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Decoração e logotipo devem ser iguais para fixar a marca 
 
Abrir a segunda loja é decisão que deve ser avaliada com cuidado. Ter o mesmo layout, o mesmo 
mix, preços iguais e a mesma qualidade de atendimento são pontos fundamentais para lojistas 
que pretendem expandir a rede. Deve-se estudar o novo público e oferecer sempre os mesmos 
serviços. "Não importa onde está localizada a loja, os produtos, o preço e a qualidade de 
atendimento devem ser os mesmos", ressalta a consultora de varejo Daniele Freitas. 
 
Além do mesmo mix, é preciso que as lojas mantenham o mesmo padrão de layout, decoração, 
logotipo e vitrines, para que o consumidor consiga identificar a marca. Ferramentas como a 
Internet podem ajudar na padronização. "Trocamos a vitrine duas vezes por semana, para que dê 
tempo de todas as lojas trocarem ao mesmo tempo e tenham sempre os mesmos produtos 
expostos, mandamos o formato pela Internet", explica Elaine Nasser, gerente comercial da Folic, 
rede com 26 lojas, sendo uma em São Paulo. 
 
Há 25 anos no mercado e com 24 lojas, a rede Tok&Stok sempre faz uma preparação das 
instalações e da equipe ao entrar em uma nova praça. "Preparamos a equipe de vendas e de 
suporte técnico e logístico para que a opera ção, desde o primeiro dia, siga o padrão de 
atendimento e rapidez", explica Marcelo Menezes, responsável pelo departamento de comunicação 
e marketing da empresa. 
 
Quando a expansão envolve mudança de estado, a situação muda um pouco. É preciso, às vezes, 
adaptar o ambiente ao novo público. Uma dica é ter decoração de ambiente como diretriz. 
"Nossos gerentes são apoiados por equipes qualificadas e treinadas em design de interiores para 
que consigam adaptar o padrão regionalmente ou de acordo com o perfil do público, sem fugir da 
essência e do estilo Tok&Stok", explica Menezes. 
 
Comunicação visual deve permanecer a mesma  
Quando a expansão é no mesmo estado, entretanto, é fundamental que a loja mantenha sempre 
os mesmo produtos expostos. "As vitrines e a comunicação visual são sempre as mesmas, 
independente do ponto da loja", diz Iara Alvez, vitrinista da Enjoy. 
 
Atenção ao atendimento deve ser redobrada. "Todas as equipes recebem o mesmo treinamento, 
para que o cliente seja bem atendido a qualquer hora e em qualquer loja", destaca Elaine. O 
mesmo acontece na Tok&Stok, onde o treinamento é contínuo e com foco no entendimento dos 
processos e procedimentos da rede. 
 
- Buscamos soluções para cada necessidade dos clientes dentro do nosso programa de qualidade - 
explica Menezes. Ao abrir uma nova loja, é preciso que o empresário lembre da divulgação dos 
produtos e serviços. "Procuramos divulgar nosso produtos, localização e serviços de forma a 
despertar a curiosidade dos clientes e estimular a visitação", completa o responsável pelo 
departamento de comunicação e marketing da Tok&Stok. 
 
O logotipo e as cores do letreiro também devem serão os mesmos em todas as lojas. Só assim é 
possível fixar a marca na memória visual do cliente. "É importante que o cliente passe e 
identifique a loja de longe, reconheça a marca e lembre da qualidade dos produtos e do 
atendimento apenas ao olhar o logotipo", diz a consultora. 
 
Embalagens também são outro ponto relevante. Ao mudar a embalagem de uma loja, o 
empresário deve trocar todas imediatamente, para que nenhum consumidor ache que está sendo 
menosprezado. "Sempre que trocamos embalagens fazemos isso em todas as lojas, já os letreiros 
demoram um pouco mais. É mais trabalhoso e requer maior capital", explica Elaine. 



 
A liquidação também deve acontecer ao mesmo tempo em todas as lojas da rede. "Sempre 
entramos em liquidação ao mesmo tempo. O que acontece às vezes é de sobrar peças da 
liquidação que são direcionadas paras as lojas com mais metragem, porém, a política de preço é a 
mesma", explica Iara, da Enjoy. 
 
Jornal do Commercio – 13 nov. 2004, Jornal do Logista, pB7 


