Datas comemorativas de fim de
ano geram expectativa aos
lojistas de Santarém
A probabilidade é que as vendas sejam boas e maiores
A menos de um mês e dez dias para o Círio de Nossa Senhora da
Conceição, que acontece no dia 23 de novembro próximo, os
lojistas de Santarém apostam no aquecimento das vendas. O fim
do ano é um dos períodos mais aguardados pelos lojistas do
centro comercial de Santarém, por conta das festividades dessa
época, como o Círio de Nossa Senhora da Conceição, Natal e a
Virada de Ano. O esperado é que as vendas cresçam.
O fim do ano é uma época onde a cidade fica repleta de
turistas, os trabalhadores recebem o 13º salário e vão às
compras no centro comercial. A probabilidade é que as vendas
sejam boas e maiores.
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De acordo com o Sindicato Lojista de Santarém (Sindilojas), os
setores mais consumidos são calçados, vestuários,
eletroeletrônicos e restaurantes. Os lojistas têm que estar
preparado pra tudo, saber agir na hora da venda, conquistar o
cliente para levar os produtos e ter sempre novidades na loja,
por mais que a empresa tenha um grande número de colaboradores
(funcionários), a população é maior, então, tem que saber
lidar com o cliente.
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Ana Catharina, dona de casa e mãe zelosa, que quer oferecer o
melhor para sua filha, diz que ao fazer suas compras no Centro
Comercial de Santarém, para as festividades de fim de ano,
espera dos lojistas um bom comprometimento da parte deles,
através de um bom atendimento, atenção dos colaboradores e um
produto de qualidade, para não ter dor de cabeça depois.
Os preparativos para o Círio de Nossa Senhora da Conceição que
será déia 23 de novembro mobiliza não apenas os comerciantes,
mas, também, a população de Santarém, o centro comercial está
se preparando para atender os devotos e os turistas.
AQUECIMENTO DAS VENDAS: As vendas no comércio brasileiro
interromperam uma seqüência de dois meses em baixa e cresceram
1,1% em agosto na comparação com julho, segundo o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Na comparação com o mesmo mês do ano passado, as vendas caíram
1,1%, segundo o IBGE. Analistas consultados pela agência de
notícias Reuters esperavam uma alta mensal de 0,75%, e recuo
de 1,1% na comparação com agosto de 2013.
No acumulado em 12 meses, o indicador registra alta de 3,6%;
entre janeiro e agosto deste ano, o ritmo de vendas acumula
alta de 2,9%.
As vendas chegaram a subir 7,5% no setor de equipamentos e
material para escritório, informática e comunicação, em agosto
na comparação com julho. Foi a categoria que mais cresceu no
período.
O setor de tecidos, vestuário e calçados registrou alta de
3,2%; o de artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de
perfumaria e cosméticos cresceu 2,5%.
A venda de outros artigos de uso pessoal e doméstico teve alta
de 1,6%; a de combustíveis e lubrificantes, de 1,4%; a de

móveis e eletrodomésticos cresceu 1,3%.
Ainda entre as categorias que registraram alta, a venda de
livros, jornais, revistas e papelaria subiu 0,9%; e a de
material de construção cresceu 0,2%.
Só tiveram queda as vendas em supermercados, produtos
alimentícios e fumo (-0,1%) e veículos e motos, partes e peças
(-2,5%).
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