
FALE CONOSCO QUEM SOMOS POLÍTICA DE ENTREGA

TROCA E DEVOLUÇÕES POLÍTICA DE PAGAMENTO POLÍTICA DE PRIVACIDADE

QUEM SOMOS
Lojas Torra. Poder é ser quem você é.

Em quase 30 anos de história, a Lojas Torra se tornou uma rede varejista de moda com mais de 60 lojas, em 12 estados, confirmando cada dia mais a solidez da
marca, com grande variedade de produtos e proporcionando uma experiência diferenciada de compra aos consumidores.

Oferecer coleções atuais, diversidade e preços acessíveis são compromissos da Lojas Torra. Não só para estar presente sempre no dia a dia do cliente, mas
para tornar cada compra um momento único, prazeroso e especial.

IDEOLOGIA EMPRESARIAL:

MISSÃO

Vender produtos de moda com preço baixo e proporcionar bem-estar aos clientes por meio de uma experiência de compra agradável.

VISÃO

Ser a maior referência do País no varejo de moda com preços baixos, sendo sustentável e desejada por fornecedores, clientes, colaboradores e sociedade.

VALORES

• Simples é nosso jeito de ser. 
• Compromisso, responsabilidade e dinamismo, para atingir resultados e vencer desafios. 
• Honestidade e transparência com colaboradores, parceiros, clientes e sociedade. 
• Gerar oportunidades e desenvolver pessoas. 
• Empreendedorismo e inovação para crescer sempre.

DADOS DE CONTATO
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30 ANOS DE HISTÓRIA
A Lojas Torra se tornou uma rede varejista de moda com mais de 70 lojas, em 13 estados, confirmando cada

dia mais a solidez da marca, com grande variedade de produtos e proporcionando uma experiência
diferenciada de compra aos consumidores.

   

INSCREVA-SE EM NOSSA 
NEWSLETTER!NEWSLETTER!

ASSINAR

Digite seu nome:

Ex.: Adriana Silva

Digite seu e-mail:

Ex.: adrianasilva@gmail.com

 Permito o recebimento por e-mail de promoções e novidades das Lojas Torra

O que você procura?
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https://www.lojastorra.com.br/
https://www.lojastorra.com.br/checkout/#/cart
https://www.lojastorra.com.br/checkout/#/cart
https://www.lojastorra.com.br/checkout/#/cart
https://www.lojastorra.com.br/fale-conosco
https://www.lojastorra.com.br/institucional/politica-de-entrega
https://www.lojastorra.com.br/institucional/troca-e-devolucoes
https://www.lojastorra.com.br/institucional/politica-de-pagamento
https://www.lojastorra.com.br/institucional/politica-de-privacidade
https://www.instagram.com/lojastorra/
https://pt-br.facebook.com/LojasTorra/
https://www.youtube.com/channel/UCmR9GomJR7Cs-PTipnDdseg
https://www.linkedin.com/company/lojastorra/
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