
Baixada

DOMINGO, 6/12/2020  I  ODIA   n site: odia.com.br  I MEIA HORA  n site: meiahora.com.br  I n tel.: 2222-8000

DIVULGAÇÃO
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Salvos pelo Natal
Lojistas apostam 
no Natal para 
se recuperarem 
das más vendas 
desse ano

T
odo ano é a mesma coi-
sa, chega dezembro e 
os centros comerciais, 
lojas e shoppings lo-

tam de pessoas. O período 
natalino é um dos melhores 
para o comércio, pessoas são 
contratadas para dar conta do 
público que aumenta todos os 
finais de ano.

Depois de meses funcionan-
do em caráter extraordinário, 
por causa da pandemia, que 
manteve muitas lojas fechadas 

Árvore de Natal do 
Shopping Nova Iguaçu

boa parte do ano, as expecta-
tivas dos lojistas é que o Natal 
2020 melhore a arrecadação 
de dinheiro, que foi menor 
esse ano.

Como nenhuma data come-
morativa desse ano atingiu a 
expectativa que os comer-
ciantes tinham em relação as 
vendas, o fim de ano vai ser o 
momento em que eles vão tra-
balhar para se recuperar das 
vendas anteriores.

De acordo com a pesquisa 
do CDL Rio, os lojistas esperam 
3,5% de aumento no período 
natalino, que responde por um 
terço do faturamento anual.

A pesquisa também apon-
tou que o cartão de crédito 
vai ser a forma de pagamen-
to mais utilizada pelos consu-
midores, pela facilidade que 
oferece. 

Na contramão, os consumi-
dores estão pensando em eco-
nomizar, dando preferência a 
produtos mais baratos e procu-
rando em várias lojas até achar 
o objeto de desejo por um preço 
mais acessível. “Eu acho muito 
válido comprar tudo de uma 
vez e, de preferência, em lojas 
de atacado. É bom andar bas-
tante, comparar preços, sem-
pre tem alguma coisa com mais 
desconto.” Sílvia viu maneiras 
de economizar seguindo essas 
dicas sobre suas compras de 
fim de ano.

Shoppings e centros co-
merciais apostaram em deco-
rações natalinas para chamar 
o público para o local, tática 
que acaba funcionando e au-
mentando as vendas, como 
declarou o coordenador de 
marketing do Shopping Nova 

Iguaçu, Manoilton Alves. “No-
tamos um crescimento na bus-
ca por presentes de Natal após 
a inauguração da decoração 

que aconteceu no dia 7/11. O 
aumento das vendas vem cres-
cendo com as datas comerciais 
desde a reabertura dos em-
preendimentos. Com isso, es-
peramos fechar 2020 com um 
resultado próximo ao obtido 
no ano anterior.” 
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C
om a dificuldade financeira no meio da pan-
demia, os presentes natalinos desse ano ti-
veram que se adaptar ao momento no qual 
estamos. Lojas e comércios populares saem 

na frente pelo preço baixo e variedade de opções 
que oferecem ao público. Mas preços baixos, de 
forma geral, são bem atrativos.

REPRODUÇÃO

Sabonete 
Natura, por 
R$ 15,90

Perfume Fiorucci, 
por R$ 35,10

Como 
presentear
Opções natalinas de presente que cabem em todos os bolsos

OPÇÕES PARA O NATAL

 NPara quem não gosta de cozinhar, 
mas quer ter opções para o Natal, 
a internet dá uma forcinha. Há vá-
rios pequenos empreendedores 
usando as redes para vender seus 

Pra quem vende pela internet, essa é 
uma ótima época do ano para lucrar

doces, bolos e tortas neste fim de 
ano. É o caso de Thalia Thomaz, que 
vem divulgando seus quitutes pelo 
Instagram. “Esse ano está tendo 
uma procura muito grande. E, pela 

internet, as pessoas falar sobre 
os produtos que gostam com os 
parentes e amigos com mais fa-
cilidade e rapidez.” Ela também 
comentou que vendeu até para 
pessoas de fora do estado do Rio de 
Janeiro, tudo através da internet. 
“Tenho clientes que não são do Rio. 
Já tive até um pedido feito por uma 
pessoa de Juiz de Fora.” 

CIDADE DA MODA 
Localizado em Jardim Tropical, em Nova 
Iguaçu, o shopping tem muitas opções de 
lojas de roupas e calçados, além de lojas de 
brinquedo e salões de beleza.

CAXIAS SHOPPING
Um dos maiores shoppings da baixada 
fluminense, onde há opções para todos os 
gostos e bolsos. Além de ser um bom lugar 
para passear com a família e os amigos.

SHOPPING GRANDE RIO
O maior shopping de São João de Meriti, 
onde é fácil encontrar lojas de diversos 
segmentos e comprar presentes para toda 
a família.

NILÓPOLIS SQUARE SHOPPING 
CENTER
Localizado no centro da cidade, é de fácil 
acesso e uma boa opção para quem está 
procurando seus presentes de Natal.

QUEIMADOS TOP CENTER
Com boas opções populares, as opções do 
shopping que fica no centro de Queimados 
podem ajudar quem está procurando algum 
mimo para dar de presente.

ONDE COMPRAR 
NA BAIXADA

Thalia Thomaz

Pijama 
Riachuelo, 
por R$  39,90

Papai noel Cacau Show 
Artesanal, por R$ 17,90

Fone Philips, 
por R$ 24,90
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1. Pisca-pisca sempre 
são ótimos, iluminam e des-

tacam a árvore, além de tornar a 
decoração mais bonita e iluminada;

2. Fitas também são boas opções decora-
tivas. São versáteis e encontradas por preços 

bem acessíveis;
3. Enfeites nos galhos sempre são bem-vindos. 
Sejam as clássicas bolinhas e anjinhos, ou o que 
mais a imaginação permitir;
4. É importante se atentar ao topo da árvore, já 
que é uma parte que chama a atenção e pode 

ajudar a deixar a decoração mais charmosa;
5. Escolha um lugar de destaque para 

colocá-la, uma vez que, ela é a an-
fitriã decorativa do mês de 

dezembro.

Toda família tem sua 
comida preferida de fim 

de ano, chegou o momento de 
escolher qual vai aparecer na ceia

 N Festividades de fim de ano são oportunidades de juntar a 
família. Jantares, também. Toda família tem seu prato nata-

lino preferido, comidas que lembras as festividades. “Aqui em 
casa não pode faltar rabanada. É a cara do Natal.” Lembrou a 
advogada Bianca Inácio. Já a mecânica Amanda disse gostar 
muito de salada de bacalhau e salpicão. “Prefiro comer sa-

lada de bacalhau do que peru.” A dona de casa, Nilceia, 
falou sobra a comida tradicional na sua família: “Eu, 

geralmente, costumo fazer bolo de batata, se tor-
nou na nossa família uma tradição pra noite 

de Natal. Cada um tem seu prato pra 
fazer, e o meu é esse.” 

A árvore de 
Natal é um 
dos maiores 
símbolos dessa 
é poca do ano. 
E, como tem 
um lugar de 
destaque, 
deve ter uma 
decoração que 
acompanhe 
sua 
importância.

Decoração 
Natalina
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A
postando em ma-
neiras criativas de 
a t ra i r  o  púb l i co 
nesse fim de ano, 

os shoppings estão usando 
decorações criativas e cha-
mativas. O Shopping Nova 
Iguaçu investiu exatamen-
te nisso. O espaço ganhou 
uma bola natalina gigante, 
com cinco metros de altu-
ra, além de uma árvore de 
oito metros e um túnel de 
luzes. Além de fazer com-
pras, famílias poderão tirar 
fotos e se divertir nas áreas 
natalinas.

Lazer Decorativo
As decorações 
natalinas estão 
fazendo atraindo 
público para as 
lojas e para as 
compras

“Neste ano, sentimos a 
necessidade de promover 
um Natal que relembrasse 
a verdadeira essência da 
data. É tempo de renovar 
as esperanças e esse foi o 
nosso objetivo ao trazer 
uma decoração totalmente 
lúdica, com muitas luzes e 
intervenções gigantes para 
que crianças e adultos pu-
dessem interagir e recor-
dar com alegria a época do 
ano mais esperada por to-
dos”, disse o coordenador 
de Marketing do shopping, 
Manoilton Alves.

Outro Shopping que en-
trou na onda e investiu pe-
sado na decoração foi o Ni-
lópolis Square. Foi montado, 
no segundo piso, um cená-
rio onde todos poderão tirar 
fotos. Além disso, também 
haverá um sorteio de uma 
moto Honda Biz para quem 
comprar acima de cem reais 
e se cadastrar no site.

Shopping Nova Iguaçu

Nilópolis Square
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