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RESUMO 

 

O contexto religioso tem passado por frequentes transformações, e dentre elas, a 
atenção aos fiéis e a participação de mercado tem sido um desafio para essas 
organizações. O principal objetivo deste estudo foi analisar as estratégias de 
marketing utilizadas pelas organizações religiosas na captação e retenção de fiéis, 
averiguar se as estratégias atendem o propósito da igreja e se contribuem na 
motivação, conquista e retenção de seus fiéis, colaborando para a desmistificação 
do marketing como algo negativo no segmento religioso. Para isso utilizou-se 
pesquisa qualitativa-exploratória, com coleta de dados por meio de entrevista em 
profundidade, com roteiro semiestruturado e observação não participante. Verificou-
se nos resultados a utilização de estratégias de marketing sem dano algum dos 
conceitos morais e éticos pregados pela igreja. Entre os principais resultados 
encontrados foi a constatação dos serviços oferecidos adequados para cada 
membro e a concretização do relacionamento. Esse estudo contribuiu para uma 
perspectiva de uma igreja protestante tradicional que utiliza as estratégias de 
marketing para manter e atrair fiéis. 

 
 

Palavras-chave: Marketing relacional; Marketing religioso; Estratégias de marketing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

 

 

ABSTRACT 
 

 
The religious context has undergone frequent transformations, and among them, 
attention to the faithful and market share has been a challenge for these 
organizations. The main objective of this study was to analyze the marketing 
strategies used by religious organizations to attract and retain the faithful, to 
determine if the strategies serve the purpose of the church and contribute to the 
motivation, achievement and retention of their faithful, contributing to the 
demystification of marketing. as something negative in the religious segment. For 
this, a qualitative-exploratory research was used, with data collection through in-
depth interview, semi-structured script and non-participant observation. The results 
showed the use of marketing strategies without harming any of the moral and ethical 
concepts preached by the church. Among the main results found was the finding of 
the appropriate services offered to each member and the realization of the 
relationship. This study contributed to a perspective of a traditional Protestant church 
that uses marketing strategies to retain and attract worshipers. 
 

Keywords: Relational marketing; Religious marketing; Marketing strategies. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O Brasil acolhe diversas religiões diferentes e todas têm liberdade de culto 

garantida pela Constituição Federal. De acordo com o Censo 2010 do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), há no país seguidores da fé católica, 

evangélica e espírita, do candomblé, umbanda, judaísmo, islamismo, hinduísmo, 

budismo e tradições indígenas, entre outras (BRASIL, 2018). 

Os resultados do Censo Demográfico de 2010 mostram o crescimento da 

diversidade nos grupos religiosos no Brasil. A proporção de católicos seguiu a 

tendência de redução observada nas duas décadas anteriores, embora tenha 

permanecido majoritária. Em paralelo, consolidou-se o crescimento da população 

evangélica, sendo o segmento religioso que mais cresceu no Brasil no período 

intercensitário. Embora o perfil religioso da população brasileira mantivesse, em 

2010, a histórica maioria católica, esta religião vem perdendo adeptos desde o 

primeiro Censo, realizado em 1872. 

Com o crescimento de denominações ditas evangélicas, grandes 

transformações vêm ocorrendo nas igrejas em geral. Essas transformações estão 

fazendo as igrejas procurarem novas possibilidades para manter e conquistar novos 

fiéis. Uma das possibilidades das organizações religiosas é empregar estratégias de 

marketing buscando um diferencial competitivo às opções de igreja tradicionais. 

Contudo, em linhas gerais esse crescimento tem se concentrado nas igrejas de linha 

pentecostal e neopentecostal, em detrimento dos cristãos católicos romanos e dos 

cristãos protestantes históricos, que enfrentam forte e constante decréscimo no 

número de fiéis (PEREIRA, 2011). 

As organizações religiosas têm passado por um processo de transformação. 

Nesse sentido, a dimensão econômica, passa a invadir o espaço sagrado. A pressão 

por resultados leva a uma racionalização dessas estruturas, e essa racionalização 

possibilita o cumprimento do seu objetivo organizacional de forma eficaz e o 

planejamento de futuras estratégias, levando-as a buscar modelagens mais 

condizentes com aquelas do setor empresarial (SERAFIM; ALPERSTEDT, 2012). 

Sabe-se que a organização religiosa é capaz de influenciar as motivações, 

valores, hábitos, critérios de tomada de decisão, formas de comportamento no 

trabalho e de consumo. O crescimento das práticas e abordagens administrativas 
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tem representado um desafio importante para as organizações contemporâneas, 

pois estas agora são pressionadas a cumprir exigências de eficiência e eficácia. Na 

prática, a dimensão econômica, ao invadir esses espaços, parece exercer pressões 

sobre a capacidade gerencial e estratégica dessas organizações, levando-as a 

buscar modelagens mais condizentes com aquelas do setor empresarial. As 

organizações eclesiásticas parecem não fugir a essa tendência (GONÇALVES; 

SERRA; COSTA, 2007). 

Drucker (1994) apontou que as instituições sem fins lucrativos enfrentam 

desafios muito grandes e diversos. Uma organização sem fins lucrativos existe para 

provocar mudanças nos indivíduos e na sociedade. 

Para que possa dirigir uma instituição sem fins lucrativos de forma eficaz, o 

marketing precisa ser introduzido na concepção do serviço. Uma correta definição 

de estratégia de marketing para os serviços de uma instituição sem fins lucrativos é 

a primeira tarefa estratégica básica. As instituições necessitam conhecer o mercado 

e desenvolver um plano de marketing, com objetivos e metas específicos, 

necessitam também de responsabilidade mercadológica, que é de levar a sério os 

seus clientes. Não devem dizer “sabemos o que é bom para eles”, mas sim “quais 

são os seus valores e como iremos atingi-los?” (DRUCKER, 1994). 

Uma igreja não deixa de ser um negócio, mesmo se tratando de uma 

organização sem fins lucrativos. O negócio que a igreja se dedica, é o ministério de 

buscar pessoas. E para que cada igreja seja um negócio bem-sucedido, ela tem que 

causar impacto sobre um segmento cada vez maior da sua área de mercado, 

podendo ser por meio de estratégias mercadológicas. O marketing bem-sucedido 

requer uma atitude de flexibilidade e adaptabilidade, sendo que cada congregação é 

diferente, o que serve a uma congregação pode não ajudar outra comunidade 

(BARNA, 1997). 

As igrejas evangélicas, termo que abrange todas as denominações cristãs 

originárias, de forma direta ou não, da Reforma Protestante ocorrida no século XVI, 

parecem não ter escapado à expansão desta lógica e mostram sinais crescentes de 

adequação a parâmetros empresariais (MARIANO, 1999). 

Percebe-se a inovação das igrejas que utilizam o marketing religioso tendo 

seus representantes como um instrumento eficaz no competitivo mercado religioso. 

Várias denominações religiosas utilizam-se do marketing como ferramenta para 
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captura de fiéis e assim manter seu crescimento e compreender as estratégias de 

marketing como uma filosofia é realmente se aperceber de que este não é sinônimo 

de vendas ou mera promoção, mas sim atender aos desejos e necessidades de 

seus clientes (KOTLER, 2000).  

É possível também que o crescente aumento no número de protestantes 

tenha imposto sobre a comunidade de pesquisadores a exigência de se entender o 

que estaria ocorrendo com o descenso no número de católicos (CAMPOS, 2008). E, 

portanto, diante desta contextualização e para contribuir com o aprofundamento 

desse fenômeno, a partir do ponto de vista do marketing, a pesquisa responde a 

seguinte problemática: Como as organizações religiosas utilizam estratégias de 

marketing na captação e retenção de fiéis? 

Este trabalho está organizado em quatro seções além da introdução. A 

segunda parte refere-se ao referencial teórico, discorrendo sobre conceitos de 

marketing, marketing de serviços, marketing relacional, marketing religioso e a 

origem do protestantismo e sua segmentação. A terceira parte expõe a metodologia, 

seguida dos resultados encontrados e analisados, concluindo com as considerações 

finais.  

 

1.1 Objetivos 

 

Os seguintes objetivos foram traçados para responder à pergunta de pesquisa 

proposta neste estudo: 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Analisar as estratégias de marketing utilizadas pelas organizações religiosas 

na captação e retenção de fiéis. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

a) Identificar práticas de retenção de fiéis utilizadas pelas organizações 

religiosas; 
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b) Constatar práticas de marketing relacionais utilizadas pelas organizações 

religiosas; 

c) Verificar a percepção do corpo gestor das organizações sobre as estratégias 

de marketing praticadas; 

d) Identificar a motivo da adesão e permanência de membros nas organizações 

de religiosas na percepção dos gestores. 

 

1.2 Justificativa 

 

Houve aumento relevante da concorrência direta e indireta no segmento 

religioso, especialmente a partir do início da década de 1980, com o surgimento de 

diversas novas denominações religiosas de matriz cristã e a aplicação, por parte 

destas, de ferramentas sofisticadas de comunicação e marketing (PEREIRA, 2011). 

Já no final da década de 1980 esse cenário começou a mudar, com a entrada 

da Igreja Universal do Reino de Deus na TV aberta, e esse foi o marco inicial para a 

concorrência das igrejas no mundo da televisão (CAPPARELLI; SANTOS, 2005). A 

partir de então, o que se vê é uma explosão da presença religiosa na televisão 

brasileira, que se mantém até os dias atuais.  

Igrejas passam a se valer de estruturas profissionais de propaganda e 
comunicação, gerando um novo e lucrativo segmento para consultores que 
orientam desde a escolha do ponto onde será instalada uma nova unidade 
da igreja, levando em conta desde público-alvo a ser atingido, até a 
linguagem que será empregada para propagação da doutrina, os melhores 
horários para a realização das programações e em que tipo de mídia se 
investirá para a propaganda. Tudo isso com um único objetivo: a captação e 
retenção de novos fiéis, abrindo novas opções àqueles que estão 
insatisfeitos com a opção atual e procuram uma nova experiência religiosa 
(PEREIRA, 2011, p. 19). 

“O fenômeno religioso não está mais enclausurado, mas explode nas mais 

diferentes práticas e formas midiáticas” (GOMES, 2010, p. 15). 

Wagner (2003) crê que é pertinente trazer à reflexão a tensão entre a ideia da 

igreja como empresa e da igreja como comunidade. Segundo o autor, os 

paradigmas estão ligados a conceitos como gestão da qualidade, mercado, crente 

como cliente, administração de resultados etc., sendo que já é possível perceber 

que há muita gente aplicando na vivência eclesiástica a “lógica do mercado”, em 

busca do que seja o melhor para o funcionamento da igreja. Na racionalidade do 

mercado, pessoas são trocadas por programas, relacionamento por tarefas. Na 
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lógica empresarial, busca-se a produtividade, enfatizam-se os sistemas de 

organização e os resultados financeiros e quantificáveis, em detrimento da 

comunidade. 

Essa tendência já havia sido afirmada por Berger (1963) anteriormente, 

quando dizia que, em um contexto competitivo, as organizações religiosas 

precisavam produzir resultados, provocando, assim, o surgimento de uma 

racionalização de estruturas e de procedimentos.  

Para Lima (2001), essa mentalidade impulsionou alguns responsáveis pelas 

organizações religiosas a buscarem, no universo do marketing, princípios, técnicas e 

estratégias que os ajudassem a melhorar o desempenho de suas organizações no 

ranking do mercado religioso. 

Apesar da utilização de ferramentas de marketing pela maioria dos grupos 

religiosos, principalmente àqueles pertencentes ao movimento pentecostal e 

neopentecostal, pode-se afirmar que o preconceito ainda se faz presente em setores 

mais tradicionais da igreja, nos quais se encaixam as chamadas igrejas 

protestantes. Esse preconceito deve-se a dois fatores preponderantes: primeiro ao 

desconhecimento do que é e como se utilizam as ferramentas de marketing; 

segundo, ao mau uso de suas ferramentas por parte de grupos teologicamente 

questionáveis, em sua maioria marginalizados pelas grandes tradições cristãs 

históricas, justamente pela mudança que promovem no texto bíblico com a clara 

intenção de reduzir a rejeição popular às leis e às regras encontradas no mesmo. 

Isso torna a mensagem mais aceitável dentro do atual estilo de vida da população, 

ampliando o número de fiéis (PEREIRA, 2011). 

Apesar dessa conotação pejorativa do marketing por parte das igrejas 

protestantes, essas mesmas denominações, mesmo que involuntariamente, aplicam 

ferramentas de marketing em seus projetos de expansão: da definição do local onde 

será implantado um novo ponto de pregação, até do que será ofertado no mesmo, 

em que linguagem, para que público, em quais horários e passando até pela 

definição do perfil do gestor do novo espaço. Todos esses aspectos, devidamente 

estudados e classificados, podem ser organizados em um composto de marketing 

para aplicação no segmento religioso (PEREIRA, 2011). 

No Brasil, nas igrejas evangélicas, é comum a constante competição pela 

conquista dos fiéis. Antes esta disputa se dava no campo religioso como um todo e 
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era dirigida a competidores religiosos externos (católicos, espíritas, afro-brasileiros 

etc.). Com o tempo, porém, passou a ser direcionada para o próprio meio evangélico 

(CAMURÇA, 2013, p. 77). Assim, enquanto algumas igrejas experimentaram 

surpreendente crescimento, outras até perderam adeptos (CAMURÇA, 2013, p. 64). 

A importância deste trabalho está ligada à própria permanência 

organizacional de qualquer grupo religioso de forma geral principalmente das igrejas 

protestantes e tradicionais. Pois a igreja de hoje encontra-se num ambiente 

competitivo, onde igrejas locais competem com outras organizações em termos de 

tempo, atenção dinheiro e lealdade. Existe uma diferença significativa quanto ao 

processo de marketing entre as organizações que obtém êxito e aquelas que 

fracassam e é vital que essa distinção seja compreendida pelas igrejas. 

Em relação às igrejas protestantes tradicionais, realizou-se um levantamento 

em bases de dados e quase não existem estudos que se dispõem a pesquisar com 

profundidade as razões do declínio de seus rebanhos e propor caminhos para a 

manutenção de sua missão, compatíveis com sua filosofia e que não firam suas 

convicções e éticas cristãs. Ainda, há uma necessidade em prover o discernimento 

suficiente quanto a certos procedimentos fundamentais de marketing, descritos em 

termos de ministério eclesiástico e também salientarmos algumas diferenças 

essenciais entre o marketing de uma igreja e os aspectos seculares do marketing. 

A grande maioria dos estudos e pesquisas traz somente sobre as igrejas 

pentecostais e neopentecostais (MEINBERG, 2012; SILVA, 2012; REZENDE, 2011; 

DURAES, 2006; CARNEIRO, 2004; GUERRA, 2000; MARIANO, 1999), desta forma, 

justifica-se o tema proposto pela necessidade de visualizar como o marketing está 

sendo interpretado e desenvolvido nas igrejas tradicionais como ferramenta de apoio 

ao crescimento. Trata-se de um estudo que contribuirá com a literatura do 

marketing, além de apresentar como as estratégias de marketing podem ser 

adotadas para o segmento religioso, contribuindo para desmistificar o verdadeiro 

conceito de marketing, e também que marketing e religião são compatíveis. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este capítulo apresenta as bases teóricas do presente estudo e aborda os 

seguintes tópicos: marketing, marketing de serviços, marketing relacional, marketing 

religioso, protestantismo e segmentação religiosa. As bases teóricas utilizadas nesta 

pesquisa foram selecionadas a partir de levantamento bibliográfico realizado nas 

seguintes bases de dados: Scopus, Spell e Google Acadêmico; além de livros 

clássicos que fazem parte da discussão teórica. 

2.1 Marketing 

A expressão anglo-saxônica marketing deriva do latim “mercare”, que definia 

o ato de comercializar produtos na antiga Roma, onde tudo o que era produzido era 

vendido, não havendo a necessidade de um esforço de vendas, e assim, tornando o 

marketing desnecessário. Somente no século passado constatou-se a necessidade 

do marketing, criado nos EUA em 1940 (COBRA, 2009). 

 A partir da década de 70 a adoção do conceito de Marketing no Brasil 

ganhou forças, deixando de ser tabu e chegando a uma multiplicidade de áreas – 

sociais, políticas, religiosas, de saúde, de cultura, de esportes – enfim, até onde a 

criatividade permite (COBRA, 2009). 

O marketing pode ser definido como “a atividade humana dirigida para a 

satisfação das necessidades e desejos, através de processos e trocas” (KOTLER, 

1991, p. 31) e também pode ser conceituado como “o processo de planejamento e 

execução desde a concepção, apreçamento, promoção e distribuição de ideias, 

mercadorias e serviços para criar trocas que satisfaçam os objetivos individuais e 

organizacionais” (COBRA, 1992, p. 34). Las Casas (2007) ainda conceitua marketing 

como:  

Uma área do conhecimento que engloba todas as atividades concernentes 
às relações de troca, orientadas para a satisfação dos desejos e 
necessidades dos consumidores, visando alcançar determinados objetivos 
da organização ou indivíduos e considerando sempre o meio ambiente de 
atuação e o impacto que estas relações causam bem-estar da sociedade 
(LAS CASAS, 2007, p.15). 

A função do marketing, mais do que qualquer outra nos negócios, é lidar com 

os clientes, é a entrega de satisfação para o cliente em forma de benefício 

(KOTLER; ARMSTRONG, 2003). 
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Cobra (1992) ressalta que: 

Para satisfazer às necessidades dos consumidores, é preciso que os 
produtos ou serviços a serem ofertados tenham boa qualidade, que as 
características atendam aos gostos dos consumidores, com boas ações de 
modelos e estilos, com nome atraente de marca, acondicionados em 
embalagens sedutoras, em variados tamanhos de produtos, com serviços e 
quantias aos usuários que proporcionem adequados retornos financeiros à 
organização (COBRA,1992, p. 43). 

Um dos conceitos básicos do marketing é o mix de marketing (conhecido na 

literatura também como composto mercadológico, ou ainda, 4P’s), definido como os 

elementos controlados por uma organização e utilizados para atender ou comunicar-

se com os clientes. Esse mix é composto de 4P’s, sendo: produto, preço, promoção 

e praça (ZEITHAML; BITNER; GREMLER, 2014).  

O Marketing Mix pode ser definido como a combinação de elementos 

variáveis que compõe as atividades de Marketing. Segundo Ricca (2008), os 4P’s 

possuem uma relação de dependência: 

Existe uma inter-relação constante entre os 4P’s. O produto ou serviço deve 
satisfazer às necessidades e aos desejos dos consumidores. A praça 
significa levar o produto da forma mais acessível e rápida ao mercado 
consumidor. O preço deve ser ajustado às condições de custo de fabricação 
e de mercado. E a promoção deve comunicar o produto ou serviço ao 
mercado estimulando e realizando a venda, isto é, a transferência de posse 
(RICCA, 2008, p. 15). 

O composto mercadológico é definido por Kotler (2000, p. 37) como “o 

conjunto de ferramentas de marketing que a empresa utiliza para perseguir seus 

objetivos de marketing no mercado-alvo”. Essas variáveis são apresentadas na 

Figura 1: 
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Figura 1: Os 4P’s do mix de marketing 

 

Fonte: Kotler (2000) 

 

Kotler salienta que as empresas devem se aprofundar mais nas estratégias e 

nas táticas de marketing. Precisam desenvolver estratégias orientadas para o cliente 

que construam o relacionamento certo com os clientes certos. Assim grande parte 

das empresas tem deixado de lado o marketing de massa e partindo para o 

marketing focado: segmentação de mercado, seleção de mercado-alvo, 

diferenciação e posicionamento. 

Figura 2: Elaboração de uma estratégia de marketing orientada para o cliente. 

                      

Fonte: Kotler; Armstrong (2015). 

Seleção de clientes para atender 
 

 Segmentação 
Dividir o mercado total em 

segmentos menores. 
 

 Seleção de mercado-alvo 
Selecionar o segmento (ou 

segmentos) em que se quer atuar. 
 

Decisões sobre a proposta de 
valor 

 Diferenciação 
Diferenciar a oferta ao mercado 
para criar valor superior para o 

cliente 
 

 Posicionamento 
Posicionar a oferta ao mercado na 

mente dos consumidores-alvo. 
 

Criação 
de valor 
para os 
clientes-

alvo 



19 

 

 

Entre os objetivos de marketing, tem-se o de detectar “oportunidades de 

mercado (nichos mercadológicos) ou demandas inadequadamente satisfeitas pelas 

ofertas existentes, seja da empresa, seja de seus concorrentes” e “preencher esses 

nichos com o mínimo de recursos e custos operacionais, em troca de desejável 

receita” (DOLABELA, 1999, p. 184).  

O nicho mercadológico achado pelas igrejas cristãs que investem em 
marketing tem sido explorado de forma impressionante: com a rapidez 
peculiar ao atual desenvolvimento tecnológico, e com os instrumentais da 
comunicação, elas desenvolveram um discurso próprio, uma teologia 
própria e uma linguagem padronizada e eficaz (PATRIOTA, 2007, p 15). 

“As empresas têm maiores chances de se saírem bem quando escolhem seus 

mercados-alvo com cuidado e preparam programas de marketing customizados” 

(KOTLER, 2000, p. 47). Uma empresa pode identificar seu mercado-alvo, mas falhar 

em compreender com exatidão as necessidades dos clientes, o que não é uma 

tarefa fácil. Para cada mercado-alvo escolhido, a empresa desenvolve uma oferta ao 

mercado que se fixa na mente dos compradores como fornecedora de algum 

benefício central, tentando compreender as necessidades, os desejos e as 

demandas do mercado-alvo, onde um produto ou uma oferta obterá êxito se 

entregar valor e satisfação ao comprador-alvo. Começa com um mercado bem 

definido, concentra-se nas necessidades dos clientes, coordena todas as atividades 

que possam afetar os clientes e produz lucro satisfazendo-os (KOTLER, 2000). 

O processo de dividir o mercado em grupos de compradores com diferentes 

necessidades, características ou comportamentos que podem exigir produtos ou mix 

de marketing distintos, é chamado de segmentação de mercado (KOTLER; 

ARMSTRONG, 2003). 

O mercado é constituído de muitos tipos de clientes, produtos e 

necessidades, onde as empresas devem determinar quais segmentos oferecem a 

melhor oportunidade para se alcançar os objetivos da empresa. “Um segmento de 

mercado é formado por consumidores que respondem de maneira similar a 

determinado conjunto de esforços de marketing” (KOTLER; ARMSTRONG, 2003, p. 

45). 

As práticas mais importantes de marketing estão relacionadas com estudar o 

mercado, segmentá-lo e determinar os grupos que serão atendidos, posicionando-se 

no mercado e criando um serviço que atenda às necessidades. O marketing é visto 
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como sendo um processo de segmentação, determinação de alvos e 

posicionamentos. Assim a maioria das organizações se empenha na busca de sua 

singularidade, daquilo que se pode chamar de vantagem competitiva (DRUCKER, 

1994). 

O marketing tem se tornado cada vez mais presente nas organizações 

religiosas, e cada igreja busca fazer sua própria segmentação de clientes e traçar a 

estratégia que mais se adequa para atingir e atrair esse público. Para a igreja 

protestante, assim como para o cristianismo, o marketing é uma ferramenta de 

desenvolvimento, crescimento e sobrevivência (PATRIOTA 2007). 

Portanto, seriam as “ações a serem implementadas de acordo com a análise 

realizada e os objetivos pretendidos”, verificando pontos fortes e fracos dos 

concorrentes e permitindo “posicionar favoravelmente a empresa no mercado” 

(DOLABELA, 1999, p. 149). 

Frigério (2008) comenta:  

A ideia da existência de nichos de mercado combina-se, no paradigma, com 
um pressuposto clássico dos estudos da escolha racional – a estabilidade 
das preferências dos indivíduos – para ressaltar a importância da oferta 
religiosa nas trocas em uma economia religiosa. Como se supõe que a 
demanda religiosa muda pouco – é segmentada, mas estável – o principal 
motor das mudanças religiosas são as transformações na oferta 
(FRIGERIO, 2008, p. 23). 

Nas duas estratégias seguintes, a empresa precisa tomar decisões referentes 

à proposta de valor, ou seja, como vai criar valor para os clientes-alvo. A 

diferenciação implica realmente diferenciar a oferta ao mercado da empresa a fim de 

criar valor superior para o cliente. O posicionamento consiste em fazer um produto 

ocupar um lugar claro e desejável na mente dos consumidores-alvo em relação aos 

produtos da concorrência (KOTLER; ARMSTRONG, 2015). 

Levando em consideração sobre posicionamento e diferenciação e trazendo-

as para a realidade do mercado religioso, fica clara a importância dessas 

estratégias. Ao anunciar seu discurso e tentar relacioná-lo com um referido grupo - 

jovens, tribos urbanas (skatistas, surfistas, roqueiros), executivos, descasados, entre 

outros, as igrejas se propõem a explorar um determinado grupo de pessoas com 

características comuns, adequando seu discurso e suas práticas religiosas ao 

mesmo (PEREIRA, 2011). 
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2.2 Marketing de Serviços 

O serviço é uma atividade ou uma série de atividade de natureza mais ou 

menos intangível – que normalmente, mas não necessariamente, acontece durante 

as interações entre clientes e empregados de serviços e/ou recursos físicos ou bens 

e/ou sistemas do fornecedor de serviços – que é fornecida como solução aos 

problemas dos clientes (GRÖNROOS, 1995). 

Sarquis (2009) considera difícil a definição adequada de serviço. O produto é 

intangível, de entendimento nebuloso e de difícil identificação visual, pois o termo 

compreende um conjunto de diversas atividades, de âmbito pessoal, empresarial e 

governamental, onde na maioria das vezes os serviços são vendidos em conjunto 

com bens, o que dificulta ainda mais a sua distinção e mensuração.  

Serviços são ações, processos e atuações (ZEITHAML; BITNER, 2011). 

Também são considerados como atividades econômicas que criam valor e fornecem 

benefícios para clientes em tempos e lugares específicos, como decorrência de uma 

mudança no endereço ou nome do destinatário do serviço (LOVELOCK, 1995). Um 

serviço é uma experiência perecível, intangível, desenvolvida para um consumidor 

que desempenha o papel de coprodutor (FITZSIMMONS, 2010). 

A participação do cliente nos serviços é importante, pois nos serviços o cliente 

vive uma experiência, diante da empresa que presta serviço. Ele é um coprestador 

do serviço do qual ele é cliente, sendo que parte da qualidade do serviço é afetada 

pelo cliente (FITZSIMMONS, 2010).  

Nos termos mais simples possíveis, “serviços são atos, processos a atuações 

oferecidos ou coproduzidos por uma entidade ou pessoa, para uma entidade ou 

pessoa” (ZEITHAML; BITNER; GREMLER, 2014, p. 4). 

Entre outras palavras: 

O serviço pode ser entendido, enquanto produto, como um ato, atividade, 
ação, esforço, atuação, desempenho ou processo, de natureza 
predominantemente intangível, que é oferecido à venda, na forma de um 
pacote de benefícios, sem resultar na propriedade de algo, com propósito 
de satisfazer necessidades, e que envolve geralmente algum tipo de 
interação entre o prestador de serviço e o cliente (SARQUIS, 2009, p. 2). 

 Nessa linha de raciocínio, Zeithaml, Bitner e Gremler (2014) definem 

serviços como tudo àquilo que: 
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 [...] inclui todas as atividades econômicas, cujo resultado não é um simples 
produto físico ou construção, mas que é consumido no momento em que é 
gerado e oferece valor agregado em formas que constituem, em essência, 
os interesses daquele que o adquire (como conveniência, diversão, geração 
em hora oportuna, conforto ou saúde) (ZEITHML; BITNER; GREMLER, 
2014, p. 5) 

As estratégias de marketing são fundamentais para a organização de 

serviços. As decisões sobre estratégias determinam as atividades a serem 

realizadas, a eficácia dos programas elaborados e a capacidade da organização de 

consecução dos objetivos pretendidos (SARQUIS, 2006). 

Estratégias de marketing para serviços apresenta as decisões de estratégias 

mais relevantes empregadas pelas organizações de serviços, seja nos processos de 

planejamento ou implementação de estratégias e atividades de marketing. Nas 

organizações de serviços, o processo de aplicação dessas estratégias tende a ser 

mais complicado, uma vez que o produto é intangível e difícil de visualização, os 

consumidores influenciam no desempenho e na produtividade dos serviços e os 

clientes querem mais atendimento personalizado e serviços customizados. 

(SARQUIS, 2009) 

Sarquis (2009) salienta que os serviços apresentam algumas características 

distintivas como: a intangibilidade – o serviço não pode ser visto, sentido, ouvido, 

cheirado ou degustado. Segundo Zeithaml, Bitner e Gremler (2014), a intangibilidade 

traz diversos desafios para o marketing, pois serviços não são passíveis de serem 

armazenados e, portanto, as flutuações na demanda muitas vezes são difíceis de 

administrar; a inseparabilidade diz respeito ao serviço geralmente ser produzido e 

consumido simultaneamente, requerendo a participação do cliente e eventualmente 

a de outros clientes (em conjunto) no ambiente de serviços da organização; a 

variabilidade ou heterogeneidade diz respeito ao serviço alterar dependendo de 

quem, quando e onde é executado, o que torna variável o desempenho da qualidade 

e produtividade.  

Para Zeitham, Bitner e Gremler (2014) as implicações para o marketing são 

que uma vez que os serviços são diferentes ao longo do tempo, entre as 

organizações e entre as pessoas, a garantia da consistência em serviços é um 

desafio, pois há muitos fatores que o prestador de serviço nem sempre consegue 

controlar; já perecibilidade está relacionado ao fato de que o serviço não pode ser 

estocado, o que dificulta a gestão dos recursos organizacionais e o equilíbrio entre a 
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demanda e a capacidade de atendimento. Os autores ainda salientam que uma das 

principais questões enfrentadas pelos profissionais de marketing quanto a 

perecibilidade dos serviços é a incapacidade de estocá-los. O fato de os serviços 

não serem via de regra devolvidos ou revendidos também implica a necessidade de 

estratégias eficientes de recuperação quando algo dá errado. 

Kotler e Armstrong (2003) apontam quatro características principais dos 

serviços: inseparabilidade, variabilidade, intangibilidade e perecibilidade. A Figura 3 

sintetiza as características identificadas pelos referidos autores. 

Figura 3: Síntese das quatro características dos serviços. 

 

Fonte: Kotler e Armstrong (2003). 

 

Os serviços oferecidos por uma empresa devem ser cuidadosamente 

planejados e oferecidos com qualidade, pois um serviço bem feito gera satisfação 

aos clientes atendidos, que voltam ou indicam outros de seu relacionamento (LAS 

CASAS, 2007). 

 

Qualidade em serviços está ligada à satisfação. Um cliente satisfeito com o 
prestador de serviços estará percebendo um serviço como de qualidade. E 
isso acontece em qualquer situação em que possa ocorrer essa satisfação, 
como a solução de um problema, o atendimento de uma necessidade ou de 
qualquer outra expectativa (LAS CASAS, 2007, p. 89). 
 
 

A qualidade de serviços é influenciada pela comparação, por parte do cliente, 

entre o que ele percebe de um serviço em relação às suas expectativas antes de 
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receber o serviço (ZEITHAML; BERRY; PARASURAMAN, 1990). Há cinco fatores 

determinantes da qualidade dos serviços, organizados por ordem de importância, 

conforme Kotler (2000, p. 460): 

1. Confiabilidade: a habilidade de desempenhar o serviço exatamente como 
prometido. 
2. Capacidade de resposta: a disposição de ajudar os clientes e de fornecer 
o serviço dentro do prazo estipulado. 
3. Segurança: o conhecimento e a cortesia dos funcionários e sua 
habilidade de transmitir confiança e segurança. 
4. Empatia: a atenção individualizada dispensada aos clientes. 
5. Itens tangíveis: a aparência das instalações físicas, dos equipamentos, 
dos funcionários e do material de comunicação. 

Ainda segundo o autor, diversos estudos mostram que empresas de serviços 

gerenciados com excelência têm em comum as seguintes práticas: concepção 

estratégica, comprometimento da alta gerência com a qualidade, padrões rigorosos, 

sistemas de monitoramento do desempenho dos serviços, atendimento às 

reclamações dos clientes e ênfase na satisfação tanto dos funcionários quanto dos 

clientes. 

O marketing de serviços difere do marketing de bens pela essência própria 

dos serviços (FIEBIG; FREITAS, 2011). O Quadro 01 resume as diferenças entre 

produtos e serviços e as implicações de cada uma dessas características 

Quadro 1: A comparação entre produtos e serviços 

Produtos Serviços Implicações resultantes 

Tangíveis Intangíveis Os serviços não podem ser estocados e patenteados com 
facilidade; Os serviços não podem ser dispostos nem deslocados 
rapidamente; A precificação dos serviços é difícil. 

Padronizados Heterogêneos A execução de um serviço e a satisfação do cliente dependem 
das ações do funcionário e do cliente; A qualidade do serviço 
depende de muitos fatores incontroláveis; Não há certeza de que 
o serviço executado atende ao que foi proposto e planejado. 

A produção é 
separada do 
consumo 

A produção e 
o consumo 
são 
simultâneos 

Os clientes participam e afetam a transação; Os clientes afetam-
se reciprocamente; Os funcionários afetam o desfecho do serviço;  
A descentralização dos serviços pode se tornar essencial; A 
produção em massa de serviços é difícil. 

Não 
perecíveis 

Perecíveis É difícil sincronizar a oferta e a demanda em serviços; 
Os serviços não podem ser devolvidos ou revendidos. 

Fonte: Zeithaml, Bitner e Gremler (2014). 

 

O mercado de serviços é constituído por um conjunto de diferentes ramos de 

atividade, com organizações privadas, organizações governamentais, organizações 

sem fins lucrativos, organizações de serviços de consumo e organizações de 

serviços empresariais. Possui algumas características peculiares que influenciam o 
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nível de competição do setor e as estratégias de atuação das organizações como: a 

facilidade para introdução de serviços; limitação da economia de escala; elevado 

nível de flutuação da demanda; reduzido poder de barganha nas compras e 

existência de muitas empresas marginais (SARQUIS, 2009). 

Sarquis (2009) salienta que os serviços são também utilizados como 

estratégia de diferenciação e vantagem competitiva. Enquanto os bens são, 

geralmente, produzidos para só depois serem consumidos, os serviços são 

prestados e consumidos ao mesmo tempo.  

Como consequência, a percepção do cliente quanto à qualidade é 

influenciada por todo o processo e ainda, em parte, pela sua própria participação 

correta (ZEITHAML; BITNER, 2003). Deste modo, a percepção dos clientes quanto à 

qualidade dos serviços é muito influenciada pela forma como a interação ocorre 

durante o processo de prestação do serviço e também depende, em parte, da 

participação adequada do próprio cliente no processo (FIEBIG; FREITAS, 2011). 

 O setor de serviços tem passado por transformações que impõem cada vez 

mais a necessidade das organizações de se orientarem para o mercado e aplicarem 

estratégias adequadas de marketing (SARQUIS, 2009) e o papel do marketing é 

desempenhar tarefas de âmbito do marketing interno, externo e interativo.  

O marketing externo é responsável pelas tarefas relacionadas à geração de 
promessas para os consumidores de serviços. O marketing interno 
responsável por tarefas destinadas a viabilizar o cumprimento das 
promessas via funcionários e sistema de serviço da organização. O 
marketing interativo que responde pelas tarefas que asseguram a efetivação 
das promessas de serviços feitas aos clientes. Esses três conjuntos de 
atribuições são fundamentais para o desempenho de marketing nas 
organizações do setor de serviços (SARQUIS, 2009, p. 15). 

Sarquis (2009) ainda frisa que o papel do marketing nas organizações de 

serviços requer forte integração entre marketing, operações, recursos humanos e 

demais áreas envolvidas com o cliente. Para integrar as diversas áreas funcionais, a 

organização deve desenvolver esforços coordenados e consistentes a favor da 

coesão. 

No que diz respeito à estratégia, podem-se listar três linhas do marketing 

aplicáveis ao setor de serviços:  

 Marketing interno (endomarketing): pode-se entender endomarketing 

como a extensão da clássica função do marketing só que voltada para dentro da 

organização, para o público interno com o objetivo de promover os valores 
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destinados a servir o cliente (BEKIN, 1995). A gerência auxilia os prestadores de 

serviços na execução da promessa de serviço: recrutando, treinando, motivando, 

recompensando funcionários e disponibilizando equipamentos e tecnologia, com 

isso a empresa terá grandes chances em obter êxito (ZEITHAML; BITNER; 

GREMLER, 2014). 

 Marketing externo (ou direto): efetuado por meio de propaganda em 

vários tipos de mídia, interagindo diretamente com o consumidor. Geralmente, 

solicita dos mesmos uma resposta direta (MOREIRA; PASQUALE; DUBNER, 1996). 

Mostra o esforço adotado pela empresa no desenvolvimento das expectativas dos 

clientes e na elaboração das promessas em relação ao que deve ser executado. 

Qualquer fator ou pessoa que se comunique com o cliente antes da prestação de 

serviço pode ser visto como parte do departamento de marketing externo 

(ZEITHAML; BITNER; GREMLER, 2014). 

 Marketing interativo: pode-se entender como a habilidade dos 

funcionários em servir ao cliente (KOTLER; KELLER, 2006). Aqui as promessas são 

cumpridas ou não pelos funcionários da companhia, pelas empresas subcontratadas 

ou pelos agentes. Esse é o momento essencial, onde se as promessas não forem 

cumpridas pelas pessoas que representam a organização, os clientes sentem-se 

insatisfeitos (ZEITHAML; BITNER; GREMLER, 2014). 

Todas essas atividades estão ligadas à geração e à manutenção das 

promessas que são feitas para os clientes (ZEITHAML, BITNER, 2003). 

Cada aspecto da comunicação dos serviços tem influência direta na 

percepção de qualidade dos consumidores. Por esta razão, é essencial que as 

promessas feitas aos consumidores sejam correspondentes ao que lhes é devolvido 

no momento da produção do serviço, para evitar a frustração das expectativas e, 

consequentemente, insatisfação. Além disso, os funcionários devem estar sempre 

bem informados sobre o que acontece na empresa, para, em seu contato com o 

consumidor, conseguirem esclarecer dúvidas, atender às necessidades do cliente e 

dar credibilidade ao serviço oferecido (FERREIRA, 2016). 

O marketing de serviços trata de promessas feitas e promessas cumpridas 

para os clientes. A Figura 04 reforça visualmente a importância das pessoas na 

capacidade das empresas de cumprir promessas e ter sucesso nos relacionamentos 

com seus clientes. 
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Fonte: Zeithaml, Bitner e Gremler (2014). 

 

Para Zeithaml, Bitner e Gremler (2014), além dos tradicionais 4P’s, 

estratégias de marketing de serviços incluem pessoas, evidência física e processo 

com foco no cliente como tema unificador. “Pessoas, são todos os atores humanos 

que desempenham um papel na execução do serviço e que, por isso, influenciam as 

percepções do comprador: o quadro pessoal da empresa, o cliente e outros clientes 

no ambiente de serviços” (ZEITHAML; BITNER; GREMLER, 2014, p. 26). 

A maior parte dos investimentos na área de serviços é na mão-de-obra. As 
empresas que prestam serviços necessitam comercializar atos, ações, 
desempenho. Para comercializar “desempenho” há a necessidade de se 
treinar os vendedores, gerentes e demais funcionários. Entretanto, para 
treinar também há necessidade de se contratar as pessoas certas. O 
pessoal de uma organização é muito importante para a qualidade da 
prestação de serviços. Além disso, as pessoas contratadas ajudam a formar 
uma imagem. Indivíduos de boa aparência e bem treinados comunicam um 
preocupação da administração em atender bem seus clientes (LAS CASAS, 
2007, p. 81). 

“Evidência física, é o ambiente em que o serviço é consolidado e em que a 

empresa e o cliente interagem, do qual fazem parte muitos componentes tangíveis 

que facilitam o desempenho ou a comunicação do serviço” (ZEITHAML; BITNER; 

GREMLER, 2014, p. 27). Evidência física refere-se às representações tangíveis do 

serviço, como papel timbrado, cartões de visita, equipamentos etc. Inclui também a 

instalação em que é oferecido o serviço, como layout, disposição dos móveis etc. As 

evidências físicas abrem excelentes oportunidades para a empresa enviar 

Empresa 

Marketing 
Interno 

“Possibilitar o 
cumprimento da 

promessa” 

Marketing 
Externo  
“Fazer a 

promessa” 
 

Marketing 
Interativo 

“Cumprir a promessa” 
 

Funcionários 

 

Clientes 

 

 Figura 4: Estratégias de marketing de serviços. 
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mensagens fortes e consistentes sobre a finalidade da organização, os mercados 

almejados e a natureza do serviço (ZEITHAML; BITNER; GREMLER, 2014). 

“Processo, é composto pelos processos, pelos mecanismos e pelo fluxo de 

atividades reais pelos quais o serviço é executado – a concretização do serviço e os 

sistemas operacionais” (ZEITHAML; BITNER; GREMLER, 2014, p. 27). No Quadro 

02 estão as principais áreas de decisões estratégicas para cada um dos 4P’s 

expandidos para os serviços. 

Quadro 2: O mix expandido para serviços 

Produto Ponto Promoção Preço 

Características físicas do 
produto; 

Nível de qualidade; 

Acessórios; 

Embalagem; 

Garantias; 

Linhas de produto; 

Branding. 

Tipo de canal; 

Exposição; 

Intermediários; 

Locais de lojas; 

Transporte; 

Armazenagem; 

Gestão de canais. 

Combinado de 
promoções; 

Pessoal de vendas; 

Propaganda; 

Promoção de vendas; 

Publicidades; 

Estratégias para 
internet/web. 

Flexibilidade; 

Nível de 
preços; 

Termos; 

Diferenciação; 

Descontos; 

Abatimentos. 

Pessoas Evidência física Processo 

Funcionários 

Recrutamento 

Treinamento 

Motivação 

Recompensas 

Trabalho em equipe; 

Clientes 

Educação 

Treinamento 

Projetos das 
instalações; 

Equipamentos; 

Sinalização; 

Vestuário dos 
funcionários; 

Outros tangíveis: 

Relatórios, 

Cartões de visitas, 

Balanços, garantias. 

Fluxo de atividades: 

Padronizado, 

Customizado. 

Número de etapas: 

Simples 

Complexas 

Envolvimento do cliente. 

Fonte: Zeithaml, Bitner e Gremler (2014). 

 

Os três novos elementos no mix de marketing (pessoas, evidências físicas e 

processos) estão como elementos distintos, pois são especialmente visíveis nos 

serviços, estão sob o controle da empresa e qualquer um ou todos eles têm a 

capacidade de influenciar a decisão inicial dos clientes de adquirir um serviço, o 

nível de satisfação deste cliente e as decisões de recompra (ZEITHAML; BITNER; 

GREMLER, 2014). 
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Uma empresa de serviços deve pensar também como administrará o 
processo de prestação de serviços. Quando alguém entra em uma 
empresa, vai interagir com vários aspectos da organização e, portanto, esse 
processo deverá permitir que os serviços sejam desempenhados de forma 
organizada e com qualidade, favorecendo a satisfação da clientela.[...] 
processos confusos devem ser evitados, pois o processo faz parte do 
“pacote” de benefícios da compra do consumidor. [...] um prestador de 
serviços deve desenhar o fluxograma e pensar nas etapas da prestação de 
serviços, objetivando satisfazer seus clientes de forma racional e lucrativa 
(LAS CASAS, 2007, p. 80). 

Como em qualquer programa de marketing, os 4P`s do marketing devem ser 

decididos em coerência com os clientes, ambiente e nível de concorrência. Para o 

marketing de serviços, além desses, devem ser adicionados os 4P`s dos serviços 

(perfil, processos, procedimentos, pessoas). Portanto, ao desenvolver uma 

estratégia, o planejador estará decidindo sobre 8P´s a fim de desenvolver táticas de 

marketing de serviços (LAS CASAS, 2007). 

Nas quatro características principais de marketing de serviços, como a 

intangibilidade, inseparabilidade, variabilidade e perecibilidade, Pereira (2011) 

sugere que dentro dessa perspectiva, a religião, pode ser enquadrada como um 

segmento da sociedade com potencial para a aplicação das ferramentas de 

marketing, visto que seus produtos, intangíveis (o bem-estar, o consolo, a 

esperança), enquadram-se, também, dentro dos conceitos de inseparabilidade 

(“consumo” da mensagem pela congregação durante a produção do conteúdo pelo 

pastor ou líder religioso, durante as reuniões), variabilidade (a forte influência de 

questões culturais e sociais geram uma enormidade de prismas para compreensão 

de uma mesma mensagem) e perecibilidade. 

2.3 Marketing Relacional 

As sucessivas alterações do meio organizacional, que se produzem a um 

ritmo cada vez mais acelerado, têm influenciado o pensamento estratégico de 

marketing. A abordagem de marketing caracterizada pelo marketing mix, com os 

seus 4P’s, está a dando lugar a uma nova e emergente abordagem – o marketing 

relacional – orientado para as relações em longo prazo (ANTUNES; RITA, 2008). A 

filosofia de marketing relacional cresce assim de importância, resultante da 

convicção que a construção de relações duradouras com os clientes produz 

resultados positivos ao nível da satisfação e fidelização dos referidos clientes 

(REYNOLDS; BEATTY, 1999). 
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No estudo realizado por Constantinides (2006) foram também identificadas 

diversas fraquezas atribuídas aos 4P´s: fator humano ignorado, falta de dimensão 

estratégica, postura ofensiva, falta de interatividade, fraca orientação interna e falta 

de personalização. 

As diversas críticas apresentadas levaram a que a imagem dada pelo 

marketing mix ao marketing não refletisse a realidade para algumas extensões do 

marketing, principalmente no marketing industrial e no marketing de serviços. Foi 

então que o conceito de marketing relacional emergiu das áreas do marketing de 

serviços e do marketing industrial (ANTUNES; RITA, 2008). 

Segundo Marques (2014), o marketing avança de uma posição acessória 

relativamente às funções de produção e financeira, tornando-se uma função 

englobante no meio das empresas/organizações. O marketing ganha destaque no 

seio organizacional, condicionando o sucesso, a sobrevivência, a prosperidade e o 

crescimento das empresas. Este destaque progressivo do marketing é percebível 

pelo campo que lhe é conferido nas estruturas organizacionais, adquirindo, inclusive, 

âmbito alargado em dois sentidos: extensão a novos setores de atividade 

(inclusivamente aos não lucrativos) e alargamento das funções e responsabilidade 

no interior das empresas. “Portanto, até aos finais dos anos 80, as práticas do 

marketing eram orientadas mais para o produto e para a transação (marketing 

transacional), do que para o cliente e para a relação (marketing relacional)” (PIRES, 

2018, p. 26). 

De acordo com Marques (2014), ainda sob a valia e predomínio do marketing 

transacional, a definição de marketing anterior da AMA (Associação Americana de 

Marketing), adotada desde 1985, era: “Marketing é o processo de planejamento e 

execução de conceitos, precificação, promoção e distribuição de bens, ideias e 

serviços para criar trocas que satisfaçam os objetivos dos indivíduos e das 

empresas.” A definição de 1985 deixou de ser suficientemente completa. A nova 

definição insere o cliente no marketing de forma mais clara. 

Com essa nova definição houve uma verdadeira transformação e alteração de 

paradigma, onde se presenciou uma evolução na área do marketing, rumo a uma 

perspectiva relacional. Para esta metamorfose, contribuíram inúmeras 

circunstâncias, das quais se destaca a globalização, a intensificação da 

concorrência, a fragmentação dos mercados, maior conhecimento e exigência dos 
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clientes, a revolução tecnológica, a imprevisibilidade de alguns mercados e a 

melhoria generalizada da qualidade da oferta de produtos e serviços em muitas 

áreas, que obrigaram inevitavelmente as empresas a refletirem e a encontrarem 

novas formas de criação de valor para o cliente, novas formas de diferenciação e 

novas fontes valiosíssimas de vantagem competitiva (PIRES, 2018). 

Segundo Sarmento (2011), o marketing relacional requisita uma diferenciação 

entre o cenário de uma transação discreta, com começo diferente, curta duração e 

veloz finalização e, por outro lado, o cenário que pressupõem a troca relacional, que 

se estriba em assentimentos prévios e de longa duração, repercutindo um processo 

contínuo. 

Na opinião de Marques (2014), surge a lealdade ou a fidelização dos clientes 

como procedência de vantagem competitiva. Ocorre um marketing mais 

individualizado, com destaque para o cliente. Desenvolvem e aperfeiçoam 

relacionamentos duráveis e proveitosos com os parceiros estratégicos de negócios e 

principalmente com os clientes. Alcança, assim, peso e relevância o marketing 

relacional. As principais diferenças entre a abordagem do marketing transacional 

face ao marketing relacional são sintetizadas no Quadro 03.  

Quadro 3: Marketing transacional versus Marketing Relacional 

Marketing Transacional Marketing Relacional 

 

•Ênfase nas vendas individuais; 

•Ênfase nas características dos produtos; 

•Visão em curto prazo;  

•Pouca ênfase no serviço ao cliente;  

•Contato descontínuo com o cliente;  

•Baixo nível de compromisso com os clientes; 

•Nível moderado de contatos com o cliente;  

•A qualidade é uma preocupação do pessoal da 

produção. 

 

•Ênfase na retenção dos clientes;  

•Ênfase no valor do cliente;  

•Visão em longo prazo;  

•Grande ênfase no serviço ao cliente;  

•Contato contínuo com o cliente;  

•Elevado nível de compromisso com os clientes; 

•Nível elevado de contatos com os clientes;  

•A qualidade é uma preocupação de todo o 

pessoal. 

Fonte: (ANTUNES; RITA, 2008). 

 

A ênfase de atuação no marketing transacional assenta na conquista de 

clientes, com destaque nas características dos produtos e com uma visão de curto 

prazo. Os contatos com os clientes são pouco frequentes e com um baixo nível de 

compromisso. Em relação ao marketing relacional, assenta o seu modo de atuação 
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na retenção de clientes, com elevado nível de serviço e contatos, numa visão de 

longo prazo. O valor dos clientes assume especial importância, procurando manter 

níveis de compromisso elevados com os clientes de maior valor. 

Para Grönroos (2004), o marketing relacional baseia-se em três pilares: 

comunicação, interação e valor. A comunicação, como pilar, destacava-se pelos 

principais meios de publicidade, o marketing direto e as promoções. Estes pilares 

eram centrais no “transporte” da comunicação, que decorria em dois sentidos, isto é, 

comunicação bidirecional, através da qual era permitido captar a evolução das 

tendências, dos desejos e dos gostos, permitindo, assim, à empresa, ajustar a sua 

oferta/o seu valor. A interação assentava no desígnio de que só era possível 

alcançar-se um relacionamento de longo prazo/duradouro desde que a comunicação 

se concretizasse em ambos os sentidos. Numa abordagem de relacionamento com 

o cliente, o produto é colocado como central no processo de marketing. O processo 

de criação de valor é partilhado com o cliente e transferido para o produto/serviço 

oferecido. 

De acordo com Gummesson (2010), os relacionamentos estão no núcleo do 

comportamento humano. Como cidadão e membros de famílias, estamos rodeados 

por relacionamentos na nossa vida diária. A sociedade é uma rede de 

relacionamentos, bem como os negócios também e o marketing de relacionamento 

consiste em interações com clientes e outros parceiros, de forma a que os objetivos 

sejam alcançados por meio de relacionamentos entre as partes envolvidas. 

O marketing relacional centra-se fundamentalmente na fidelização de clientes 

e não apenas na venda. O seu foco é o cliente individual, procurando-se 

desenvolver uma proposta de valor customizada ou personalizada. O grau de 

retenção de clientes, a rentabilidade destes e a carteira de clientes são três grandes 

indicadores de desempenho de marketing relacional (SILVA, 2009). 

De acordo com a perspectiva de Kotler (2000), o marketing relacional deve 

ser arquitetado para fortalecer ligações sólidas com os clientes e demais 

stakeholders, complementando com o fornecimento de informações direta e 

adequadamente às necessidades, aos desejos e aos interesses, promovendo, em 

simultâneo, a comunicação aberta.  

Wagner (2003) aponta que há uma falha em construir igrejas em torno de um 

modelo de relacionamento prescrito na Bíblia, onde ao invés disso, muitas 
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organizações religiosas têm optado por seguir um modelo empresarial movido por 

programas e tarefas. Quase todos os termos que Deus usa na bíblia para falar a 

respeito da igreja são relacionais, onde se expressa praticamente todas as suas 

instruções acerca do crescimento espiritual e do desenvolvimento em termos 

relacionais. “Igrejas eficientes universalmente enfatizam o ministério de conexão e 

de relacionamentos” (WAGNER, 2003, p. 215). 

Dentro desse contexto, o marketing pode contribuir com as organizações 

religiosas a conquistarem e manterem fiéis, fazendo com que os laços íntimos sejam 

construídos e um possa simbolicamente representar as convicções do outro. “O 

conceito do marketing religioso é apresentado, tendo em conta a sua pertinência, 

quer para as organizações, quer para os públicos das mesmas, com uma crescente 

utilização nas sociedades onde existe liberdade religiosa” (TRIGO & CIPOLLA, 

2007, p.12). 

2.4 Marketing Religioso 

Cada vez mais, diferentes tipos de organização estão utilizando o marketing 

para se conectar com consumidores e outros interessados. Aplicados em 

organizações com fins lucrativos somente, recentemente, tem se tornado um 

importante instrumento de muitas instituições, como faculdades, hospitais, museus, 

orquestras sinfônicas e até mesmo igrejas (KOTLER; ARMSTRONG, 2003). 

 Para Galindo (2009) seria improvável relacionar marketing com práticas 

religiosas, mas em função da concorrência e dos espaços a serem conquistados 

com os “consumidores do sagrado” que buscam por produtos mais customizados às 

suas necessidades e aos seus desejos, as instituições religiosas que hoje atuam em 

determinado segmento, buscam deliberadamente sua manutenção ou expansão 

fazendo uso das práticas de marketing. 

A expansão do marketing para novas áreas fundamentais como o marketing 

de serviços, o marketing societal, o marketing social e o marketing das organizações 

sem fins lucrativos, constitui a matriz de onde o marketing religioso irá fluir (ABREU, 

2004). 

O cenário cotidiano está marcado pelas ações de marketing, que se 

estruturam predominantemente em uma plataforma virtual de fácil acesso, a internet, 

com alto alcance, além das práticas religiosas que garantem contato com o sagrado 

e também participação em eventos promovidos pelas igrejas (NOGUEIRA, 2015). 
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O marketing religioso é definido como um campo que “principalmente na 

segunda metade do século XX, tem se caracterizado como um grande mercado de 

ideias a cargo de instituições religiosas em disputa por uma ampla demanda de fiéis 

e pessoas em busca de orientação espiritual” (VAZ, 2003, p. 329). 

O marketing religioso surge como consequência do desenvolvimento do 

marketing, inicia-se após o artigo de Kotler e Levy (1969), na década de oitenta, 

onde muitas organizações públicas e privadas com caráter sem fins lucrativos, 

incluindo as organizações religiosas, assumem a utilização das práticas de 

marketing (ABREU, 2004). 

De acordo com Abreu (2004, p. 6), “o marketing religioso consiste na 

aplicação do marketing a um campo específico a todas as organizações religiosas 

que têm como fundamento da sua existência a satisfação das necessidades 

espirituais e religiosas da pessoa”. O marketing religioso é o gerenciamento do 

mercado religioso com o objetivo de detectar e atender demandas dos fiéis, 

produzindo e/ou comercializando produtos e mercadorias e criando novas demandas 

para o público-alvo (ou outros que surgirem) (MEINBERG, 2012). 

Apesar de frequentemente ser associado ao comércio de produto, o 

marketing não está necessariamente ligado à comercialização de um bem quando 

se trata de religião (LAS CASAS, 2007).  

Tempos atrás Barna (1994) já definiu a igreja como um negócio, pois se 

dedica ao negócio do ministério, onde uma igreja local precisa ser dirigida com a 

mesma sabedoria e habilidade que caracterizem qualquer empreendimento, onde a 

meta é obter êxito. Contudo, êxito significará ganhar almas e alimentar 

espiritualmente os crentes. O uso do marketing é essencial para um negócio 

funcionar com êxito. Reconhecer as vantagens do marketing e adaptá-las aos 

caminhos da igreja o torna um aliado das organizações religiosas, onde o principio 

básico é conquistar e manter fiéis.  

As organizações religiosas procuram, “como forma de atrair clientela e 

recrutar novos adeptos, conquistar novos nichos de mercado, especializando-se na 

oferta de produtos e serviços adaptados aos interesses e preferências específicos 

de determinados estratos sociais” (MARIANO, 2003, p. 115).  

Abreu (2004) menciona que, num mundo cada vez mais “próximo”, complexo 

e de liberdade religiosa, as pessoas, em geral, apercebem-se das diferentes opções 
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religiosas oferecidas. Então, as organizações religiosas entraram numa era na quais 

concorrem umas com as outras, cujas escolhas são diversas e conhecidas do 

público. Assim, as ferramentas de marketing ajudam a adequar a oferta de maneira 

a irem ao encontro dos públicos pretendidos. 

Pode-se dizer que marketing religioso é o emprego das estratégias e 

ferramentas de marketing nas instituições religiosas, através de trocas simbólicas de 

informações das doutrinas e dos dogmas das igrejas com o ambiente que as cerca, 

de maneira a compreender que este ambiente está cada vez mais globalizado, com 

o intuito de atrair e manter fiéis (NEVES; MOTA, 2008). 

Barna (1994) reporta os princípios básicos de marketing para a expansão da 

igreja, examinando as escrituras e compreendendo de que modo esses princípios 

influíram na obra de Jesus, dos discípulos e da igreja primitiva. Segundo o autor, 

Jesus conhecia inteiramente o seu produto, desenvolveu um sistema de distribuição 

sem paralelo, estabeleceu um método de promoção que tem penetrado pelo mundo 

todo e ofereceu o seu produto a um preço ao alcance de todos, sem torná-lo tão 

acessível a ponto de vir a perder o seu valor. 

[...] o negócio a que a igreja se dedica é o ministério: buscar pessoas  que 
necessitam do dom de aceitação, perdão e vida eterna, dispostas a 
conhecer Jesus Cristo. E para que cada igreja local seja um negócio bem-
sucedido, ela tem que causar impacto sobre o segmento cada vez maior da 
sua área de mercado (BARNA, 1994, p. 14). 

O autor considera que na primeira fase do ciclo de vida de uma igreja, as 

pessoas são atraídas para ela para terem suas necessidades próprias preenchidas. 

Quanto maior o êxito de uma igreja em atender as necessidades das pessoas, 

maiores serão as possibilidades de crescimento. 

A busca por uma crença ou religião, pode suprir as necessidades humanas, 

ao permitir a sensação de pertencimento a um grupo social formado por pessoas 

que pensam, e agem em sintonia, e de acordo com um mesmo código de ética e 

conduta. Nele, o indivíduo poderá encontrar segurança, consolo, motivação, e 

também afeto e amizades que, baseadas nessa mesma crença e código de conduta, 

lhe proveem as relações de amizade e até mesmo a oportunidade de constituição de 

família; infere-lhe a possibilidade de melhorar sua autoestima e proporcionar 

realização pessoal, ao reconhecer suas habilidades abrindo-lhe oportunidade de 
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exercê-las. Isso tudo influencia, diretamente, no bem-estar físico e mental, tendo 

impacto direto na saúde (PEREIRA, 2011). 

Uma igreja com apoio de marketing tem consciência dos seus propósitos e 
do seu “produto”. Essa igreja é compelida a levar esse “produto” a todos os 
que dele necessitem em seu meio. Poderá ter que adaptar sua abordagem 
a fim de alcançar determinadas pessoas, mas isto faz parte do processo de 
marketing (BARNA, 1994, p. 24).  

O autor frisa que o sucesso em marketing para uma igreja, seria o 

cumprimento das metas e missões estabelecidas pelos seus dirigentes, em 

atendimento ao que ordenam as escrituras sagradas. Reportar ao potencial do 

marketing para a expansão da igreja significa reportar seus princípios básicos 

examinando as escrituras e compreendendo do que modo esses princípios influíram 

na obra de Jesus, dos discípulos e da igreja primitiva. 

[...] não subestime as lições de marketing que Jesus nos deu. Ele conhecia 
inteiramente seu produto, desenvolveu um sistema de distribuição sem 
paralelo, estabeleceu um método de promoção que tem penetrado pelo 
mundo todo e, sobretudo, ofereceu o seu produto a um preço ao alcance de 
todos, sem torna-lo tão acessível a ponto de vir a perder seu valor (BARNA, 
1994, p. 48). 

Barna (1997) afirma que hoje em dia as igrejas operam usando um mix de 

marketing discernível, embora ela não exista para vender produtos ou para obter 

lucro financeiro, pois uma igreja vive em uma situação diferente. Em última análise, 

a igreja existe para motivar as pessoas a entrarem em relação pessoal com Jesus 

Cristo e usar uma compreensão esclarecida dos 4P’s é determinante para uma 

motivação de fazer marketing na igreja. 

Quadro 4: Os 4P’s de marketing de uma igreja local 

Os 4P’s de marketing de uma igreja local 

Produto Relações pessoais 

Preço Dedicação 

Praça Presença dos cristãos 

Promoção Palavra oral 

Fonte: (BARNA, 1997, p. 28) 

Barna (1994) não considera os cultos, sermões, orações, cânticos e ensinos 

como o “produto”, mas sim como as características e benefícios do “produto em si”. 

Os benefícios abrangeriam um aumento na compreensão da bíblia por parte dos 

crentes, sua participação na comunidade etc. São todos elementos potencialmente 
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importantes para o marketing da igreja, mas não devem ser confundidos com o 

próprio produto. 

“O produto real da igreja é o relacionamento” (BARNA, 1994, p. 48). “Nosso 

enfoque não é promover nossos cultos de adoração ou programas. Em última 

análise, existimos para motivar as pessoas a entrarem em relação pessoal que 

Jesus Cristo. Esse relacionamento é o nosso produto” (BARNA, 1997, p 29). 

Já o preço segundo Barna (1994) não deve ser confundido com finanças. O 

“preço” cobrado nessa transação é a dedicação. “O tipo de investimento requerido 

pela igreja é o de compromisso – compromisso total de ordem pessoal, emocional e 

intelectual com o produto” (BARNA, 1994, p.51). 

Praça é considerada sob a ótica de Barna (1994) como todo o ambiente onde 

o cristão está, não somente dentro de um espaço físico como os templos, mas em 

qualquer lugar onde se permita o relacionamento com Jesus e outros crentes, 

significando que todos os crentes podem ser agentes de distribuição. “O lugar em 

que fazemos o nosso marketing como cristão, seguindo a Cristo ou servindo-o, é 

onde estivermos em qualquer ocasião do dia ou da noite” (BARNA 1997, p. 30). 

Barna (1997) considera que a melhor forma de promoção consiste na 

interação humana, uma pessoa para uma pessoa, um amigo falando para outro 

amigo acerca do que é tão importante e significativo em sua vida. 

 “A experiência mostra constantemente que a grande maioria das pessoas 

que aceitaram Jesus Cristo foram levadas a essa experiência de conversão pelo 

testemunho de outra pessoa” (BARNA, 1994, p.51). 

Sumariando, temos um produto muito diferente de tudo quanto se oferece 
no mercado. Nosso produto é trocado por algo que nada tem a ver com 
qualquer taxa monetária. Esforçamo-nos por completar uma transação que 
pode ocorrer literalmente a qualquer tempo ou lugar. A transação 
propriamente dita é facilitada por promoções não veiculadas pela mídia. 
Não obstante, temos um mandato claro que nos motiva a fazer marketing da 
igreja, usando nossa compreensão esclarecida do produto, do preço, da 
posição (lugar) e dos elementos promocionais do processo todo (BARNA, 
1997, p. 31). 

Observa-se nesse contexto que marketing é um processo, uma série de 

atividades para um objetivo que tem o propósito de melhorar a situação de ambas as 

partes envolvidas. O consumidor é atendido porque suas necessidades são 

satisfeitas e o produtor é atendido porque suas metas são cumpridas. Assimilar e 

entender inteligentemente os 4P’s de marketing é um requisito indispensável para o 
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sucesso de marketing. No contexto dos 4P’s cristão nas igrejas de protestantismo 

histórico, Pereira (2011) apresenta no quadro abaixo as seguintes definições: 

Quadro 5: Os 4P’s do marketing cristão nas igrejas de protestantismo histórico. 

Produto Preço Promoção Praça 

Salvação pela 
reconciliação com 

Deus, possível através 
do sacrifício de Jesus 

Cristo na cruz para 
expiar os pecados da 

humanidade. 

Aceitação da salvação 
pela graça (favor 

imerecível e 
impagável). 

Atividades de suporte 
aos cultos: música, 
diaconato, som e 
imagem, apoio 

pastoral, oração. 

Implantação de 
trabalhos em regiões 
da cidade com fácil 

acesso, grande 
visibilidade e trânsito 
intenso de pessoas. 

Comportamento 
coerente com o que 

determina a Bíblia e a 
igreja 

Grupos Societários 
divididos por idade ou 

gênero. 

Envolvimento com as 
atividades da igreja 

Classes de educação 
cristã divididas por 

idade, estado civil e/ou 
temas de interesse. 

Casas dos membros, 
por meio de grupos 

caseiros de estudo e 
promoção de 
integração. 

Manutenção financeira 
do trabalho da igreja 

Atividades de 
expansão por meio de 

iniciativas de ação 
social, evangelismo, 

missões, grupos 
pequenos, visitação, 

encontros de 
famílias/casais. 

Internet, mobile, rádio, 
televisão 

Ampliação do alcance 
dos avisos e convites e 
da própria mensagem 

por meio de mídias 
digitais e eletrônicas. 

Fonte: (PEREIRA, 2011, p. 65) 

Marketing para uma instituição religiosa significa a troca de valores simbólicos 

com o ambiente, à medida que a organização se desenvolve. Não se trata apenas 

de incorporar valores folclóricos, mas de adaptações na essência de práticas e 

doutrinas (REFKALEFSKY, 2004). 

Lovelock e Wright (2003) afirmam que a qualidade do serviço é o grau em que 

um serviço atende ou supera as expectativas do cliente. Para os autores, a 

satisfação pode ser expressa pela relação entre serviço percebido e serviço 

esperado, onde: Satisfação = Serviço Percebido/Serviço Esperado. 

Na religião, a satisfação é gerada à medida que as expectativas, em relação 
aos benefícios esperados da divindade reverenciada, se concretizam na 
vida do fiel na forma de paz de espírito, aquisição de novas amizades, 
melhoria das relações no ambiente familiar, adoção de novas perspectivas 
para o futuro, especialmente no que diz respeito ao além morte, entre outras 
questões (PEREIRA, 2011, p. 35). 
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Faz-se importante observar que a satisfação do consumidor é o resultado 

fundamental do processo de marketing, e identificar como essa satisfação é criado 

torna-se relevante. Se o serviço percebido é igual ou superior ao esperado, ele fica 

satisfeito. É de fundamental importância frisar que todo esse processo acontece na 

mente do consumidor. O que importa é o serviço percebido, não o serviço 

verdadeiro e na religião isso não é diferente (PEREIRA, 2011).  

“Uma organização alcança qualidade total quando os seus produtos vão ao 

encontro, ou superam as expectativas do cliente. A qualidade começa com as 

necessidades do cliente e termina com a sua satisfação” (PEREIRA, 2011, p. 36). 

Ao olhar para as organizações, sejam elas com ou sem fins lucrativos, a 

necessidade e a implementação do marketing é algo inevitável. Não existe 

organização que não precise se comunicar, divulgar e distribuir seus produtos e 

serviços. Todos criam ou compram produtos e serviços para ofertar a um 

determinado público - alvo no mercado. Pressupõe-se, portanto a implementação do 

conceito de marketing para que qualquer uma dessas entidades consiga alcançar 

seus objetivos, metas e estratégias (YANAZE, 2011). 

2.5 Protestantismo e a segmentação religiosa 

A Reforma Protestante é daqueles acontecimentos que assinalam o fim de 

uma época e o começo de outra. A base teológica da Reforma é apoiada nas 95 

teses que Martinho Lutero publicou na porta da igreja do Castelo de Wittenberg em 

31 de Outubro de 1517, em que protestou contra vários pontos da Igreja, propondo 

uma reforma, o que resultou no rompimento da unidade da igreja cristã ocidental 

originando os denominados cristãos católicos, seguidores de Roma e do papa, e os 

cristãos protestantes, seguidores das teses de Lutero. A reforma protestante foi um 

acontecimento essencialmente religioso, mas causou ao mesmo tempo profundas 

transformações políticas, sociais, econômicas e culturais (JUNIOR; ROSA, 2016). 

As bases fundamentais reformistas podem ser resumidas nos cinco pontos 
principais das teses desenvolvidas sobre as reflexões de Lutero a partir da 
exegese bíblica. Tais pontos fundamentais ficaram conhecidos como os 
cinco sola, que são: Sola Scriptura, Solus Christus, Sola Gratia, Sola Fides, 
Soli Deo Gloria. Do latim, sola significa “somente”, e os cinco sola tinham 
como objetivo combater as doutrinas em uso pela Igreja Católica Apostólica 
Romana (JUNIOR; ROSA, 2016 p. 238) 

Sola Scriptura refere-se ao reconhecimento de que a Bíblia sagrada é a única 

regra de fé inspirada capaz de guiar o fiel à vontade de Deus. Esse pilar da Reforma 
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foi de extrema importância na relação entre o fiel e o sagrado, uma vez que, 

segundo ele, nenhum ser humano tem autoridade de falar em nome de Deus, ou 

seja, o papa e o mais simples camponês ocupam o mesmo patamar no escalão 

divino. Outro pilar defendido pelos reformadores é o Solus Christus. Este ponto da 

doutrina reformada afirma que a salvação do homem é realizada exclusivamente por 

Cristo. Dessa perspectiva é negada toda forma de alcançar a redenção proposta 

pela Igreja Romana através dos decretos papais. O Solus Christus trouxe aos que 

abraçaram a causa reformada uma certeza de que não mais era necessária a figura 

eclesial da Igreja Romana, bastaria apenas aceitar o sacrifício de Cristo na cruz do 

Calvário. O Sola Gratia afirmava que a causa da salvação da humanidade não é 

outra a não ser a Graça de Deus. Da perspectiva desse pilar, os reformadores 

afirmaram que ninguém se salva por mérito próprio, por obras, indulgências, 

sacrifícios, penitências, ou por deliberação da Igreja Católica. Outro importante pilar 

da doutrina dos reformadores o Sola Fide, onde Lutero entende que a graça de 

Deus é manifestada no homem simplesmente pela fé, não sendo necessária 

nenhuma intervenção humana nesse processo, desqualificando assim as 

indulgências e penitências como formas legítimas de se alcançar as benesses de 

Deus. Ao proclamar Soli Deo Gloria o protestantismo se opõe claramente ao ensino 

da Igreja Católica Apostólica Romana de que o homem deve devoção aos santos 

canonizados pelo papa. Segundo esse ensino, cultuar ou venerar qualquer homem, 

vivo ou morto, ou outro ser que não seja o Deus Pai de Jesus e Criador do Universo, 

é um ato reprovável. (JUNIOR; ROSA, 2016). 

Analisando as bases defendidas pelos reformadores, percebe-se que os 

fundamentos da doutrina Protestante objetivavam rejeitar, entre outras causas, o 

papel de intermediadora assumida pela Igreja Romana, e essa nova visão sobre a 

forma de se relacionar com o sagrado foi de suma importância para a expansão e 

aceitação da Reforma Protestante (ALVES, 2012). 

O nome “protestante” provém dos protestos dos cristãos do século XVI contra 

as práticas da Igreja Católica. Em alguns países, especialmente no Brasil, o termo 

“protestante” foi substituído por “evangélico”, retirando a conotação polêmica da 

palavra e dando uma característica mais positiva e universal (BRASIL ESCOLA, 

2019). O termo “evangélico”, conforme Mariano (2005, p. 10), na “América Latina, 
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recobre o campo religioso formado pelas denominações cristãs nascidas da 

Reforma Protestante europeia do século XVI”. 

Designam tanto igrejas protestantes históricas (Luterana, Presbiteriana, 
Congregacional, Anglicana, Metodista, Batista e Adventista), as 
pentecostais (Congregação Cristã no Brasil, Assembléia de Deus, 
Evangelho Quadrangular, Brasil pra Cristo, Deus é Amor, Casa de Benção) 
como as neopentecostais (Universal do Reino de Deus, Internacional da 
Graça de Deus, Renascer em Cristo, Bola de Neve, entre muitas outras) 
(SILVA, 2012, p. 12). 

A maioria das igrejas protestantes rejeita o culto a imagens, aos santos e o 

celibato, além de admitir prática como o divórcio e métodos anticoncepcionais 

(SILVA, 2012). 

Depois do protestantismo histórico surgiu o pentecostalismo, que transformou 

a experiência religiosa cristã. O protestantismo é um termo “historicamente 

carregado de sentidos vinculados à modernidade”, salienta Mariano (2005, p. 95), 

enquanto o pentecostalismo aparece rotineiramente, na literatura acadêmica, como 

anti-intelectualista, taumatúrgico, emocionalista, oposto à erudição teológica”. 

Segundo os resultados dos Censos de 1991 e 2000, as denominações cristãs 

que mais cresceram no período pertencem ao segmento das pentecostais. Contudo, 

faz-se importante destacar que, mesmo dentro do segmento, há muita diferença 

entre as igrejas mais antigas – com sua ênfase teológica nas experiências com o 

Espírito Santo, e o forte investimento em marketing das mais recentes 

denominações, chamadas de neopentecostais (PEREIRA, 2011). 

O pentecostismo é muito conhecido como a “terceira força” no cristianismo ao 

lado do catolicismo tradicional e do protestantismo histórico. Dão particularmente 

ênfase ao “batismo do Espírito Santo”, acompanhado de falar línguas (glossolalia), 

curas divinas e dons carismáticos da igreja primitiva. Numa época visível nas 

principais instituições religiosas, a espontaneidade, a alegria e o fervor dos cultos 

pentecostais atraem milhares de pessoas. Evitando liturgias elaboradas, esforçam-

se por aderir à simplicidade da Igreja Primitiva. Por vezes, os seus espontâneos 

serviços religiosos, incluindo os testemunhos, as línguas e as curas, tornam-se 

desordenados (FINLEY, s.d.). 

O nome pentecostalismo deriva de Pentecostes, dia em que, segundo a 

bíblia, o Espírito Santo desceu sobre os Apóstolos. Em meados da década de 1970, 

surge um corte histórico institucional que marcaria a formação de uma corrente 
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pentecostal, designada neopentecostal; alguns autores chamam de a terceira onda 

do pentecostalismo (SILVA, 2012). 

Sobre as igrejas neopentecostais: 

[...] tem líderes fortes e pouca inclinação à tolerância e ao ecumenismo, 
opõe-se aos cultos afro-brasileiros, estimulam a expressividade emocional, 
utilizam muito os meios de comunicação em massa, enfatizam rituais de 
cura e exorcismo, estruturam-se empresarialmente, adotam técnicas de 
marketing e retiram dinheiro dos fiéis ao colocar “no mercado religioso” 
serviços e bens simbólicos que são adquiridos mediante pagamento 
(MARIANO, 2005, p. 35). 

Percebe-se que nessa área de comunicação global, a igreja se apropria dos 

veículos de massa e, mais recentemente, dos meios segmentados, como os digitais, 

por exemplo. Entretanto, é na televisão que tem maior destaque. A religião está 

presente em várias emissoras de TV, em todo o mundo (SILVA, 2012), portanto, 

“radiodifusão e religião ocupam um lugar de poder e eminência na cultura, na 

política e na sociedade”, analisa Faccio (1998, p.10). 

Com efeito, a comunicação só assume um sentido e significado nos termos 

das relações sociais que a originam, nas quais ela se integra, e sobre as quais ela 

pode influenciar. Por esse motivo, tanto os meios de comunicação, tanto impressos 

quanto eletrônicos, têm sido veículos de grande importância da disseminação e 

sustentação de várias religiões no Brasil e no mundo. E, nesse contexto, pode-se 

perceber a ampla utilização, por parte dos cristãos, dos meios de comunicação 

disponíveis (SILVA, 2012). 

Para conquistar as massas, as igrejas neopentecostais optaram por adaptar 

sua mensagem às demandas mágicas das camadas populares, por romper com o 

ascetismo contracultural e se acomodar progressivamente à sociedade e à cultura 

de consumo. Mudanças consideráveis cujos efeitos mais visíveis têm consistido em 

torná-las cada vez menos um retrato negativo dos símbolos de nossa brasilidade 

(MARIANO, 1999). 

Ser membro de uma igreja pentecostal implicava severos sacrifícios. O preço 

pago em troca do conforto espiritual, da certeza na salvação, da cura e da 

participação na comunidade dos eleitos era altíssimo. O crente deveria observar 

toda uma série de proibições e prescrições legalistas. Com a formação da vertente 

neopentecostal, isto mudou. O neopentecostalismo transformou as tradicionais 

concepções pentecostais acerca da conduta e do modo de ser do cristão no mundo. 
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Propagou a ideia de que ser cristão constitui o meio primordial para permanecer 

liberto do Diabo e obter prosperidade financeira, saúde e triunfo nos 

empreendimentos terrenos. “Ter um encontro com Cristo” passou a significar gozar 

de uma vida próspera e feliz, ou a certeza de poder contar com a efetiva intervenção 

divina em toda circunstância, até para satisfazer ambições materiais (MARIANO, 

1999). 

Estas igrejas neopentecostais se distinguem por exercerem práticas que 
mais lembram o mercado do que propriamente a disputa meramente 
religiosa. Há quem inclusive prefira o termo “empreendimento religioso 
neopentecostal” para definir tais instituições, uma vez que agem como 
empresas e possuem fins lucrativos, utilizando-se de estratégias de 
marketing e comunicação de massa, e “customizam a fé”, adequando sua 
mensagem às demandas de cada público alvo (COSTA, 2016, p 49). 

Não podemos também reduzir a presença de diversos setores das igrejas 

católicas e protestantes tradicionais que se associaram na aquisição de poderosas 

redes de comunicação com as mais específicas finalidades, que vão desde a 

comercialização da fé até a difusão do evangelho genuíno. Dessa forma, a mídia 

tem colaborado para com as especificidades religiosas dos grupos religiosos, 

principalmente dos protestantes, os quais estão mudando a forma de convivência e 

de percepção da realidade religiosa. Assim tanto o protestantismo, quanto o 

catolicismo, praticado na atualidade e propagado em massas tem alterado não só a 

forma do culto religioso, mas também influenciando fortemente a sociedade (SILVA, 

2012). 

Os protestantes assumem hoje, dentro do cenário nacional sócio religioso, 

uma projeção cada vez mais notável. Seus templos e empreendimentos comerciais 

crescem em velocidade meteórica, ajudados e consolidados pelos maciços 

investimentos nos meios de comunicação de massa (SILVA, 2012). 

Mesmo que caracterizado como um produto espiritual o marketing religioso 

tem se destacado nas instituições religiosas isso porque é através de suas práticas 

que essas instituições conseguiram se destacar em meio a um mercado concorrente 

como é o das igrejas do segmento neopentecostal (OLIVEIRA, 2016). 

O Quadro 06 elaborado por Pereira (2011) apresenta de forma sucinta os 

principais pensamentos dos quatro grandes grupos religiosos no Brasil: católicos 

romanos, protestantes históricos, protestantes pentecostais e protestantes 

neopentecostais. 
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Quadro 6: Breve perfil do cristianismo brasileiro contemporâneo. 

 
Católicos 

Apostólicos 
Romanos 

Protestantes 
Históricos 

Protestantes 
Pentecostais 

Protestantes 
Neopentecostais 

 
 
 
 
 
 
 

Ênfase 
Teológica 

 
 
 
 

Forte ênfase na 
auto-penitência: o 
cristão conquista 
seu direito de ir 

ao 
Paraíso via 
sacrifícios, 

ofertas, renúncias 
e penitências. 

 
 

A salvação é dada 
pela graça de 

Deus, ou seja, não 
pode ser comprada 
pelo homem. Mas o 
fiel deve viver uma 
vida de valores e 
comportamentos 
coerentes com o 
que afirma crer. 

A salvação pela 
fé é 

acompanhada 
pela 

manifestação 
dos dons de 

poder do 
Espírito Santo 
na vida do fiel: 
orar em línguas 

dos anjos, 
interpretá-las, 

profetizar, 
realizar curas 
sobrenaturais. 

 

 
 

Forte ênfase na 
chamada “Teologia 
da Prosperidade”: 

benesses materiais 
aqui na Terra - 

prosperidade nas 
relações 

interpessoais, na 
saúde física e 
emocional e, 

especialmente, nas 
finanças. 

 
Base de 

Fundamentação 
Doutrinária 

 

Fé baseada no 
texto bíblico e nas 

práticas da 
tradição religiosa. 

Fé baseada apenas 
no texto bíblico. 

Fé baseada no 
texto bíblico e 

nas revelações 
sobrenaturais. 

Fé baseada no 
texto bíblico e nas 

revelações 
sobrenaturais. 

Fonte: (PEREIRA, 2011, p. 80)  

Para Duraes (2006) a principal estratégia que as religiões utilizam é a de 

convencer os fiéis que todas as soluções dos seus problemas, bem como a resposta 

a todas as suas dúvidas e indagações está na igreja. Tudo o que acontece na vida é 

vontade de Deus e tudo se soluciona milagrosamente com a fé. 

O Quadro 07, a seguir, apresenta de forma resumida, a relação dos perfis dos 

principais grupos religiosos à luz dos 4P’s. 
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Quadro 7: Breve perfil do cristianismo brasileiro contemporâneo em relação aos 

4P’s. 

4P’s 
Católicos 

Apostólicos 
Romanos 

Protestantes 
Históricos 

Protestantes 
Pentecostais 

Protestantes 
Neopentecostais 

Produto 

Salvação para 
uma vida eterna 

com 
Deus 

Salvação pela 
reconciliação do 

homem com 
Deus, por meio de 

Jesus Cristo, e 
suas 

consequências. 

Vida plena de 
alegria pela 
certeza da 

salvação para uma 
vida eterna com 

Deus 

Vida plena de 
alegria baseada nas 

muitas bênçãos 
materiais dadas por 
Deus em troca das 

“provas de fé” 

Preço 

Observância dos 
dogmas criados 
pela tradição, 
aquisição da 

salvação eterna 
pela compra das 
indulgências e 
remissão dos 

pecados por meio 
de penitências. 

Aceitação da 
salvação pela 

graça de Deus e 
prática de uma 

vida de piedade a 
partir dos ensinos 

bíblicos e preceitos 
denominacionais 

Aceitação da 
salvação pela 

graça de Deus e 
prática de uma 

vida de piedade a 
partir dos ensinos 
bíblicos; sinais de 
conversão pelos 
dons do Espírito 
Santo (profecias 

línguas estranhas, 
interpretação entre 

outros) 

Cumprimento de 
votos assumidos 

com Deus, em sua 
maioria votos 
financeiros, 

chamados de 
“provas de fé” 

Praça 

Como foi a 
primeira igreja 

cristã da história, 
fez-se presente 

em todos os 
cantos do planeta 

onde haviam 
povos 

“pagãos” (não 
cristãos ou 

conversos ainda 
não batizados) 

Toda localidade 
onde não há outra 
igreja protestante 

histórica 
atendendo a 
população. 

Qualquer local 
onde não há a 
presença da 
denominação 
representada, 

independente da 
existência, ou não, 

de outra igreja 
protestante de 
qualquer linha 

teológica. 

Qualquer local onde 
não há a presença 
da denominação 

representada, 
independente da 

existência, ou não, 
de outra igreja 
protestante de 
qualquer linha 

teológica. 

Promoção 

Com forte 
presença na área 

de 
telecomunicações, 

dispõe de uma 
grande rede de 

rádios pelo país, 
além de algumas 
emissoras de TV 

e jornais. 
Recentemente 

passou a investir 
em marketing com 

a criação do 
IBRAMC - Instituto 

Brasileiro de 
Marketing 
Católico. 

Baixo investimento 
em mídia de 

massa, aposta no 
contato pessoal 

para a captação de 
novos fiéis. 

Investe fortemente 
em mídia 

eletrônica e na 
produção de 

conteúdo próprio, 
especialmente na 

área editorial e 
musical, mantendo 

gravadoras e 
editoras próprias. 

Forte presença na 
mídia; conta com 

estúdios e 
retransmissoras 

próprias ligadas a 
diversas 

denominações do 
segmento; 

investimento forte 
na comunicação de 
marketing e envolve, 
ainda, investimentos 

em outras áreas, 
como editoras, 

gravadoras próprias 
para a divulgação 

de seus castings de 
artistas e empresas 

de eventos. 

Fonte: (PEREIRA, 2011, p. 81) 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Este estudo buscou analisar as estratégias de marketing utilizada por uma 

organização religiosa de Alta Floresta-MT, sendo a Igreja Adventista do Sétimo Dia. 

A abordagem do trabalho se enquadra em qualitativa, pois busca analisar as 

estratégias de marketing de um fenômeno específico. A pesquisa qualitativa 

proporciona melhor visão e compreensão do contexto do problema (MALHOTRA, 

2012). 

 A metodologia qualitativa preocupa-se em analisar e interpretar aspectos 

mais profundos, descrevendo a complexidade do comportamento humano. 

Fornecendo uma análise mais detalhada sobre as investigações, hábitos, atitudes, 

tendências de comportamento, por exemplo (LAKATOS, 2011). 

As principais incumbências para realizar uma pesquisa qualitativa são de 

observar as ocorrências do cotidiano em seu ambiente natural; envolver-se de forma 

direta com as pessoas entrevistadas e com suas experiências; adquirir um olhar 

mais aproximado ao problema da pesquisa; usar de forma flexível as mais diversas 

técnicas de pesquisa e adotar uma perspectiva holística; produzir dados de fácil 

interpretação na forma de notas, esquemas, mapas e quadros; desenvolver empatia 

com os membros estudados; possuir a capacidade de observar por meio do ponto 

de vista dos atores do sistema social, sem influenciar mudança de atitude; lidar com 

paradoxos, dilemas éticos, ambiguidades e situações de incerteza (NEUMAN, 1994). 

A pesquisa qualitativa “pode ser caracterizada como a tentativa de uma 

compreensão detalhada dos significados e características situacionais apresentadas 

pelos entrevistados, em lugar da produção de medidas quantitativas de 

características ou comportamentos” (RICHARDSON, 1999 p. 90). 

Malhotra (2006) defende que a melhor forma para obtenção da informação 

desejada em um estudo é por meio da pesquisa qualitativa. Afirma, também, que é a 

pesquisa qualitativa que proporciona uma visão mais clara, objetiva e aprofundada 

de um problema, ao basear-se em pequenas amostras. 

A pesquisa será exploratória, como o nome indica, “o objetivo da pesquisa 

exploratória é explorar ou fazer uma busca em um problema ou em uma situação a 

fim de oferecer informações e maior compreensão” (MALHOTRA, 2012, p. 59). 



47 

 

 

A pesquisa exploratória caracteriza-se por flexibilidade e versatilidade com 

respeito aos métodos, pois não são empregados protocolos e procedimentos formais 

de pesquisa. Os pesquisadores estão sempre alerta para novas ideias e 

informações à medida que procedem com a pesquisa, onde o foco da investigação 

pode mudar constantemente à medida que se encontram novos insights. 

(MALHOTRA, 2012) 

O método de pesquisa adotado será o levantamento por meio de entrevistas 

em profundidade. “As pesquisas deste tipo caracterizam-se pela interrogação direta 

das pessoas cujo comportamento se deseja conhecer” (GIL, 2010, p. 35). 

Basicamente, procede-se à solicitação de informações a um grupo significativo de 

pessoas acerca do problema estudado para, em seguida, mediante análise 

quantitativa, obterem-se as conclusões correspondentes aos dados coletados. A 

coleta de dados via levantamento (e neste caso com entrevista em profundidade) é 

certamente o método mais comum de coleta quantitativa de dados primários em 

pesquisa de marketing (MALHOTRA, 2012). 

A amostra será por acessibilidade e não probabilística. A técnica de 

amostragem por acessibilidade é mais flexível, pois é isenta de rigor estatístico. 

Sendo assim, baseia-se no seguinte procedimento de pesquisa: o pesquisador tem 

liberdade para selecionar os sujeitos que comporão a amostra, utilizando o critério 

de facilidade de acesso (GIL, 1999).  

Sobre a seleção do sujeito a ser entrevistado, Flick (2009, p. 47) indica que no 

processo de amostragem da pesquisa qualitativa, o pesquisador deve buscar 

pessoas que estejam envolvidas e possuam experiência com a questão em estudo 

ou as que estão em posição de revelar a prática profissional interessada ao 

pesquisador, os chamados casos fundamentais. 

Nesta pesquisa a escolha do entrevistado foi o pastor Dalton R. Lima da 

Igreja Adventista do Sétimo Dia, atua na igreja há seis anos como pastor com 

formação em bacharel em Teologia. Ocupa o cargo diretamente de liderança e 

gestão da igreja, no qual possui uma visão ampla do processo e envolvimento direto 

com as principais decisões de atuação da congregação, sendo capaz de oferecer 

informações relevantes aos propósitos da pesquisa. Ressalta-se também que a 

autora do estudo é membro da denominação e realizou observação direta não 

participante. 
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A coleta de dados foi realizada por meio de entrevista em profundidade, 

utilizando roteiro semiestruturado, durante o mês de setembro de 2019. O roteiro foi 

composto por questões abertas a fim de identificar as estratégias de marketing 

utilizadas pela organização religiosa. A entrevista foi realizada na casa do 

entrevistado, teve duração de uma hora e foram registradas por um gravador de voz, 

o qual, segundo Duarte (2005, p. 77), “possui a vantagem de evitar perdas de 

informações, minimizar distorções, facilitar a condução da entrevista, permitindo 

fazer anotações sobre aspectos não verbalizados”. Desta maneira, a entrevista foi 

posteriormente transcrita na íntegra, e validada pelo entrevistado. 

Outro método de coleta de dados utilizado foi a observação não participante. 

Esse método é empregado quando o pesquisador apresenta-se apenas na condição 

de um atento espectador (GODOY, 1995), sem que haja envolvimento direto com o 

objeto em estudo. Sob esse cenário, o pesquisador apenas observa, sem dirigir 

qualquer pergunta ao público alvo da observação (MALHOTRA, 2006). 

Método de observação não participante permite a avaliação do 
comportamento real, confirmando, ou refutando, as informações dadas em 
uma entrevista. A pesquisa pode acontecer em ambiente natural, ou em 
ambiente artificial, planejado para a ação do pesquisador. Há, contudo, 
clara vantagem em realizar a observação no ambiente natural, já que o 
objeto de estudo reflete com maior precisão sua manifestação (PEREIRA, 
2011, p. 91). 

“A observação envolve o registro de padrões de comportamentos das 

pessoas, assim como dados sobre objetos e eventos de forma sistemática, para 

obter o fenômeno de interesse” (MALHOTRA, 2011, p. 159). 

Neste tipo de observação, segundo Gil (2010), o pesquisador permanece 

alheio à comunidade, grupo ou situação que pretende estudar, observando os fatos 

que aí ocorrem, sendo adequada aos estudos exploratórios, já que favorece a 

aproximação de pesquisador como fenômeno pesquisado. Foram consultadas 

também fontes documentais como os manuais referentes à estrutura e organização 

da igreja, com as descrições dos cargos e funções, documentos disponibilizados na 

internet e revistas, assim como publicações da organização religiosa pesquisada. 

Na pesquisa reuniram-se elementos para contextualizar o fenômeno de 

estudo, contextualização e elementos básicos de marketing e as estratégias de 

marketing adotadas pela igreja estudada. O instrumento de coleta de dados foi 

construído com base em pesquisas nas seguintes bases de dados: Scopus, Spell e 
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Google Acadêmico; livros clássicos sobre o assunto e internet. No quadro 8, 

apresenta-se os objetivos da pesquisa relacionando-os com questões básicas que 

foram utilizadas na coleta de dados. 

Quadro 8: Relação dos objetivos e questões da coleta de dados. 

Objetivos da pesquisa Questões 

Identificar práticas de retenção 
de fiéis utilizadas pelas 
organizações religiosas; 
 

Quais são as práticas utilizadas para atrair e reter fiéis na sua 
organização religiosa? 
Há uma definição de público alvo nas estratégias praticadas? 
Como é realizado? 
Qual sua percepção sobre as estratégias adotadas? 
Na sua concepção, como melhorar a retenção de membros? 
Como você vê a utilização de estratégias de marketing no 
contexto religioso? Acha que isso pode ser uma forma de 
diferenciação e vantagem competitiva? 

Constatar práticas de marketing 
relacionais utilizadas pelas 
organizações religiosas; 
 

Quais são as práticas utilizadas para atrair e reter fiéis na sua 
organização religiosa? 
Na sua concepção, como melhorar a retenção de membros? 
Como você vê a utilização de estratégias de marketing no 
contexto religioso? Acha que isso pode ser uma forma de 
diferenciação e vantagem competitiva? 

Verificar a percepção do corpo 
gestor das organizações sobre 
as estratégias de marketing 
praticadas; 
 

Como você definiria marketing, especialmente em instituições 
religiosas? 
Quais são as práticas utilizadas para atrair e reter fiéis na sua 
organização religiosa? 
Sua congregação utiliza de alguma mídia como estratégia? 
Quais? 
Há preocupação com a estrutura física da congregação? 
Sua congregação adota algum tipo de logotipo ou marca para 
criar vínculo com os fiéis? 
Qual sua percepção sobre as estratégias adotadas?  
Na sua concepção, como melhorar a retenção de membros? 
Como você vê a utilização de estratégias de marketing no 
contexto religioso? Acha que isso pode ser uma forma de 
diferenciação e vantagem competitiva? 
 

Identificar a motivo da adesão e 
permanência de membros nas 
organizações de religiosas na 
percepção dos gestores. 

Quais são as práticas utilizadas para atrair e reter fiéis na sua 
organização religiosa? 
Na sua concepção, como melhorar a retenção de membros? 

Fonte: A autora (2019). 

 

Na coleta de dados, utilizou-se também da observação não participante e foi 

realizada na congregação analisada. A intenção foi de observar o desenvolvimento 

de atividades ligadas à promoção do conteúdo ofertado no ambiente das reuniões 

regulares das igrejas, dentro do que interessa ao estudo proposto. O roteiro para 

essa fase seguiu o mesmo proposto para a entrevista, dando maior ênfase no que 

diz respeito às estratégias de marketing e à operacionalização dos conceitos de 

marketing. Por fim, utilizou-se dados secundários durante o levantamento 
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bibliográfico, sendo: documentais, boletins informativos, e revistas periódicas da 

instituição em estudo. 

Após a entrevista, as respostas foram transcritas para tratamento e análise 

dos dados. Segundo Cooper (2016) as entrevistas individuais em profundidade, 

depois de gravadas (áudio e/ou vídeo) são transcritas para fornecer ao pesquisador 

riquezas de detalhes dessa metodologia. Esse processo possibilita uma linguagem 

escrita mais fácil à compreensão dos leitores, sem, contudo, promover qualquer 

alteração na estrutura narrativa (BOSI, 2007). 

Para análise dos dados, utilizou-se a técnica de análise de conteúdo. Esta 

técnica constitui-se num método específico que parece mais claro em razão da 

elaboração esquemática que o acompanha, tornando-o mais fácil e menos ambíguo, 

“devido à possível redução do material anteriormente delineado. As muitas regras 

formuladas destacam essa impressão de uma maior clareza e ausência de 

ambiguidade” (Flick, 2009, p. 294). 

As diferentes fases da análise de conteúdo organizam-se em torno de três 

polos cronológicos: a pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos 

resultados, a inferência e a interpretação (BARDIN, 2011). A pré-análise é a fase de 

organização propriamente dita. Corresponde a um período de intuições, mas tem por 

objetivo tornar operacionais e sistematizar as ideias iniciais, de maneira a conduzir a 

um esquema preciso do desenvolvimento das operações sucessivas, num plano de 

análise (BARDIN, 2016). Esta primeira fase possui três missões: a escolha dos 

documentos a serem submetidos à análise, a formulação das hipóteses e dos 

objetivos e a elaboração de indicadores que fundamentam a interpretação final. 

Dessa forma, procedeu-se a pré-análise da presente proposta por meio da seleção 

do material captado em áudio para posterior transcrição, tomando-se como base o 

problema de pesquisa e seus objetivos (BARDIN, 2016). 

A segunda fase, exploração do material, foi a mais demorada. Nela foram 

codificadas, classificadas e categorizadas as unidades de registro identificadas no 

texto. Na última fase procedeu-se a interpretação dos dados, fazendo a relação 

entre o referencial teórico construído e o conteúdo do material analisado. Essa fase 

diz respeito ao tratamento dos resultados, inferência e interpretação. Esta etapa é 

destinada ao tratamento dos resultados; ocorre nela à condensação e o destaque 
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das informações para análise, culminando nas interpretações inferenciais sendo o 

momento da intuição, da análise reflexiva e crítica (BARDIN, 2011). 

Quadro 9: Categorização da análise de conteúdo. 

Categoria Subcategoria Indicador 

Caracterização 
do entrevistado 

Percurso 
profissional 

Atua como pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia há 
seis anos. 
Jornada de trabalho com média de 14 à 16h por dia. 
Formação em Bacharel em Teologia pela UNASP, 
campus Engenheiro Coelho, pós-graduação em Lato 
Sensu em Teologia Bíblica e mestrado em Teologia 
Bíblica com ênfase no Antigo Testamento. 

Liderança 

Ser exigente e busca delegar funções. 
Orientador... 
Cooperador... 
Auxiliar a desenvolver o potencial de seus liderados. 

Principais 
atribuições 

Visitação aos membros e interessados. 
Estudo da bíblia. 
Capacitação dos membros da igreja. 
Pregação da palavra. 

Desafios e 
dificuldades do 

cargo 

Cuidado em relação ao tempo. 
Conseguir auxiliar todas as pessoas. 
Definir prioridades no atendimento. 

Definição de 
marketing em 

instituições 
religiosas 

Visão do 
entrevistado 

Atração de um interessado à igreja. 
Interesse em saber o que é a igreja. 
Chamar atenção de quem não é membro para a igreja e 
suas atividades 

Estratégias de 
marketing 

Segmentação 
Traçar o perfil do visitante e encaminhá-lo a uma dupla 
missionária. 
Clube de desbravadores e Clube de aventureiros. 

Posicionamento 

Visitação. 
Pequenos grupos. 
Redes de relacionamento. 
Criar uma identidade no membro. 
Mensagem bíblica e as suas implicações. 

Mercado-alvo 
Jovens e crianças. Atendimento personalizado a todo 
público. 

Diferenciação 

Ministério Pessoal: cuidado com as pessoas. 
Visitação. 
Afinidades. 
Atração não só pela mensagem, mas pelo o que a igreja 
vive. 
Ganhar discípulos e adoradores ao invés de clientes. 

4P’s no contexto 
religioso 

Preço 
Identidade. 
Aceitar a mensagem bíblica e suas implicações. 

Praça 
Igreja confortável. 
Estacionamento. 
Som. 

Promoção 
Testemunho 
Boca a boca. 
Mídias sociais (facebook, whatsapp) 

Produto 
Relacionamento e Rede de relacionamento. 
Pequenos grupos. 
Relacionamento com Cristo. 

Fonte: A autora (2019). 
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Cabe salientar que, ao se trabalhar com a análise de conteúdo, de acordo 

com Bardin (2011), o cuidado com a descrição e execução de cada uma das fases 

da análise, por mais que se mantenham a flexibilidade e a criatividade, caracteriza-

se como forma de gerar confiabilidade e validade. Flick (2009) enfatiza o cuidado 

com o detalhamento do processo da pesquisa como um todo (o planejamento da 

pesquisa), como também a adequada exposição dos dados (incluindo a redação) na 

busca da confiabilidade, ou seja, na busca pela validação e confiabilidade, uma boa 

redação dos resultados da pesquisa, na qual se torna explícita uma boa organização 

dos dados, é fundamental. 
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo serão apresentadas as análises e discussões dos resultados, 

bem como os indicadores coletados, provenientes da pesquisa de campo e também 

informações sobre o perfil do contexto em estudo, tomando como base registros 

históricos e nas atividades de observação não participante nas atividades 

desenvolvidas pela organização. 

4.1 Contextualização do fenômeno em estudo: Igreja Adventista do Sétimo Dia 

A Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma corporação mundial de mais de 17 

milhões de cristãos que guardam o sábado do sétimo dia e esperam pela iminente 

volta de Jesus. Os adventistas são uma corporação protestante e conservadora de 

cristãos evangélicos, cuja fé, embasada na Bíblia e centralizada em Cristo, enfatiza 

a morte expiatória do Salvador, Seu ministério no santuário celestial e Seu breve 

retorno para redimir fiéis. Os adventistas são conhecidos por observarem o sábado, 

enfatizarem a conservação da saúde como parte do dever religioso e por realizarem 

atividades missionárias ao redor do mundo. O nascimento oficial da igreja é datado 

em meados da década de 1860. Seu período de gestação abrange décadas, mas 

suas raízes remontam aos tempos apostólicos, visto que os pioneiros se 

consideravam elos na continuidade da tradição do Novo Testamento (TRATADO DE 

TEOLOGIA, 2011). 

Historicamente, a Igreja Adventista do Sétimo Dia seguiu três etapas distintas 

em sua formação. Na década de 1840, desenvolveu-se a formação doutrinária. Na 

década de 1850, foram lançadas as bases para formação organizacional. A partir de 

1860, Deus mostrou por meio de visões claras, qual deveria ser o estilo de vida 

deste povo chamado de Adventistas do Sétimo Dia. Como resultado dos esforços 

dos irmãos para que a igreja se organizasse, em 1860, uma comissão formada por 

19 membros e presidida por Tiago White se reuniu em Battle Creek. E desde então, 

seguiram-se estes acontecimentos históricos (GUIA PARA SECRETARIA DA 

IGREJA, 2017): 

1860 – Organizada a primeira igreja. 

1860 – Escolhido o nome “Adventista do Sétimo Dia”. 

1861 – Organizada a primeira Associação: Associação de Michigan. 
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1863 – Organizada a Associação Geral. 

1901 – Criação das Uniões. 

1913 – Criação das Divisões.  

Os adventistas do sétimo dia se organizam através de quatro níveis desde o 

membro individual até a organização mundial (IASD, 2019): 

1. A igreja local, que é o corpo organizado e unido de membros 

individuais; 

2. A Associação ou Missão local, que é o corpo organizado e unido de 

igrejas de um estado, província ou território; 

3. A União, que é um corpo unido de associações, missões ou campos 

dentro de um território maior. 

4. A Associação Geral, a maior unidade da organização, que abrange 

todas as uniões em todas as partes do mundo. As Divisões são seções da 

Associação Geral, com responsabilidade administrativa a elas atribuída em 

determinadas áreas geográficas. 

 

Figura 5: Uniões da Divisão Sul-Americana 

 

Fonte: IASD (2019) 

 

No caso da América do Sul, oito países (Brasil, Uruguai, Argentina, Paraguai, 

Chile, Peru, Bolívia e Equador) fazem parte da Divisão Sul-Americana, com sede em 
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Brasília. Os demais países sul-americanos (Colômbia, Venezuela, Guiana, Guiana 

Francesa e Suriname) fazem parte da chamada Divisão Interamericana. 

A Igreja Adventista do Sétimo Dia possui sedes administrativas, instituições 

de ensino, instituições de saúde, editoras, lojas, fábricas de alimentos, rádio, TV e 

mantém diferentes projetos sociais. Possui a seguinte missão e visão: 

Missão: Fazer discípulos de todas as nações, comunicando o evangelho 

eterno no contexto da tríplice mensagem angélica de Apocalipse 14:6-12, 

convidando-as a aceitar a Jesus como Seu salvador pessoal e unir-se a Sua igreja 

remanescente, instruindo-as para servi-Lo como Senhor e preparando-as para Sua 

breve volta. 

Visão: em harmonia com as grandes profecias das Escrituras, entendemos 

que o clímax do plano de Deus é restaurar toda a Sua criação à completa harmonia 

com Sua perfeita vontade e justiça (IASD, 2019). 

O nome Adventista do Sétimo Dia reflete as crenças da igreja em três 
palavras. “Adventista” indica a segurança do breve retorno (advento) de 
Jesus a esta Terra. “Sétimo Dia” se refere ao sábado bíblico de descanso 
que foi graciosamente dado por Deus para a humanidade na criação e 
observado por Jesus durante a Sua encarnação. Juntos, os dois termos 
falam do evangelho que é a salvação em Jesus Cristo (IASD, 2019). 

A forma de governo da Igreja Adventista do Sétimo Dia é representativa. Esse 

modelo reconhece que a autoridade da igreja repousa sobre seus membros e é 

expressa por meio de representantes devidamente eleitos em cada nível de 

organização, com a responsabilidade executiva delegada a entidades e oficiais 

representantes para dirigir a igreja no nível respectivo. O Manual da Igreja aplica 

esse princípio de representatividade às ações da congregação local. As questões de 

representatividade nas organizações com status de Missão são definidas pelos 

regulamentos operacionais; nas organizações com status de Associação, pelos 

próprios estatutos e regimento interno. Essa forma de governo considera também 

que a ordenação ao ministério é reconhecida pela igreja em âmbito mundial. 

(MANUAL DA IGREJA, 2016). 

A organização está estruturada em departamentos, com seus respectivos 

líderes, os quais ajudam a gerenciar as atividades da igreja. Os departamentos são: 

Diaconato, Coordenador de interessados, Ministério da Criança, 

Comunicação, Ministério da Família, Ministério da Saúde, Música, Relações Públicas 

e Liberdade Religiosa, Ministério das Publicações, Escola Sabatina, Ministério 
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Pessoal, Sociedade de Homens Adventistas, Coordenador da Classe Bíblica, Ação 

Solidária Adventista (ASA), Ministério em Favor de Pessoas com Deficiências, 

Ministério de Mordomia Cristã, Ministério da Mulher, Ministério Jovem, Clube de 

Desbravadores e Clube de Aventureiros. Além destes ministérios, existem aqueles 

mais ligados à administração interna da igreja, que colaboram indiretamente na 

promoção, dando suporte administrativo e financeiro para os demais:  

 Anciãos: líderes espirituais e devem ter boa reputação tanto na igreja quanto 

na comunidade. Na ausência do pastor, os anciãos são os líderes espirituais da 

igreja e por preceito e exemplo devem procurar conduzi-la a uma experiência cristã 

mais profunda e completa. Os anciãos devem ser capazes de conduzir os cultos da 

igreja e administrar na palavra e na doutrina quando o pastor não estiver disponível. 

Contudo, os anciãos não devem ser escolhidos principalmente por causa da posição 

social ou de sua habilidade como oradores, mas por causa de sua vida consagrada 

e de suas habilidades para liderança. 

 Secretaria da igreja: eficiente funcionamento da igreja depende do trabalho do 

secretário da igreja. É o responsável pela elaboração e conservação das atas e 

relatórios e de toda a membresia da igreja. 

 Tesoureiro: Mantém sob seus cuidados todos os fundos da igreja. Esses 

fundos incluem: fundos da Associação, fundos da igreja local e os fundos 

pertencentes às organizações auxiliares da igreja local. 

Toda a igreja Adventista do Sétimo dia deve ter uma comissão atuante cujos 

membros tenham sido eleitos. Dentre as responsabilidades da comissão da igreja 

estão: nutrição espiritual, evangelismo em todas as suas fases, preservação da 

pureza doutrinária, manutenção das normas cristãs, recomendar alterações no rol de 

membros, finanças da igreja, proteção e conservação das propriedades da igreja e 

coordenação dos departamentos da igreja (MANUAL DA IGREJA, 2016). 

4.2 Resultados e discussão das práticas de retenção 

Durante a coleta de dados com o pastor, percebeu-se que uma igreja bem-

sucedida utiliza por base a quantidade de fiéis, que havendo um número maior, 

estes devem estar ativamente envolvidos nos trabalhos eclesiais. Quando as 

pessoas conseguem captar a visão do que seja gratificante e significativo, quase 

sempre dedicam boa parte de si mesmas em sua consecução, onde cada um deve 
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desenvolver seus dons, talentos e capacidades para serem empregados na obra. Se 

a igreja desenvolver campanhas de marketing voltadas para a retenção dos fiéis, os 

membros poderão encontrar o lugar certo que possam se enquadrar – o lugar que 

os ajude a sentir-se bem contribuindo para o crescimento da igreja. 

Na observação não participante verificou-se a prática do projeto “Juntos”. A 

ideia é estimular as diferentes faixas etárias a participarem das atividades da igreja. 

Trata-se um processo no qual os mais experientes ensinam os mais novos, também 

conhecido como “discipulado”. Um dos objetivos é atrair e discipular as novas 

gerações. E a família tem papel fundamental para alcançar essa meta. Este projeto 

trata de um apelo para que se considere a importância estratégica e o potencial de 

cada membro, principalmente de crianças, adolescentes e jovens. Há uma 

preocupação em envolver todas as idades nos cultos. Além do envolvimento, tem a 

preocupação com o foco, onde desafiam os pastores e os líderes a refletirem num 

formato de liturgia que impacte todas as idades.  

Figura 6: Logotipo do projeto “JUNTOS”. 

 

Fonte: IASD (2019) 

 

Foi observado também que um dos desafios a serem superados pela igreja 

estudada era a baixa frequência das crianças nos cultos de domingo e quarta-feira. 

As razões identificadas foram a falta de algo interessante e relevante. Diante disse, 

algumas ações foram planejadas pelo líder do ministério infantil e o pastor. Um novo 

modelo de culto para as quartas-feiras e os domingos foi adotado. Nos cultos de 

quarta-feira uma vez por mês é a cargo das crianças e adolescentes. Elas ficam 
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responsáveis por toda a programação e pregação do culto. Aos domingos as 

crianças assistem a primeira parte do culto com os familiares (louvor e oração) e 

depois são encaminhadas para uma sala especial com atividades, louvor, filmes 

bíblicos, oração, bate papo bíblico, adequados a sua idade. Observou-se que 

alcançando as crianças, incentivou-as a participarem mais ativamente do culto e 

consequentemente houve maior frequência dos pais e responsáveis, pois estes são 

motivados a trazerem seus filhos aos cultos.  

No culto de sábado também há uma preocupação em envolver o máximo 

possível de participantes, incluindo jovens e crianças. A juventude é convidada a 

fazer orações, dirigir louvores, introdução de ofertas, leitura da bíblia, sermões, etc. 

O objetivo maior é a oportunidade de aprendizado e relacionamento entre a 

comunidade. 

Quadro 10: Liturgia do culto divino (Sábado). 

 Atividade Minutos Orientação 

1 Momento de louvor 12 
Ao término da Escola Sabatina, a equipe de louvor já entra e 

conduz o momento. A equipe é composta por crianças, 
adolescentes, jovens, adultos e idosos. 

2 Oração intercessora 3 
Conduzida pelo próprio ministro de louvor ou alguém 

escolhido com antecedência. 

3 Adoração infantil 7 
Contação de histórias bíblicas com encenação para as 

crianças. 

4 
Provai e Vede 
(Testemunhos) 

10 
Recolhimento dos dízimos e ofertas pelos diáconos ao 

terminar o testemunho. 

5 
Mensagem musical 

ou hino 
congregacional 

4 
Conduzida por um cantor convidado com antecedência. Deve 
preparar a congregação para a mensagem que será pregada 

6 Pregação bíblica 35 
Pregação da palavra pelo pastor ou outra pessoa convidada 

com antecedência 

7 Bênção final 4 
Momento que pode ser antecedido ou não por música de 

apelo. 

Fonte: A autora (2019). 

 

Ajustar o foco no endomarketing faz diferença na potencialização dos 

recursos (saberes, emoções, competências, etc.) de qualquer instituição, através de 

programas integrados, pensados de forma customizada, conforme cenários, 

identidade e estratégias de cada organização. Esses achados corroboram com 

Matteu e Sita (2014), onde os autores apontaram que é inegável a importância no 

marketing como fonte de sobrevivência e prosperidade das organizações. Voltar-se 

para dentro, com foco nos relacionamentos tornou-se uma prática urgente a ser 

adotada (MATTEU; SITA, 2014). 
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Diante do exposto, fica evidente que a adoração congregacional pede o 

melhor e mais cuidadoso planejamento. As reuniões devem ser “intensivamente 

interessantes”. Devem imperar ali “a própria atmosfera do céu”. “As orações e os 

discursos não devem ser longos e enfadonhos”, apenas para encher o tempo. Todos 

devem espontaneamente e com “pontualidade contribuir com sua parte” e, esgotada 

a hora, a reunião dever ser pontualmente encerrada. Desse modo será conservado 

vivo o interesse dos fiéis.  

A identificação do público-alvo no planejamento é fundamental em uma 

organização. Percebeu-se durante a pesquisa que os cultos devem ser direcionados 

de acordo com o público-alvo. No contexto de serviços (que se enquadra as 

organizações religiosas), uma campanha de comunicação sem público-alvo definido 

e focalizado pode trazer sérios problemas para a organização, onde os clientes se 

observam e participam em conjunto do processo de execução (SARQUIS, 2009).  

Na entrevista, identificou-se essa preocupação com o perfil dos visitantes da 

igreja, onde os mesmos são direcionados as duplas missionárias, que serão a fonte 

da mensagem atuando como endossante da instituição, conforme as características 

da pessoa. E também a redes de comunidades, chamadas Pequenos Grupos (PG), 

que são grupos de pessoas que se reúnem semanalmente sob a coordenação de 

um líder visando o crescimento espiritual, relacional e evangelístico, objetivando sua 

multiplicação.  

Figura 7: Logotipo do projeto “Pequenos grupos”. 

 

Fonte: IASD (2019) 

Esse modelo de relacionamento propicia um ambiente para o pastoreio e o 

desenvolvimento espiritual dos membros. Acontece na casa de algum membro onde 

são compartilhados momentos, experiências e amizade. Dentro de um pequeno 

grupo as pessoas também são motivadas a orar umas pelas outras, estudar 
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detalhadamente a Bíblia, compartilhar experiências da vida ao lado de Cristo e 

convidar novos amigos a participar também. Entrevistado: “...Esses são meios que 

atraem pessoas, nos pontos relacionais, que cria com ele a relação não pela atração 

de conteúdo da mensagem, mas também uma atração por como a igreja vive, os 

seus membros criam afinidades com esses interessados que visitam a igreja.” 

Outra prática de retenção mencionada pelo entrevistado é fazer o interessado 

entender de fato o que é o cristianismo e que a mensagem da bíblia traz implicações 

para sua vida e buscar envolvê-lo na igreja, ou seja, cria-se uma identidade com a 

igreja. Isso corrobora com autores (BARNA, 1994; MARIANO, 2003; ABREU, 2004; 

REFKALEFSKY, 2004; NEVES; MOTA, 2008; PEREIRA, 2011; MATTEU; SITA, 

2014)  que quanto maior o êxito de uma igreja em atender as necessidades das 

pessoas, maiores serão as possibilidades de crescimento e permanência. 

4.3 Resultados e discussão das práticas relacionais 

 Ao analisar a habilidade do líder religioso para a estratégia abrangente de 

crescimento e desenvolvimento da igreja, constataram-se práticas de marketing 

relacionais utilizadas pelas organizações religiosas e verificou-se a percepção do 

gestor da igreja sobre as práticas adotadas. 

Ninguém pode entender melhor as oportunidades e obstáculos ao 

crescimento de uma igreja do que seu próprio pastor e líderes. O marketing bem-

sucedido no contexto religioso requer uma atitude de flexibilidade e habilidade. 

Percebe-se que a liderança da igreja tem que estar focada num só propósito e 

princípio para atingir a promoção do evangelho. Em trechos da entrevista é 

mencionado pelo pastor que “cada igreja nomeia pessoas que irão cuidar de áreas 

específicas, baseadas no perfil que a pessoa tem. Seus dons, suas habilidades e no 

que a igreja necessita para o momento”, para isto, na observação não participante, 

constatou-se que há vários tipos de reuniões, treinamentos e capacitações 

específicas para cada líder de departamento e suas equipes para realizarem o 

trabalho evangelístico da igreja. Nessas capacitações vem o líder departamental da 

Associação Mato-grossense e ministra as palestras com a finalidade de alinhar os 

objetivos e missão da igreja como um todo e desenhar um perfil apropriado de um 

líder discipulador. 

Na visão do entrevistado, o marketing pode ser útil aos intentos de 

crescimento de suas igrejas. Na percepção do gestor, há a clara compreensão da 
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importância da aplicação do marketing relacional para o crescimento das igrejas. 

Fica evidente a utilização das ferramentas de marketing para atingir o objetivo de 

retenção e fidelização dos fiéis.  

As contribuições da internet para a viabilização do marketing de 

relacionamento em tempo real são de diversas ordens e abrangências, dependendo 

do tipo de negócio, setor da economia e visão da empresa. Segundo Bretzke (2000) 

a principal contribuição são os canais de relacionamento ampliado, onde a internet 

tem interferido na construção da imagem da marca, podendo intensificar ou destruir 

a consciência sobre o produto ou empresa, por meio de melhoria na comunicação e 

maior eficiência nas relações de venda e pós-venda. 

Na entrevista foi identificado o uso de redes sociais pela instituição. A página 

do Facebook (https://www.facebook.com/adventistadosetimodiaaltafloresta) criada 

em setembro de 2014 é atualizada toda a semana com fotos, vídeos e informações 

das programações realizadas, assim como a divulgação do boletim informativo das 

atividades da igreja. Também é postado diariamente o texto de leitura bíblica do 

projeto Reavivados por Sua Palavra o qual é um plano de leitura bíblica que tem 

como objetivo incentivar a leitura diária de um capítulo da Bíblia Sagrada, sendo que 

ao final de três anos será lida todas as Escrituras.  

Outra rede social utilizada é o whatsapp. O maior grupo foi criado em 2015, 

com o nome Adventistas Povo de Deus, onde também são postados fotos, vídeos, 

textos, meditações diárias, pedidos de orações e agradecimentos, felicitações de 

aniversário, etc.. Percebe-se uma interação bastante importante entre os integrantes 

do grupo em relação a relacionamento entre os membros. Também tem grupos mais 

específicos no whatsapp, como o grupo Guerreiras de Oração, sendo a 

administração do grupo feita pelo ministério da mulher, o grupo Ministério Infantil dos 

pais e líderes, grupo da Comissão 2019, onde estão somente os líderes nomeados 

para o ano eclesiástico, anciãos e o pastor, para tratar de assuntos administrativos e 

marcar reuniões.  

Com o surgimento das mídias digitais, muitas instituições religiosas têm-se 

apoderado da presença no mundo virtual para deixar sua marca e popularizar seus 

ensinamentos. São cada vez mais recorrentes as igrejas que mantêm sites e portais 

na internet, estão presentes nas maiores redes sociais, utilizam de whatsapp, 

aplicativos, e-mail, SMS e outros meios de comunicação digital, conforme o desejo 

https://www.facebook.com/adventistadosetimodiaaltafloresta


62 

 

 

de seus clientes. Essas são práticas que possibilitam manter seus fiéis informados 

dos últimos acontecimentos da comunidade, entre diversas outras aplicações e 

serviços ofertados via mídias digitais (PEREIRA, 2011).  

Outro método utilizado e identificado na entrevista é a distribuição e vendas 

de literatura, de porta-a-porta praticada pelos colportores, que de forma voluntária e 

independente distribuem e vendem ao público as publicações editadas e aprovadas 

pela igreja. A maioria da literatura é sobre temas relacionados à saúde e qualidade 

de vida em família. Há um projeto chamado Sonhando Alto, que prepara jovens que 

tem interesse em cursar uma universidade a participarem durante as férias na 

colportagem e arrecadarem meios financeiros para custear a faculdade e garantir 

assim a bolsa de estudos.  

E também tem o Impacto Esperança, que é um programa que incentiva a 

leitura e provê a distribuição gratuita anual em massa de livros da igreja em todo o 

território sul-americano. Nas igrejas locais os membros são divididos em grupos e 

vão de casa em casa para a distribuição ou escolhem, dependendo da estratégia, 

um bairro da cidade específico. Depois da entrega dos livros é feito um culto 

especial de gratidão com os testemunhos e as experiências que ocorreram durante 

a entrega dos livros. Isso fortalece o senso de missão e relacionamento da igreja. 

Houve também a realização da feira de saúde, uma atividade que atende a 

comunidade oferecendo serviços relevantes, como cortes de cabelo, massagem, 

tenda de oração, medição de pressão, doação de roupas e alimentos etc. O Impacto 

Esperança e a feira de saúde foram realizadas no Jardim Universitário, pois há uma 

intenção por parte dos líderes da igreja de abrir uma nova congregação neste bairro. 

A maioria das atividades missionárias do ano de 2019 foi concentrada neste bairro 

especificamente. 

Uma questão importante que foi observada e analisada durante as sessões 

de observação não participante, foi o uso de séries, sermões e conferências com 

temas específicos e de interesse do público, o que gera certa fidelização mesmo que 

temporário do público. São realizados todos os domingos os cultos evangelísticos, 

com temas e músicas voltados para o público visitante. Ficando assim claro para a 

autora a importância do pastor e líderes da igreja em conhecerem o grupo que 

pretende atingir, permitindo assim que esse conhecimento seja usado como 

ferramenta de enriquecimento das mensagens pregadas. Outras iniciativas além dos 
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encontros regulares da igreja, que promovem relacionamentos, são os retiros de 

jovens, acampamentos de desbravadores e aventureiros, almoços que são 

chamados de “junta-panelas”, encontro de casais, encontro de solteiros, encontro de 

universitários, encontro de músicos, semana de oração jovem etc., em todos os 

casos há um atendimento ao público-alvo desejado e fortalecimento das relações 

entre os membros. 

Há dois projetos de relacionamento praticados pela igreja Adventista que 

foram observados. O projeto “Ser igreja é ser amigo”, baseado em três pilares, 

comunhão, relacionamento e missão, onde é reconhecido à amizade como um forte 

canal de influência para as pessoas permaneceram na igreja. Além de ter amigos na 

igreja, é importante ter uma igreja amiga. Esse projeto enfatiza e estimula a prática 

do amor, desenvolvimento de relacionamentos saudáveis e verdadeiros. 

Figura 8: Logotipo do projeto “Ser igreja é ser amigo”. 

 

Fonte: IASD (2019) 

 

O outro projeto é “Gente cuidando de gente” onde a principal ênfase é no 

cuidado e acolhimento das pessoas. A intenção é que toda estratégia criada na 

igreja deve ter essa visão, estabelecendo uma rede de discipulado e envolvendo um 

relacionamento saudável. 
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Figura 9: Logotipo do projeto “Gente cuidando de gente”. 

  

Fonte: IASD (2019) 

Observou-se que o objetivo maior desses projetos criados pela igreja é sem 

dúvida o relacionamento em longo prazo, baseado em colaboração e compromisso. 

Corroborando com essa realidade, Tavares (2016) afirma que com base na prática 

de um marketing de relação, há como que uma parceira do consumidor com valores 

e personalidade compatíveis, desenvolvendo uma relação que é conceptualmente 

semelhante à que se forma entre duas pessoas. 

4.4 Resultados e discussão das estratégias de marketing 

Ao perguntar a formação, suas características como líder e estilo de liderança 

pode-se perceber a importância que um líder tem em dirigir pessoas e na prática de 

marketing de igreja não poderia ser diferente. No âmbito empresarial é 

imprescindível que os profissionais de marketing escolham o mercado-alvo, 

posicionem suas ofertas ao mercado, desenvolvam um mix de marketing e 

administrem seus programas de marketing.  

Para um líder religioso, mesmo que não seja intencional, descobrir recursos 

que o ajudem a transferir algumas de suas aptidões e de seus discernimentos, 

implementar estratégias de marketing bem sucedidas dentro de bases bíblicas, 

descobrir a identidade de sua igreja e usar esse conhecimento a favor da 

comunidade e administrar bem sua igreja sem comprometer integridade espiritual e 

ética cristã, visa oferecer os primeiros passos de ajuda aos líderes eclesiásticos na 
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compreensão completa do que vem a ser o negócio de ministério e de como o 

marketing se encaixa nos propósitos da igreja.  

Percebe-se que o Cristianismo bíblico tem um ministério bem equilibrado, que 

consiste na combinação de confiança em Deus e de dedicação à ação. Um líder 

religioso na administração e liderança da igreja deve possuir uma visão para os 

negócios e visão espiritual suficiente que capacite os membros a ter uma 

compreensão correta da utilização do marketing. 

Durante a entrevista, o pastor soube responder aproximadamente quantos 

membros possui a sua congregação, com quantidade de homens, mulheres e 

percentual de idade. Isso foi possível, pois a igreja analisada possui um sistema de 

secretaria, o ACMS (Adventist Church Management System), que é um sistema 

administrativo usado por tesourarias e secretarias da Igreja Adventista do Sétimo 

Dia. Sua função é facilitar a gerência e controle de membros ativos e inativos. O 

sistema exige o uso de internet e permite realizar ações como: inclusões e remoções 

de membros, transferências, controle de dízimos e ofertas e relatórios estatísticos 

instantâneos. Os principais benefícios de um software unificado como o ACMS são: 

plataforma única de utilização global, transferências de membros online para 

qualquer divisão do mundo, relatórios estatísticos em tempo real, controle de todas 

as ações relacionadas a membros e histórico detalhado de cada um, possibilidade 

de escolha de novos oficiais para cargos e departamentos. 

Ao saber quantos membros possui na congregação, quantos são jovens, 

homens, mulheres e crianças, o valor dessas informações para igreja não é menos 

significativo do que para as organizações seculares de fins lucrativos. Todo dia os 

líderes eclesiásticos têm que tomar importantes decisões de marketing que irão 

determinar o futuro da igreja local. É tão fundamental para esses líderes basear suas 

decisões num bem informado conhecimento do mercado quanto o é para os 

executivos das empresas.  

Foi mencionado também pelo entrevistado a TV Novo Tempo, um canal de 

TV próprio da igreja adventista que sintoniza em qualquer parabólica em tv aberta e 

canais por assinatura. Nesse sistema ACMS e a TV, a liderança da igreja consegue 

ter um perfil das pessoas cadastradas e assim a comissão pode criar ideias de 

atuação durante o ano para alcançar essas pessoas. 
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Percebe-se que, à sua maneira, o entrevistado tem algum conhecimento com 

o termo marketing, apesar de uma evidente ênfase na questão comunicação, que é, 

na realidade, uma das ferramentas do marketing. No trecho da entrevista quando 

perguntado sobre quais as estratégias de marketing são utilizadas, além do fato de 

boca a boca, que é quando uma pessoa fala para outra sobre a igreja e seu 

funcionamento. Ele menciona sobre o uso de redes sociais, quanto na verdade é 

mais utilizado como um meio de promoção e comunicação das atividades que a 

igreja realizou. A falta de entendimento entre o marketing e sua ferramenta 

comunicação restringe, em muito, o emprego mais amplo de estratégias de 

marketing para o crescimento estruturado da igreja. Colabora também para a 

sustentação de certo status de “ciência do engano”, ainda muito corrente e presente 

no seio da igreja protestante histórica. 

Uma maneira que a liderança da igreja estudada tem de obter uma noção das 

necessidades locais, das quais a igreja precisa estar ciente, é buscar a contribuição 

dos líderes e membros. Em toda a comunidade existem líderes e formadores de 

opinião. Fazendo com que os participantes do projeto de marketing da igreja local 

conversem regularmente com essas pessoas, a igreja estará atendendo as duas 

demandas vitais no marketing: a necessidade de informação e a de transmitir uma 

imagem de preocupação sincera para com a comunidade. 

Obter um levantamento de como a igreja está atendendo às necessidades 

das pessoas que frequentam e que possam frequentar (interessados) é uma 

estratégia de marketing utilizada pelas instituições religiosas. Esse tipo de pesquisa 

congregacional poderá revelar quais são as áreas carentes que não estão sendo 

devidamente atendidas. Na prática, além de reuniões mensais com os líderes de 

departamentos da igreja para definir estratégias, o pastor durante as visitações dos 

membros, também os ouve e com isso consegue-se traçar objetivos mais 

específicos em relação a qualquer decisão a ser tomada. 

Uma prática observada, é a entrega de um encarte na visitação dos membros 

sobre um diagnóstico espiritual chamado “Meu crescimento em Cristo”. Esse encarte 

é entregue na primeira visita pastoral ou de algum líder ao membro, onde é feita 

uma avaliação do seu crescimento dentro da igreja. Possui perguntas sobre 

comunhão (presença nos cultos, estudo, fidelidade e oração), relacionamento 

(relacionamento familiar, na igreja, pequenos grupos, escola sabatina) e missão 
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(estudos bíblicos ministrados, visitas conduzidas a igreja, duplas missionárias, 

pessoas conduzidas ao batismo, auxílio a algum departamento na igreja). Ao final da 

primeira visita o membro coloca uma nota sobre seu diagnóstico espiritual. Na 

segunda visita que fica acertada em até seis meses, é feito um novo diagnóstico 

com uma nova nota. E assim cada membro é motivado a permanecer fiel na igreja e 

ser um membro ativo levando outras pessoas a conhecerem a igreja. Cria-se então 

expectativas onde as pessoas são inspiradas e ensinadas a se envolverem na 

missão de levar mais um a Cristo. 

 É demonstrado que uma organização triunfa se desempenhar a atividade que 

se propõe com qualidade superior em relação ao concorrente, superando as 

expectativas dos clientes (ZEITHAML, BITNER, GREMLER, 2014). 

Essas expectativas são formadas pelas experiências anteriores vividas pelos 

clientes, pelo marketing “boca-a-boca” e pela propaganda. Após receber o serviço, o 

cliente faz uma comparação entre o serviço percebido e o serviço esperado 

(PEREIRA, 2011). Nas respostas dadas pelo pastor entrevistado, percebe-se a 

utilização dessa estratégia, dentro do que chama de ministério pessoal, onde uma 

pessoa fala para outra, fala sobre a igreja e seu funcionamento. Barna (1994) 

considera como “produto” da igreja o relacionamento e a “promoção” como o boca a 

boca, é o ideal e perfeitamente adequado para uma igreja. A experiência mostra que 

a grande maioria das pessoas que aceitaram Jesus Cristo foram levadas a essa 

experiência de conversão pelo testemunho de outra pessoa. Estabelecer o fortalecer 

o relacionamento com outras pessoas, com fito de levá-las a aproveitar o que a 

igreja tem a oferecer é uma estratégia de marketing identificada na igreja Adventista 

do Sétimo Dia. 

Estimular a comunicação boca a boca é favorável nos serviços, pois fontes de 

informações (amigos, parentes, especialistas) têm influência relevante sobre o 

comportamento de compra, imagem e qualidade percebida pelos consumidores-alvo 

da organização (SARQUIS, 2009). 

Outra prática identificada na entrevista é relação à qualidade considerada em 

serviços em uma instituição religiosa. A Visitação por parte do pastor ou membros, 

as chamadas duplas missionárias, dispensa a atenção individualizada aos membros. 

A recepção das pessoas na igreja abrange a responsividade, segurança e também 

os itens tangíveis (ZEITHAML; BITNER; GREMLER, 2014). Esses meios atraem 
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pessoas e criam uma relação não só pela mensagem, mas também pelo convívio 

com a igreja, criando assim afinidades. 

Na proposta de composto de marketing para as igrejas do campo protestante 

tradicional como o “P” de praça.  Entre as preocupações apresentadas, está a 

necessidade de um local visível, perceptível para a população local, adequado ao 

uso de equipamentos de amplificação sonoros. Também a adequação de espaço 

físico, dentro e fora, para atender com mais conforto às diversas atividades da igreja 

e acima de tudo está a questão da identificação, e para tal a necessidade de 

convivência frequente na praça com os potenciais novos fiéis. 

As marcas são mais que meros nomes e símbolos. Elas são um elemento-

chave no relacionamento da empresa com os consumidores. Representam as 

percepções e os sentimentos dos consumidores em relação a um produto e a seu 

desempenho – tudo que o produto ou serviço significa para os consumidores. A 

marca precisa se destacar de modo que seja relevante para as necessidades dos 

consumidores (KOTLER; ARMSTRONG, 2015). 

O símbolo da Igreja Adventista do Sétimo dia foi desenhado para ser mais do 

que uma coleção de referências simbólicas. O desenho, como um todo, pretende 

refletir o espírito e o caráter de dinâmica e crescente Igreja. Sendo assim, os 

elementos individuais que formam a base do desenho foram selecionados 

cuidadosamente para representar as crenças e a missão da Igreja. 

 

Figura 10: Logotipo da Igreja Adventista do Sétimo Dia. 

 

Fonte: Adventistas.org (2019) 
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A bíblia aberta forma a base do desenho e representa o fundamento bíblico 

das crenças da igreja, sugere a completa aceitação da palavra de Deus. O símbolo 

da cruz representa o evangelho da salvação e está posicionado no centro do 

desenho para enfatizar o sacrifício de Cristo, que é o tema central da fé dos 

adventistas. A chama é feita de linhas em volta de um círculo, uma esfera 

representando o planeta Terra. As linhas no topo do desenho sugerem um contínuo 

movimento para cima, simbolizando a ressurreição e a ascensão de Jesus ao céu, 

bem como Sua segunda vinda. As linhas posicionadas a direita da chama 

representam os três anjos de Apocalipse 14 circulando o globo, onde a missão de 

todo adventista é de levar o evangelho ao mundo inteiro. E por fim, a chama por 

inteiro representa simbolicamente o Espírito Santo (ADVENTISTAS.ORG, 2019). 

Ao analisar o cristianismo como marca, notamos que a percepção de seus 

consumidores (cristãos) conduziu à construção idealista do valor desta marca. A 

qualidade, o serviço, as garantias, símbolos e marketing são um composto de 

características que também podem ser apontados no meio cristão. Isto distingue a 

marca de qualquer outra. Essas características desenvolveram a base para a 

construção do valor da marca. Entretanto, os detalhes físicos não são considerados 

os mais fundamentais no cristianismo. A marca não pode se restringir a uma imagem 

puramente física, pois conquistar a fidelidade do consumidor, além da preservação 

da boa imagem e a promoção do marketing espontâneo, por exemplo, é o objetivo 

maior (CARVALHO; FARIAS; PEREIRA, 2015). 

Um cristão, ao vincular-se a uma comunidade aprende a importância que 
tem seu relacionamento com Cristo, sua intimidade com os preceitos 
norteadores de suas crenças. A partir dessa intimidade surge o chamado 
“testemunho cristão”, o qual reflete os valores adquiridos na prática, tais 
como: amor ao próximo, domínio próprio, longanimidade, entre outros. O 
envolvimento com a marca resulta em intimidade que por si poderá resultar 
em fiéis defensores e evangelistas da marca (CARVALHO; FARIAS; 
PEREIRA, 2015, p. 8). 

Lipovetsky relata que “o consumidor seduzido pela publicidade não é um 

enganado, mas um encantado. Em síntese, alguém que acolhe uma proposição 

estetizada” (2000, p.9). 

4.5 Resultados e discussão de adesão e permanências dos fiéis 

Percebe-se uma preocupação com a manutenção da integridade da 

mensagem do Cristianismo e da bíblia, grande contraponto das igrejas protestantes 
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históricas em relação ao movimento pentecostal e, principalmente, neopentecostal, 

comprova-se, tanto nas respostas da entrevista, quanto na observação não 

participante das atividades da igreja estudada, a mudança da embalagem dessa 

mensagem. Explicando de outra forma, fica clara a preocupação de entregar essa 

mesma mensagem aos mais diversos públicos, usando-se para tal de estratégias de 

adequação da linguagem, como mencionado pelo pastor, os clubes de 

Desbravadores e Aventureiros. 

Os clubes, Desbravadores e Aventureiros, são programas da igreja adventista 

voltados para crianças e adolescentes de diferentes classes sociais e religião. 

Reúnem-se geralmente uma vez por semana para aprender a desenvolver talentos, 

habilidades, percepções e gosto pela natureza. Demonstram habilidade com a 

disciplina através de ordem unida e têm a criatividade despertada pelas artes 

manuais. Combatem, também, o uso do fumo, álcool e drogas. 

Trabalham em equipe procurando sempre serem úteis à comunidade. 

Prestam, também, socorro em calamidades e participam ativamente de campanhas 

comunitárias para ajudar pessoas carentes. Em tudo o que fazem procuram 

desenvolver amor a Deus e à Pátria e, além disso, fazem muitos amigos.  

É considerado pelo entrevistado como o maior programa de retenção e 

permanência de fiéis da igreja adventista: “em muitas religiões os clubes, eles 

compõe as agências da igreja adventista que mais alcança pessoas, e que também 

a taxa de conservação é maior, ou seja, pessoas que conheceram a igreja na fase 

dos clubes e passaram por todas as fases estes permanecem mais na igreja e a 

taxa de saída e de perda é menor do que em outras áreas da igreja. Então talvez a 

igreja pudesse parar e olhar mais os clubes, para buscar e aplicar em outras áreas 

os princípios que os clubes ambos usam tanto para conquistar pessoas como para 

mantê-las e capacitá-las a se desenvolver em áreas específicas”. 

Foi observado pela autora nas reuniões dos clubes, que tudo o que é 

ensinado e vivido nas reuniões são essenciais para crença praticada partem de uma 

filosofia de vida. 

Essas crenças são essenciais, pois elas norteam, dão rumo e significado 
para o que fazem. Por isso, existe uma disciplina, um ramo dos estudos que 
se aplica em discutir o que as pessoas são, o que é o mundo ao seu redor, 
o que é e como é possível aprender esta realidade ao redor, além de tentar 
desvendar o que é e como é possível ensinar, uma vez que os homens são 
seres que aprendem e ensinam ao mesmo tempo. Esta disciplina é a 
filosofia. Os desbravadores têm uma filosofia, ou seja, tudo o que o Clube 
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de Desbravadores faz tem um sentido, uma base, um alicerce de conceitos 
e princípios imutáveis que são extraídos da Palavra de Deus. Da Bíblia, e 
somente dela, é tirada a visão de mundo do movimento do Clube de 
Desbravadores. Assim, o que é feito no Clube todos os domingos, em todos 
os acampamentos, caminhadas, desfiles, camporis, congressos, com as 
unidades ou ainda individualmente em cada lar e trabalho, enfim, tudo o que 
é feito deve estar embasado num firme alicerce filosófico. Se essa base 
filosófica não for respeitada, o Clube corre o risco de se tornar um clube de 
aventura, de escotismo ou um simples departamento social da Igreja e nada 
mais. O Clube só será relevante se aprender a pensar de maneira relevante 
(ADVENTISTAS.ORG, 2019). 

Os objetivos prioritários consistem em ajudar os juvenis e adolescentes a 

compreenderem que Deus e sua Igreja se interessam por eles; encorajar os 

desbravadores a descobrirem seu próprio potencial; dar oportunidade para o 

desenvolvimento do dom de liderança; procurar cultivar o desenvolvimento 

harmônico da vida física, social, intelectual e espiritual entre outros. 

O Clube de Desbravadores possui os seguintes símbolos: os ideais, o hino, 

os emblemas, a bandeira e o uniforme. Eles refletem a filosofia dos Desbravadores e 

constituem a sua identidade. 

É sabido que a chave para o marketing estratégico de sucesso é o foco, 

posicionamento e a diferenciação (KOTLER, 2003). Uma organização deve definir 

seu mercado-alvo com cuidado. Deve desenvolver e comunicar uma posição única e 

deve desenvolver diversas diferenciações na oferta e nos serviços de tal forma que 

seja difícil para os concorrentes copiar tudo no conjunto. As organizações 

sobreviventes serão aquelas que melhorarem continuamente o valor que oferecem 

aos clientes, em vez de se acomodarem com os sucessos do passado. 

Em uma organização religiosa, isso não pode ser diferente. Nenhum recurso 

deve ser desperdiçado e nenhuma oportunidade deve ser despercebida. Observa-se 

que a igreja em estudo aproveita essas ferramentas evangelísticas no contexto de 

apoio ao discipulado e relacionamento para alcançar pessoas e manter as que já 

estão. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apesar da nítida precaução em deixar claro que, o marketing por si só não faz 

tudo sozinho, não podendo substituir a ação de Deus e a essência do trabalho da 

igreja, há um entendimento de que as ferramentas de marketing são importantes 

aliadas na preservação e propagação do trabalho cristão. O entrevistado Pr. Daltton 

R. Lima chega a discorrer que tem que haver um equilíbrio na utilização de 

marketing no contexto religioso, onde em um aspecto seria errado ignorar toda e 

qualquer forma de marketing na igreja e em contraponto adotar totalmente as 

estratégias de um marketing empresarial para a igreja, perdendo assim adoradores 

e ganhando clientes. 

Apesar da crescente aplicação das técnicas de marketing no âmbito das 

igrejas, o desconhecimento mais aprofundado do tema ainda gera a interpretação 

preconceituosa de suas ações, técnicas e estratégias, por parte das igrejas 

protestantes históricas e a aplicação das estratégias e composto de marketing vem 

sendo adotada pelas igrejas, mesmo que de forma involuntária pelos seus gestores 

(PEREIRA, 2011). 

Todas essas concepções, devidamente consideradas e classificadas, podem 

ser arranjadas em um composto de marketing para utilização no segmento religioso, 

mesmo no caso das igrejas protestantes tradicionais, mais relutantes à flexibilização 

da mensagem, mas que ainda podem encontrar espaço para crescimento com o 

estudo cauteloso para definição do público a ser atingido, além da forma e o local da 

entrega da mensagem. 

O objetivo dessa pesquisa elencou-se na análise das estratégias de 

marketing utilizadas pelas organizações religiosas na captação e retenção de fiéis, 

identificando-se práticas de retenção de fiéis utilizadas, constatando-se práticas de 

marketing relacionais, verificando-se a percepção do corpo gestor das organizações 

sobre as estratégias de marketing praticadas e identificando a motivo da adesão e 

permanência de membros nas organizações de religiosas na percepção dos 

gestores. 

Com a revisão de pesquisas de estudos já desenvolvidos sobre o tema, foi 

possível a elaboração do referencial bibliográfico, apresentando as estratégias de 

marketing aplicadas ao segmento religioso. E por meio da entrevista com o Pastor 
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da Igreja Adventista do Sétimo Dia, foi possível conhecer algumas das estratégias e 

o composto de marketing aplicado à religião em uma igreja protestante tradicional. 

Conforme vários autores mencionados no decorrer da pesquisa, o segmento 

religioso aponta para a não compreensão correta da aplicação de marketing por ter 

uma concepção inadequada e não ser considerada uma prática bíblica, todavia 

segundo Barna (1994) a excelência na implementação e a qualidade da execução 

das atividades de marketing são importantes para o crescimento atual de qualquer 

igreja. 

Apesar da hesitante aplicação do termo marketing no contexto religioso, tal 

prática já é realizada no segmento pentecostal e neopentecostal, igrejas ditas 

evangélicas e até para católicos da renovação carismática. Tais segmentos usam as 

estratégias de marketing de forma elaborada e planejada para captação de fiéis, 

contudo ainda há uma alta rotatividade de seus membros. Ao analisar as estratégias 

de marketing no segmento religioso protestante tradicional, foi possível constatar a 

preocupação com as pessoas e o relacionamento pessoal, verificando que nas 

igrejas protestantes é baseado no relacionamento mais próximo com os irmãos e os 

pastores, o que permite uma atenção mais próxima. 

Na entrevista e na observação não participante verificou-se que há certo 

cuidado no emprego de marketing, mas este não é descartado por completo. Mesmo 

que de forma involuntária, as técnicas de marketing são adotadas no decorrer da 

instituição. Mesmo que nenhuma resposta do entrevistado tenha sido diretamente de 

negação da prática da utilização de marketing, há uma clara preocupação em deixar 

claro que as ferramentas ajudam sim e não fazem tudo sozinhas, pois há o fator 

espiritual.  

Observou-se também que há um cuidado em adequar a mensagem aos 

diversos públicos, além da adequação dos 4P’s do composto de marketing, como 

preocupação com o reportório musical, cuidado na implementação no evangelismo 

público, facilidade de acesso à igreja com estacionamento, assentos confortáveis, ar 

condicionado na nave da igreja, uso de multimídia pra exposição das músicas, 

sermões e palestras, uso de boletim informativo e anúncios sobre as atividades da 

igreja, tudo isso demonstra que o marketing tem espaço e sucesso no segmento 

religioso quando bem executado. 
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Na fase de observação não participante, constatou-se o oferecimento de 

serviços adequados para cada membro, desde bebês até idosos no mesmo horário 

com as divisões de classes no horário da escola sabatina, com isso o nível de 

satisfação é maior dos envolvidos e tem melhor aproveitamento das mensagens. Na 

hora do culto divino toda a congregação se reúne na nave da igreja e tem a 

concretização do relacionamento entre todos os membros e visitantes. 

Na parte do marketing digital, mencionado pelo pastor na entrevista, as 

páginas no Facebook são atualizadas com todas as atividades que são realizadas 

pela igreja e seus departamentos. Inclusive com vários acessos ao mês o que 

segundo o pastor entrevistado trouxe grandes resultados e interesse da parte de 

visitas e membros. 

Nota-se a preocupação em acompanhar os membros e possíveis novos fiéis 

em sua caminhada cristã, com visitas pastorais e dos próprios membros e também a 

participação de pequenos grupos relacionais. Jantares, lanches, passeios, 

participação dos clubes de desbravadores e aventureiros voltados para os jovens, 

adolescentes e crianças, faz com que as pessoas se sintam especiais e tenham o 

desejo de permanecer na comunidade. Essa foi considerada uma grande prática de 

retenção e atração de fiéis, sentir-se cuidado e acompanhado. Uma grande 

característica das igrejas protestantes tradicionais é esse cuidado individual, onde o 

pastor conhece a cada um nominalmente, estreitando assim o marketing de 

relacionamento entre os envolvidos, o que não acontece em grandes igrejas ditas 

pentecostais e neopentecostais.  

Apresenta-se, na compreensão do autor, um conceito de marketing aplicado à 

religião, de maneira consciente ou não, as atividades e ações desse segmento são 

realizadas para atender as necessidades e aos desejos de uma pessoa. O 

marketing proporciona a oportunidade de abranger todas as pessoas com dons que 

possam participar do processo. Enquanto as empresas se empenham no marketing 

com o propósito de obter lucro, na igreja o fim é mais elevado, o progresso espiritual. 

Onde se mantiver o enfoque no propósito do ministério, o marketing da igreja será 

um desafio que trará satisfação, sendo um importante instrumento para o 

crescimento e manutenção da igreja. 

Esse estudo contribuiu para uma perspectiva de uma igreja protestante 

tradicional que utiliza as estratégias de marketing para manter e atrair fiéis, inclusive 
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foi notado a utilização dos 4P´s do composto de marketing como práticas utilizadas. 

Porém o estudo teve limitações que devem ser consideradas e a principal dela é a 

amostra utilizada, sendo escolhida por conveniência e, portanto os apontamentos 

encontrados devem ser restritos ao seu contexto. A análise de dados e conteúdo é 

subjetiva, dando-se por meio de interpretação do autor, mas assim mesmo foi 

possível atingir o objetivo principal e os específicos. 

De qualquer forma considera-se que os resultados obtidos são válidos para o 

segmento religioso e os profissionais de marketing. A proposta então para futuros 

estudos é preencher essas lacunas não alcançadas, como estudar e comparar cada 

segmento do protestantismo histórico e tradicional brasileiro, estudar o potencial de 

crescimento do protestantismo histórico e tradicional utilizando o marketing religioso 

e suas estratégias, comparar o desempenho das igrejas que utilizam e aplicam as 

ferramentas de marketing com o desempenho de igrejas que não utilizam, fazer 

entrevistas também com os membros em relação a sua percepção, comparando 

assim com a visão de seus pastores e líderes. 

No contexto do trabalho, considera-se significativo também, expandir a 

investigação qualitativa ao restante público interno e mensurar se estes estão 

realmente envolvidos e comprometidos com a estratégia da organização. Além 

disso, poderia fazer uma pesquisa quantitativa para ampliar a visão sobre as 

estratégias de marketing utilizadas no segmento religioso e uma pesquisa sobre 

mercado religioso com o objetivo de examinar o consumo de produtos religiosos e 

os significados atribuídos. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DA ENTREVISTA 

 

I. Breve apresentação da pesquisadora 

II. Breve apresentação da pesquisa 

 

III. PERGUNTAS 

 

1. Trabalha nesta instituição religiosa há quanto tempo? Qual o cargo que 

ocupa atualmente? Quantos anos está atuando nesse cargo?  

2. Qual a sua idade? Qual seu estado civil? Você possui filhos? Quantos e 

idade. 

 3. Qual a jornada efetiva (não necessariamente a paga) de trabalho 

atualmente? 

4. Qual é a formação (em que área) (níveis)?  

5.  Quais tuas características como líder?  

6.  O que é liderar/pastorear para você?  

7. Quantos membros possuem atualmente em sua congregação? Desses 

quantos % são jovens (até 35) e quantos são de meia idade (acima de 36)? 

Quantos % são homens e quantas mulheres? 

8. Você tem equipes, comissão que atuam com você na administração da 

igreja?  

9. Você possui um gestor acima de você? Como é a relação de vocês? Vocês 

seguem o mesmo estilo de liderança?  

10. Sua igreja possui plano de cargos e salários? Quais são as principais 

características do plano?  

11. Quais as suas principais atribuições?  

12. Quais seus maiores desafios/dificuldades profissionais na mesma função? 

Comente.  

13.  Como você definiria marketing, especialmente em instituições religiosas? 

14.  Quais estratégias de marketing você utiliza e qual seu estilo de liderança?  

15. Quais são as práticas utilizadas para atrair e reter fiéis na sua organização 

religiosa? 



 

 

 

16. Há definição de público alvo nessas estratégias praticadas? Como é 

realizado? 

17.  Qual sua percepção sobre as estratégias adotadas? 

18. É feito algum tipo de pesquisa congregacional para definir essas 

estratégias? 

19. Como você definiria uma igreja bem-sucedida? 

20. Como você definiria um pastor bem-sucedido? 

21.  Sua congregação utiliza de alguma mídia com estratégia? Quais? 

22.  Há alguma preocupação com a estrutura física da congregação? 

23. Sua congregação adota algum tipo de logotipo ou marca para criar vínculo 

com os fiéis? 

24, Igrejas perdem membros, na sua concepção como melhorar a retenção 

dos membros? 

25. Como você vê a utilização de estratégias de marketing no contexto 

religioso? Acha que isso pode ser uma forma de diferenciação/vantagem 

competitiva? 

  



 

 

 

APÊNDICE B – TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA 

 

1. Trabalha nesta instituição religiosa há quanto tempo? 
R: Eu atuo como pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia há seis anos. 
 
2. Qual a sua idade? Qual o seu estado civil? 
R: Sou casado. Minha idade, neste ano eu completo 38 anos. 
3. Qual a sua jornada de trabalho, não necessariamente a paga que você tem 
atualmente? 
R: Uma média de horas contanto todas as atividades, ela varia de 14 a 16 horas por 
dia. 
 
4. Qual é a sua formação? Qual a área e o nível? 
R: Eu sou Bacharel em Teologia, pela UNASP (Universidade Adventista de São 
Paulo) Campus Engenheiro Coelho, eu também fiz pós-graduação em Lato senso 
em Teologia Bíblica e um mestrado também em Teologia Bíblica com ênfase no 
Antigo Testamento. 
 
5. O que você considera sobre as suas características como líder? 
R: Como líder em alguns pontos eu sou exigente, também busco delegar funções eu 
entendo que não faço sozinho delego função. Mas eu vejo que na liderança pastoral 
a bíblica não é eu que comando na verdade é a minha equipe, e a minha função 
passa em algumas áreas, mas assim como um orientador para eles. Eu mostro um 
caminho mais fácil para realizar a função e não um chefe que manda, mas um 
cooperador com a função de dar um norte mais específico. 
 
6. O que é liderar ou pastorear para você? 
R: Envolvem alguns pontos, um deles é o discipulado que leva a pessoa a atingir o 
potencial básico que lhe pode e nos dons que possui. Então envolve ver o dom que 
a pessoa tem e auxilia-la a realizar esse dom, a efetuar ele no potencial máximo que 
ele pode e também auxilia-lo quando possível, que às vezes a pessoa acha que tem 
um potencial, mas ele vê que tem mais. Então a pessoa pode alcançar potencias 
maiores que talvez faça na realidade. 
 
07. Quantos membros têm na sua congregação atualmente? Sabe quanto por 
cento desses membros são jovens de até 35 anos? E quantos são de meia 
idade, acima de 36 anos? Tem a quantidade de quantos são homens e 
mulheres? 
R: Eu tenho seis congregações, somando todas elas vai dar 718 membros. Nas seis 
congregações vai ter uma porcentagem de 40%. Aqueles que estão acima de 35 
anos, atualmente são cerca de 60% em todas as congregações. Quantidade eu 
tenho, mas é mais fácil em porcentagem. Em específico são 58% mulheres e 42% 
homens, e isso envolve meninas e meninos, do sexo masculino e feminino. 
 
08. Você tem equipes, comissão que atuam com você na administração da 
igreja? 
R: Sim temos cada igreja ela nomeia pessoas que irão cuidar de áreas específicas, 
baseadas no perfil que a pessoa tem seus dons, suas habilidades e no que a igreja 
necessita para o momento específico. 



 

 

 

 
09. Você tem um gestor acima de você ou um líder? Como é a relação de 
vocês? Vocês seguem o mesmo estilo de liderança?  
R: Tenho vários. Na maioria deles é uma relação boa, amigável alguns que talvez 
tenha menos contato, ou eles são mais novos no campo. A amizade não é tão forte 
ainda, mas a gente trabalha em parceria. Não, temos os mesmos princípios, mas 
estilos não. 
 
10. A sua igreja possui planos de cargos e salários? 
R: Para os pastores não tem. Os pastores recebem funções específicas, tem, por 
exemplo, o pastor capelão de colégio, tem o pastor que cuida no colégio da área 
espiritual. A minha função é ficar orientando a igreja, ficar lá com os membros 
orientando e pregando. Tem os chamados departamentais, que são pastores que 
tem uma visão específica e talvez eles sejam mais fortes em algumas áreas, como o 
evangelismo, jovens, adolescentes. E tem também a administração, que são 
pastores que cuidam da presidência, secretaria. Embora ter funções distintas o 
cargo é o mesmo de ser pastor, então a renda é a mesma. Então quando um pastor 
muda de função para a outra isso não afeta a sua renda, o seu salário. 
 
11. Quais são as suas principais atribuições? 
R: Como pastor distrital tenho algumas funções específicas, uma delas é o que a 
gente chama de interessado ou amigo da igreja. Conhecer ele, criar uma 
proximidade com ele e auxilia-lo a encontrar alguém que lhe explique a bíblia e faça 
crescer na fé e na compreensão. Há também funções abstrativas, como comissões, 
reuniões do tipo, mas a maior parte envolve visitas para membros ou interessados. 
As visitas podem em inúmeras funções, pode ser uma de conforto para alguém que 
está passando por uma luta, complicação, perda de emprego, para aconselhar, para 
mostrar uma solução. Há também visitas para amenizar o atrito entre pessoas ou até 
na família, que buscam resolver esse atrito. E também visita de capacitação de 
medos, visita para saber como a pessoa está a sua saúde espiritual. Então o básico 
seria orientar a pessoa na caminhada cristã, isso em visitas, treinamentos individual 
ou em equipe, e também na pregação que alguns veem como talvez o ponto central. 
 
12. Quais são os seus maiores desafios e também dificuldades profissionais 
na sua função? 
R: Cuidar em relação ao tempo, porque como são muitas pessoas, várias famílias e 
seis congregações cada um tem a sua realidade. Alguns desafios que eu consiga 
em meu tempo hábil que eu tenho alcançar e auxiliar todas elas, sendo que para 
cada um a sua situação é urgente e não a do outro. Então eu conseguir ter um 
tempo bem administrado para que eu atenda todos eles. Um outro ponto também 
que eu tenho que me policiar, é em relação a criar prioridades, é tempo e priorizar 
ações em relação a outras, não que não sejam importantes mas talvez algumas tem 
algum momento específico, que ela denota uma ação mais energética e mais 
atenção do que outras. 
 
13. Como você definiria marketing, especialmente em instituições religiosas? 
R: No ponto religioso o marketing talvez seja aquilo que faz com que o interessado, 
tenha uma atração, que a pessoa que não é membro da igreja tenha um interesse 
em buscar saber o que a igreja faz e até mesmo buscar visita-la e conhecer o que 



 

 

 

ela ensina e pratica. Seria meios de chamar a atenção daquele que não é membro 
para a igreja e suas atividades. 
 
14. Então diante disso quais são as estratégias de marketing que você utiliza? 
R: Aqui na nossa região, alguns pontos são o ministério pessoal, onde uma pessoa 
fala para a outra, fala sobre a igreja, como funciona ela. E algo que começamos a 
usar há algum tempo, e que aqui trouxe resultados foi o facebook, as redes sociais. 
Por exemplo, a página do facebook da igreja em média por mês ela tem duas mil 
pessoas que a visitam, então é um número muito grande. Quer dizer se eu tenho no 
distrito 708 membros é quase três vezes mais quanto a pessoas que acessam a 
página do que pessoas que frequentam a igreja. 
 
15. Quais são as práticas que são utilizadas para atrair e também reter fiéis na 
sua organização religiosa? 
R: Um deles é a visitação ou minha mesmo, ou de algum outro líder, ou do que nós 
chamamos de dupla missionária. Então a pessoa chega à igreja, ali então tem 
pessoas na recepção que colhe dele alguns dados para que ele possa ser visitado 
posteriormente. Também temos os pequenos grupos, que são redes, pequenas 
redes de comunidades no qual a pessoa pode criar relações pessoais com outros 
membros interessados da igreja. Então esses são meios que atraem pessoas, nos 
pontos relacionais, que cria com ele a relação não pela atração do conteúdo da 
mensagem, mas também uma atração por como a igreja vive, os seus membros 
criar afinidades com esses interessados que visitam a igreja. 
 
16. Há uma definição de público-alvo nessas estratégias praticadas? Se tiver 
uma definição, como é realizado isso? 
R: Embora nem sempre seja fácil traçar um perfil de público-alvo, o correto seríamos 
nós criarmos algo do tipo. Infelizmente em nossa região não está tão bem elaborado 
isso, mas estamos buscando criar meios, perfis. Um exemplo, no ano passado uma 
senhora procurou um membro da igreja e mencionou que gostaria de um estudo 
bíblico, conhecer melhor a igreja, o que a igreja ensinava. Então traz um perfil dela, 
uma senhorinha que o esposo não queria ter relação com a igreja, ele era um tanto 
ciumento. Então foi encaminhada a ela uma dupla que eram duas mulheres, porque 
se fosse um homem talvez o esposo não tivesse tanta aceitação que a esposa 
recebesse essa visita. Então sempre buscamos também traçar um perfil, pois não é 
fácil isso traçar um perfil porque às vezes o tempo da pessoa não é tão grande, às 
vezes é ali na porta da igreja, uma conversa, uma ligação ou mensagem no 
WhatsApp. Então esse seria um ponto que nós podemos crescer mais, no caso de 
filtrar perfis e encaminhar pessoas seria para atender mais facilmente os perfis, que 
buscamos crescer, que muitas é feito, e quando é feito o resultado é produtivo. 
 
17. Pastor é feito algum tipo de pesquisa congregacional para definir os tipos 
de estratégias que a igreja vai atuar? 
R: Eu consigo fazer isso em relação a alguns pontos, um deles é tendo a conversa 
com a minha comissão. O que é a comissão no nosso contexto? Cada área da 
igreja, por exemplo, o ministério pessoal que trabalha com os cursos bíblicos, 
evangelismo que é mais mesmo culto e ações em massa, ministério dos jovens e 
adolescentes e crianças. Cada área da igreja, cada ministério que nós chamamos 
tem uma pessoa que é o líder nessa área. Então a comissão é o quê? É a reunião 
de todos esses líderes de cada ministério, de cada área. Então nós nos reunimos e 



 

 

 

conseguimos criar ideias para a atuação. Outro também é a igreja tem um sistema 
chamado ACMS que me traça um perfil da igreja, no seu crescimento ou decréscimo 
dela nos últimos meses, o perfil de como a igreja está. E também através de relação 
com interessados, por exemplo, temos a TV Novo Tempo que aqui na cidade tem 
ela em televisão a cabo e também pelas parabólicas. Eu também consigo pela TV 
Novo Tempo ter um perfil de pessoas que assistam, e se a pessoa se cadastrou eu 
consigo o nome, endereço e perfil dela. Então pegando um perfil de interessados 
que nos são entregues, um pequeno grupo. Também com esse perfil da TV Novo 
Tempo, e com esse diálogo com a comissão e com o ACMS (Adventist Church 
Management System) esse sistema que eu falei anteriormente, então conseguimos 
criar ali um perfil que nem sempre está exato como gostaríamos, mas que já nos dá 
uma direção de ações para trabalhar. 
 
18. Como que você definiria uma igreja bem sucedida? 
R: É uma igreja onde um membro, aquele que já é membro é ativo, ele usa o que 
nós chamamos de dons que ele tem em alguma área da igreja. Ele tem um 
crescimento e envolvimento nas ações da igreja e no seu dom, e também um 
crescimento na compreensão do que a igreja ensina, do que a igreja vê como bíblico 
em alguns pontos. É também uma igreja que consegue atrair interessados, leva-los 
a um compromisso com Jesus o que passam pelo batismo e também torna-lo um 
membro da igreja, um discípulo e envolve-lo no mesmo crescimento que os demais 
estão envolvidos. 
 
19. Como você definiria um pastor bem sucedido? 
R: Um pastor bem sucedido é meio subjetivo, mas é aquele líder que primeiro ele 
tem convicção que Deus o chamou, não porque ele goste apenas ou porque tenha 
dons, ou um perfil que agrade a igreja. Ele tem convicção que Deus o condicionou 
para a função que ele se encontra. É também aquele que consegue fazer com que o 
interessado compreenda a mensagem bíblica, o aceite, torne-se membro discípulo. 
E esse interessado que se torna membro/discípulo com os que já são discípulos 
cresçam na missão do evangelho. O que no nosso contexto atual, pastor luta porque 
há um período de secularização no qual, pessoas, membros ou não tem muitas 
coisas que os distrai do evangelho, muitas coisas que ocupam espaço. Por exemplo, 
com a nossa tecnologia hoje nós deveríamos ter muito tempo livre, o que viagens ou 
coisas que faríamos em muitas horas, hoje fazemos com pouco tempo. Mas está 
acontecendo ao contrário, nós temos escassez de tempo pessoal. Então tem muitas 
áreas concorre com o evangelho, mas mesmo assim nós temos a comissão de 
encaminhar pessoas a Jesus. Resumindo o pastor bem sucedido é aquele que tem 
convicção que Deus aceitou o que ele fez, não importa se ele alcançou a meta que 
ele ou alguém traçou, mas ele tem convicção de que Deus aceitou o que ele fez a 
despeito do resultado. 
 
20. Tem mais alguma mídia que a igreja utiliza como estratégia? 
R: Temos também o WhatsApp o qual é muito usado e traz muito resultado. E 
também temos a Novo Tempo que atualmente entre todas é a que tem maior taxa 
de sucesso que atraí pessoas para a igreja atualmente. A Novo Tempo tem três 
áreas, ela atua como rádio, televisão e internet. Embora esta, há também uma outra 
que também tem uma boa taxa de sucesso, embora nem todos conheçam ela mas 
tem como nome oficial Colportagem. O que seria a Colportagem? Colportagem ela 
pode ser em três níveis, tem o colportor estudante, é o aluno que nas suas férias ele 



 

 

 

tira esse tempo para levar literaturas às pessoas. Ele vai às casas, comércios, 
empresas, órgãos públicos, então ele oferece um material que tem mensagem da 
igreja, ou também religiosa, espiritual, ou áreas ligadas a ela como saúde, família e 
áreas afins. Há também o colportor efetivo que ele faz esse trabalho não como 
estudante, mas ele o faz o ano inteiro e há também a colportagem congregacional 
que é quando um membro sai de forma individual ou em equipe ou a igreja como um 
todo para entregar materiais. Um exemplo que se acontece, anualmente um Impacto 
Esperança, onde toda a igreja sai para uma determinada região entregar livros para 
a população. 
 
21. Há alguma preocupação com a estrutura física da sua congregação? 
R: Sim, tem. Embora este assunto não seja central ele é um ponto de influência. 
Porque se o interessado, a pessoa que não tem vínculo com a igreja se sente 
confortável, o ambiente lhe traz conforto, ele sente segurança para ele mesmo, para 
os seus filhos, talvez para o seu veículo que deixou lá fora. É um local que ele vê 
que é aconchegante, ele consegue sentar-se e ficar tranquilo para ouvir o conteúdo. 
Tem um clima que auxilia ele, o som é propício para que ele consiga ouvir a 
mensagem e a igreja tem esta preocupação. Outro ponto que a igreja não deve estar 
muito aquém ou muito além da comunidade inserida. Outra região que eu visitei, ali 
teve uma pessoa que disse que não entrou na igreja porque ficou com vergonha. A 
igreja era tão luxuosa para o bairro que estava que muitas pessoas que moravam no 
bairro tinham vergonha de entrar na igreja, era toda encapetada, era toda luxuosa 
para o bairro que na qual estava inserida. Ou também o contrário, um bairro mais 
elitizado e a igreja muito simplista. Então a igreja busca trazer um conforto, uma 
segurança para o interessado e sempre buscando também ficar no padrão da região 
inserida nela. Um ponto que eu acho também que tem uma boa localização que 
nesta fase se encontra é ter um bom estacionamento. Isso auxilia, embora não seja 
o ponto central, mas ele coopera somando com outros para que a pessoa consiga 
encontrar a igreja, sentar-se e ficar até o final do culto. 
 
22. A sua congregação adota algum tipo de logotipo ou marca para criar 
vínculo com os fiéis? 
R: Sim, tem. A igreja tem um logotipo que é oficial atualmente no mundo inteiro. 
Explicando bem simples, é uma bíblia aberta que nos mostra uma base bíblica, há 
uma chama, parecida com uma chama de vela acima dessa bíblia, nos mostrando a 
orientação do Espírito Santo somos guiados pelo Espírito Santo, e no meio da 
chama então temos um símbolo de uma cruz mostrando então que o centro é a cruz 
de Cristo. Fora estes ministérios específicos ou áreas da igreja específica também 
têm os seus logotipos, como ASA, ADRA (Agência Adventista de Desenvolvimento e 
Recursos Assistenciais), educação adventista e entre outros também tem o seu 
logotipo específico para ser identificado. 
 
23. Como melhorar a retenção de membros? 
R: Essa é uma luta que a igreja passa já há algum tempo. Um ponto que nós vemos 
que seria, um melhor trabalho ali quando ele ainda é um interessado, faze-lo de fato 
entender o que é o Cristianismo, a mensagem que a bíblia traz e as implicações 
para a sua vida, um segundo também é buscar envolve-los na igreja. Um ponto que 
se mostra interessante é criar neles a identidade, então quando eles têm identidade, 
quando ele sabe quem ele é, e o que ele deveria fazer é mais fácil retê-los na igreja. 
 



 

 

 

24. Como você vê a estratégia de marketing no contexto religioso e acha que 
isso pode ser uma forma de diferenciação e vantagem competitiva? 
R: Sim, atualmente temos que criar um equilíbrio deles. Um ponto seria errado no 
aspecto, seria ignorar toda e qualquer forma de marketing, apresentar a sua imagem 
uma imagem da instituição, da empresa que está sendo. Um outro ponto é ver a 
igreja como sendo empresa e adotar totalmente o marketing empresarial para a 
igreja, infelizmente algumas igrejas fazem isso. Com isso, elas perdem adoradores e 
ganham clientes, o perigo disse é que ao ganhar clientes em vez de membros, 
discípulos e adoradores, é que também ela pode perder princípios que possui, foco 
para adorar pessoa e talvez não faz o que é de fato que ela crê que teria que fazer, 
mas sim aquilo que agrada a pessoa, o ouvinte. Um outro ponto também que a 
igreja usa, e alguns e inclusive eu considera que é aquilo que mais consegue atrair 
interessados, que tem um marketing muito forte, tem um simbolismo por traz, tem 
um emblema forte, um nome que destaca a sociedade, são duas áreas, mas o clube 
de aventureiros e clube de desbravadores. Alguns até brincam, falam que pessoas 
se convertem ao clube e não a igreja, então por consequência não é da igreja por 
ser do clube. Os clubes existem há algum tempo, ele busca capacitar crianças, 
juvenis e adolescentes a desenvolver várias áreas, e com isso nós conseguimos 
interessados, levá-los ao discipulado e tornar-se membros futuramente, esses 
juvenis, adolescentes e crianças. E através destes também conquistar e alcançar os 
seus pais e ou responsáveis. Pesquisas apontam que em muitas religiões os clubes, 
eles compõe as agências da igreja adventista que mais alcança pessoas, e que 
também a taxa de conservação é maior, ou seja, pessoas que conheceram a igreja 
na fase dos clubes e passaram por todas as fases estes permanecem mais na igreja 
e a taxa de saída e de perda é menor do que em outras áreas da igreja. Então talvez 
a igreja pudesse parar e olhar mais os clubes, para buscar e aplicar em outras áreas 
os princípios que os clubes ambos usam tanto para conquistar pessoas como para 
mantê-las e capacitá-las a se desenvolver em áreas específicas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO A – Boletim Informativo 

 

 

 

 


