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É possível sonhar em transfor-
mar um pequeno negócio em
grande empresa e, de quebra,
ter qualidade de vida. É nisso
que acredita Sebastião Rosa,
fundador da Imaginarium – a
maior rede de lojas de funde-
sign do País.

Atualmente, Rosa integra o
conselho administrativo da em-
presa e, durante o Encontro
PME, ele pretende contar um
pouco de sua história. E a traje-
tória do empresário é pra lá de
curiosa: Rosa era médico e deci-
diu largar a profissão e mudar-
se para Santa Catarina com a fa-
mília. Na época, ele e a esposa
(falecida há dois anos e meio)
criaram a Imaginarium. Ambos
estavam motivados pela paixão
de empreender.

O dinheiro, segundo Sebas-
tião Rosa, não era o principal –
essa atitude diante da vida foi
importante para o desenvolvi-
mento da empresa, que come-
çou suas atividades em um dos
períodos mais difíceis do País.
O cenário econômico da época
(anos 1990) era dos mais desani-
madores. “Sobrevivemos a um
ambiente econômico difícil e is-
so foi uma grande escola”, afir-
ma Sebastião Rosa.

Início. Sebastião Rosa formou-
se médico no Rio de Janeiro,
profissão que exerceu por apro-
ximadamente 20 anos. Aos 38
anos, entretanto, decidiu que
mudaria de ramo. Rosa conta
que sua motivação era encon-
trar algo que lhe trouxesse mais
qualidade de vida. Quatro anos
mais tarde ele concretizou esse
desejo e mudou-se de Teresópo-
lis (RJ) para Florianópolis, on-
de abriu a primeira loja da Imagi-
narium – na época, ele vendia
objetos de decoração e o espaço
também era floricultura e café.

A segunda unidade foi inaugu-
rada no shopping da cidade já
com o conceito de oferecer ape-
nas objetos de decoração – dali
para frente a empresa cresceria
pelo modelo de franquias. No
ano passado, o grupo faturou
R$ 145 milhões, crescimento de
23% em relação ao ano anterior.

A marca possui atualmente
133 operações no Brasil. São 113
lojas, 20 quiosques e 600 pon-
tos multimarcas. Hoje em dia, a
Imaginarium se consolida no
mercado como gestora de mar-
cas e até como ‘criadora’ de
ideias e produtos. Por isso, o ne-
gócio se esforça para antecipar

conceitos e tendências no setor
em que atua – produtos para ca-
sa, aparelhos eletrônicos, entre
outros. A criação dos itens ven-
didos pela rede é da própria Ima-
ginarium, mas a fabricação é ter-
ceirizada. A empresa conta com
80 fornecedores no Brasil e 120
na China. Para garantir essa po-

sição de destaque entre os con-
correntes, todos os conceitos
criativos da marca surgem em
um espaço multifuncional, are-
jado e moderno, na Lagoa da
Conceição, em Florianópolis.
Foi lá onde o sonho de Sebas-
tião Rosa começou. E é lá que
ele deve ficar.

mil funcionários ajudam a
administrar todos os dias o
Magazine Luiza, uma das
principais empresas do
varejo brasileiro e que
registrou receita bruta
de R$ 9,1 bilhões durante
o ano passado.

lojas da marca de Florianópolis
funcionam em todo o País.
A Imaginarium ainda tem
quiosques e está presente
em espaços multimarca.

foi o faturamento da rede em
2012, crescimento de 23%
em relação ao ano anterior.
A empresa optou por crescer
por meio de franquias.
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Dá para aliar qualidade de vida
com a rotina de empreendedor

Transforme o seu sonho em empresa
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R$ 145 mi
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Opção. Sebastião Rosa trocou a carreira de médico pelo empreendedorismo no Sul do País

Para Luiza Trajano,
todos podem começar
um pequeno negócio, só
não se deve ter medo de
errar durante o caminho

Ensinamento. Para executiva, o empreendedor deve simplificar processos para facilitar as transformações da empresa

A nossa atenção à sua empresa é maior.

(11) 3004-1000

Conheça as soluções da Amil. Só o maior plano de saúde do país faz mais pela sua empresa.

Confira nossos diferenciais:
• Redução máxima de carência(5);
• Abrangência nacional ou regional;
• Rede credenciada ampla e qualificada;
• Teleatendimento 24 horas, com médico de plantão;
• Planos com opção de reembolso(6).

Planos a partir de

amil.com.br
Estamos de plantão. Ligue já.

(1) Plano Blue 300 PME, de 30 a 99 vidas, QC, de 0 a 18 anos. (2) Plano Dix 100 PME, de 30 a 99 vidas, QC, de 0 a 18 anos. (3) Plano 
Medial 100 PME, de 30 a 99 vidas, QC, de 0 a 18 anos. Plano com coparticipação. (4) Plano Dental 200 PME, de 3 a 99 beneficiários. Não 
inclui o plano médico. (5) Para planos PME (PRC 398), oriundos de operadoras congêneres, exceto partos e doenças preexistentes, 
conforme regras vigentes na época da contratação. (6) Reembolso para consultas, exames e honorários médicos fora da rede 
credenciada, de acordo com o plano escolhido. Preços válidos até 30/06/2013 e somente para contratação no Estado de São Paulo.

A empresária Luiza Trajano,
uma das responsáveis pelo su-
cesso atual do Magazine Luiza,
vai compartilhar suas experiên-
cias empreendedoras durante o
Encontro PME. A executiva vai
falar de desafios, e como superá-
los, mas também promete dar
dicas para quem começa um pe-
queno negócio no Brasil.

De acordo com Luiza Traja-
no, por exemplo, para manter o
negócio saudável é preciso sem-
pre levá-lo a mudar de ciclos. “É
aí que surgem desafios, pois
quanto maior a empresa fica,
mais difícil se torna a tarefa de
mudar”, analisa Luiza. Para a
empreendedora, é importante
o empresário não burocratizar
seus processos para que essas
transformações sejam feitas
com mais facilidade.

Outra dica de Luiza para o em-
preendedor manter-se competi-
tivo é sempre fortalecer a cultu-
ra do negócio. “Para isso, aqui
na rede (Magazine Luiza), in-
vestimos fortemente em comu-
nicação para o nosso público in-
terno e clientes”, afirma a execu-
tiva. A empresária conta tam-
bém que é preciso “ter pulso for-
te” nas vendas e estar perto dos
colaboradores. “Estou sempre
acessível a todos, funcionários
e clientes”, afirma.

Além de dar dicas para peque-
nos empresários, Luiza Trajano
acredita que o empreendedoris-
mo é um dos caminhos mais im-
portantes para o desenvolvi-

mento do País. “Eu sou incenti-
vadora e acredito nele porque é
uma atividade movida pela pai-
xão. Não tem vez para quem fi-
ca parado”, analisa.

E engana-se quem pensa que
abrir um negócio é tarefa para
poucos. Para Luiza, “todos são
capazes de transformar um so-
nho em empresa”.

O interessado só não pode ter
medo de errar. “Aqui no Magazi-
ne Luiza, a gente sempre acredi-
tou que reconhecendo o erro e
corrigindo a rota chegamos ao
resultado.”

Vitoriosa. Luiza Trajano trans-
formou um negócio familiar,
criado na década de 1950 no in-
terior de São Paulo, em uma das
maiores rede de varejo do Brasil
– são mais de 20 mil funcioná-
rios. À frente do Magazine Lui-
za, a empresária também alcan-
çou uma posição de destaque
no meio empresarial.

O negócio conta hoje com
mais de 730 lojas, tem oito cen-
tros de distribuição de produ-
tos e está presente em 16 esta-
dos brasileiros.

Dessa forma, o resultado fi-
nanceiro não poderia ser dife-
rente: o Magazine Luiza encer-
rou 2012 com receita bruta de
R$ 9,1 bilhões.

Equipe. Além dos números
que impressionam, chama a
atenção a preocupação da em-
presa com a motivação da sua
equipe de colaboradores.

O investimento que a rede
faz em programas e ações que
beneficiam diretamente seus
colaboradores é constante e a
estratégia ajuda a explicar o su-
cesso do negócio.

Expansão. Em maio de 2011, a
rede colocou suas ações na Bol-
sa de Valores de São Paulo. A
iniciativa foi parte do plano de

expansão da rede, como ressal-
tou Luiza Trajano na oportuni-
dade. Segundo a executiva, a ini-
ciativa representava uma res-
ponsabilidade a mais com clien-
tes e investidores. Em agosto da-
quele ano, o Magazine Luiza rea-
lizou a 13ª aquisição de sua histó-
ria ao comprar as 121 lojas do
Baú, que então pertenciam ao
Grupo Silvio Santos.

O sucesso, entretanto, não pa-
rece ter mudado os preceitos
iniciais do negócio, na época
em que o Magazine Luiza ainda
era uma loja no interior de São
Paulo. “Quando a gente tem
uma boa ideia na cabeça, é preci-
so acreditar que vai dar certo. A
criatividade e a confiança cami-
nham juntas.” E não é que a em-
presária estava certa.

FIQUE ATENTOImaginarium surgiu
a partir do desejo de
Sebastião Rosa em
oferecer à família
uma vida alternativa

ESTADÃO

%HermesFileInfo:X-3:20130605:

O ESTADO DE S. PAULO QUARTA-FEIRA, 5 DE JUNHO DE 2013 Economia B3A

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
. 

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 5 jun. 2013, PME pequenas e médias empresas, p. B3A.




