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O Comércio e sua Riqueza 

 

Todo povoado tem seu desenvolvimento entrelaçado com a história e estórias que acontecem no 
seu comércio. Quem não tem memórias afetivas de vivências acontecidas no mercado do bairro ou 
“na magazine” do centro? São vínculos eternos com essas lembranças e seus personagens. Em 
Canoas, não foi diferente. Desafiados pela sombra da capital, construímos um comércio rico, 
formado por empresas locais e filiais atraídas pelos nossos bons números econômicos e densidade 
demográfica crescente. Hoje, podemos nos orgulhar com a diversidade ofertada e variedade de 
polos comerciais na cidade. Como o comércio se alimenta de tendências, o desafio atual é aliar 
inovação às experiências de consumo seguras, rápidas e positivas. 
 
As lojas atuais trabalham com a equipe em harmonia e em tempo real atendendo pelos mais 
diversos canais, oferecendo, assim, experiências excepcionais aos seus clientes. Com a produção 
diária de conteúdos em suas redes sociais, elas exploram o sensorial e interagem com o seu 
consumidor, que opta por onde e como prefere fazer as suas compras. 
 
Problemas ambientais, de inclusão, causas sociais, qualidade de vida e novas rotinas pós pandemia 
são outras preocupações do futuro do comércio, e estão inseridas no processo e no dia a dia da 
empresa. Nesse sentido, a CICS Canoas amplia o debate, apoia, integra e atualiza empresários e 
empreendedores na nova realidade que vivemos. Um momento de muitas mudanças no mundo dos 
negócios, mas que no fundo sempre carrega as suas origens: a valorização das pessoas e dos seus 
anseios. Já, ao Poder Público, cabe fornecer melhorias constantes em infraestrutura, segurança e 
mobilidade para dar as condições necessárias aos comerciantes exercerem suas atividades.  
 
Nessa busca de inovações, nós, duas filhas de comerciantes canoenses, entendemos que a 
tecnologia e a interatividade entre as pessoas, tornaram-se imprescindíveis no dia a dia dos nossos 
negócios. E o legal de tudo isso, como as histórias que se mantém em nossas lembranças, é que a 
essência do comércio prevalece: aquela calorosa recepção e valorização do indivíduo são os fatores 
decisivos na fidelização, mantendo os negócios vivos, tanto em vendas como em alma. 
 
O comércio vencedor sempre será o focado na empatia, na emoção, na relação humana e na entrega 
de desejos. 
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