O negócio co-
meça a florescer após cinco anos. Exige muita dedi-
cação, perseverança e cuidado com o fluxo de caixa, 
que pode quebrar facilmente uma empresa. É preci-
so não confundir o fluxo de caixa com o lucro pa-
ra manter o negócio em movimento." 

NEGOCIAR NO OLHO A OLHO 
Além do crescimento orgânico, desde 1991 o Magazine 
Luiza incorporou 13 redes e opera atualmente 730 lo-
jas e nove centros de distribuição em 16 estados. Sua 
mais recente aquisição foram 121 lojas do Baú, que 
pertenciam ao Grupo Silvio Santos. Nesse movimen-
to, Luiza Helena se tornou uma especialista: no ramo 
de aquisições, segundo ela, o fator humano é decisi-
vo para uma negociação bem-sucedida. 
Aprendi com minha tia [Luiza Trajano Donato, fundado-
ra do Magazine] a tratar com respeito quem está ven-
dendo seu negócio. Ele faz isso, em 99% dos casos, não 
para ter dinheiro, mas porque não havia sucessor ou 
não dava para continuar pequeno e a empresa não te-
ve fôlego para crescer mais. Perguntamos: 'Você pen-
sou bem a respeito?' Não se trata de fazer com que seja 
um grande negócio financeiro. Foi assim, por exemplo, 
com a compra das redes Maia, no Nordeste, e Arno, 
no Rio Grande do Sul, que tinham acabado de com-
pletar 50 anos no núcleo de uma família. Ainda acre-
dito na transparência e na criação de vínculos. Sem 
transparência, a pessoa não acredita em você. 
Com vínculos, olho no olho, é empreendedor falando 
com empreendedor. Isso ajuda muito. Quando entra-
mos na Bolsa [em maio do ano passado], telefonei pa-
ra os donos das seis principais redes que compramos. 
Foi graças ao trabalho deles que conseguimos. Outra 
postura é não achar que você sabe mais só porque es-
tá comprando. Eles têm uma história na região, têm 
muito a ensinar." 

A CULTURA VIVA 
Toda empresa que faz de aquisições seu motor de cres-
cimento enfrenta o desafio de manter vivos os traços 
fundamentais de sua cultura. Com mais de 23 mil fun-
cionários, a maioria procedente de redes incorporadas, 
o Magazine Luiza foi testado nesta prática. 
Isso a gente faz muito bem. Primeiro, temos uma 
cultura de que todos gostam, com transparência 
e comunicação. Estamos há 14 anos nas listas das 
melhores empresas para trabalhar. Quando os fun-
cionários sabem que a empresa está sendo vendida, 
ficam inseguros, naturalmente, mas preferem que 
seja para o Magazine, pelas práticas de relaciona-
mento que mantemos há anos com as equipes. Al-

guns funcionários não se adaptam e vão embora, 
mas a maioria é aproveitada. Em todas as áreas te-
mos pessoas que vieram dessas empresas compra-
das e ocupam hoje postos-chave." 

COMO PRATICAR A MERITOCRACIA 
No Magazine Luiza, a avaliação individual considera os 
esforços feitos pelo funcionários em prol da equipe. 
Não acredito na premiação exclusivamente individual. 
De que adianta um funcionário ir muito bem, se 
sua loja não vai bem? Ela deve estar vinculada ao 
desempenho da companhia como um todo e a cada 
loja. Por isso, estabelecemos três tipos de remunera-
ção. Acredito na corrente: a pessoa vai bem, mas tem 
de ensinar o que sabe para os colegas. Criamos um 
programa de autodesenvolvimento. Você não preci-
sa de alguém para te promover. É para não ficar es-
se negócio de 'meu chefe não deixou'. Você se inscre-
ve no programa e diz: 'Quero crescer na companhia'. 
Depois de se cadastrar no site, seu desempenho indi-
vidual e seu relacionamento passam a ser avaliados. 
Você é submetido a treinamento e começa seu plano 
de carreira. Os treinamentos são constantes. Pelo me-
nos duas ou três vezes ao ano trazemos os líderes para 
a sede, em São Paulo. Agora mesmo recebemos aqui 
350 gestores administrativos. Quanto às premiações, 
damos tudo o que envolve educação, como viagens, 
para que conheça outras realidades. Nossos vendedo-
res, que ganham comissão sobre o lucro e um prêmio 
sobre as vendas, já foram para a Disney e assistiram à 
Copa do Mundo na Alemanha, por exemplo." 

NA LINHA DE FRENTE 
Faz parte das minhas responsabilidades o serviço de 
atendimento ao cliente e a parte ligada à cultura da 
empresa. Fico sabendo de tudo o que ocorre em re-
lação à qualidade. O cliente me envia um e-mail: 'Vo-
cê me chamou para ser feliz [slogan da companhia], 
mas estou mal servido'. Aí tomo conhecimento dos 
problemas. Há três auditores que trabalham direta-
mente comigo. 'Mande alguém para a loja x, porque 
está ocorrendo falta de ética.' A equipe também aju-
da a construir a cultura. A coisa mais interessante é 
o respeito do consumidor quando você mantém uma 
linha direta. O cliente só me manda um e-mail quan-
do não consegue em outro canal. O funcionário nunca 
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pede aumento de salário, só me envia uma mensagem 
quando há algo atropelando a qualidade ou a cultura, 
ou quando o relacionamento na loja não vai bem..." 

PARADO, SÓ POSTE 
Sou naturalmente inquieta. Eu celebro hoje e já es-
tou pensando no amanhã. As pessoas envelhe-
cem quando se acomodam. A acomodação ocor-
re quando você não vê o novo ou quando não sai da 
caixa, fazendo sempre a mesma coisa certinha to-
do dia. 0 [jornalista] Gilberto Dimenstein diz algo in-
teressante: 'A sorte só aparece para quem está em 
movimento'. O empreendedor é uma pessoa que 
está sempre querendo ou buscando alguma coisa. 
Quando uma empresa cresce, como nós crescemos, 
não tem jeito de ficar acomodado, porque há muitas 
oportunidades para as pessoas crescerem junto." 

OS MEANDROS DA SUCESSÃO FAMILIAR 
Sempre fui a favor da empresa familiar, mesmo 
quando ela não estava na moda. O importante é se 
profissionalizar. Somos uma família pequena e sem-
pre tivemos em mente que a instituição deve estar em 
primeiro lugar. Nunca tiramos dinheiro da empresa 
se não estivesse bem. Aprendemos a respeitar o que 
no interior chamamos de 'galinha dos ovos de ouro'. 
Por tudo isso, nunca tivemos medo da profissionali-
zação e também nunca quisemos sair totalmente do 
comando, diferentemente de outras empresas fami-
liares. Em 1991, a família foi para a holding e eu para 
a superintendência. Meus tios sempre tiveram preo-
cupação em relação à continuidade da empresa. Eles 
presidem o conselho de administração e desde aquela 
época a empresa teve acordo de governança, para que 
não desse problema. Não só meu filho Frederico, como 
meus sobrinhos Fabricio e Franco [também acionis-

tas], na faixa de 28 e 35 anos, que estão aqui, começa-
ram de baixo. Frederico e Fabricio estão preparados 
para assumir [o comando]. Mas eles nem querem is-
so agora. Mais importante: conhecem bem o negócio, 
são trabalhadores, inteligentes, responsáveis, e têm 
a cultura da companhia, de respeito aos seus execu-
tivos, como o CEO Marcelo Silva. Foram educados 
para isso. Com meu filho até foi mais difícil: ser ho-
mem e ter a mãe [como chefe] em um mercado mui-
to masculino. Com esforço, estudo e trabalho, está 
colocando a marca dele na companhia." 

0 QUE ME DÁ ALEGRIA... 
... é perceber que a empresa continua com sua cultu-
ra e seu DNA, apesar de ter mudado para São Paulo. 
Conseguir crescer e não perder sua identidade, 
seu jeito de ser, alma, seja lá como se chama, é 
um desafio diário. São mais de 23 mil empregos que 
criamos, acrescentando 2.500 pessoas por ano, sen-
do uma das melhores empresas para trabalhar. Me 
dá muito prazer saber que isso se tornou possível. O 
que eu escutava era: quando crescer vai perder sua 
identidade, quando for para São Paulo, você vai ver 
como tudo vai mudar. A sede é mais bonita, mas da 
mesma forma as portas estão abertas, as salas dos di-
retores são transparentes. A cultura que implemen-
tamos a partir de 1991 continua na íntegra." 

SOBRE LIDERANÇA CARISMÁTICA 
Tempos atrás, um estudo da Harvard Business School 
observou que o sucesso do Magazine Luiza está vin-
culado ao estilo de liderança de Luiza Helena, lastrea-
do na simplicidade e no seu carisma. O que ela pen-
sa disso, e como vê o futuro da rede? 
Minha tia, que foi vendedora por muitos anos, era tam-
bém muito forte em Franca. Eu era pequenina, ficava 
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Inicio de negociação das ações do Magazine Luiza no Novo Mercado 

ao lado dela, e via que as pessoas só queriam comprar 
dela. É claro que, por fazer palestras, brigar por muitas 
causas no Brasil, ter facilidade de comunicação e uma 
liderança sensível num setor de poucas mulheres, eu 
fiquei mais em evidência do que o normal. Enquanto 
eu estiver por aqui, as pessoas terão confiança na mi-
nha imagem, mas amanhã essa confiança será trans-
ferida. Importante é que a transparência e a simplici-
dade já estão nos ossos da companhia. E não apenas 
na Luiza Helena. Visite nossas mais de 700 lojas e você 
verá a mesma postura em nossos gerentes." 

UMA TRAGÉDIA PESSOAL 
Em novembro de 2009, Luiza Helena sofreu um gol-
pe repentino. Perdeu o marido, Erasmo Fernandes 
Rodrigues. Qual a repercussão da morte dele na vi-
da da empresária? 
Sempre tive preocupação de não esperar uma tragé-
dia na vida para mudar meus valores. Nunca gostei 
dessa frase 'eu era feliz e não sabia'. Sempre valorizei 
o relacionamento, as pequenas coisas. Neste sentido, 
nada mudou. O que mudou é que a partir de certa ida-
de, quando os filhos já estão fora de casa, você tem 
uma relação com o companheiro, que além de tudo 
é também um amigo. Por mais sucesso, fama e ami-
gos que você tenha, há uma solidão natural. Então o 
que foi muito difícil para mim foi essa adaptação de 
estar sozinha nos momentos em que eu não estava. 
Mas não mudei meus valores. Isso aconteceu quan-
do perdi minha mãe muito cedo, e eu era filha única, 
muito ligada a ela." 

MULHERES NO MUNDO DO TRABALHO 
Existe uma premissa de que as mulheres não são 
unidas. Nada disso. Você não imagina o que recebo 
de torcida. E impressionante como vibram e aplau-
dem. Há uma grande união entre as empreendedo-
ras. Agora, deveria haver mais mulheres no topo das 
empresas. Recentemente me perguntaram se deve-

ria haver cota para mulheres também no conselho 
de administração. Não digo que sou a favor de cota, 
mas sem dúvida a presença de mulheres equilibra-
ria os conselhos, que hoje são muito masculinos. No 
Lidem (Grupo de Mulheres Líderes Empresariais) 
buscamos entender uma diferença. A mulher ope-
rária, que sai para trabalhar às 4 horas da madru-
gada, e responde por 70% da renda, precisa de um 
olhar diferente da executiva que tem motorista e 
filhos estudando em escolas particulares. Por isso, 
há mais de 15 anos, concedemos no Magazine um 
cheque-mãe para ajudar quem tem filhos de até 10 
anos de idade. Não existe disparidade salarial en-
tre homens e mulheres que ocupam a mesma fun-
ção em nossa empresa. Esta é uma realidade dis-
tante para nós. O mais difícil foi fazer a mulher ter 
plano de carreira. Para se tornar gerente de loja, a 
vendedora precisa passar pelo estágio de gerente 
em treinamento. Muitas tiveram de ser transferi-
das para outras cidades. Fizemos um plano de 
apoio aos maridos. Hoje, 30% dos gerentes de 
loja são mulheres. Muitas mudaram de cidade e 
os maridos foram atrás." 

OS RUMOS DA ECONOMIA 
Não tem jeito de a crise global não interferir na econo-
mia, mas estamos tendo gripe enquanto eles [os países 
desenvolvidos] estão na UTI. 0 Brasil tem um bônus 
demográfico maravilhoso, 10% de crescimento da clas-
se média, 104 milhões de pessoas que entraram para o 
consumo e só 7% desse pessoal tem TV de tela plana. 
Com o programa Minha Casa, Minha Vida tem mais 
casas saindo. Estamos no lugar certo, na hora certa. 
Costumo dizer para empreendedores que estão co-
meçando e até para funcionários: vocês estão fazen-
do carreira em um momento muito diferente do que 
era há 20 anos, quando convivíamos com mudança de 
moeda, recessão e inflação elevada. Acabo de chegar 
do Japão, onde participei de uma apresentação pro-
movida pela embaixada brasileira. Sua população es-
tá muito envelhecida, e não há lugar para crescimen-
to. Nosso país tem terra, uma cultura diversificada e 
um contingente de jovens de 25 a 35 anos ingressan-
do no mercado e que gostam de comprar." 
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OS RISCOS DO PARCELAMENTO 
A inadimplência é uma preocupação diária que to-
dos devem ter. Eu mesma fico com uma mão na 
venda e outra no recebimento. Costumo dizer que 
é igual cupim, que come, e quando vai ver o móvel 
não existe mais. Mas a população, principalmente 
os mais simples, não gosta de ter seu nome na Se-
rasa e perder o crédito. No nosso caso, o prazo mé-
dio de crédito é de oito meses. Há endividamento, 
mas nada alarmante. Segundo os números que o 
próprio Banco Central revela, trata-se de um endi-
vidamento natural de uma população que não tinha 
nada. O crédito é a mola mestra de uma econo-
mia emergente que começa a crescer." 

O QUE O ESTADO DEVE FAZER 
O acesso ao crédito, ainda que haja muito dinheiro nos 
bancos, é um desafio devido ao temor da inadimplên-
cia. Um fator positivo é a diversidade da economia. 
Há desde empreendedores que produzem artesana-
to até os de indústria. O programa do Simples ajudou, 
mas estabelece um limite de faturamento, a partir do 
qual provoca morte súbita. É preciso abrir outra em-
presa, com outro nome. Nossa luta, no IDV [Institu-
to para o Desenvolvimento do Varejo], é para que haja 
um aumento gradativo de imposto. Quando o institu-
to começou, há oito anos, perseguia a formalidade no 

varejo, e isso melhorou. Já a reforma trabalhista é al-
go que tem de sair do papel. O varejo agora trabalha 
muito com part-time [contratação por período], e não 
podemos ter aposentados. A lei que regulamenta os 
temporários é muito burocrática, diferentemente das 
similares em outros países. Isso se resolverá com a 
evolução da economia. O número de desempregados 
caiu pela metade. Ingressaram no mercado mais de 
40 milhões de famílias que estavam fora da economia 
e há mais 15 milhões da classe D. O Magazine Lui-
za sempre visou as classes B e C, e agora, com 
a internet, pegamos também a classe A. Nossa 
sede não fica na Faria Lima [avenida na zona oeste 
paulistana, que concentra escritórios de luxo]. Está em 
Santana, uma região que tem a nossa cara." 
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Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: Pequenas Empresas & Grandes Negócios, São Paulo, n. 282, p. 34-39, jul. 2012.




