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Em busca de ampliar sua
oferta de produtos para o públi-
co, a loja de móveis e ambientes
para o lar Tok&Stock deu início
à comercialização de eletroe-
letrônicos e eletrodomésticos.
A iniciativa da empresa pode
ser vista como uma estratégia
de acompanhar concorrentes
do mercado, como a Etna, que
trabalha com esses artigos desde
que abriu sua primeira unidade
em São Paulo, no ano passado.
A Livraria Saraiva também re-
forçou a venda de eletrônicos
disposta a disputar a preferência
do consumidor com a francesa
Fnac, que além de livros atua
com uma infinidade de produtos
de diferentes áreas.

O diretor-superintendente da
Saraiva, Marcílio Pousada, diz
que esse esforço das empresas
em aumentar experiência na
venda de eletroeletrônicos se
deve à necessidade de observar
a evolução do mercado. Para
ele, desde que surgiu o concei-
to de megalojas, adotado pela
Saraiva em 1996, é natural que
uma livraria passe a se dedicar
à comercialização de TVs de
plasma, notebooks e tocadores
de MP3, pois a cada dia novos
e mais modernos equipamentos
surgem para facilitar o consumo
de literatura, música e cinema
em meios digitais — o que fará
também que a internet logo se
transforme no principal canal de
saída desses produtos.

"Já temos 25% das nossas
vendas totais feitas por meio
do site, inaugurado em 1998",
revela Pousada, quantificando
essa evolução. Segundo ele, a
empresa não utiliza o mesmo
modelo de negócio da con-

Loja da Saraiva: apesar do espaço reservado nos pontos-de-venda, principal esforço ocorrerá na internet

corrente Fnac uma vez que
as características das duas
são diferentes. A francesa
sempre comercializou eletro-
eletrônicos e depois migrou
para livros. A Saraiva é uma
livraria que passou a vender
outros produtos. O setor de
eletrônicos foi inaugurado no
início do ano na loja do Recife
e já está presente na unidade
do Shopping Morumbi, em São
Paulo. Em 2006, a rede terá
o departamento em seus 31
pontos-de-venda espalhados
pelo Brasil, mas o principal
esforço visará alavancar ven-
das na web.

CASA
O conceito de megaloja, que

trabalha com diferentes tipos de
produtos, também cabe perfei-
tamente no modelo de negócios
da Tok&Stock e da Etna. A pri-
meira começou em novembro
com a mais nova unidade da
rede inaugurada no bairro da
Barra Funda, em São Paulo, e
já abrange as 24 lojas do grupo.
A rapidez no desenvolvimento
desse nicho de mercado pode ser
vista como acompanhamento da
concorrência, já que a varejista
Etna também atua com o modelo
desde que abriu seu primeiro
ponto na capital paulista, em

Na Etna, objetivo é oferecer opções de aparelhos que ajudam a compor o ambiente

agosto de 2004.
"A venda de eletroeletrônicos

não era uma prioridade para a
empresa pela necessidade que
tínhamos em nos concentrar
no desenvolvimento de peças
de móveis exclusivas, que hoje
representam 85% dos nossos
negócios", afirma a gerente de
produto da Tok&Stock, Claudia
Moretti. Ela acrescenta que a
empresa atende a uma antiga so-
licitação de clientes que sentiam
falta de comprar esses produtos
para fazer a composição de sua
sala ou cozinha.

Além disso, os eletroele-
trônicos também ajudam a dar
vida aos ambientes montados.
É em decorrência disso que
hoje a empresa procura traba-
lhar com uma seleção restrita
de marcas que valorizem o
aspecto do design e combinem
mais com os ambientes expos-
tos nos pontos-de-venda.

A estratégia adotada não
foi montar um setor de eletro-
eletrônicos na loja, separado
do de móveis, mas criar um
departamento de produtos com
um profissional especializado
no segmento. Ele tem a respon-
sabilidade de treinar equipes
de vendas para demonstração
de equipamentos e escolher os
melhores fornecedores.

A Etna também atua com
tática semelhante — oferecer
ao cliente opções completas de
produtos para o lar. A idéia não

Concorrentes ligados

é ser especializada na venda
desse tipo de produto, e sim
demonstrar ao consumidor
alternativas de aparelhos que
ajudam a construir um belo
ambiente na residência.

O diretor geral da Etna,
Mauro Chenker, lembra que
em seu caso existe uma certa
dificuldade em trabalhar com
equipamentos eletroeletrô-
nicos por conta de a margem
bruta de venda ser muito baixa.
Para ele. as grandes lojas de
departamentos acabam saindo
na frente por comercializar
vários produtos com descon-
tos além dos que a Etna pode
oferecer. "Mesmo assim nos
esforçamos para acompanhar a
concorrência e oferecer preços
compatíveis com o mercado",
declara o executivo.

PROMOÇÕES
No caso dessas lojas especia-

lizadas em móveis, a saída para
chamar a atenção çlo consumi-
dor são as promoções. Ao todo
a Tok&Stock hoje trabalha com
150 itens que compõem novas
coleções de eletroeletrônicos
e eletroportáteis selecionados
por sua equipe de design. A ex-
pectativa é aumentar em 5% as
vendas durante a época de Natal
e ano-novo. Claudia conta que,
independentemente desses pro-
dutos, a empresa espera fechar
o ano com vendas 20% maio-
res do que as do ano passado
— muito em virtude da criação
de cinco linhas de enfeites nata-
linos para as pessoas decorarem
a casa, além de ter procurado
ampliar as promoções pontuais
para determinados tipos de
produtos. "Nossa estratégia
funcionará melhor com a oferta
de descontos vantajosos para o
consumidor que compra móveis
e eletroeletrônicos específicos
para o ambiente que quer mon-
tar", aponta a executiva.

O diretor geral da Etna com-
partilha dessa opinião. Chenker
comenta que vem trabalhando
na elaboração de promoções em
pacotes para alavancar a venda
do segmento. Um exemplo seria
a divulgação de uma cozinha a um
preço atrativo para o consumidor
que decide levar também um ele-
trodoméstico. Cerca de 10% das
vendas da companhia advêm de
produtos eletroeletrônicos.
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