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Associação Paulista de Supermercados realiza terceiro maior evento de varejo do mundo a partir 
do dia 26 em São Paulo. O consumidor é o tema da 19ª Convenção Paulista de Supermercados e 
Feira de Equipamentos, Produtos e Serviços, da Apas (Associação Paulista de Supermercados). O 
evento será realizada entre os próximos dias 26 a 29 de maio, no Expo Center Norte, em São 
Paulo. A previsão do presidente da Apas, Sussumu Honda, é de que um público de 50 mil 
visitantes circule pela feira.  
 
"Quando nossa agência de publicidade, depois de inúmeras conversas, nos sugeriu o tema 
‘Identificando o DNA do Consumidor’ achei que ele mostrava bem o principal foco do nosso setor 
hoje", diz Honda, dono da rede Terranova, com oito lojas na capital paulista.  
 
Segundo ele, o setor, seja nas grandes redes ou nos pequenos supermercados, usa cada vez mais 
a identificação do consumidor para seus negócios. "Ter um software para identificar os hábitos de 
compra do consumidor não está fora de alcance de nenhuma de nossas lojas, mesmo das 
pequenas, e o seu uso hoje é fundamental", diz.  
 
Ele lembra que com um cartão de fidelização e um bom software o supermercado sabe hoje 
detalhes completos sobre o perfil de quem compra, identificando o que compra, em que horário, 
quanto gasta, "e isto permite ações e promoções específicas, de maior alcance".  
 
Para Honda, conhecer o DNA do consumidor é hoje básico para o negócio. "Além disto, fazemos 
uma homenagem ao cinquentenário da descoberta do DNA, assim como ao cinquentenário do 
nascimento do supermercado no Brasil, que acontecem agora em 2003."  
 
Honda diz também que a "super identificação" do consumidor é fiundamental para o novo tipo de 
negócio que tem surgido no segmento - lojas especializadas. "São lojas que mantêm 
carcaterísticas de supermercados, mas que dedicam, por exemplo, 60% do seu espaço a hortifruti 
ou se dedicam apenas a venda de alimentos kosher ou as lojas de alldiscount voltadas para 
perecíveis, no estilo dos antigos minibox". Segundo Honda, este tipo de loja é uma tendência no 
segmento "e precisa conhecer o consumidor a fundo".  
 
A feira da Apas, a terceira maior no setor de alimentos do mundo, terá 24 mil metros quadrados 
de estandes para abrigar os 400 expositores e deve atrair empresários e executivos de várias 
regiões do País e exterior, interessados nas novidades do varejo.  
 
Durante quatro dias, estas empresas expositoras estarão apresentando ao setor supermercadista 
suas novidades nas áreas de alimentação, higiene e limpeza, equipamentos e serviços. 
"Esperamos R$ 2 bilhões em negócios, em função do evento", diz Honda.  
 
Ao lado da feira, serão realizadas 48 palestras técnicas que apontam as tendências mais recentes 
nas áreas de Recursos Humanos; Marketing; Finanças; Logística; Gestão; Tecnologia e Internet; 
Operação; Comercial (tanto administração de compras, quanto negociação); Construção e 
Reforma; Jurídico e Consumidor.  
 
Já estão confirmadas as presenças de Paco Underhill e Peter Krieg, dois especialistas 
internacionais em técnicas de marketing do varejo. Underhill, autor do livro "Vamos às Compras", 
fará palestra no dia 27 de maio, das 14h às 17h, no auditório central do Expo Center Norte. No 
dia 28, no mesmo horário, é a vez de Krieg, co-autor do livro "Marketing Contra-Intuitivo", falar 
de sua experiência aos supermercadistas que participam da APAS 2003.  
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