RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
I. DADOS DA PARCERIA
PROMOÇÃO: Içara e Você de Carro ZERO
VALOR REPASSADO: R$ 50.000,00
II. INTRODUÇÃO
A promoção Içara e Você com Carro Zero Quilômetro em parceria com a Prefeitura Municipal e PROCON
iniciou em setembro e encerrou junto com o Natal. Dentre 3 milhões de cupons distribuídos pela Câmara
de Dirigentes Lojistas neste período. O soldador gaúcho, Rodrigo Godói Silveira radicado em Içara há
somente oito meses, foi o vencedor de um Renault Kwid com um cupom do Giassi Supermercados. O
sorteio foi acompanhado e auditado por clientes na Praça da Matriz São Donato e realizado no dia 30 de
dezembro as 17 horas.

III. DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

A. AÇÕES DESENVOLVIDAS
As programações começarem em novembro e terminaram no final de Dezembro, foram feitas várias
atrações para receber a população e os consumidores e abrilhantar mais esta Promoção.

Além do carro, a CDL e o Procon promoveram em novembro o concurso Quem Compra em Içara Faz
a Cidade Crescer. Foram distribuídos 5 mil cartilhas nas escolas Municipais. Lara Andrade Fernandes
(poesia), Natália da Silveira Costa (memórias) e Maria Eduarda Colle Mariot (crônica), da Escola São
Rafael, além de Yasmin dos Santos Rodrigues (desenho), da Escola Paulo Rizzieri, ganharam R$ 500
em vale-compras ao expressarem a força do comércio local.

B. PÚBLICO ATINGIDO:
Foram Distribuídos 3 milhões de cupons entre consumidores Içarenses e de toda região.

C. CUMPRIMENTO DAS METAS



META 1: Aumento em número de consultas ao SPC
Em 2019 conseguimos aumentar as consultas ao Serviço de Proteção do Crédito. Este é um
indicador importante sobre o crediário na cidade. O crescimento em relação ao ano anterior foi de
5,59%. Como a informação não abrange as vendas à vista e com Cartão de Crédito, o
crescimento do setor é considerado acima desse percentual, chegando próximo a 10%, já que
pelo menos 40% das vendas atualmente são realizadas com cartões. Abaixo seguem estatísticas
de consultas.



META 2: Saldo positivo na geração de empregos no setor em 2019
Conforme os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, em 2019, o
comércio de Içara gerou 64 novos postos de trabalho. Na avaliação da CDL, o número é
extremamente positivo diante da consolidação de grandes players que se instalaram na cidade
em anos anteriores e da expansão das lojas locais, seja em estrutura ou então no quadro de
funcionários. O setor contribuiu ativamente para que a cidade tivesse o melhor resultado dos
últimos nove anos com a geração ao todo de 861 empregos no período. Portanto considera-se um
aumento em relação ao ano de 2018 de empregos.

D. BENEFÍCIOS E IMPACTOS GERADOS PELA PARCERIA


A realização do evento teve um número significativo no aumento da movimentação do comércio
neste período de final de ano e o incremento da economia da cidade no Natal.
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