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LOJAS QUE VENDEM ARTIGOS DO RAMO PODERÃO FUNCIONAR NO DOMINGO DAS 9h ÀS 13h

Para ajudar nas ven-
das do Dia dos Namora-
dos, o comércio de Pená-
polis permitirá às lojas do 
ramo, o funcionamento em 
horário especial, inclusive 
no Domingo. Pesquisa 
Perspectiva Empresarial 
da Boa Vista aponta que 
51% dos empresários têm 
a perspectiva de um au-
mento no volume de ven-
das para o Dia dos Namo-
rados, comparado com o 
mesmo período do ano 
passado. Em 2021, apenas 
17% dos entrevistados 
tinham essa mesma pers-
pectiva, na comparação 

com o mesmo período de 2020.
O economista da Boa Vista, 

Flávio Calife, explica que mesmo 
com o cenário econômico ainda 
delicado para o consumidor, com 
inação e juros ainda subindo, 
alguns fatores podem impulsionar o 
consumo no curto e médio prazo.

Ele cita por exemplo, que as 
vendas no comércio podem ter 
reexo da antecipação do 13º salário 
de aposentados e pensionistas e da 
liberação do saque ao FGTS (Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço), 
que devem beneciar milhões de 
trabalhadores.

 A pesquisa da Boa Vista 

50% dos empresár ios 
declararam que as vendas 
desta data representam 
em torno de 1% a 5% do 
faturamento total do ano; 
25% alegaram que elas 
representam mais de 5% a 
10% do faturamento; 16% 
mais de 10% a 15%; e 9% 
disseram que representam 
mais de 15%.  

Setores 
Ainda de acordo com o 

a Boa Vista Serviços, o 
setor de vestuário e cal-
çados deverá ser o mais 
procurado na data pelos 
consumidores, como foi na 
d a t a  c o m e m o r a t i v a 

também ouviu cerca de 500 
empresas, de micro, pequeno, 
m é d i o  e  g r a n d e  p o r t e ,  d o s 
segmentos do comércio, serviço e 
indústria, em nível nacional. O 
levantamento apontou que a maior 
parte das vendas para a data 
comemorativa deverá acontecer de 
maneira presencial, em lojas 
físicas.

Apesar disso, a intenção em 
realizar compras de forma on-line 
apresentou crescimento de três 
pontos percentuais (de 36% para 
39%) na comparação com último 
ano.

A pesquisa apontou ainda que 

anterior. Os setores de alimentos, 
eletrônicos e telefonia também 
devem ter aumento na procura, 
segundo a opinião dos empresários 
entrevistados.  

O ticket médio para a compra do 
presente de Dia dos Namorados 
deverá ser em torno de R$ 171,00 
contra os R$ 146,00 registrados em 
2021 e a expectativa é de que 50% 
dos consumidores gastem mais que 
nos anos anteriores. Ano passado 
33% tinham essa expectativa.

Por m, 77% dos empresários 
acreditam que os consumidores não 
deverão ultrapassar a casa dos R$ 
200,00 por presente.
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