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Há mais de dez anos, a diretora-superintendente do Magazine Luiza, Luiza Helena Trajano, decidiu 
que deixar os funcionários felizes, o que por tabela ajudaria a alavancar os negócios, era a prática 
correta de um bom gerenciamento. Tornou-se um exemplo. Alguns dos maiores gurus americanos 
da administração - Tom Peters, Frank Maguire e Ram Charam - e exemplos como Luiza Helena 
discutiram em São Paulo como gerenciar o capital humano com liderança e motivação, e assim 
melhorar os resultados.  
 
Como liderar e motivar as pessoas 
   
Fórum Mundial discutiu em SP o gerenciamento do capital humano para obter resultados.  
 
O tema central do Fórum Mundial de Alta Performance 2006, realizado pela HSM, nos últimos dias 
23 e 24, foi o desenvolvimento de estratégias e a obtenção de resultados por meio das pessoas. 
Gurus da administração como Tom Peters, Frank Maguire e Ram Charam falaram sobre como 
gerenciar o capital humano das empresas, de modo que se transforme na mola propulsora de 
seus resultados. Em outras palavras: como ser líder, motivar e inspirar as pessoas.  
 
Para Maguire, o sucesso da liderança está baseado em três princípios: a paixão, a atitude e o 
relacionamento. Assim, é necessário gostar do que se faz, tratar os outros como gostaria de ser 
tratado e ouvir os seus funcionários. Inspirada por essas idéias e convencida de que as pessoas 
eram a chave do sucesso dos negócios, Luiza Helena Trajano, diretora superintendente do 
Magazine Luiza, começou há mais de dez anos, um processo de reestruturação da companhia.  
 
A idéia era transformar todos os funcionários em vendedores. "Ninguém gosta de dizer que é 
vendedor. A maioria das pessoas que trabalhava comigo só tinha se tornado vendedor porque não 
tinha encontrado outra alternativa para ganhar dinheiro", conta Luiza.  
 
Ela compreendeu que precisava motivá-los para conseguir alavancar os negócios e decidiu criar 
um ambiente onde eles se sentissem felizes, como uma extensão de suas casas. "Agora está na 
moda ser autêntico, mas quando começamos, não era bem visto quem não separava a vida 
pessoal do trabalho", lembra. "Aprendemos que para ser um bom profissional era necessário 
vestir dois chapéus: o de executivo no escritório e o de pai, mãe e amigo, em casa."  
 
A descentralização também fez parte do processo. Ram Charam, coaching de grandes CEOs como 
Jack Welsh, explica porque isso contribuiu para o sucesso do Magazine Luiza: "Delegar tarefas 
aumenta seu potencial de crescimento profissional e pessoal", declara.  
 
"O pessoal, principalmente de gerência média, quando distribui o poder pensa que vai perder 
autoridade, porque foi ensinado assim. Tem um monte de presidente que não atende telefone. 
Não tem tempo. Quando isso acontece eu digo para secretária : Fala para ele me atender, sou 
cliente dele. Gente metida não se usa mais. Temos que estar atentos. Todos são clientes", diz 
Luiza Helena.  
 
Ela continua: "Vim para cá conversando com o motorista. Agora sei tudo da vida dele. Na volta, 
quando estiver novamente com ele vou dizer: compra lá no Magazine Luiza. Sou uma pessoa 
muito descentralizadora. Hoje passei o dia inteiro aqui e ninguém me ligou para decidir nada. 
Operacionalmente a empresa não depende de mim para nada. Acredito nas pessoas. Se eu passo 
uma tarefa para alguém é porque acredito que ela seja capaz de realizá-la, não fico 
acompanhando o trabalho dela passo-a-passo. Cada um tem o seu jeito de fazer as coisas", 
continua Luiza Helena.  
 



De acordo com Maguire, o reconhecimento é muito importante para as pessoas se sentirem bem. 
"Quem se sente bem em relação a si mesmo produz melhor", comenta. Recentemente, o 
Magazine Luiza adotou um método diferente de reconhecer o desempenho dos funcionários e tem 
obtido um ótimo retorno deles. Os melhores têm sua foto estampada em outdoors na cidade em 
que atuam. Tem que esquecer alguns paradigmas antigos, como o que diz que não se pode fazer 
propaganda de um funcionário porque senão o concorrente vem e o rouba de você", afirma Luiza.  
 
Maguire afirma que é necessário oferecer aos membros da equipe oportunidades de 
desenvolvimento e informação. "Nunca dá para informar o suficiente, mas o importante é se 
comunicar constantemente", diz. "E o que eles querem saber não está nos comunicados oficiais. 
Está nas conversas individuais."  
 
Para ele, a chave para manter as pessoas altamente motivadas e dedicadas é deixar claro o que 
se espera delas e como serão recompensadas. "Muitas pessoas têm uma visão de suas atribuições 
diferente da do seu chefe", comenta. Como a comunicação é sempre uma via de mão dupla, é 
importante também checar sempre o que eles esperam de seu líder e da empresa", completa 
Maguire.  
 
A tal história de que os líderes precisam saber ouvir foi reforçada durante o evento. E isso implica 
também em falar menos. "Se invertermos as letras da palavra listen (ouvir), podemos escrever 
também silent (silêncio)", ironiza Maguire.  
 
"Eles falam tudo. Quando estamos com problemas chamamos os vendedores e conseguimos 
resolver as pendências. Mas tem que ser humilde, tem que perguntar. O nosso planejamento é de 
baixo para cima. Todos os anos, cada funcionário responde à pergunta: Se eu você fosse 
presidente, o que faria para melhorar a empresa? Assumir medos, insegurança e delegar só dá a 
você mais autoridade. Isso é certeza. Qualquer um pode testar que eu garanto o resultado", 
completa Luiza Helena.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 27 mar. 2006, Plano Pessoal, p. C-8 
 


