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Calor intenso aquece vendas 
em Tangará da Serra

CLIMA QUENTE

Embora quase todos os 
dias aconteçam pancadas de 
chuva, o clima seco e quente 
predomina na maior parte do 
dia em Tangará da Serra  e ci-
dades vizinhas. Nos últimos 
dias, os termômetros tem ba-
tido a casa dos 38º, o que faz 
com que tangaraenses bus-
quem opções e formas de se 
refrescar.

Mas se o calor é ruim para 
muitos que não se adaptam 
bem com a temperatura, 
para outros é uma forma de 
aumentar as vendas e acres-
cer os ganhos. Um dos itens 
mais procurados nessa época 
é sem dúvida nenhuma, o ar 
condicionado, que já é difí-
cil encontrar para venda na 

Vendas 
devem ser 
superiores as 
do ano anterior

Vendas cresceram significativamente

cidade. Seguindo esse item, 
ventiladores, climatizadores e 
umidificadores de ar também 
surgem como objetos de bus-
ca.

Segundo a gerente da Loja 
Eletrokasa em Tangará da Ser-
ra, Marcela Diniz de Lima, a 
busca maior já é percebida e 
as vendas aumentaram signi-
ficativamente. “Estamos ven-
dendo bem mesmo, tem vezes 
que vem caminhão quase que 
fechado desses produtos e eles 
em pouco tempo saem. Tanto 
que eles nem esperam a loja en-
tregar, eles mesmo levam com 
pressa de instalar”. destaca.

Assim como Marcela, o ge-
rente da Loja Romera, Gilson  

Dondoni    disse que já é pos-
sível sentir o aquecimento na 
venda desses itens. “Devido 
ao grande calor a procura por 
ar condicionado e ventilado-
res tende a aumentar bastante 
nesse período e nós já estamos 
sentindo esse aquecimento. 
Embora o calor intenso este-
ja só começando tudo indica 
que esse ano teremos uma 
busca bem maior que do ano 
passado”, salienta.

Outro fator que tem atraído 
os consumidores, é  que as 
fábricas tem oferecido cada 
dia mais, produtos com baixo 
consumo de energia.”Hoje o 
ar condicionado não é mais 
um item de luxo, é necessida-
de. Ele é essencial, porque pa-
rece que cada ano que passa a 
temperatura tem aumentado 
mais”, pontua a gerente Mar-
cela.

Nenhum dos entrevistados 
conseguiu fazer uma estimati-
va de vendas por vir, mas to-
dos preveem que seja superior 
as do ano anterior.
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