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Até a Tok & Stok, que sempre foi mais conservadora na concessão de crédito, cedeu à 
tentação e também está ampliando os prazos de financiamento. A varejista de móveis e 
artigos de decoração fechou uma parceria com a Cetelem, financeira do banco francês BNP 
Paribas, e começará neste mês a parcelar os pagamentos em 10 vezes mais uma prestação de 
entrada (1+10), com juros de 1,96% ao mês. Freqüentada pelas classes A e B, a Tok & Stok 
só aceitava parcelar até agora em quatro vezes no cartão ou em cinco no cheque.  
 
"Nós estamos ressuscitando o nosso crediário. Ele sempre existiu mas era uma ferramenta que 
estava adormecida", disse Carlos Ernane Abrahão, diretor financeiro da Tok&Stok, que possui 
25 lojas.  
 
Ao esticar os prazos, a Tok&Stok, que está abrindo lojas no Nordeste, espera ampliar a sua 
base de clientes, passando a atingir um público de menor poder aquisitivo. A varejista hoje 
possui uma carteira de 1,8 milhões de clientes, dos quais 800 mil compram com regularidade.  
 
"Acreditamos que nossas vendas poderão crescer entre 10% e 15%", disse Abrahão. Por 
alcançar um público de renda mais alta, 70% das vendas da rede de móveis já são pagas 
atualmente com cartão de crédito de terceiros, um percentual elevado para os padrões do 
varejo brasileiro. Com a reativação do crediário, Abrahão prevê que os clientes migrem para 
essa forma de pagamento, cuja participação nos recebíveis da empresa deve, pelo menos, 
dobrar dos atuais 7% para 14%.  
 
Hoje, a maior parte dos pagamentos no cartão de crédito está concentrada em quatro vezes 
sem juros. "Nosso prazo médio de recebimento é de 90 dias", acrescenta Abrahão. Segundo 
ele, a companhia consegue equilibrar a sua necessidade de capital de giro e a manutenção de 
mercadorias nos seus armazéns. Até que um produto seja vendido, a varejista o mantém em 
estoque por cerca de 100 dias em média. Na sua parceria com a Cetelem, a empresa poderá 
antecipar os recebíveis do crediário.  
 
Ao contrário de outras varejistas, que obtêm uma receita financeira com os juros cobrados nas 
prestações, a Tok&Stok não irá ganhar com os encargos do crediário. "Se os juros fossem 
exorbitantes, isso poderia criar uma percepção negativa nos nossos clientes. Eles sabem 
quanto estão pagando", disse Abrahão.  
 
Segundo ele, a empresa não tem planos de abrir o capital. "Caso a rede decida fazer no futuro 
uma expansão mais agressiva, a venda de ações na bolsa pode ser uma opção para financiar o 
crescimento. Mas não estamos avaliando essa alternativa no momento", disse Abrahão.  
 
Hoje, acrescenta, há novas formas de captação de recursos no mercado imobiliário. Para 
financiar a construção das novas lojas da rede no Rio e em São Paulo, por exemplo, a empresa 
utilizou os recebíveis de aluguel. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 19, 20 e 21 maio 2006, Tendências & Consumo, 
p. B4. 


