
6 gerais Belém, quinta-feira e sexta-feira, 24 e 25 de dezemBro de 2020

natal caro

Na reta final das compras 
para a Ceia de Natal, mui-
tos consumidores sentem 
os reajustes no bolso. Uma 
pesquisa do Departamento 
Intersindical de Estatísticas 
e Estudos Socioeconômi-
cos (Dieese) mostrou que as 
frutas natalinas, por exem-
plo, tiveram alta em relação 
ao ano passado. “Desde o fi-
nal da semana passada, au-
mentou consideravelmente 
a procura por produtos da 
Ceia Natalina em super-
mercados da Grande Be-
lém, e as frutas têm lugar de 
destaque, mas o problema 
continua sendo os preços 
elevados”, pontuou o super-
visor técnico do órgão, eco-
nomista Roberto Sena.

Entre os maiores reajus-
tes, o destaque é da laranja 
pera (49,81%), seguida do 
abacate (38,63%), manga 
rosa (13,54%), mamão havaí 
(9,74%), abacaxi (6,39%), ba-
nana prata (5,28%) e a me-
lancia (4,27%). Outras frutas 
regionais também ficaram 
mais caras em relação ao 
Natal do ano passado, como 
o cupuaçu, biriba, graviola 

e a pupunha. A inflação es-
timada para o período ficou 
em torno de 4,50%.

“As frutas importadas 
tão tradicionais estão com 
os preços nas alturas, moti-
vados principalmente pela 
elevação do dólar em rela-
ção ao mesmo período do 
ano passado. A saída para 
as donas de casa seria a 
substituição parcial ou total 
das frutas importadas pelas 
regionais, mas também es-
tas, em sua grande maioria, 
tiveram aumentos de pre-
ços bem acima da inflação. 
No caso delas, as justifica-
tivas passam por sazona-
lidades envolvendo safra e 
entressafra e fatores ligados 
a comercialização de mui-
tas dessas frutas”, mostra a 
pesquisa.

Ainda segundo o Dieese, 
neste período é indispen-
sável a pesquisa entre os 
estabelecimentos antes de 
comprar os produtos, já que 
a diferença ultrapassa os 
20% dependendo do local. 
Esta pesquisa foi feita na se-
mana passada, entre os dias 
14 e 19 de dezembro.

Disparam os preços 
das frutas natalinas

 Nunca os preços são camaradas, mas neste ano valores dispararam
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A busca pela compra 
de presentes em dois 
shoppings centers de 

Belém, um no bairro Batis-
ta Campos e outro no bair-
ro Mangueirão, na tarde de 
quarta-feira, 23, demonstra 
que ainda é grande o número 
de pessoas que utiliza o últi-
mo dia antes da ceia natalina 
para garantir as “lembranci-
nhas” de “amigo invisível” e 
também as compras mais ca-
ras para familiares e amigos. 
Enquanto no shopping da 
Batista Campos o número de 
visitantes era grande, com fi-
las nas portas das lojas e mo-
vimento intenso nas escadas 
rolantes, no outro shopping o 
fluxo era menos intenso, com 
mais espaço entre os clientes.

João Vyctor Fonseca, geren-
te de marketing do shopping 
center localizado no bairro do 
Mangueirão, confirma que os 
consumidores de Belém conti-
nuam deixando as compras de 
Natal para a última hora, como 
tem sido observado também 
nos últimos anos. Segundo 
ele, parece já ser um hábito da 
população “acabar lembrando 
na última hora, por mais que a 
gente peça para as pessoas se 
adiantarem”. “Neste ano, por 
conta da pandemia, até que al-
gumas pessoas se anteciparam, 
o que ajudou a evitar aglomera-
ções, mas é inevitável que na 
reta final, nos últimos dois ou 
três dias antes do Natal, o fluxo 
do shopping aumente. E foi re-
almente o que ocorreu”, relatou.

Roupas e brinquedos, de 
acordo com o gerente, foram 
os produtos mais procurados, 
o que pôde ser percebido pelo 
fluxo de pessoas observados 

nas lojas que comercializam 
confecções e artigos infantis. 
“Estamos apenas 8% abaixo do 
fluxo do ano passado nessas 
áreas, com os últimos fins de 
semana. Nos dias anteriores, 
estava 15% abaixo do movi-
mento em 2019, o que mostra 
que a procura aumentou. Po-
rém, também estamos com 
o horário de funcionamento 
estendido, para evitar aglome-
ração e garantir a comodidade 
dos clientes. Dessa forma, os 
horários de visitação foram di-
luídos”, informou.

Ainda sobre medidas para 
evitar aglomeração e, conse-
quentemente, evitar os riscos 
de contágio pela covid-19, João 
Vyctor afirma que os clientes 
têm obedecido as regras colo-
cadas pela administração do 
estabelecimento. “Por incrível 
que pareça, até o momento, 
não temos encontrado pro-
blemas com os clientes. Eles 
acabam respeitando bastante 
o protocolo de biosseguran-
ça que seguimos, como por 
exemplo, a medição de 100% 
das pessoas que entram no 

shopping e a obrigatoriedade 
do uso de máscara enquanto 
estiverem se deslocando pelo 
local. As pessoas estão res-
peitando o espaçamento nas 
filas e entendem também que 
mesmo nesse período de mui-
ta procura pelos produtos, em 
que quase todos querem com-
prar e ir embora rápido para 
as suas casas, estão compre-
endendo a necessidade de, às 
vezes, ter que esperar quando 
é atingido o limite de lotação 
das lojas”, exemplificou.

Charles Benigno, professor 
de Administração de Empre-
sas, afirma que prefere deixar 
as compras para o dia 23 de 
dezembro para “fazer tudo de 
uma vez” e não ter que voltar. 
“Frequento pouco shoppings, 
venho só quando é necessário. 
Neste ano, como nos outros, 
comprei principalmente brin-
quedos, para os meus netos, 
e roupas. Não senti tanta alte-
ração no preço das roupas, já 
que existem fábricas de teci-
dos aqui no Brasil, a produção 
da matéria prima é nacional”, 
analisou.

As compras da 
"última hora"
EM DOIS DOS SEIS SHOPPINGS DA CAPITAL, MOVIMENTO ERA INTENSO

corrErIa

  Milhares de belenenses foram aos shoppings às vésperas do Natal
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