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Em 2011, quando as lideranças da Associa-
ção brasileira da indústria óptica (Abióptica)
decidiram sair do Transamérica Expo Center
(que tinha recebido o evento por nove edi-
ções) de volta ao Expo Center Norte (sede da
feira em sua configuração “antiga” por
quase uma década) o objetivo era aumentar
significativamente o número de visitantes. 

Naquele momento, a conveniente locali-
zação do Center Norte, considerado ponto
estratégico (por conta da proximidade com
o aeroporto de Guarulhos, o metrô, o termi-
nal rodoviário do Tietê e algumas das prin-
cipais vias da cidade) foi prioridade em de-
trimento à superioridade de infraestrutura,
conforto e qualidade de serviços oferecidos
pelo Transamérica Expo Center. Os tempos
eram outros: a feira estava em processo de
reinvenção, o mercado ainda se ressentia da
crise econômica que assombrou o planeta
no final de 2008 e a óptica mundial passava
por uma fase de seu processo evolutivo em
que passou a considerar feiras de negócios
como uma estratégia menos importante em
seus planos de negócios.

Os anos passaram, a poeira assentou e,
desde a edição de 2012, a Expo Abióptica res-
gatou boa parte de sua reputação e recebeu
de volta importantes expositores que haviam
batido em retirada anos antes por conta da
crise e das novas estratégias comerciais - vale
a pena mencionar que o mesmo ocorreu com
as outras grandes feiras internacionais. Assim,
foi mais fácil ter casa cheia e garantir que as
empresas participantes encerrassem o evento
com desempenho favorável.

Dedicação exclusiva - A questão é que a tão
esperada explosão de público nunca ocorreu.
Sim, a feira resgatou seu poder de atração,

mas não o suficiente para abrir mão de vez do
Transamérica Expo Center. O centro de expo-
sições da Vila Guilherme padece de facilida-
des arquitetônicas para um evento de maio-
res proporções. Além disso, explica o presi-
dente da Abióptica, Bento Alcoforado, “a
oferta de hotéis na zona norte é muito infe-
rior quando comparada à da zona sul, o que
também dificulta a criação de um sistema efi-
ciente de traslado entre a feira e a rede hote-
leira conveniada”. Outro ponto levantado pe -
lo executivo é que boa parte dos visitantes fez
da feira sua atividade secundária, até por con -
ta da facilidade do acesso. “O que se espera é
que os visitantes dediquem-se ao even to. Am-
bientes isolados são mais propícios à realiza-
ção de negócios e vale lembrar que as princi-
pais feiras do mundo passaram a ser promo-
vidas em locais mais retirados”.

Pontapé inicial - No lançamento da edição
2015, realizado em 22 de julho, no hotel The
Capital, no bairro do Itaim Bibi, zona oeste
da cidade, mais de 70 empresas garantiram
presença (nesta página, a lista de participan-
tes confirmados e os metros quadrados con-
tratados). Alcoforado relata que enquanto a
feira em 2014 totalizou 13.992 metros qua-
drados, já no lançamento para o próximo
ano foram comercializados 13.398 metros
quadrados e ainda há áreas disponíveis.

Mas se uma das metas é realizar um
evento “suculento” em termos de negócios,
outra é assegurar a participação dos consul-
tores ópticos, a grande massa que faz o mer-
cado girar. Para isso, explica Alcoforado, as
opções do Espaço Saber serão ampliadas e
também devem ser criadas novas atrações a
fim de rentabilizar a participação de todas
as categorias de profissionais ópticos.

No ano que vem, a Expo Abióptica atravessará a 
cidade e voltará a ter como sede o Transamérica Expo
Center, na zona sul de São Paulo, de 15 a 18 de abril. 

Feira brasileira
muda de casa

Expositor        Área (em m2)
Alphaline                          74
Arteres                            142
Augen                               63
Bamboo                          134
Bausch + Lomb                 75
Blandine                          140
Brevil                                 85
Carl Zeis Vision               230
Cecop                              104
CMsatisloh                      210
Convergência                    25
Coopesp                            30
De Laurentis                     75
Desempenho                    71
Dream Vision                    26
Edmagno                        145
Escuderia                           55
Essilor                              605
Evidence                            29
Fenícia                             210
Fhocus                               61
Golden Vision                 120
House of Vision                24
Hoya                                413
Instituto Filadélfia            38
Jaguar                             104
Johnson & Johnson        108
JPiran                                75
JR Adamver                     429
Kenerson                        740
Kristal                              284
Lougge                            203
Luxottica                      1.556
Maclens                             52
Magnum                         221
Marchon                         359
Marcolin                          243
Martinato                       163
Master Glasses                324
Max                                 127
Mello                               135
Mitsui                                68
Multfoco                           85
Neoglass                            75
Optitex                            263
Opto                                  70
Ótica Revista                     25
Over Trend                        65
OWP                                  38
Promosalons                     25
RBO                                   75
Renovate                           84
Safilo                               717
Schneider                          68
Segment                           68
Shamir                               74
Silhouette                         65
SM & RB                            98
Solótica                             70
Stepper                           194
Styll                                 140
Suntech Supplies            161
Tami                                162
Tecnobrasil                      550
Tooling                            219
Ultra Optics                       71
Vanin                                 70
Vertygo                             30
VIEW                                  25
Vision Line                        79
Visual Tech                      399
Wilvale De Rigo             242
Xenônio                            60
Younger                            65
ZHC                                 198

Dados fornecidos pela Abióptica 
(lista parcial de 30 de julho).


