
● O senhor tem dados do merca-
do de produtos religiosos?
Os dados desse mercado, por ra-
zões que desconheço, são extra
oficiais e muito difíceis de se-
rem consolidados. Para preen-
cher essa lacuna, acabamos de
criar na ESPM o núcleo Prece:
Programa de Religião e Espiri-
tualidade nas Corporações e na
Economia. É um núcleo pionei-
ro que sob minha coordenação
tem entre suas missões pesqui-

sar esse tipo de informação, já
que não existe dado oficial, mas
são números enormes.

● Sabe dizer qual segmento tem
maior destaque?
Tenho uma série de dados que
pesquisei e posso afirmar que o
grande manancial é a música.

● Quem se destaca na área?
Em 2010, o mercado fonográfi-
co brasileiro vendeu 25 milhões
de cópias de CDs e DVDs e fatu-
rou R$ 370 milhões. Entre os
dez CDs mais vendidos no últi-
mo ano, cinco são religiosos.
Em primeiro lugar aparece o pa-
dre Marcelo, que vendeu 1,5 mi-
lhão de CDs. Na quinta coloca-
ção está o padre Robson, segui-

do pelos padres Fábio de Melo
e Reginaldo. A cantora gospel
Damaris aparece em nono, com
400 mil cópias vendidas.

● Existe diferença no volume de
produtos ofertados para evangéli-
cos e católicos?
Creio que não. Em Aparecida
do Norte, por exemplo, há o
Shopping dos Romeiros que
concentra mais de 600 lojas,
por onde circulam cinco mi-
lhões de fiéis por ano. Para o pú-
blico evangélico existe a Expo
Cristã, feira que em 2011 rece-
beu 160 mil visitantes e faturou
R$ 1 bilhão. Só o mercado cris-
tão, que engloba católicos e
evangélicos, movimenta cerca
de R$ 12 bilhões por ano. Tam-

bém é preciso computar, por
exemplo, o mercado de comida
Kosher, uma tradição da reli-
gião judaica que também não
tem dados, mas é crescente.

● O mercado editorial também é
beneficiado?
Sem dúvida. O mercado de li-
vros religiosos é muito grande.
Em 2009 o setor editorial movi-
mentou R$ 320 milhões com a
venda de 50 milhões de exem-
plares. Esse volume inclui bí-
blias que, não sei por que, po-
dem ser compradas até por R$
2 reais. O dado não computa, é
claro, a tiragem da Folha Uni-
versal, da Igreja Universal do
Reino de Deus, que produz 2 mi-
lhões de exemplares por mês.

Livros
Dados da Câmara Brasileira do
Livro (CBL) e da Fundação Insti-
tuto de Pesquisas Econômicas
(Fipe) apontam que em 2010
73,8% dos livros vendidos eram
religiosos. Entre 2009 e 2010
categoria cresceu 17,74%. Au-
mento do poder de compra da
classe C e da população evangéli-
ca, que soma 40 milhões de bra-
sileiros, impulsionam vendas

Faturamento
Associação dos Editores Cris-
tãos (Asec) estima que a venda
de livros cristãos faturou R$ 479
milhões em 2011. Um aumento
de 14,4%

Gospel
Em 2010 o mercado gospel fatu-
rou R$ 1,5 bilhão. No Brasil, 600
rádios transmitem programação
com esse conteúdo. Esse é o se-
gundo gênero mais consumido
no País, perde apenas para o ser-
tanejo. Os dados são da Associa-
ção Brasileira de Produtores de
Disco (ADPD)

Som
Em 2010, o mercado fonográfico
nacional vendeu 25 milhões de
cópias entre CDs e DVDs. Em
2011, entre os dez CDs mais ven-
didos, cinco eram religiosos. O
primeiro colocado foi o padre
Marcelo, que vendeu 1,5 milhão
de CDs. Em quinto lugar, ficou o
padre Robson seguido pelos pa-
dres Fábio de Melo e Reginaldo.
A cantora gospel Damaris ficou
em nono lugar, com 400mil có-
pias vendidas

Turismo
Cresce 20% ao ano. Evangélicos
compram 60% dos pacotes para
o Oriente Médio

ENTREVISTA

● Demanda

Adeptos dos
negócios
religiosos
avançam
Há oportunidades em confecções, editoras
e gravadoras, entre outros segmentos

Reportagem de capa

Cris Olivette

A possibilidade de ser batizado
nas águas do Rio Jordão, mesmo
local de batismo de Jesus, é uma
opção que tem atraído cada vez
mais evangélicos. O roteiro reli-
gioso que incluí esse tipo de ceri-
mônia foi criado pela Terra San-
ta Operadora.

A diretora comercial e de mar-
keting da operadora, Anna Caro-
lina Caro, conta que a empresa
existe desde 2009. “Os proprie-
tários são evangélicos e sempre
trabalharam com turismo. Há
três anos perceberam a deman-
da e criaram a Terra Santa Via-
gens, focando o turismo religio-
so de evangélicos.” Anna diz
que, em 2011, os sócios criaram a
agência Caminhos Sagrados, pa-
ra atender católicos. “A operado-
ra possui equipes específicas pa-
ra lidar com os dois públicos.”

Entre os roteiros mais procu-
rados, segundo Anna, está Israel.
Uma viagem de 16 a 20 dias custa
cerca de US$ 2.900 e pode ser
parcelada com valores a partir
de R$ 200. “Os grupos evangéli-
cos são criados com antecedên-
cia de dois a três anos. Já entre os
católicos, os grupos se formam
com um ano de antecedência.”

Não é apenas o turismo que se
beneficia com oportunidades de
negócios que têm o foco na reli-
giosidade. Menos ambicioso, o
aposentado Ramiro Loureiro en-
controu na produção de camise-
tas com estampas que remetem
ao catolicismo, umbanda e can-
domblé, uma forma de comple-
mentar sua renda. “Montei o ne-
gócio há 12 anos. Por ser umban-
dista resolvi estampar as ima-
gens com a intenção de divulgar
a religião e, ao mesmo tempo,
agradecer aos orixás.” Hoje, suas
peças são comercializadas pelo
site rlcamisetas.com.br .

Segundo ele, as camisetas
mais vendidas são as de candom-
blé. “Acho que é porque produ-
tos católicos são mais fáceis de

serem encontrados.” Loureiro
conta que há duas semanas lan-
çou uma linha exclusiva. “Con-
tratei um designer que criou no-
vos desenhos para as imagens de
candomblé, agora quero criar
uma loja virtual.”

Outra empresária que viu uma
oportunidade no segmento foi a
dona da loja virtual K!dea Presen-
tes Criativos Simone de Toledo.
“Pelo buscador do Google identi-
fiquei que havia muita procura
por esses itens, então introduzi
produtos religiosos mas com
uma pegada de originalidade.”

Segundo ela, os campeões de
venda são potes de anjo da guar-
da para recém-nascido, quadros
do Sagrado Coração e luminá-
rias de Led nos formatos de Nos-
sa Senhora e do Cristo Redentor.
“A venda de luminárias está uma
loucura, elas são modernas e reli-
giosas ao mesmo tempo.”

Com crescimento médio de
30% ao ano, o dono da loja que
comercializa moda evangélica
das marcas Applausos e Via To-
lentino, Luiz Roberto Amorim,
está satisfeito com o negócio.
“Criei a loja em 2008, mas estou
nesse ramo há 12 anos.”

Amorim conta que no início a
moda evangélica era mais popu-
lar, mas hoje segue as tendências
da moda, com algumas adapta-
ções quanto ao comprimento
das saias e vestidos, evitando as
transparências e modelos sem
manga. Segundo ele, sua loja ven-
de cerca de 2.500 peças por mês
e que até mesmo bancárias e exe-
cutivas, que não são religiosas,
compram as saias para usarem
no trabalho por serem mais con-
fortáveis. “Nossa mercadoria
não é para o dia a dia. São roupas
mais sofisticadas para serem usa-
das em cerimônias especiais.”

Já a gerente da gravadora Cen-
tral Gospel Music, Angélica Dias
Gomes, conta que a empresa
criada há sete anos tem crescido
a cada lançamento. “Hoje, a gra-
vadora aparece entre as quatro
principais do segmento, segun-
do a revista Billboard. Nas rá-
dios, nossos lançamentos têm al-
cançado os primeiros lugares
conforme ranking da Billboard
auditado pela Crowley.”

Além da gravadora, pertencen-
te ao psicólogo e pastor da As-
sembleia de Deus Vitória em
Cristo Silas Malafaia, o negócio
inclui a Editora Central Gospel,
a segunda maior do segmento.
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SIMONE DE TOLEDO
DONA DA LOJA VIRTUAL K!DEA
“Pelo buscador do Google
identifiquei que havia muita
procura por esses itens, então
introduzi produtos religiosos,
mas com alguma originalidade”

‘Segmento musical é o grande manancial do setor’
Mário Ernesto Renê Shweriner, professor de pós-graduação em ciências do consumo aplicada da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM)

Shweriner.
“Entre os
dez CDs
mais
vendidos
cinco são
religiosos. O
líder é o
padre
Marcelo”

Amorim. Moda evangélica faz empresa crescer 30% ao ano. “Vendo 2.500 peças por mês”

Angélica. “A gravadora Central Gospel, criada há sete anos, está entre as quatro principais do segmento, segundo a Billboard”

Anna. “A operadora organiza cerca de 40 grupos de viagem por ano, com média de 30 pessoas”

Professor da ESPM criou
um núcleo de estudos que
vai pesquisar e consolidar
dados sobre o mercado
brasileiro da fé
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 7 out. 2012, Oportunidades, p. 4.




