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Representante de 40% do setor, com 6 mil lojas apenas no Estado de São Paulo, o segmento de 
supermercados paulista estima ter movimentado, no ano passado, por volta de R$ 40 bilhões 
apenas em vendas para o consumidor final. Este ano, a Associação Paulista de Supermercados 
(Apas), projeta incremento de 2% nesse volume, mas garante que a expectativa do setor é 
favorável. Tanto que a entidade reunirá 400 empresas expositoras na 22ª edição do Congresso de 
Gestão e Feira Internacional de Negócios em Supermercados (Apas 2006). O encontro deve gerar 
negócios na ordem de R$ 3 bilhões e a expectativa é atrair cerca de 60 mil visitantes. Esta edição 
da Apas acontece de 22 a 25 de maio, no Expo Center Norte, em São Paulo. 
 
De acordo com o superintendente da Apas, Carlos Corrêa, o tema do evento neste ano é “Batendo 
Bola com o Consumidor”, inspirado na Copa do Mundo. Segundo o executivo, o assunto foi 
escolhido por destacar a importância crescente do setor em conhecer as necessidades de cada 
consumidor para melhor atendê-lo, uma das bandeiras defendidas pela associação.  
 
Corrêa ressalta a Apas 2006 como o espaço certo para reunir fornecedores de toda a rede de 
abastecimento e supermercadistas. “Durante quatro dias, as empresas poderão realizar parcerias 
e trocar informações relevantes nas áreas de inovação, tecnologia, serviços e tendências, pois a 
tendência é que tudo isso influencie o comportamento de compra dos consumidores.” 
 
Apesar da área alimentícia ser a responsável pela maior parte dos novos produtos que serão 
apresentados na edição da Apas deste ano, outros segmentos estão chamando a atenção do setor 
supermercadista, como por exemplo o de higiene e limpeza.  
 
Com a meta de faturar em torno de R$ 6 milhões este ano, a Surya aposta na Apas para 
conquistar novas parcerias e distribuidores. A marca estará na feira com toda sua linha de 
cosméticos e diz ter como princípio básico a não utilização de substâncias prejudiciais ao homem 
ou ao meio ambiente. Como tendência da preocupação crescente dos consumidores por produtos 
naturais, a empresa aposta na utilização de suas linhas este ano. 
 
A presidente da Surya, Clélia Angelon, diz ter se especializado na fabricação de cosméticos à base 
de plantas e ervas da Amazônia e da Índia e ressalta já ter rompido as fronteiras de terras 
nacionais. Além da sede, em São Paulo, a empresa possui escritórios nos Estados Unidos e na 
Índia e exporta para países como Arábia Saudita, Líbano, França, Bélgica, Japão, EUA, Rússia, 
Grécia, Portugal, Chile e Uruguai. 
 
Entre as novidades da marca estão os shampoos e condicionadores que contêm óleos essenciais 
orgânicos, com combinações como laranja e andiroba para cabelos danificados. 
  
Fonte: DCI, São Paulo, 18 maio 2006, Feiras & Eventos, p. A14. 
 
 


