
17 estados do Brasil. 130 megalojas físicas 
e um número que vai crescer em breve. Isso 
porque, neste sábado, dia 21 de setembro, 
mais uma unidade da rede de lojas Havan 
será inaugurada. Desta vez em Santa Cruz 
do Sul. A estrutura é a maior até o momento 
construída no Rio Grande do Sul e vai rece-
ber os clientes a partir das 10 horas. Quem 
vai cortar a fita e dar sequência à história 
de sucesso da empresa é Luciano Hang, 
proprietário da Havan. A promessa é de que 
ele venha pilchado, em alusão ao feriado de 
20 de setembro. A apresentadora do SBT 
Patrícia Abravanel também é esperada para 
o ato de inauguração. Em vídeo nas redes 
sociais, os dois fizeram o convite e esperam 
expressivo público.

A loja da Havan fica na BR-471, próximo 
à Estação Rodoviária. Os primeiros trabalhos 
realizados no terreno foram no início de 
abril. Tudo começou pela retirada de árvo-
res exóticas. Logo depois, deu-se início à 
terraplenagem e em pouco tempo o espaço 
ganhava a cara da loja que, conforme seu slo-

gan, “é a mais amada do Brasil”. A unidade, 
que passou pelos últimos retoques durante 
esta semana, conta, na parte externa, com 
a réplica da Estátua da Liberdade, a fachada 
estilizada da Casa Branca americana e amplo 
estacionamento.

AS LOJAS HAVAN
Entre março e agosto deste ano, 10 lojas 

Havan foram inauguradas no Brasil, nos 
municípios de São Francisco do Sul (SC), 
Paranavaí (PR), Mogi Mirim, Indaiatuba, 
Votuporanga, Campinas/Valinhos e Marília 
(SP), Fazenda Rio Grande e Campo Mourão 
(PR) e Caxias do Sul (RS). Serão mais de 10 
inaugurações até o fim do ano, garante Lu-
ciano Hang. Com isso, a empresa passará de 
16 mil colaboradores para mais de 20 mil.

Feliz com a geração de empregos e o 
crescimento da economia, Hang espera 
que o desenvolvimento continue nos pata-
mares do primeiro semestre. Só em 2019, o 
investimento feito pela empresa é de R$ 750 
milhões. Na unidade de Santa Cruz do Sul 
foram utilizados R$ 25 milhões.

Ela é a mais 
amada do Brasil
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HAVAN

Por muitos anos, quando se pensava em 
Santa Cruz do Sul, vinha à cabeça uma cidade 
industrial, com destaque para o tabaco, a meta-
lurgia e os brinquedos. Porém, frisa o secretário 
municipal de Desenvolvimento Econômico, 
César Cechinato, o panorama vem mudando. 
A terra do Fritz e da Frida se transformou tam-
bém em um polo regional de compras, atraindo 
empresas dos mais variados segmentos. E uma 
delas inaugura amanhã, para o entusiasmo de 
todos.

Na visão de Cechinato, a vinda da Havan 
reforça o polo regional, depois da chegada 
de outras grandes redes. “A construção do 
prédio da Havan, na BR-471, traz valorização 
para o bairro Schulz. Será um espaço de mais 
circulação, de um comércio do entorno mais 
aquecido, de mudanças”, cita ele, contente com 
investimentos de empresas como a catarinense, 
que, além do recolhimento de impostos, geram 
um grande número de empregos.

Santa Cruz: polo 
regional de compras
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