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MULHERES BRASILEIRAS DE DESTAQUE
Luiza Trajano
Luiza Helena Trajano, nascida no dia 9 de outubro de 1951, em Franca, interior do
estado de São Paulo, é empreendedora e dona da rede de lojas Magazine Luiza.
Formada em direito pela Faculdade de Direito de Franca, passou por vários cargos
dentro de sua empresa até chegar à presidência.
Apesar de todos acharem que as lojas levam seu nome, engana-se quem pensa isso.
Sua tia Luiza que é fundadora da rede fez um concurso na rádio para que fosse
escolhido o nome de sua nova loja e o ganhador foi Magazine Luiza. Filha única, Luiza
começou a trabalhar na loja da tia aos 12 anos com o intuito de ganhar seu próprio
dinheiro e hoje apesar de seu alto cargo se intitula como uma eterna vendedora.
Uma pessoa doce e simples que usa a psicologia e a empatia para conquistar clientes,
e mostra a sua força para transformar a loja da tia em uma grande rede nacional de
vendas, conhecida no Brasil inteiro. Luiza já ganhou vários prêmios, dentre eles o
Prêmio “Antônio Proost Rodovalho”. Foi a primeira mulher a recebe-lo, concebido pela
Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (2001), e o prêmio “As
mulheres mais influentes do Brasil" criado pelo jornal Gazeta Mercantil em parceria com
a revista Forbes Brasil (2004), o que mostra a sua influência não só como
empreendedora mas como mulher na nossa sociedade considerada conservadora.
Luiza ainda afirma que tanto a presença feminina quanto a masculina (em conjunto) são
fundamentais para condução dos trabalhos em qualquer empresa. E que o Magazine
Luiza tem um ritual para compromisso com o Brasil, como cantar o Hino Nacional toda
segunda feira nos escritórios para que os funcionários sintam que precisam lutar pelo
seu país.
A proposta de Luiza não é ter uma empresa e grande influência e sim pensar nos
cidadãos e no país que eles habitam, afinal a empresa não é nada sem um país correto
e brasileiros amparados.
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