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Empresas | Te n d ê n c i a s & C o n s u m o

Gap segue os passos da Lululemon
Ve st u á r i o
Sapna Maheshwari
Bloomberg Businessweek

A Lululemon Athletica abriu
em junho uma loja em Durnham,
Carolina do Norte. Três semanas
depois, a Athleta, rede de vestuá-
rio esportivo que é a resposta da
Gap à Lululemon, abriu sua pri-
meira loja no mesmo centro co-
mercial. Esse movimento — a Lu-
lulemon abre uma loja e a Athleta
surge nas proximidades — vem
ocorrendo por todo os Estados
Unidos, com a Gap se mostrando
a maior rival para a varejista co-
nhecida pelos produtos para ioga,
cuja sede fica em Vancouver.

A Athleta também vem toman-
do emprestada a estratégia da
concorrente. Assim como a Lulu-
lemon, a rede da Gap se alia a ins-
trutores de ioga locais e patrocina
aulas da atividade. Também co-
mo a Lululemon, a Athleta treina
seus vendedores para fazer reco-
mendações sobre roupas especí-
ficas para os objetivos dos clien-
tes — correr uma meia maratona,
por exemplo. E, frequentemente,
oferece preços mais baixos. Cal-
ças para ciclismo são vendidas
por US$ 88 no site da Lululemon,
enquanto o modelo similar no da
Athleta custa US$ 64. As calças es-
peciais para ioga, em geral, cus-
tam US$ 15 a mais na Lululemon.

A rede da Gap vale-se até de des-
contos especiais para conquistar
espaço no grupo que vem sendo
fundamental para o sucesso da Lu-
lulemon: instrutores de academias
de ginástica e ioga, cujas preferên-
cias podem influenciar as compras
de seus alunos. Diz o analista Paul
Lejuez, da Nomura Securities: “A
Gap olha para o que a Lululemon
conseguiu e pensa: ‘Bem, por que
não concorrer pelos negócios que
eles vêm atraindo? E, se oferecer-
mos nosso produto a um preço li-
geiramente menor, vamos conse-
guir participação’.”

O mercado dos EUA para esse ti-
po de produto é de US$ 14,3 bi-
lhões por ano e cresce duas vezes
mais do que o de roupas femininas
em geral, segundo a empresa de

pesquisas NDP Group. Itens para
ioga com estilo diferenciado tam-
bém podem ser vendidos a preços
mais caros e com margens maiores
do que outras roupas esportivas. À
medida que mais mulheres prati-
cam esportes, muitas estão dispos-
tas a comprar tecidos especiais
mais caros que facilitam a evapo-
ração da transpiração e reduzem
odores, diz Tess Roering, diretora
de marketing da Athleta.

Com um marketing que mistura
moda e estilo de vida, a rede cana-
dense Lululemon formou um cul-
to de seguidoras desde que entrou
nos EUA em 2003. A empresa obte-
ve vendas recorde de US$ 1 bilhão
em 2011 em seus 112 pontos de
venda no país. E exibe o terceiro
maior índice de vendas por pé
quadrado (0,093 metro quadrado)
por loja, de US$ 1.948, ficando
atrás da Apple e da Tiffany, segun-
do estimativas da empresa de con-
sultoria de varejo RetailSails.

A Gap comprou a Athleta, de Pe-
taluma, Califórnia, em 2008, por
US$ 150 milhões, para ampliar sua
presença no segmento de roupas
esportivas femininas especiais, no
qual já participava com a divisão
Gap Body. Fundada em 1998, a
Athleta já tinha seguidores leais de
seus produtos, vendidos por meio

de catálogos e de seu site. A Gap
vem usando sua experiência com a
operação de mais de 3 mil pontos
de venda para transformar a Athle-
ta em uma rede com lojas físicas
tradicionais. Por enquanto, o mo-
vimento de negócios do mundo da
ioga é relativamente pequeno. A
Gap divulga apenas as vendas
combinadas da Athleta e da loja
on-line Piperlime. A receita somou
US$ 301 milhões no ano fiscal en-
cerrado em 28 de janeiro, cerca de
30% da obtida pela Lululemon.

Das 22 lojas da Athleta, 13 es-
tão a menos de 1,5 quilômetro de
alguma da Lululemon, com base
nos endereços fornecidos nos si-
tes das duas empresas. A Athleta
abrirá sete lojas no segundo se-
mestre de Seattle a Boston e to-
das, com exceção de uma, estarão
a menos de 12 minutos a pé da
Lululemon. A Gap planeja ter 50
lojas da Athleta até o fim do ano.

O diretor de operações na in-
ternet da Gap, Toby Lenk, diz que
a proximidade geográfica às lojas
da Lululemon é coincidência e
que a Athleta simplesmente está
inaugurando lojas onde seus
clientes on-line compram mais
de acordo com o mapeamento
das vendas. “Há locais em que não
temos por perto nenhum concor-

rente em particular”, afirma.
Ainda assim, as similaridades

entre as duas redes são difíceis de
ignorar. Ecoando o famoso serviço
personalizado da Lululemon, os
funcionários da Athleta escrevem
o nome dos clientes em lousas do
lado de fora dos provadores. Isso
ajuda os vendedores a chamar as
clientes pelo nome enquanto elas
experimentam as roupas e facilita
sua identificação caso voltem.

Enquanto a rede canadense fre-
quentemente oferece aulas de gi-
nástica em locais externos, a Athle-
ta as ministra em suas lojas — as es-
tantes têm rodas e podem ser des-
locadas. “As duas fazem um esfor-
ço bastante grande para criar uma
c o m u n i d a d e”, diz Annie Foster,
instrutora de ioga de 27 anos e blo-
gueira em Nova York, que partici-
pou de um evento de marketing da
Athleta antes da inauguração na
cidade e ganhou calças e um “t o p”.

A Lululemon dá descontos de
15% em suas lojas para instrutores
de academias certificados em tro-
ca de comentários sobre os produ-
tos. A Athleta oferece 30% — sem a
necessidade de um retorno com
suas opiniões. Pode estar funcio-
nando: Annie diz que embora ado-
re as duas marcas, o desconto da
Athleta a torna mais acessível.
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Seibert, da SBB, a maior editora de bíblias evangélicas do país: as versões segmentadas chegam a 30% do portfólio

BENJAMIN NORMAN/BLOOMBERG

Rede canadense de roupas para prática de ioga formou um culto de seguidoras desde que entrou nos EUA em 2003

L i v ro s Segmentação das sagradas escrituras é foco de editoras evangélicas que querem atrair públicos diversos

Uma bíblia para ler à beira da piscina
Felipe Machado
De São Paulo

Um livro com a silhueta de um
surfista segurando uma prancha
na capa; outro, com histórias con-
tadas em quadrinhos; um de capa
cor-de-rosa, para mulheres; e uma
versão à prova d’água para ler na
piscina. Apesar das diferenças, to-
dos são bíblias. A segmentação das
sagradas escrituras é tendência
nas editoras evangélicas.

Os textos são idênticos na essên-
cia — a diferença está no formato e
nos anexos. A ideia é atender pú-
blicos diversos. As bíblias segmen-
tadas — para crianças, para pais e
para avós — já representam de 30%
a 50% do catálogo das editoras es-
pecializadas em livros religiosos.

A Sociedade Bíblica do Brasil
(SBB), a maior editora de bíblias
evangélicas do país, com 6,7 mi-
lhões de exemplares impressos em
2011, planeja oito lançamentos de
bíblias neste segundo semestre —
seis terão alguma diferença em re-
lação ao formato tradicional.

Para o reverendo Erni Seibert,
secretário de comunicação e ação
social da SBB, formatos diferentes
podem facilitar o acesso ao livro
sagrado. Uma capa com estampa
de jeans, por exemplo, fez sucesso
na década passada entre os mais
novos. “Impressionante como o jo-
vem gostou, ele exibia a bíblia”,
disse Seibert. Desde então, a seg-
mentação vem atraindo mais edi-
toras. A Thomas Nelson, em parce-
ria com a E d i o u r o, planeja lançar,
no mínimo, duas bíblias para pú-
blicos específicos por ano até
2014, disse o diretor editorial
Omar de Souza.

Na SBB, a bíblia que mostra a si-
lhueta de um surfista na praia se-
gurando sua prancha foi criada es-
pecialmente para o projeto “Sur -
fistas de Cristo”, e traz depoimen-
tos de surfistas cristãos. Esta bíblia

não é impermeável, mas a SBB tem
uma versão à prova d’água — capa
e páginas — para quem quer levar,
por exemplo, o livro sagrado para
a beira da piscina.

A estimativa da SBB é que entre
25% e 30% da sua produção seja
de bíblias segmentadas. A previ-
são para este ano é de uma ex-
pansão entre 6% e 10% para as
vendas do livro neste ano, impul-
sionada pelo aumento do núme-
ro de fiéis no país.

O número de pessoas que se
declaram evangélicas cresceu de
15,4% para 22,2% da população
entre 2000 e 2010. Os dados são
da pesquisa Censo de 2010, feita
pelo Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE) e foram
divulgados no mês passado.

A Mundo Cristão, que projeta
vender 1,2 milhão de bíblias neste
ano, informou que sua edição mais
vendida até o momento é a “A Bí-
blia da Mulher que Ora”. A edição
voltada para o público feminino
tem capa cor-de-rosa e anexos co-
mo os artigos da escritora america-
na Stormie Omartian. A tendência,
contudo, é que a única bíblia tradi-
cional do portfólio da Mundo Cris-
tão, lançada no ano passado e com
cerca de 70% das vendas neste ano,
assuma a liderança.

Segundo o diretor de operações
da Mundo Cristão, Renato Fleisch-
ner, a tendência é que o “texto pu-
r o” venda mais, mas as segmenta-
das agregam porções importantes
de leitores. “Você acaba atendendo
todo o público de uma família”.

“É um mercado que está cres-
cendo muito e muito rápido”, diz
Maria Fernanda Vigon, gerente
de desenvolvimento de produtos
e marketing da editora Geográfi-
ca. Esta editora imprime 60 tipos
de bíblias — dos quais metade
são segmentadas —, totalizando
1 milhão de exemplares por ano.

De olho no público jovem, a

Geográfica lançou em maio a “Bí -
blia em Ação”. O livro traz uma se-
leção de passagens — como a cria-
ção do Universo e a expulsão de
Adão e Eva do paraíso — ilustradas
em quadrinhos. O cartunista res-
ponsável pelo trabalho, Sergio Ca-
riello, já desenhou histórias do
Batman e dos X-Men.

A “Bíblia em Ação” vendeu 40
mil exemplares até agora e a ex-
pectativa é chegar a um patamar
entre 300 mil e 500 mil em três
anos. A demanda surpreendeu a
Geográfica, que esperava leitores

Ipsis Litteris

A bíblia não é um documento único.
O livro sagrado é uma reunião de
vários livros como manuscritos da
tradição judaica, livros escritos por
profetas e cartas de apóstolos. Essas
obras foram escritas originalmente em
hebraico, aramaico e grego. Os cristãos
brasileiros denominados evangélicos
usam, na sua maioria, a versão da
bíblia traduzida, no século XVIII, pelo
pastor português João Ferreira de
Almeida. Os católicos também
possuem mais de uma tradução de
bíblia. Mas ao contrário dos
evangélicos, é preciso que a Igreja
Católica autorize as publicações. A
Santa Sé tem uma versão oficial, que é
a usada nos documentos do Vaticano,
em Roma. A mais recente é a “N ova
Vu l g at a ”, em latim, de 1979. Além de
diferenças formais entre as traduções,
há diferença nos livros que são aceitos.
Na bíblia, os católicos consideram 73
livros (como o do Evangelho de São
Mateus) como sagrados e os
evangélicos, 66. Para o professor da
PUC-Campinas, padre Cássio Murilo
Dias da Silva, a bíblia tem grande
importância para os evangélicos, pois é
nela que baseiam a sua fé. Os católicos,
por sua vez, contam com a bíblia, a
tradição e as normas ditadas pela
Igreja. (FM)

infantis. Muitos adultos acabaram
comprando a bíblia em quadri-
nhos. A editora planeja agora um
novo produto para o público jo-
vem e uma versão para novos con-
vertidos, com material de apoio
em linguagem mais simples que a
da bíblia tradicional. Os dois lan-
çamentos saem neste ano.

A produção de bíblias evangéli-
cas é estimada pela Associação de
Editores Cristãos (Asec) em cerca
de 30 milhões de unidades anuais.
Segundo pesquisa da Câmara Bra-
sileira do Livro (CBL) e do Sindica-

to Nacional dos Editores de Livros
(Snel), o setor religioso como um
todo produziu 96,6 milhões de
exemplares em 2011, um aumento
de 14,3%. O ritmo de expansão é
superior ao do setor livreiro como
um todo, que cresceu 1,47%, com
499 milhões de exemplares produ-
zidos no ano passado.

As editoras católicas também
têm versões para públicos dife-
rentes — para grupos de estudo e
para quem vai preparar missas,
por exemplo. A Paulus, que ven-
de mais de 500 mil exemplares

ao ano, tem três versões diferen-
tes e agrega itens como mapas e
notas de rodapé há mais de dez
anos. “Se a gente tirar [os mapas e
as notas] vai ter reclamação”, diz
o padre Zulmiro Caon, diretor de
marketing da editora. A Confe-
rência Nacional dos Bispos do
Brasil (CNBB) tem sua própria
editora que vende a versão da bí-
blia oficial da igreja católica. Está
sendo planejada uma para o pú-
blico jovem, informou Antonio
Catelan, membro da comissão de
doutrina e fé da CNBB.A ut
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30 jul. 2012, Empresas, p. B4.




