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Lojas Quero-Quero 
reinaugura em Santa 
Cruz após transição

Excelsior conta com Casa do Cliente

A loja está situada na esquina das ruas Venâncio Aires e Ramiro Barcelos

Renato Jackisch resgatou a história da empresa durante inauguração

Diante da constante evolução e das 
mudanças no mercado varejista, a rede 
de lojas Quero-Quero tem se adaptado 
para atender de uma forma que supra 
as necessidades dos clientes, em um 
momento ímpar de suas vidas, que é 
a construção do imóvel próprio. Sen-
do assim, no fim do mês de outubro, 
a empresa reinaugurou um de seus 
espaços em Santa Cruz do Sul. Após 
três unidades já instaladas na cidade, a 
rede adquiriu uma empresa tradicional 
do Município, a ECOL. A transição de 
uma marca para outra ocorreu de for-
ma gradativa, até que se tornou Lojas 
Quero-Quero.

Com a mudança, um novo layout in-
terno e externo foi pensado. Localizada 
nas esquinas das ruas Venâncio Aires 
e Ramiro Barcelos, a loja aumentou 
seu mix de produtos para mais de 500 
novos itens. Assim, consegue atender 

vários perfis de clientes, que poderão 
comprar materiais de construção para 
a obra toda. 

A loja passou a contar com mais de 
mil modelos de pisos e revestimentos. 
Também possui o material bruto de 
início da obra, o que facilita ao cliente, 
pois tem todas as suas necessidades 
atendidas no que tange à construção 
em uma única loja, bem como o pró-
prio construtor, que poderá adquirir 
suas ferramentas no mesmo local. 
“Contamos com uma projetista em loja, 
capacitada a realizar projeto de inte-
riores aos clientes sem custo algum”, 
revela o gerente da unidade de Santa 
Cruz, Jeferson Luis Fischer. “Também 
disponibilizamos vendedores externos, 
que fazem o atendimento ao cliente 
diretamente na obra”, acrescenta. 

Além da ampla variedade na linha 
de acabamentos, principalmente pisos, 

A Excelsior Alimentos, com sede 
em Santa Cruz, inaugurou no último 
dia 31, a Casa do Cliente. No local, 
vão ocorrer diversos eventos corpo-
rativos destinados a relacionamento 
com clientes e consumidores da 
marca. O visitante poderá conhecer a 
história da empresa, através de uma 
linha do tempo criada na entrada da 
casa, bem como o seu portfólio de 
produtos, que fica exposto. 

“O principal objetivo da Casa do 
Cliente Excelsior é receber pessoas, 
clientes, além de contar nossa his-
tória”, frisa Renato Jackisch, diretor 
executivo de negócios da empresa. 
Ainda segundo ele, o espaço é uti-
lizado todos os meses para festejar 
o cumprimento de metas, onde 
ocorrem confraternização entre os 
funcionários. “Além disso, usamos 
para treinamentos”, completa.

Durante a inauguração que con-
tou com a presença da imprensa e de 
alguns colaboradores da empresa, 
alguns dados foram apresentados 
por Renato Jackisch, que também 
mencionou sobre a ampliação e 
investimentos da Excelsior. Nos 
últimos seis anos a empresa gerou 
um faturamento de R$ 1,1 bilhão, 
produziu 125.063 milhões de quilos, 
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DIA 12/11 - TERÇA-FEIRA
Principal evento de networking 
da ACI de Santa Cruz, o Café 
Empresarial de novembro vai 
abordar o tema “O Poder do 
Sim - Além da Persuasão”.  O 
encontro ocorre na terça-feira, 
dia 12, às 8 horas, no auditório 
da entidade. Para associados até 
dois participantes não pagam, a 
partir do terceiro o valor é de R$ 
10 por pessoa. Não associados 
pagam R$ 20. É importante que 
os participantes levem cartões 
de visita ou material de divulga-
ção do seu negócio.

DIA 12/11 - TERÇA-FEIRA
O Viva Unisc é um dia especial, 
com ricas experiências, conhe-
cimento e novidades, numa pro-
gramação que inicia às 8h30min 
e vai até as 21h30min – inin-
terruptamente. O evento ocor-
re nesta terça-feira, dia 12 de 
novembro, no campus de Santa 
Cruz do Sul. No evento é pos-
sível conferir mostra de cursos, 
oficinas e visitas guiadas aos 
laboratórios, bate-papo com 
professores, desconto na inscri-
ção do vestibular, informações 
sobre bolsas e financiamentos e 
muito mais. Inscrições gratuitas 
em: www.vivaunisc.com.br .

AGENDA

revestimentos, louças sanitárias e me-
tais, pois manteve no mix os produtos 
de qualidade que a ECOL trabalhava, 
agregou-se produtos na linha de fer-
ramentas domésticas e profissionais, 
máquinas para jardinagem, tintas, ma-
teriais hidráulicos e elétricos, material 
bruto, aberturas.

O diferencial das lojas Quero-Quero 
sempre foi o bom atendimento aliado 
à ampla variedade de produtos, preço 
justo e credibilidade que a marca car-

rega há mais de 50 anos. 
Pensando sempre nos clientes, a 

Quero-Quero iniciou o “Esquenta 
Black Friday”, que vai até o fim de 
semana. ”Os clientes podem esperar 
muitas promoções, com preços abaixo 
do que o mercado vem praticando, à 
vista ou parcelado”, adianta Ficher.  
Não fique de fora dessa. A Quero-
Quero, em Santa Cruz, está ainda nas 
ruas: Marechal Floriano, nº 801; Ernesto 
Alves, nº 774; e Fernando Abott, nº 418.

vendeu 160.355 milhões de quilos.  
Na oportunidade, Jackisch ainda 
reforçou que toda equipe é respon-
sável pelo sucesso da empresa. 

INVESTIMENTO
Durante a inauguração, o diretor 

executivo de negócio também falou da 
ampliação da fábrica. A previsão é que 
as obras sejam concluídas até o fim de 
2020, conforme equipe técnica, porém, 
Jackisch gostaria da antecipação para 
o fim de agosto do ano que vem. 

A empresa trabalha com turnos 

estendidos para dar conta de atender 
a demanda produtiva. “Precisamos 
ampliar para ter melhor produti-
vidade, maior produção e também 
empregar mais pessoas”, reflete. 
Atualmente, a Excelsior gera mais 
de 600 empregos diretos e com a 
ampliação da fábrica estima ficar 
próximo de 700 empregos diretos. A 
área de construção atual é de 10 mil 
metros quadrados, sendo que a am-
pliação será de mais seis mil metros 
quadrados.


