
Case de
Sucesso

John John, Le Lis Blanc, Rosa Chá 

e BO.BÔ garantem consistência de 

marca com Deskfy

DESKFY + RESTOQUE
Outubro/21



Gestão de Marca no 
marketing é a tendência 
que chegou para ficar
Entenda as vantagens 
de aplicá-la em sua empresa.

Desde o clássico até a última tendência de moda, algumas marcas 

têm o dom de ser muito mais do que peças de roupas, elas nos 

inspiram a ser quem nós realmente somos. 

Pessoas que vestem Le Lis Blanc, John John, BO.BÔ e Rosa Chá 

apreciam sofisticação, excelência e conforto. 

Para essas marcas do Grupo Restoque, é estratégico transmitir 

essa mensagem em cada comunicação e experiência com os clientes. 

E o principal desafio do time de marketing é fazer a gestão dessas 

marcas de maneira simples, abastecendo as lojas distribuídas pelo 

Brasil, realizando as demandas com rapidez. 

Além, é claro, de garantir que os materiais sejam usados conforme o 

padrão estabelecido.



Foi fundamental para a estratégia da Restoque encontrar  

uma ferramenta que é a última tendência quando o assunto  

é gestão de marca.

Mas, antes é preciso entender todos os motivos para mudar.

Lojas solicitam 
materiais

Marketing não 
consegue atender 

toda a demanda

Conteúdo foge 
do padrão

Lojas criam 
por conta própria

Marca perde identidade 
e não gera a experiência 
esperada pelos clientes.

1 2 43 5

Parece simples, mas controlar o que acontece em 

centenas de lojas pelo país é uma dor de cabeça que 

nenhum profissional de marketing precisa na rotina.

O processo antigo: 



Sem as ferramentas 
certas, até um marketing 
eficiente tem dificuldades

A realidade do setor de marketing da Restoque pode ser parecida 

com a da sua empresa: um único setor para atender o país inteiro.

Apesar de um time talentoso, ainda faltava o elemento crucial 

para essa engrenagem funcionar com mais praticidade:   

uma ferramenta eficiente para centralizar a 

comunicação com as lojas.  

E se o modelo de negócios possui diversos pontos de vendas, 

essas demandas são multiplicadas pelo números de lojas.

Só a Le Lis Blanc tem mais de 80 pontos espalhados pelo 

Brasil e quando existia alguma nova campanha, o designer 

precisava parar e criar loja por loja e validar.



“Precisávamos otimizar as 

nossas comunicações e não 

“prender” o designer para 

realizar tarefas operacionais” 

E foi essa dor de cabeça que ficou no passado quando as 

quatro marcas começaram a usar Deskfy, em agosto de 2020.

Antonella Glogowsky, Gerente de Marketing 

da Le Lis Blanc, BO.BÔ e Rosa Chá



As lojas e o marketing 
se encontram em 
uma única ferramenta

Uma boa ferramenta  é aquela que facilita a rotina de uma equipe da 

sua empresa. Uma ótima ferramenta facilita a rotina de toda a 

operação. Por isso, nosso software é tão elogiado pelos nossos clientes.

Mas, sem esquecer de seguir o padrão da marca, trazendo 

segurança e tranquilidade para toda a sua equipe. 

Segundo Antonella Glogowsky, Gerente de Marketing 

da Le Lis Blanc, BO.BÔ e Rosa Chá, a ideia é que o 

Deskfy seja um local para as lojas 

customizarem templates com rapidez.



Rotina transformada        
pelo Módulo Artes

Comunicar os diferenciais seguindo o padrão da marca é 

um pré-requisito para gerar uma experiência completa 

para os clientes. 

E isso só é possível pela funcionalidade exclusiva do 

Módulo Artes que permite bloquear partes do template 

que não devem ser alteradas.

Ou seja, o designer da empresa cria o template e define as 

regras de uso para cada layout. Assim, o grupo fica 

seguro que qualquer peça criada estará no padrão correto.



Agora, o time tem mais tempo para realizar tarefas 

mais estratégicas e para criar e executar campanhas 

ainda mais elaboradas. 

Com a segurança de que tudo está sendo aplicado de 

forma adequada. Além de trocar o mar de demandas por 

uma rotina de trabalho mais saudável e produtiva.

Processo atual no marketing da Restoque:

Supervisor de lojas 
solicita peças 

Designers criam 
campanhas nas 

ferramentas Adobe

Lojas personalizam 
o template, fazem 

o download e divulgam

Artes são importadas
para o Deskfy
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“Com Deskfy, nós temos um canal 

para ouvir e atender às demandas 

de todas as lojas em um só lugar”

Joyce dos Santos, 

Analista de Marketing da John John



Processo de digitalização 
das lojas foi facilitado

De acordo com Joyce, analista de marketing da John John, novas 

coleções e campanhas não são mais motivo de qualquer problema. 

Ter dezenas de peças e templates criados em uma única 

ferramenta potencializa a autonomia das lojas. 

Isso foi crucial na pandemia, período que marcou o aumento 

exponencial do crescimento do digital e da demanda por novas 

peças, além das campanhas. 

Antonella Glogowsky

Gerente de Marketing da Le Lis Blanc, BO.BÔ e Rosa Chá 

“A palavra-chave para Deskfy é 
customização. O diferencial é oferecer 

personalização para cada loja”



Resultados de uma 
Gestão de Marca com estilo

Além do marketing, quem também se beneficiou com o Deskfy 

foram os vendedores das lojas. Agora, todos conseguem 

enviar ofertas, comunicar novos horários e até enviar 

cupom de desconto por WhatsApp.

Essas ações geram mais demandas e colaboram para criar 

novas oportunidades de vendas. Os números provam a 

consolidação da ferramenta nas rotinas das marcas. Confira!

81 lojas 50 lojas 15 lojas20 lojas

14.269 
peças 

baixadas

94% 
em média de 

artes aprovadas

501 
templates 
publicados

Números de lojas que usam Deskfy

No primeiro ano de uso da ferramenta já foram mais de

pontos de venda no total

166



O valor está em simplificar

O Grupo Restoque é mais uma das empresas que perceberam o 

valor de simplificar os processos com o Deskfy. Além é claro, de 

que diversos setores das empresas podem ganhar autonomia e 

simplicidade, como nesse caso foram os vendedores.

Com Deskfy, é possível ter uma equipe enxuta de marketing e 

mesmo assim atender com qualidade diversos PDVs, sem 

esquecer da padronização da marca, que é crucial.

O próximo passo da nossa parceria é potencializar cada vez mais 

a experiência do produto, para otimizar ainda mais processos do 

marketing da Restoque.

A Deskfy sempre estará aqui para vestir a camisa das empresas 

e colaborar para criar uma rotina simples e eficiente.

Quer garantir a ferramenta que 
é a última tendência no marketing? 

Fale com o nosso especialista, acesse: deskfy.io


