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Lista de 
Casamento

A feature de Lista de Casamento foi 
desenvolvida a ““Quatro Mãos” entre o 
time VTEX e o time da ACCT. Utilizou-se 
a tecnologia do VTEX IO com o GraphQL 
para as chamadas de API da Tok&Stok.

As listas são gerenciadas via Session 
Token, disponibilizadas pela VTEX, sem a 
necessidade de puxar mais nenhuma 
informação.

Tivemos também um grande desafio na 
construção do front. Na arquitetura do 
Front-End utilizamos React.



Shop The Look

O app Shop The Look resgata 
toda a experiência omnichannel 
da Tok&Stok, no qual em poucos 
passos é possível selecionar e 
comprar produtos de um 
determinado ambiente.

O App foi desenvolvido com a 
tecnologia do VTEX IO no qual o 
administrador, através de uma 
interface amigável e dinâmica, 
consegue criar e atualizar os 
produtos para qualquer tipo de 
ambiente.



Busca por Imagem

Implementamos a feature que 
ajuda na busca do produto ideal 
para o usuário.

Com a feature de “Busca por 
Imagem”, é possível utilizar a 
imagem da galeria de fotos do 
usuário, retornando produtos que 
possam estar na imagem.

Para essa feature tivemos a 
parceria da Syte.ai



Troca e 
Devolução
Desenvolvemos a feature de troca 
e devolução diretamente no My 
Account do usuário.

Dessa maneira, o usuário pode 
solicitar e acompanhar suas 
solicitações de maneira clara e 
objetiva.



Produto 360°
Implementamos a feature para visualização do produto em 360º, 
proporcionando uma experiência mais completa do produto. 



Sugestões inspiradas 
no ambiente

Implementamos a feature de 
Sugestões de Ambientes na qual 
são sugeridos ambientes 
relacionados ao produto que o 
usuário está navegando.

Para essa feature tivemos a 
parceria da Syte.ai



Carrinho compartilhado via SMS
Utilizando o app VTEX Mobile SMS no checkout, o 
atendente de televendas pode colocar um produto no 
carrinho e compartilhar com o número de telefone do 
cliente.

A solução é feita por um POST em uma tabela criada no 
MasterData e uma trigger linkada a essa tabela. Toda 
vez que o televendas inserir um número o usuário 
recebe um SMS com um link apontando diretamente 
para o checkout.

lorem ipsum sit it met 
dolor 



Menu feito por meio do Master Data      

Devido ao alto número de categorias no projeto, criamos um facilitador para o cadastro e ajustes do 
menu que pode ser editado diretamente no Master Data. É possível editar Nome de Departamento, 
Categoria, Subcategoria, URL, Imagem e posição.



Wishlist

Para facilitar a experiência do 
usuário, trouxemos a feature de 
Wishlist para dentro do My 
Account, sendo um facilitador 
para o usuário acompanhar a lista 
de produtos que ele favoritou 
durante sua navegação pelo site 
da Tok&Stok.



Tempo de Carregamento

O grande desafio para o projeto Tok&Stok foi trazer 
uma série de features para o usuário sem a perda 
da performance do site.

Entre as melhorias implementadas, estão:

● Lazyload de imagens dos produtos;

● Salvar informações em cache;

● Prefetch para requisições crossorigin;

● Otimização de chamadas de terceiros;

● Boas práticas de reaproveitamento de dados.



Pickup in Store

Customizamos o Pickup in Store 

da VTEX para receber três tipos 

de entregas importantes:

- Entrega Normal para 

Acessórios (Correios, Jadlog)

- Entrega Agendada para Móveis

- Retirada na loja



Pickup in Store

Esse split de entrega proporciona 

uma liberdade na entrega de produtos 

para o usuário caso ele opte por 

produtos que são transportados de 

maneiras diferentes, resolvendo uma 

grande problemática de logística e 

fazendo o usuário finalizar a compra 

independente da transportadora.



Experiência Mobile

Cada vez mais, os usuários exigem melhores 
experiências no celular para vivenciar uma 
navegação simples e fluída.  

Para isso são utilizadas as melhores práticas de UX, 
tornando a experiência do usuário da marca 
eficiente.



Resultados

●● Pedidos integrados entre Loja 
Física e E-commerce.

● Autonomia para o cliente no 
gerenciamento da plataforma.

● Melhora no ranqueamento nos 
resultados de buscas em 
pesquisas no Google.

● Lista de Casamento em 
constante evolução.

● Primeira loja da VTEX a 
implementar o PWA               

mais de

15
features

desenvolvidas

carregamento

2x
mais

rápido

aumento de

37%
na taxa de
conversão*

* Comparando Outubro 2019 contra Outubro 2018. Neste período, 
houveram picos de +2% na taxa de conversão num dia de ação. 



Depoimento
“A Tok & Stok precisava evoluir muito na experiência de compra online. 
Nossas lojas já são bastante consolidadas e somos referência em 
experiência para móveis e decoração. Nosso desafio foi fazer exatamente 
esse mesmo movimento no digital, de forma bastante acelerada.

Optamos pela ACCT por identificarmos a possibilidade de fazermos isso 
com a velocidade que precisávamos, de forma evolutiva como 
acreditamos e sempre levando a experiência do usuário como cerne do 
negócio.

Isso se traduziu na nossa forma de trabalhar em conjunto. Seja nas daily's, 
reuniões diárias em que decidimos os rumos da próxima sprint.
Ou discutindo sobre uma nova feature: qual a melhor forma de 
implementá-la e quais os kpi's devem ser acompanhados. Tudo isso 
sempre de forma clara, transparente e colaborativa.

Essa sinergia se traduz em grandes entregas, numa experiência de 
compra diferenciada para os nossos clientes e com resultados que 
comprovam isso de forma incontestável. 

Ainda temos muito a fazer, mas seguimos com a certeza de que estamos 
no caminho certo para nos tornarmos a melhor experiência de compra 
digital para móveis e acessórios.”

Adriano Di Bella Tavollassi, 
Diretor E-commerce e Digital



Depoimento

“A ACCT tem sido uma parceira fundamental na evolução do 

e-commerce da Tok&Stok. Juntos, construímos funcionalidades 

que unem inovação e otimização contínua para garantir a 

melhor experiência de compra durante toda a jornada do 

cliente. 

Os profissionais da ACCT têm inegável domínio técnico e 

criatividade, além de real engajamento e preocupação genuína 

com o produto. O resultado é que o trabalho da equipe gerou 

ganhos expressivos de conversão e experiência“

Patrícia de Cia, 
Gerente de Produto E-commerce
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