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São Paulo, 19 de Setembro de 2003 - Só no segmento editorial, os livros religiosos são 
10% das vendas totais, segundo a Câmara Brasileira do Livro. A entidade tem registro 
de 95% de todas as editoras existentes no Brasil, um universo de 405 empresas. 
Destas, 109 são do segmento religioso. Na mídia tradicional, a presença também é 
expressiva: os católicos têm, pelo menos, três grandes redes de TV, mais de 300 
emissoras de rádio, dezenas de jornais e revistas. Os evangélicos possuem igualmente 
três redes de TV, centenas de emissoras de rádio e incontáveis edições de jornais e 
revistas.  

Para os promotores de ambas as feiras, em vias paralelas num mesmo mercado 
voltado à esmagadora maioria da população brasileira - que, segundo o Censo do 
IBGE, declara praticar alguma religião cristã - as exposições revelam a maturidade do 
mercado de produtos e serviços ligados à fé no Brasil e exibem requintes no uso de 
ferramentas de marketing. A 2ª. Ficoc, por exemplo, incluiu na sua programação a 
entrega do Prêmio Anle (Associação Nacional das Livrarias Evangélicas) para 11 
empresas e profissionais do mercado de produtos cristãos. Os profissionais também 
vão ter palestras sobre vendas, gestão financeira, gestão em RH e ma rketing no 
varejo, a cargo de empresas como Bradesco e Ripasa.  

Já a 1 Expocatólica destaca nos estandes de suas mais tradicionais editoras, livros que 
mostram que o uso de modernas técnicas de venda estão em voga tanto na 
propagação da fé quanto na alavancagem do mercado criado pela fé. A Editora Loyola 
aproveita a feira para divulgar o livro "Marketing aplicado à Igreja Católica", de 
Antonio Miguel Kater Filho e a Editora Ave Maria, traz o livro "Evangelização e 
Marketing", de Antonio Mesquita Galvão, só para citar dois exemplos.  

Livro prega modernização  

Kater Filho, que em 1993 defendeu tese na USP sobre a necessidade do marketing na 
evangelização da igreja católica, acha que estas mesmas ferramentas devem ser 
usadas pelo mercado de produtos católicos, "que é grande, mas só agora começa a se 
profissionalizar e modernizar". Católico praticante, ele tem se dedicado a divulgar suas 
idéias do marketing como ferramenta de evangelização em palestras em todo o Brasil 
e criou o Ibmec, Instituto Brasi-leiro do Marketing Católico .  

"Quando lancei a idéia, há dez anos, causou um frisson na igreja, mas hoje, já é bem 
aceita. Se não usarmos estratégias modernas vamos continuar perdendo fiéis para os 
evangélicos, que têm discurso mais brando e são mais acolhedoras". Para Kanter, só o 
marketing é a ferramenta ideal para dar mais eficácia à Igreja Católica que, por 
exemplo, não costuma fazer pesquisas de opinião. "Confiantes durante muito tempo 
em sua hegemonia, achava que ouvir os fiéis não era necessária e confiava no 
achismo."  

Para ele, posturas como estas tiveram grande peso na perda de fiéis nas últimas 
décadas. "É preciso é vencer o preconceito que confunde o marketing com a esperteza. 
Hoje se considera marketing o que não passa de propaganda enganosa".  



A Promocat é a empresa responsável pela montagem da Expocatólica. Foi criada a 
partir da união da Distribuidora Loyola, a maior em livros e artigos católicos, e a 
centenária Velas São Thiago, fornecedora oficial de velas para a Basílica de Aparecida ( 
o maior consumidor de velas do País, com 8 toneladas semanais). "Estruturar um 
evento deste porte foi um desafio. O interesse por produtos religiosos sempre foi 
grande, mas hoje exige-se profissionalismo em todos os níveis, inclusive quando se 
trata de inserir produtos direta ou indiretamente ao segmento religioso", diz Fábio 
Teixeira de Castro, organizador da feira.  

"O universo a ser atendido é muito grande", diz. Só a igreja católica tem 35 mil 
endereços espalhados pelo País. "Este mercado consome de softwares a fabricação de 
hóstias, sem contar todo o público representado pelos fiéis." A realização da 1 
Expocatólica revelou que o segmento gera de 155 mil empregos diretos e mais de 300 
mil indiretos no País. Pelo menos 80% das empresas são consideradas pequenas e 
micro-empresas e a arrecadação de impostos em toda a cadeia produtiva atinge R$ 2 
bilhões/ano.  

"Esta configuração atualizada dos produtos e serviços católicos só ficou mais clara 
quando formatamos o projeto da 1 Expocatólica. Hoje temos informações que revelam 
a modernidade e a evolução da gestão de negócios, que ocorre tanto nos organismos 
católicos quanto em qualquer outro setor organizado da economia", avalia Castro.  

A Feira Internacional do consumidor cristão, realizada pela EBF Eventos e com apoio 
da Sociedade Bíblica do Brasil e da gravadora Line Records, entre outros, investiu R$ 
400 mil em publicidade este ano, contra R$ 150 mil no ano passado, utilizados em 
anúncios em meios impressos e TV, internet, folders e cartazes. Confiantes no 
aumento no número de fiéis, os promotores do evento prevêem bons relutados.  

No ano passado, os 60 expositores movimentaram cerca de R$ 10 milhões, sendo R$ 2 
milhões nos dias de feira e os outros R$ 8 milhões no período posterior de um ano. 
Para esta edição, os 90 expositores projetam movimento de R$ 30 milhões. Para os 
organizadores, além de um maior numero de estandes, a feira este ano atraiu grandes 
gravadoras e artistas, inclusive internacionais, como os italianos evangélicos do 
Ministério Sabaoth.  

"Atualmente, não apenas nas lojas especializadas o consumidor encontra produtos 
cristãos. Eles também têm despertado interesse nas lojas e livrarias em geral. A 
qualidade da produção gráfica e do conteúdo faz com que esses livros já constem nos 
catálogos das grandes livrarias como a Cultura, Saraiva, Fnac e Siciliano, e de lojas 
virtuais, como o site Submarino", resume Eduardo Pacheco Calissi, da EBF Eventos.  
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