
UMA ORDEM
TOK & STOK
DÁ UMA DE

GÊNIO DA

LÂMPADA E

SATISFAZ O

DESEJO DOS

CLIENTES QUE

NÃO ACHAM

NADA PARA

COMPRAR

ENTRAR EM UMA DAS LOJAS DE

ARTIGOS PARA O LAR TOK &

STOK E SAIR SEM COMPRAR NA-

DA PODE PARECER SIMPLES PARA

UM CLIENTE, MAS PARA OS FUNCIONÁRIOS

DA REDE ISSO PODE SER O INÍCIO DE UMA

GRANDE MUDANÇA. MESMO COM OITO

MIL PRODUTOS NAS PRATELEIRAS E PELO

MENOS CINCO LANÇAMENTOS DIÁRIOS,

HÁ CLIENTES QUE PROCURAM ALGO

DIFERENTE DO OFERECIDO, Pode ser um

móvel ou um acessório

necessidade de algo, é bem capaz des-
se desejo se tornar realidade. "Cabe à
Tok & Stok propor soluções e criar a
necessidade de ter um produto ino-
vado", diz Ademir Bueno, gerente de
apoio técnico e tendências.

A preocupação em ouvir o con-
sumidor se reflete no atendimento
prestado pelo SAC, implantado em
1997, pela caixa de sugestões presente
em todas as lojas e no contato entre
vendedores e clientes. Faz parte da

rotina da equipe de vendas
entender os motivos que

levaram um consu-
midor a sair de uma

loja Tok & Stok sem
comprar nada e regis-

trar isso no formulário
"Sugestão de Produtos No-

vos". O objetivo dessa ferra-
menta é mensurar e qualificar
as razões da não-venda e
identificar os produtos mais

com uma cor diferente,
um formato especial ou
um detalhe imprescin-
dível para o ambien-

NA LOJA

te da casa ou do
escritório. Se há



procurados e as oportunidades que a
empresa perdeu. "Temos a percepção
do vendedor a partir do diálogo com o
cliente. Não é uma ferramenta sim-
ples, mas depois que os primeiros da-
dos foram filtrados pelos gerentes e
foram repassados para a empresa, é
uma informação que tem muito va-
lor", afirma Nilo Signorini, gerente de
planejamento e controle comercial.

A maioria das solicitações diz res-
peito a uma nova cor, um novo acaba-
mento, uma nova medida, prazos de
pagamento e, às vezes, um produto
que não é comercializado pela rede de
lojas. As informações são encaminha-
das ao departamento de apoio técnico
e tendências, responsável por avaliar a
possibilidade de criação dos produtos
desejados.

Desde que o serviço foi lançado
em 1990, a empresa recebe em média
450 sugestões por mês. E já foram
criados ou modificados cerca de 30
itens. "Muitos dos produtos expostos
nas lojas são desejos que foram rea-
lizados", confirma Bueno.

Vale citar o pufe Bag, cujo modelo
já existia em outras cores e foi fabri-
cado na cor fúcsia, a Corbu
Chaise Longue, que só
tinha na cor prata e foi
lançada em branco, e a
estante Bilac, antes dis-
ponível somente nas
cores marfim e tabaco,
foi lançada na cor
branca. Na lista de
produtos inéditos
está a linha Pet,
para animais
domést icos ,
capa para
computador
e escrivani-
nhas "altas"
com estante
acoplada, do tipo
escrivaninha Calixto.

A Tok & Stok tem uma postura
dinâmica e lança, em média, cinco
produtos novos por dia. "Queremos

que o cliente vá à loja
para ver o que há de
novo", afirma Signorini.

"Estamos sempre renovan-
do para manter o movimento e,

por isso, sempre precisamos de idéias
novas e produtos novos", completa.

De acordo com Bueno, 3% das
sugestões recebidas são aproveitadas.

A solicitação mais
comum na "Sugestão

de Produtos Novos" é
a criação de um pro-

duto já existente, mas
com uma nova cor. E os

produtos mais procurados
nas lojas são capas para sofás,

computadores e eletrodomésticos.
Com esse trabalho, a Tok & Stok

estima um aumento de 20% nas ven-
das da linha cujos itens foram modi-
ficados. E as boas projeções não param
por aí. Com a abertura de novas lojas
e a ampliação de algumas já existentes,
a estimativa é de que mais de 25 mil
metros quadrados de área comercial
sejam acrescidos aos cem mil metros
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quadrados atuais.

Fonte: Consumidor Moderno, ano 10, n. 92, p. 130-131, maio 2005.




