Expo Abióptica 2017 acontece em maio, em São Paulo, e traz lançamentos e tecnologias de um setor
em retomada de crescimento

Além de novidades em produtos e equipamentos, a 15ª edição do evento aposta em palestras para
atrair centenas de empresários interessados em fechar negócios, se atualizar e fazer networking
A Expo Abióptica, maior evento óptico da América Latina, acontecerá entre os dias 24 e 27 de maio
de 2017, no Transamérica Expo Center, em São Paulo. A 15ª edição reunirá importantes marcas
nacionais e internacionais e deve atrair a presença de centenas de empresários, executivos, lojistas e
outros profissionais do segmento. Um dos destaques do evento são as Palestras Magnas, que
ocorrerão no auditório da Exposição, Rua A2, que possibilitarão discussões envolvendo importantes
players do setor.
O setor óptico deve registrar este ano crescimento próximo de 7% sobre faturamento de 2016, que
foi de R$ 19.6 bilhões. “Não é só otimismo. O primeiro quadrimestre já apresentou números
positivos e alta de 4,6 %, considerando os últimos 12 meses acumulados – maio/16 a abril/17, diz
Bento Alcoforado, presidente da Associação Brasileira da Indústria Óptica (Abióptica). Para a Expo
Abióptica 2017 a projeção é de que os negócios gerados na cadeia de fornecimento cheguem a, pelo
menos, R$ 185 milhões, o que equivale a R$ 500 milhões em faturamento na ponta do varejo.
O desempenho do varejo foi essencial para a retomada. “Durante 2016, a estratégia do varejo foi
comprar menos da indústria, e ‘desovar’ seus estoques, que resultou uma queda menor no varejo e
maior no fornecimento. Caso não ocorra nenhuma mudança significativa na economia brasileira o
setor deve voltar ao crescimento de dois dígitos em 2018”, ressalta Alcofarado. Com mais de 100
associados e representatividade de 100% das principais marcas, empresas e redes de varejo do setor,
a Abióptica leva para a 15ª edição do evento, também, o debate de assuntos sociais, regulatórios e
de saúde pública, temas que fazem parte de sua missão diária.
SERVIÇO: EXPO ABIÓPTICA 2017
LOCAL: Transamérica Expo Center - Av. Dr. Mário Villas Boas Rodrigues, 387, Santo Amaro, São
Paulo, SP
DATA: 24 a 27 de maio
HORÁRIO: das 13h às 21h, de quarta a sexta. Das 13h às 19h, sábado.
REALIZAÇÃO: Abióptica (Associação Brasileira da Indústria Óptica)

