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A segunda edição da FICOC (Feira Internacional do Consumidor Cristão), que acontece de 23 a 28 
de setembro, no Expo Mart Center, em São Paulo, já tem 90 expositores confirmados, um terço a 
mais do que a feira do ano passado e a previsão dos organizadores é de que ela movimente cerca 
de R$ 30 milhões em negócios. O número de dias da feira também aumentou, de 3 para 6 dias.  

Dirigida a todos os segmentos que envolvem o mercado "cristão" - fornecedores, atacadistas, 
distribuidores, varejistas, escolas, instituições sociais e consumidor final – a feira, embora seja 
aberta à participação de todas as correntes religiosas cristãs atraiu principalmente o segmento 
evangélico que detém mais de 90% dos estandes.  

A feira é realizada pela EBF Eventos, empresa do Grupo EBF de que fazem parte editora 
Mensagens, que publica as revistas "Consumidor Cristão" e "Lar Cristão", e a empresa de 
telemarketing "Telefamilia", entre outras.  

O presidente do Grupo EBF, Eduardo Berzin Filho, acredita que os números desta segunda edição 
da feira vão surpreender o próprio mercado. "As maiores empresas do setor estarão reunidas num 
evento em que fornecedores estarão em contato com parceiros, pontos de venda e o público em 
geral. Será uma grande oportunidade de negócios", diz.  

Os investimentos em publicidade da Ficoc cresceram 166% em relação ao ano passado. Em 2002, 
a EBF Eventos investiu R$ 150 mil na divulgação, enquanto, em 2003, as verbas subiram para R$ 
400 mil. O dinheiro está sendo aplicado em anúncios em veículos impressos e TV, internet, 
convites, folders e cartazes.  

No ano passado, os 60 expositores presentes movimentaram cerca de R$ 10 milhões, sendo R$ 2 
milhões nos dias de feira e os outros R$ 8 milhões no período de um ano. A feira deste ano terá 
cerca de 300 lançamentos, palestras dirigidas a profissionais do setor, e público estimado em 30 
mil visitantes, entre fornecedores, atacadistas, varejistas, distribuidores e representantes de 
escolas, igrejas e seminários de todo o país.  

Dados do IBGE mostram que em 2000 os cristãos brasileiros somavam 151 milhões (89% da 
população), dos quais os evangélicos compunham um universo de 26 milhões (15,4% da 
população). A projeção para 2002 era de uma população total de 175,4 milhões e 30,2 milhões de 
evangélicos - mais que o dobro em relação aos 13 milhões registrados em 1991 pelo Censo.  

Levantamento das próprias igrejas evangélicas através do Projeto Brasil 2010, movimento que 
incentiva a implantação de igrejas evangélicas, calcula que haja cerca de 150 mil templos no País, 
e que em 2010 deverá haver 250 mil, se o crescimento continuar. Na Bienal Internacional do Rio 
de Janeiro, ocorrida em maio, , mais de 20 editoras cristãs ligadas à Abec ( Associação Brasileira 
de Editores Cristãos) ocuparam juntas 1244 metros quadrados, contra 715 metros quadrados no 
ano anterior.  

Para atrair o público a feira vai apresentar uma série de novidades. São mais de 300 lançamentos 
de produtos diversos como bíblias, livros, CDs, CD-ROMs, vídeos, DVDs, cartões e material de 
papelaria em geral, camisetas, brindes, enfeites e miudezas, acessórios, brinquedos, jogos e 
produtos alternativos. A BV Films vai trazer Louis Fernandez, diretor para a América Latina da 
World Music/Warner ChristianMusic, a maior gravadora e distribuidora de produtos evangélicos . A 
DaySpring Cards e EBF Editora trazem Stan Gibson, diretor da DaySpring Cards, maior empresa 
de cartões religiosos do mundo.  
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