Setor Supermercadista faturou R$556 bilhões em 2021, aponta Pesquisa APAS
Com mais de 100 mil novas lojas, segmento gerou mais 1 milhão de empregos no Brasil
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São Paulo, 16 de maio de 2022 – Em um ano marcado ainda por restrições no funcionamento do comércio, por
conta da COVID-19, uma pesquisa feita pela Associação Paulista de Supermercados (APAS) revela que, em
2021, o setor supermercadista registrou a abertura de 100.750 novas lojas em todo o país, um crescimento de
4,1% em relação a 2020. O crescimento no número de supermercados também resultou em um faturamento
de R$556 bilhões e a criação de 1.173.041 postos de trabalho em 2021, um aumento de 4% se comparado com
o ano anterior.
Estes dados foram apresentados durante a abertura oficial da APAS SHOW, maior feira de alimentos e bebidas
das Américas, que retomou suas atividades nesta segunda-feira (16) e é conhecida por proporcionar a troca de
experiências, networking e construção de novos negócios no setor supermercadista.
Em sua última edição, em 2019, foram negociados aproximadamente US$100 milhões. A APAS SHOW reúne
mais de 800 expositores e tem a expectativa de receber mais de 120 mil visitações ao longo dos quatro dias
do evento. Ele acontece até quinta-feira (19) no Expo Center Norte, em São Paulo.
Para acessar o estudo completo realizado pela APAS, clique aqui. (inserir PDF do estudo)
Sobre a APAS
Com 50 anos de tradição, a Associação Paulista de Supermercados representa o essencial setor
supermercadista no estado de São Paulo e busca integrar toda a cadeia de abastecimento com a sociedade. A

entidade, que possui 3 distritais na cidade de São Paulo e 13 regionais distribuídas estrategicamente pelo
estado, conta hoje com 1.505 supermercados associados que somam 4.315 lojas.
Para mais informações, acesse: https://apasshow.com/
Instagram: https://www.instagram.com/apasshow/
Facebook: https://www.facebook.com/apasshow
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