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A efervescência do mercado imobiliário favoreceu, por tabela, as vendas de todos os produtos 
domésticos, de geladeiras a sofás. As varejistas de artigos para casa não poderiam estar mais 
felizes. "Mas existe o outro lado da moeda. Os preços dos imóveis e o valor cobrado pelo 
metro quadrado nas cidades também ficaram muito mais altos, o que está dificultando a 
abertura de novas lojas", afirma Paul Dubrule, gerente para novos negócios e herdeiro da 
Tok&Stok, maior rede brasileira de móveis e utensílios domésticos. A rede possui 25 lojas 
espalhadas pelo país.   
 
Em 2007, a varejista só abriu uma loja, em Campinas (SP). Neste ano, os controladores da 
Tok&Stok, o casal Ghislaine e Regis Dubrule, traçaram um plano bem mais agressivo de 
expansão. "Até o segundo semestre de 2009, pretendemos inaugurar entre seis e sete lojas", 
diz Paul Dubrule, de 33 anos, filho do casal, que começou a assumir postos administrativos na 
empresa há seis anos.   
 
Com a instabilidade recente nos mercados financeiros, a Tok&Stok engavetou a idéia de abrir o 
capital, o que permitiria à varejista acelerar ainda mais a expansão. "Mas temos outras 
alternativas de 'funding'. A empresa tem recursos em caixa e possui um baixo grau de 
endividamento, o que nos possibilita recorrer ao mercado de dívida se for o caso", afirma Paul 
Dubrule.   
 
Hoje, as varejistas - as grandes cadeias, pelo menos - também podem recorrer aos projetos 
"built to suit", ferramenta que permite expandir sem a necessidade de investir grandes 
quantias. Neste caso, as imobiliárias compram o terreno, constroem a loja e alugam o ponto 
para as varejistas.   
 
Além de unidades convencionais, a Tok&Stok avalia abrir lojas exclusivas de utensílios 
domésticos, segmento que já responde por uma parte importante do mix, embora o carro-
chefe da rede continuem sendo os móveis. Essas lojas exclusivas de bazar teriam a vantagem 
de ocupar áreas menores, o que abre o leque para a expansão da rede, como a abertura em 
shoppings. "Já temos lojas de vários tamanhos, de dois a oito mil metros quadrados", diz 
Dubrule, que não descarta inaugurar também lojas convencionais nos novos shoppings que 
estão sendo construídos no país.   
 
Mas alguns outros projetos foram colocados na lista de espera da Tok&Stok juntamente como 
o IPO (oferta pública inicial de ações, na sigla em inglês). A internacionalização da rede, bem 
como o lançamento de franquias, hipóteses já analisadas, também não estão sendo tocadas. 
"A Tok&Stok desperta muita curiosidade não só no Brasil como em outros países da América 
do Sul, e até mesmo na África e Oriente Médio", diz Dubrule. A varejista ainda avalia 
propostas para abrir lojas nesses mercados em parceria com operadores locais.   
 
Em seus 30 anos de história no Brasil - a rede foi fundada em São Paulo, em 1978 - a 
Tok&Stok construiu um marca forte no segmento de móveis. Também ajudou o desprezo pelo 
país por parte das grandes varejistas internacionais, como a sueca Ikea, que lidera o setor na 
Europa e serve de fonte de inspiração para a própria Tok&Stok.   
 
Espera-se, porém, que a ausência dos grandes varejistas estrangeiros não dure muito tempo. 
O desaquecimento da economia nos EUA e na Europa está "empurrando" mais e mais 
empresas para o exterior, em especial para os países emergentes, como o Brasil. A rede 
americana Staples, que deve concorrer com a Tok&Stok no setor de mobiliário para escritórios, 
acaba de anunciar que irá abrir suas primeiras quatro lojas no Brasil nos próximos meses.   
 
Mas, diferentemente de outros setores do varejo, como vestuário, o mercado de móveis possui 
uma grande barreira natural de entrada para as redes internacionais: a distância. Para 
estabelecer-se no Brasil, varejistas como a Ikea precisariam primeiro desenvolver 
fornecedores locais. "Dá para colocar muitos ternos em um contêiner. Mas quantos sofás?", diz 
Dubrule.   
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