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1.
Um pouco 

da sua história



 
 Sob a sua gestão empreendedora, foram criados, em 1992, as 
chamadas Lojas Virtuais. O cliente ia até a loja e comprava pelo compu-
tador, com o auxílio de um vendedor, o produto que não estava exposto.

	 A	 Liquidação	 Fantástica	 foi	 outra	 novidade	 implementada	 por	
Luiza. Uma espécie de saldão de mostruário realizado no mês de janei-
ro – período tradicionalmente ruim para o varejo – foi tamanho sucesso 
que passou a ser copiado por todos os seus concorrentes.

	 Além	da	rotina	de	quem,	numa	mesma	manhã,	autoriza	um	in-
vestimento	de	milhões	de	reais	e,	poucos	minutos	depois,	providencia,	
pessoalmente,	a	troca	da	torradeira	defeituosa	de	um	cliente	insatisfei-
to, Luiza ainda mantém uma intensa agenda de palestras com especial 
predileção por temas como a importância da mulher no universo empre-
sarial, o relacionamento com colaboradores  e o atendimento ao cliente.

	 Em	2016,	seu	filho,	Frederico	Trajano,	assumiu	o	cargo	de	CEO	do	
Magazine Luiza, o que marcou a terceira geração de herdeiros no coman-
do da empresa.

	 As	ações	da	empresa	foram	as	que	mais	subiram	na	bolsa	no	ano	
de 2017. Para Luiza, isso ocorreu porque a empresa tomou uma decisão 
de	não	separar	as	lojas	virtuais	das	físicas.	Nesta	época	seus	principais	
concorrentes	fizeram	o	movimento	contrário	e	depois	viram	que	o	clien-
te era um só. A empresa também fez um trabalho em relação aos custos 
e	se	preparou	para	crescer	tanto	no	digital	como	no	ponto	físico.	E	isso	se	
refletiu	no	resultados	positivos	do	Magazine	Luiza.

 
 “Existem duas coisas comuns às empresas que dão certo: aten-
dimento e inovação. Você precisa ter um atendimento ao cliente de pri-
meira. E também estar atento ao que há de novo no mercado, para não 
ficar	para	trás.”	disse	a	presidente	do	conselho	de	administração	de	uma	
das maiores redes de varejo do país, Luiza Trajano.

	 Luiza	Helena	 é	 uma	empresária	 à	moda	 antiga.	Mesmo	depois	
de duas décadas no comando da companhia, preserva velhos hábitos, 
como	visitar	as	lojas	e	conversar	com	clientes	e	funcionários.	O	instinto	
e	o	tino	comercial	começou	quando	aos	12	anos	aproveitava	suas	férias	
escolares	para	ficar	no	balcão	da	loja	da	família	para	comprar	presentes	
de	Natal.

 A sua trajetória se confunde com o do próprio Magazine Luiza. 
Tanto	que	é	comum	e	quase	automático	se	 imaginar	que	ela	é	a	Luiza	
que	dá	nome	à	rede.	Na	verdade,	a	Cristaleira	era	uma	pequena	loja	de	
presentes	em	Franca	que	foi	comprada	pelos	tios	de	Luíza	em	1957.	Sua	
tia	criou	um	concurso	cultural	na	rádio	local	para	os	moradores	da	cida-
de	escolherem	o	nome	da	loja	recém	comprada.	Com	essa	estratégia	de	
Marketing,	o	negócio	ganhou	o	nome	de	Magazine	Luiza,	em	homena-
gem	à	tia,	Luiza	Trajano	Donato.

	 Luiza	que	tinha	começado	como	balconista	ganhou	gosto	pelo	tra-
balho	e	aos	18	anos	passou	a	trabalhar	de	forma	efetiva.	Após	se	formar	
em	Direito	e	Administração	de	Empresas,	ela	chegou	a	ocupar	cargos	em	
todos os setores da empresa.

	 Mas	foi	em	1991	que	ela	recebeu	um	bilhete	de	sua	tia	avisando	
que	era	a	hora	de	assumir	o	comando	da	companhia.	Não	teve	dúvidas	
e	aceitou	o	desafio.	O	auge	de	sua	carreira	aconteceria	alguns	anos	mais	
tarde, em 2008, quando se tornou presidente da rede.
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“Contrate	pessoas	
qualificadas	para	aquilo	

que	não	tem	domínio.	Não	
precisamos saber de tudo, mas 
precisamos estar cercados de 

pessoas	que	sabem.”
(Luiza Helena Trajano)
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