
 

OBJETIVO: 

- O Projeto Soma Santa Maria visa fortalecer o comércio local, impulsionar vendas, gerar 

empregos e oferecer aos consumidores da região Centro do Estado mais um dia de compras  

através da proposta de abertura de lojas pelo menos um domingo ao mês, mesmo que não 

haja data comemorativa, como Dia das Mães, dos Pais, e outros. 

- Porém, não se trata apenas da simples abertura de portas dos estabelecimentos, e sim de um 

conjunto de ações que, SOMADAS, possam atrair esse público consumidor e gerar movimento 

nesses dias. 

SOMA DE ESFORÇOS DE VÁRIAS ENTIDADES: 

- Em domingos de comércio aberto, realização de ações com parceiros como SESC, que pode 

disponibilizar a montagem de brinquedos na Praça Saldanha Marinho; apresentações culturais 

e teatrais em parceira com a prefeitura municipal; exposição de veículos antigos; apresentação 

de bandas, etc; 

- Grande plano de mídia e marketing na região para atrair moradores de cidades vizinhas;  

- Realização de promoções válidas exclusivamente para aqueles clientes que realizarem 

compras no domingo; 

- Parceria de desconto com associados Ahturr (restaurantes, bares e lancherias) aos domingos 

de comércio aberto; 

- Reforço na segurança com policiamento ostensivo; 

FATORES FAVORÁVEIS PARA QUE O PROJETO AVANCE: 

Principais indicadores de Potencial de Consumo Santa Maria e Região 

- Santa Maria é a SEGUNDA cidade do Estado com famílias pertencentes à classe A e B 

- A cidade está entre as CINCO cidades mais populosas do Rio Grande do Sul 

- Polo universitário com OITO instituições de ensino superior com mais de 35 MIL alunos  

- Grande atratividade para o turismo de consumo 

- É o município com O SEGUNDO maior contingente militar no PAÍS 

- Importante centro regional conhecido como “coração do Rio Grande” devido a sua 

localização central 

- Segundo administração do Royal Plaza Shopping, cerca de 40% dos carros que ocupam o 

estacionamento do local na sexta, sábado e domingo tem placas de outras cidades;  

 



 

Perfil da cidade 

- Com 261.031 habitantes, segundo o censo IBGE/2013, é considerada uma cidade de grande 

influência na Região Centro do Estado. É a 5ª cidade mais populosa do Rio Grande do Sul e, 

isoladamente, a maior de sua região. 

- PIB per capita de R$ 12,85 mil 

- Empresas ativas: 6.292 

- Domicílios de Uso: Permanente 89 mil 

- Taxa de urbanização: 95,1% 

- PIB total: R$ 3,4 bilhões 

Outros indicadores: 

- Renda média mensal familiar de Santa Maria é de R$ 4.083,00, número quase 30% maior do 

que a renda média mensal familiar brasileira, que fica em torno de R$ 3.158,00 (Fonte: 

IPDM/IBOPE). 

- Santa Maria possui 38% da população pertencente às classes A e B, acima da média 

brasileira, com 27% (Fonte: IPDM/IBOPE). 

Situação em outras cidades: 

CAXIAS DO SUL 

CDL - “Abrir aos domingos é uma opção facultativa, mas tem grande adesão. Cerca de 70% das 

lojas abrem"; setor administrativo CDL Caxias 

Sindilojas - “Desde 2006 a abertura é livre todos os domingos e a adesão é de cerca de 90%, 

principalmente nas ruas mais centrais e shoppings. Supermercados também abrem aos 

domingos. Os funcionários trabalham três domingos e folgam um, mediante folga semanal, 

remuneração e prêmios (muitos querem trabalhar todos domingos)”, setor de relações 

sindicais Sindilojas Caxias do Sul; 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego - “Representa cerca de 30% 

da movimentação financeira do comércio em sete dias da semana, uma vez que os 

empregados das indústrias aproveitam o final e semana, principalmente o domingo, para 

realizar suas compras, tanto em lojas quanto em supermercado”, assessoria de comunicação 

da secretaria; 

PELOTAS: 



 

CDL - “Abre somente em alguns domingos autorizados em convenção com o sindicato dos 

comerciários, isso ocorre geralmente no fim do ano e em datas especiais. Chega a representar 

em torno de 25 a 27% na receita daquela semana”, setor administrativo CDL Pelotas;  

PORTO ALEGRE: 

SINDILOJAS – “Lojistas têm a liberdade de abrir todos os domingos desde o início dos anos 

2000. Tem grande adesão. Inclusive, algumas lojas moveleiras, abrem aso domingos pela 

manhã. Na Rua Voluntários da Pátria, é quase 100% a adesão dos lojistas. No Centro, esse 

número cai um pouco, mas o comércio abre”, Delci Matos, gerente adm Sindilojas -Poa 

Consumidores aprovam abertura aos domingos: 

Enquete realizada por um veículo de comunicação de Santa Maria com a seguinte pergunta: 

“Você é a favor da possibilidade de o comércio abrir aos domingos em Santa Maria?”  

TOTAL DE VOTOS: 1.067 

SIM: 696 (65,3%) 

NÃO: 371 (34,7%) 

Enquete realizada com empresários, gerentes e proprietários: 

Locais de apuração: Ruas Acampamento, Bozano, Floriano Peixoto (entre Venâncio e 

Niederauer) e Calçadão. 

Total de lojistas que responderam ao questionamento: 100 

SIM: 38% 

NÃO: 62% 

CONCLUSÃO: 

Os números mostram que o comércio local teria condições de oferecer ao público consumidor 

da cidade e da região mais um dia como opção de compra no comércio local. 

Além disso, conforme enquete, próprios consumidores desejam pelo funcionamento do 

comércio ao menos um domingo ao mês. 


