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pesquisa estima que compras fora 
de vera cruz somem r$ 3 milhões
Essa seria a média 
mensal do que se 
gasta no comércio 
de outros municípios, 
principalmente em 
Santa Cruz do Sul

Joel reforça criatividade

cOmpOrTamenTO dO cOnsumidOr
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não é surpresa que 
muitos são os mora-
dores de Vera Cruz 

que fazem compras em ou-
tras cidades, especialmente 
em Santa Cruz do Sul, pela 
proximidade e por ser um 
centro econômico maior e com 
diversos atrativos de lazer. 
Mas até agora, não se sabia 
em números. A pedido da 
Associação Comercial, Indus-
trial, serviços e Agropecuária 
(Acisa), o Instituto de Estudos 
e Pesquisas Inovação, presi-
dido por Joel Maciel, realizou 
pesquisa entre os dias 13 e 23 
de maio, logo após, portanto, 
o Dia das Mães, considerada a 
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segunda principal data para o 
comércio em volume de ven-
das. Com 512 entrevistados 
na zona urbana e rural, de 
todos bairros e localidades, 
o índice de confiança é de 
93%. De todas as questões 
levantadas, chama a atenção 
o valor mensal médio que sai 
de Vera Cruz. Pela pesquisa, 
metade dos entrevistados 
compra fora, gastando cerca 
de R$ 356,15 todo mês. Consi-
derando 16.338 consumidores 
no município, dado forneci-
do pelo Instituto, e metade 
comprando fora, chega-se à 
estimativa de R$ 3,01milhões 
que deixam de circular no co-
mércio e nos serviços de Vera 
Cruz a cada mês.

Os associados da Acisa fo-
ram convidados para conhe-
cer os resultados da pesquisa 
na noite desta quarta-feira, 
na sede da entidade, quando 
Joel Maciel os apresentou. 
Menos de 15 cadeiras foram 
ocupadas. O presidente da 
Acisa, Ubirajara de Almeida, 
frisou que todos são sabedo-

Foram entrevistados        moradores de Vera Cruz, da 
zona urbana e rural. Desse público,               é femini-
no e               masculino. Escolaridade: Ensino médio              
              , Ensino Fundamental              , Graduação     
            , Pós-graduação  , analfabetos           . 

perFiL da pesquisa

512
59,44%

40,55%
58,88% 30,27%
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Idade:   16 e 30 anos;   31 e 45 anos;  
              46 e 60 anos;   mais de 61 anos.

Renda: de 1 a 3 salários              ; 1 salário              ;    
sem renda             ; de 3 a 5 salários            ; acima de 
5 salários            . 
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exisTe aLGum prOduTO/
serviçO que vOcê acre-
diTa que FaLTa nO cOmér-
ciO de vera cruz? quaL?*
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* 68,61% responderam que não 
falta nada e 26,11% responderam 
que falta e apontaram, entre os 
principais itens, esses citados 
acima.
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O GASTO MÉDIO MENSAL 
EM COMPRAS FORA DE 
VERA CRUZ É DE QUANTO? 
MÉDIA DE R$ 356,15 ENTRE 
OS ENTREVISTADOS.
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res da concorrência comercial, 
especialmente em relação a 
Santa Cruz, mas “se não nos 
mexermos para fazer algo 
diferente, nada vai mudar. 
O que estamos fazendo?”,  
questiona. Em consenso, os 
empresários reconheceram os 
atrativos na cidade vizinha, 
especialmente a concentração 
de espaços gastronômicos e 
de lazer que convidam para 
o passeio e, consequentemen-
te, para o consumo. Aliás, 
a pesquisa também revelou 
esta carência: locais noturnos 
foram apontados como uma 
necessidade de investimento 
para Vera Cruz.

Mas os lojistas e empresá-
rios sabem da necessidade de 
reforçar a união e o espírito 
criativo em saber divulgar 
suas ofertas, melhores pre-
ços e iniciativas para cativar 
os clientes. “Quase 40% dos 
entrevistados nos dizem que 
querem ofertas, talvez esteja-
mos sendo pouco criativos”, 
indicou Joel Maciel.
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a pesquisa
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