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Aderindo a uma tendência do varejo, a rede de móveis Tok&-Stok lança nesta semana um 
novo formato de loja, com pontos-de-venda reduzidos. Chamado de Tok&Stok Compact, o 
novo modelo é voltado para a oferta de acessórios e artigos de decoração e também para a 
venda de móveis de fácil montagem, que, normalmente, os clientes levam para casa sem 
solicitar serviço de entrega. "Este é um plano que temos há mais ou menos cinco anos", afirma 
o gerente de novos negócios da empresa, Paul Dubrule, filho do casal de fundadores da rede, 
Ghislaine e Regis Dubrule.  
 
A primeira unidade, localizada no Shopping Market Place, na capital paulista, abre as portas na 
próxima segunda-feira, depois de ter recebido investimentos de R$ 3 milhões, já contando 
estoque. "Não sabemos quantas lojas serão abertas neste modelo, mas temos um plano 
agressivo e todas as grandes capitais devem receber o formato compacto", diz o executivo.  
 
O novo conceito de loja terá entre 500 e 1,5 mil . Para o modelo tradicional, voltado para a 
venda de artigos de decoração e móveis, a rede conta com dois tipos de pontos-de-venda: 
megaloja, com 5 mil m e que oferece 100% da coleção, e a loja padrão, que varia entre 2 mil 
m 5 mil m, com uma oferta um pouco menor de produtos.  
 
De acordo com Dubrule, o modelo compacto vai estar mais presente em shopping centers. "É 
um formato que precisa aproveitar o fluxo de clientes, diferente das outras unidades, as 
chamadas loja-destino, que elas próprias já puxam o consumidor", diz.  
 
De acordo com Dubrule, a venda de artigos de decoração vem crescendo em ritmo mais forte 
que a de móveis e hoje responde em média por cerca de 40% das vendas da Tok&Stok.  
 
Além dos artigos de decoração e acessórios, oferecidos no sistema de auto-atendimento, como 
já é feita a comercialização dos produtos desse segmento nas lojas tradicionais, a Tok & Stok 
Compact vai oferecer ainda um espaço para a venda de móveis pela internet com suporte dos 
vendedores.  
 
Com projeto arquitetônico assinado por Felippe Crescenti, o novo formato traz na fachada a 
logomarca da rede acrescida da palavra Compact em uma sacola de presente.  
 
A apresentação dos produtos foi definida a partir de um estudo realizado pela rede. Para 
abrigar os cerca de 6 mil itens disponibilizados na loja, são usados equipamentos novos que 
aproveitam melhor os espaços, como gôndolas mais altas. A idéia é fazer o cliente assimilar o 
conceito de loja de conveniência, auto-serviço e até de butique.  
 
Os produtos são organizados de acordo com os ambientes a que se destinam e às 
necessidades da casa: Cozinha e Sala de Jantar (preparar, servir, brindar), Quarto e Banheiro 
(vestir e decorar), Escritório, Iluminação, Decoração e Organização.  
 
Expansão  
 
Hoje com 26 unidades - sem contar a Tok&Stok Compact, que será inaugurada na próxima 
semana -, a varejista está presente em 17 cidades e possui cerca de 130 mil m de área de 
ocupação, sendo 100 mil m nas lojas e 30 mil mde depósitos e escritório central.  
 
A unidade do Market Place é a terceira inauguração da rede neste ano. Ontem foi aberto um 
ponto-de-venda em Londrina (PR), com investimento de R$ 6 milhões, que substitui uma 
unidade antiga e amplia a área de negócio, de 600 m para 2 mil m. Em outubro, a varejista 
inaugurou mais uma unidade no Rio de Janeiro.  
 
Para o próximo ano, a empresa confirma a inauguração da sexta loja no formato megaloja, 
que vai estar localizada em Curitiba (PR). "Temos uma série de outros projetos em espera", 



afirma Dubrule. Segundo o executivo, a empresa vai aguardar os primeiros meses de 2009 
para decidir se avança ou não nos projetos. 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 16 dez. 2008, Empresas & Negócios, p. C7. 


