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Liquidação para atrair no período de férias
Embora ainda sejam tímidas as promoções, lojistas projetam baixar preços a partir de fevereiro para incrementar vendas 

de olho nos descontos
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Na loja de Andreza Iser os clientes podem receber 50% de descontos nas compras à vista

Depois da correria para as 
compras de Natal, os meses 
de janeiro e fevereiro costu-
mam ser de calmaria para o 
comércio. Para movimentar 
o período tradicionalmente 
parado nas férias, os lojistas 
de Vera Cruz, aos poucos, 
vêm apostando em liquida-
ções para atrair os clientes.  
Os descontos variam de 10% 
a 50%, dependendo de cada 
loja. Mesmo que de forma 
tímida, há quem começou 
a reduzir os preços desde 
o início de janeiro. Outros, 
estão preferindo organizar os 
produtos e projetam baixar os 
valores a partir de fevereiro.

A empresária Andreza Iser 
é um exemplo de quem bus-
ca tornar a loja um atrativo 
para os olhos dos clientes. 
A vitrine está com cartazes 
anunciando descontos desde 
o início deste mês. Ela conta 
que toda loja está pela metade 
do preço. Ou seja, com 50% 
de desconto. “Janeiro e feve-
reiro costumam ser menos 
movimentados em virtude 
das férias. A ideia é atrair 
clientes e movimentar a loja”, 
reforça. “Além disso, já fica o 

convite para em breve conhe-
cer a nova coleção”, finaliza.

Embora tenha iniciado 
as promoções na segunda 
quinzena deste mês, Miguel 
Hermes, proprietário de loja 
de vestuário, aposta que 
peças com preços atrativos 
podem recuperar um pouco 
do que não atingiu durante 
as vendas de fim de ano, além 
de chamar os clientes nestes 
primeiros meses do ano que 
costumam ser mais parados.  
“Em fevereiro pretendo pro-
porcionar ainda mais des-
contos”, antecipa. “É preciso 
atrair as pessoas e fazer o 
dinheiro girar mesmo que as 
mercadorias acabem saindo 
por menor valor”, reflete.

Alete Eifert, sócia-proprie-
tária de loja de vestuário no 
centro da cidade, acredita que 
uma série de fatores levam 
às liquidações neste período. 
“Entre elas está a queima de 
estoque, pois em meados 
de fevereiro já ocorre lança-
mento de algumas coleções”, 
avalia. “Quando acertamos 
nos itens selecionados temos 
consumidores satisfeitos e 
felizes com suas compras. 
Isso também é uma forma de 
atrair os clientes”, aposta.

Para o presidente da Asso-

Sindicato vai debater com comerciários a vinda da Havan para Santa cruz
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ciação Comercial, Industrial, 
Serviços e Agropecuária 
(Acisa) de Vera Cruz, Ubi-
rajara de Almeida, a questão 
das liquidações é particular 
de cada lojista. “Normal-
mente os lojistas já têm um 
planejamento de vendas e 
de sobra de estoque de cada 
estação. Mas os produtos 
são bem diversificados e 
também muito diferente a 

evolução e resultado das 
vendas”, reflete. “No caso 
específico da liquidação de 
Verão, tivemos um excelente 
resultado com as vendas de 
fim de ano e também ainda 
temos um bom período de 
verão. Também temos uma 
extensão do período de com-
pras de verão, pois nosso 
cliente do interior, grande 
parte ainda não terminou a 

comercialização do tabaco 
e é comum ainda vir para 
comprar os produtos da es-
tação”, completa.

Segundo Ubirajara, cada 
loja fará sua liquidação in-
dividual, pois nem todas 
têm produtos que ainda não 
saíram da coleção de verão 
ou têm expectativa de vender 
ao seu público até o fim de 
fevereiro ou março.

Ocorreu na tarde de ontem a pri-
meira reunião entre o Poder Público 
de Santa Cruz e entidades com o 
Sindicato dos Comerciários, sobre 
a vinda da Havan ao município. O 
sindicato é contra a proposta apresen-
tada pela loja em que os funcionários 
devem trabalhar domingos e feriados. 
Com isso, o debate vai ser levado 
para assembleia nesta quinta, dia 31, 
na sede do sindicado, a partir das 
11h30min. À tarde haverá encontro 
com os representantes da Havan, em 
Santa Cruz.

De acordo com o presidente do 
sindicato, Afonso Schwengber, são 
os comerciários que vão decidir. “Eles 
vão deliberar e vamos conversar para 
sabermos o que eles querem. Os co-
merciários têm a mesma opinião que 
a nossa, de que não há demanda nos 
domingos, diferente de final de ano, 
por exemplo”, fala.

À eSPera de deSFecHO POSiTiVO

O secretário de Desenvolvimento 
Econômico de Santa Cruz, César Ce-
chinato, afirmou que o poder público 
está confiante em um acerto entre 
lojistas e comerciários. “Fazemos esse 
papel de aproximação entre as entida-
des e a Havan e agora aguardamos 
por um desfecho positivo”, afirma. 
Segundo o Secretário, detalhes como 
escolha do local para a instalação, 
muito possivelmente à margem da 
BR-471, valor do investimento e prazo 
para conclusão da obra já estão alinha-
vados. O impasse segue o acordo en-
tre lojistas e comerciários em relação 
a uma exigência da Havan: a abertura 
da loja aos domingos. 

Conforme Cechinato, o objetivo do 
poder público é agora de aproximar 
as entidades. “Assim como já fomos 
na sede da Havan diversas vezes, ago-
ra estamos aproximando as entidades 
interessadas. Nosso trabalho é buscar 
emprego e renda para o municípios e 

o que tínhamos que fazer já fizemos”, 
disse. “A Havan já está em Santa 
Cruz, o que não podemos é expulsá- 
la daqui. Estamos falando em mais de 
150 empregos, em R$ 25 milhões de 

investimentos, em trazer público de 
toda a região pra cá. Torcemos para 
que esse acordo dos comerciários 
seja fechado logo, até porque quem 
tá desempregado tem pressa”, afirma.


