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Inaugurações de novas lojas superam, com folga, os fechamentos. Os supermercados continuam 
apostando na abertura e renovação de lojas. Esse processo, contudo, é mais acentuado no Estado 
de São Paulo, onde a velocidade de inaugurações de lojas, principalmente na faixa de 400 a 500 , 
tem sido bem maior do que o fechamento de uidades existentes.  
 
"Hoje, há mais lojas abrindo do que fechando", diz Sussumu Honda, presidente da Associação 
Paulista de Supermercados (Apas). "Mas a ampliação da área acumulada de vendas é 
desproporcional ao desempenho do mercado, que tem se mantido estável", acrescenta ele.  
 
Os dados levantados pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras) confirmam a tendência 
observada pela entidade paulista. Segundo a Abras, 88 lojas cerraram as portas em 2002. Em 
contrapartida, 186 foram construídas e outras 123 passaram por reformas e ampliações. A 
previsão da Abras é que mais 300 novos estabelecimentos sejam inaugurados este ano.  
 
Para reforçar, Honda conta que o Carrefour planeja a abertura de cerca de 100 novos pontos de 
pequeno e médio portes, no Estado de São Paulo. "Já a rede Pão de Açúcar vai investir em lojas 
Barateiro para ocupar a faixa do mercado de menor renda", assinala ele, que espera um 
acirramento ainda maior da concorrência entre as principais redes do setor.  
 
Neste ano, o Pão de Açúcar deverá investir R$ 540 milhões, sendo R$ 240 milhões na abertura de 
novas lojas, R$ 200 milhões em reformas e R$ 100 milhões em logística e tecnologia. Ao mesmo 
tempo, o programa de expansão anunciado recentemente pelo grupo Carrefour prevê 
investimentos da ordem de R$ 600 milhões, ao longo deste ano.  
 
Um indicador desse processo de renovação experimentado pelo segmento de auto-serviço em São 
Paulo é o perfil dos negócios fechados durante a 19 Convenção Paulista de Supermercados, a 
Apas 2003, considerada a terceira maior feira de produtos, equipamentos e serviços em todo o 
mundo, encerrada na última quinta-feira, no Expo Center Norte, em São Paulo.  
 
O presidente da Apas calcula que os negócios fechados nos três dias do evento (de 26 a 29 de 
maio) somaram R$ 2,5 bilhões, concentrados especialmente no setor de equipamentos.  
 
"O movimento nas áreas de alimentação e higiene e limpeza foi muito grande, mas o destaque 
mesmo ficou com o setor de equipamentos", declara o dirigente.  
 
E, na sua opinião, toda essa concentração dos negócios na área de equipamentos "quer dizer 
abertura de novas lojas, sim, ou reforma e ampliação das existentes".  
 
Feira de negócios  
 
Honda explica que, oficialmente, o balanço da Apas 2003 deverá ser divulgado neste início de 
semana. Mas de uma coisa ele não tem dúvidas. O resultado deste ano - R$ 2,5 bilhões - superou 
todas as expectativas do setor, que inicialmente falava em fechamento de negócios no valor de R$ 
2 bilhões, aproximadamente.  
 
Se for confirmado o balanço preliminar divulgado na sexta-feira, a versão 2003 do evento 
movimentou R$ 500 mil acima da previsão inicial da entidade paulista e cerca de R$ 1 bilhão a 
mais em relação à Apas 2002.  
 
"Este ano, a feira se consolidou junto ao setor supermercadista como uma feira de negócios", 
afirma Sussumu Honda.  
 



A 19 Convenção Paulista de Supermercados contou com a participação de 400 expositores (60 
estrangeiros), distribuídos numa área de 24 mil .  
 
Participaram do evento expositores argentinos, uruguaios, chilenos, portugueses, americanos e 
alemães. Entre as empresas nacionais, alinharam-se fornecedores como a Ambev, Sadia, 
Perdigão, Johnson&Johnson, Nestlé e Coca-Cola, com seus respectivos lançamentos de produtos.  
 
O supermercado é um dos setores da economia que mais gera emprego no País. No Estado de 
São Paulo, são mais de 200 mil empregos diretos e 600 mil indiretos.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 2 jun. 2003. 


