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Até onde David Webster consegue lembrar, seu caso de amor com as roupas sempre beirou a 
obsessão. Então, quatro anos atrás ele ganhou mais de 45 quilos, em parte por causa de um 
problema na tireoide, e não conseguiu mais usar as roupas Polo e Tommy Bahama de que 
tanto gostava. "Era impossível encontrar as roupas que eu estava acostumado a usar", diz 
Webster, 54, dono de uma companhia caminhões de transporte de Las Vegas, que hoje pesa 
136 quilos. "Eu só conseguia um monte de coisas de aparência barata." 
 
Até recentemente, homens acima do peso tinham bem menos lojas e estilos à disposição do 
que os homens medianos. "Os comerciantes não facilitam as coisas", afirma Jason Docherty, 
presidente da National Association to Advance Fat Acceptance, uma associação dedicada à 
melhoria da qualidade de vida das pessoas obesas. (Seu lema: Existimos em todos os 
tamanhos). "Há um estigma ligado às pessoas gordas e, além disso, você precisa ir a uma loja 
especial."  
 
Ansiosas por crescer, varejistas estão de olho agora nos 36 milhões de de homens americanos 
definidos como obesos 
 
Agora, enquanto varejistas ansiosas por crescer buscam novas oportunidades, algumas estão 
de olho nos 36 milhões de homens obesos dos Estados Unidos. A Casual Male Retail Group, a 
maior rede de lojas de roupas "plus size" dos EUA, criou em 2010 um novo conceito de loja, a 
Destination XL, com melhores escolhas e serviços. 
 
A Men's Wearhouse quer testar três lojas de tamanho extragrande em agosto, após perceber 
que as receitas nessa categoria cresceram 40% mais em 2010 que as vendas de roupas 
normais. A J.C. Penney lançou a The Foundry Big & Tall Supply Co., que em maio abriu 10 
lojas no Texas, Missouri e Kansas. "Queríamos criar uma experiência de loja especializada para 
esse homem, uma experiência muito diferente da que ele teria em uma loja de 
departamentos", diz o presidente da Foundry Steve Lossing. 
 
Embora um terço dos homens americanos sejam definidos como obesos, o mercado 
extragrande responde por só 8% das vendas totais de roupas masculinas, afirma a firma de 
pesquisas NPD Group, ou 25% do nível de vendas de roupas "plus size" para mulheres. 
 
Como a categoria se baseia num atributo físico - e não em um segmento demográfico, como 
"garotas pré-adolescentes"-, as lojas de roupas tamanho extragrande precisam atender uma 
ampla variedade de faixas etárias, renda e estilos de vida. Durante anos o setor foi 
considerado pequeno demais pela maioria dos grupos varejistas. 
 
O aumento das taxas de obesidade está mudando essa equação. Uma geração atrás, poucos 
consumidores do sexo masculino se definiam pelo tipo de corpo; hoje, mais da metade dos 
homens americanos se identificam como grandes, altos ou baixos, e estão mais dispostos a 
serem comercializados como tal, afirma a NPD. "Isso criou um mercado muito atraente e em 
crescimento, uma vez que a geração pós-guerra está envelhecendo e a obesidade continua 
sendo um problema cada vez maior", diz Marshal Cohen, principal analista de varejo da NPD. 
 
Com seus televisores de tela plana, poltronas de couro e provadores que imitam barris de 
cerveja de cobre, as lojas da Penney's Foundry são um cruzamento entre uma microcervejaria 
e um santuário masculino. Onde as leis locais permitem, o freguês ganha cerveja grátis e 
pretzels durante as happy hours, enquanto percorrer as prateleiras com roupas das marcas 
Calvin Klein e Timberland.  
 
A Casual Male, companhia varejista que há muito trabalha no segmento extragrande, se 
deparou com o conceito Destination XL em 2009, quando tentava recuperar a Rochester Big & 
Tall, uma vendedora de roupas "plus size" para homens mais sofisticadas que ela havia 
comprado em 2004. Como teste, o presidente-executivo David Levin fechou as lojas Casual 
Male das proximidades, que tinham preços menores, e transferiu os estoques para as unidades 



Rochester, maiores e mais luxuosas. As lojas passaram a ser lucrativas quase que 
imediatamente, uma vez que os clientes de renda mais baixa não resistiram à atração da 
maior variedade de escolhas e marcas. 
 
Um ano depois, a Casual Male abriu a primeira Destination XL, com os corredores mais largos 
e provadores maiores solicitados pelos clientes. As lojas possuem teto alto, guias de luz e piso 
de madeira. Elas são três vezes maiores que as lojas antigas e vendem mais de 1.400 itens - 
de meias esportivas a US$ 8, a casacos de cashmere Paul & Shark a US$ 1.800. "Os obesos 
podem se parecer com qualquer pessoa agora", afirma Webster, que visita uma Destination XL 
de Las Vegas uma vez por semana. Quatro lojas foram abertas até agora; a companhia 
pretende ter 50 lojas até o fim de 2012. 
 
Executivos da Casual Male afirmam que as novas lojas também deverão atrair "o cara do fim 
da-prateleira", um jargão do setor para os homens quase gordos demais para encontrar 
roupas em lojas tradicionais. Esses homens, livremente definidos como aqueles com cintura 
tamanho 1 metro a 1,12 metro, já respondem por um quinto das vendas da Casual Male, e a 
administração calcula que eles representam metade do mercado potencial. Classificá-los de 
extragrande tem sido difícil, porque eles acham isso um insulto, ou não admitem que precisam 
fazer suas compras lá, afirma o diretor financeiro Dennis Hernreich. A solução, diz, é dar a eles 
"uma loja real com pessoas reais e coisas interessantes dentro". 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 27 jun. 2011, Empresas, p. B3. 


