
Tok&Stok reforça o crediário para atrair clientes da classe "C" 
 
Maior rede de decoração do país, a Tok&Stok vai ampliar seu público alvo. Historicamente focada 
nas classes A e B, a rede conhecida pelo design moderno com pronta-entrega começa a se 
aproximar da classe C, mas "sem alterar a imagem de sofisticação", garante o presidente Régis 
Dubrule.  
 
A mudança começou discretamente, com uma maior oferta de produtos na linha básica, chamada 
de standart, em detrimento das linhas intermediária e superior. Agora, a estratégia ganha o 
estímulo do crediário, que passará a ser mais incentivado.  
 
"Queremos democratizar, mas não popularizar", ressalta Dubrule. "A idéia é buscar a classe B que 
está se tornando C, porque percebemos a queda do poder aquisitivo da população."  
 
Os planos parcelados, com juros, começaram a ser oferecidos há um ano, mas não eram 
incentivados. Agora, as condições a prazo passarão a constar junto aos preços à vista, fixados nos 
produtos. Terceirizado à financeira Finasa, o crediário representa hoje apenas 1% das vendas da 
Tok&Stok, com planos de até 12 parcelas e taxa de juros de 2,99% ao mês. A meta é aumentar a 
participação do crediário para 5% ou 6% das vendas. Metade do faturamento da rede já vem de 
parcelamentos de três ou quatro parcelas, sem juros, em cartões de crédito.  
 
Com as novas medidas, a empresa espera conseguir um pequeno aquecimento nas vendas este 
ano, para compensar a inflação. No primeiro quadrimestre, o faturamento foi 8% maior do que o 
registrado no mesmo período do ano passado, segundo o presidente.  
 
"Não estamos mal e conseguimos manter a rentabilidade no ano passado", diz Dubrule. "Mas esse 
ano está difícil, porque só agora estamos sentido o impacto do aumento de custos."  
 
A empresa conta com um empréstimo de R$ 10 milhões do BNDES, que acaba de ser aprovado, 
para dar continuidade ao projeto de expansão e reformas. Dubrule diz que o ritmo de crescimento 
emperrou no Rio de Janeiro por causa de dificuldade em encontrar e negociar grandes pontos 
comerciais na cidade, mas garante que o estado é agora a prioridade da empresa. A Tok&Stok 
inaugura hoje sua 24ª loja em Botafogo, no antigo shopping Off Price, rebatizado de Rio Plaza, e 
planeja abrir dois outros pontos em Niterói e na Barra da Tijuca, substituindo pontos menores já 
existentes.  
 
A loja da Barra será a maior da rede, com cerca de 7 mil metros quadrados, prevê Dubrule. Nos 
últimos três anos, foram abertas lojas em Recife (PE), Goiânia (GO), Ribeirão Preto (SP), São 
Paulo e Fortaleza (CE).  
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