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RESUMO 

 

O Marketing religioso não é um assunto que muitos gostam de falar, por se tratar de 

religião muitos tem um certo preconceito com o assunto. Um dos maiores problemas é a 

definição do objeto marketing religioso, considerando os seus diversos elementos já que 

se poderia observar que o objeto em questão é a religiosidade, mas ao mesmo tempo a 

administração de marketing. Portanto, o problema representa um desafio para o estudo. 

Atualmente os lideres religiosos desenvolveram uma visão diferenciada desse assunto, e 

tem buscada a formação teológica e secular, o que tem influenciado no crescimento de 

cristãos nas universidades, em todos os níveis hierárquicos das empresas e órgãos 

públicos. Essa representatividade vem sendo grande também na politica e nos 

parlamentos, pela tão conhecida bancada evangélica, fruto d mobilização de diversas 

igrejas pentecostais para ocupar seu espaço no legislativo. 

A utilização de meios de comunicação em massa e além da participação de cantores e 

pregadores evangélicos tem contribuído no empoderamento da classe cristã, assim 

possibilitando uma maior respeitabilidade dos mesmos. 

 
Palavras-chave: Marketing religioso, Representatividade, Bases do Crescimento. 
 
 
 
 
 
  

 



 
 

ABSTRACT 

Religious marketing is not a subject that many like to talk about, because if it is religion 

many have a certain prejudice with the subject. One of the major problems is the definition 

of the religious marketing object, considering its various elements since it could be 

observed that the object in question is religiosity, but at the same time the marketing 

administration. Therefore, the problem presents a challenge for the study. 

 Currently religious leaders have developed a differentiated view of this subject, and have 

sought theological and secular training, which has influenced the growth of Christians in 

universities, at all hierarchical levels of companies and public agencies. This 

representation has also been great in politics and in parliaments, by the well-known 

evangelical bench, fruit of the mobilization of several Pentecostal churches to occupy their 

space in the legislature. 

 The use of mass media and in addition to the participation of evangelical singers and 

preachers has contributed to the empowerment of the Christian class, thus enabling 

greater respect for them. 

 
Keywords: Religious Marketing, Representativeness, Bases of Growth. 
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1. INTRODUÇÃO 

O Marketing Religioso não é um assunto do qual as pessoas se dispõem a falar. Ocorre, 

que se trata de religiosidade, cada um mostra sua opinião e se fecha de modo que não 

aceita novas opiniões. Desde muito tempo já são utilizadas ações de marketing dentro de 

instituições religiosas, como exemplo o uso do sino para aumentar o alcance da igreja 

católica. Com a utilização do Marketing, o meio religioso tem mostrado um crescimento 

dentre seus fieis. O Marketing religioso mostra que qualquer instituição religiosa é 

também uma empresa que busca atingir um objetivo, atualmente as instituições religiosas 

possuem despesas e receitas que advém de atividades que podem ser consideradas 

diretamente empresariais sem que isso seja simplesmente um mero juízo de valor 

depreciativo. Pensar a religiosidade como uma forma de organização empresarial leva, 

portanto a reconhecer os critérios científicos de gerenciamento como de qualquer 

empresa moderna. 

Um dos maiores problemas é a definição do objeto marketing religioso, considerando os 

seus diversos elementos já que se poderia observar que o objeto em questão é a 

religiosidade, mas ao mesmo tempo a administração de marketing. Portanto, o problema 

representa um desafio para o estudo. 

O mercado religioso movimenta milhões graças à fidelidade de seus frequentadores, que 

consomem muitos produtos como CD´s e DVD´s de cantores, padres e pregadores 

gospel, bíblias, filmes, salvas, agendas, estojos e cadernos do smilinguido. Atualmente é 

importante para as instituições, manter e fidelizar seus fieis, para isso é preciso abrir a 

mente para novas tecnologias para atrair mais fieis, também para trazer mais conforto e 

bem estar para os fieis e assim dar grandes passos nesse mercado religioso, pois uma 

instituição que não se atualiza rapidamente é ultrapassada por seus concorrentes. 
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2. MARKETING 

2.1. CONCEITO DE MARKETING 

O Marketing é um conjunto de técnicas e métodos destinados ao desenvolvimento das 

vendas, mediante quatro possibilidades: preço, distribuição, comunicação e produto. 

Marketing é uma palavra vinda da língua inglesa, Market significa mercado e marketing 

pode ser traduzido como mercadologia. As pessoas se enganam em pensar que o 

marketing só serve para vendas, ele vai, além disso, envolvendo, produção, logística, 

comercialização e pós vendas do produto/serviço. 

Segundo Kotler (2000 p.30):  

podemos distinguir as definições sociais e gerencias do marketing. Na definição 
social, marketing é geralmente descrito como um processo pelo qual as pessoas 
buscam o que necessitam criando oferta e livre negociação de produto e serviço. 
Já segundo a definição mais pratica e gerencial, marketing seria o processo de 
planejar e executar a concepção de bens e produtos, e a determinação do seu 
preço, promoção e distribuição de forma que se criem trocas que atinjam as metas 
individuais e organizacionais. 

Na visão de Ferrel (2005 p.6) a meta do marketing é conectar a organização. 

Esses conceitos evoluem ao longo dos anos, acompanhando a evolução do mercado, 

sendo assim surgem novas competências e habilidades que passam a deixar esse 

conceito mais completo. 

2.2. CONCEITO DE MARKETING RELIGIOSO 

O marketing religioso tem o objetivo de desenvolvimento qualitativo das organizações 

religiosas, em uma relação de troca voluntaria com seus fieis, havendo eficácia e 

eficiência na sua missão proposta.  

Segundo Kotler (2000 p.71):  

para fortalecer a retenção de clientes, é essencial construir elevadas barreiras à 
mudança Os clientes são menos propensos a mudar para outros fornecedores 
esse isso envolver altos custos de capital, altos custos relacionados à pesquisa de 
fornecedores ou a perda de descontos para clientes fiéis. 

Esse conceito de Marketing Religioso é utilizado para manter ou trazer mais fieis para as 

igrejas, a prova disso são instituições religiosas que sofrem mudanças nas doutrinas, e 



12 

também mudanças simples como tratamento com os fieis, refrigeração do ambiente, 

utilização de veículos de comunicação como rádios, tv, internet, jornais etc. esses são 

pontos fortes para fidelizar os fieis em suas instituições. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

3. BASES DO CRESCIMENTO 

3.1. ESTUDO SISTEMATICO DA BIBLIA 

Aristóteles; Estagira, 384 a.C. — Atenas, 322 a.C., foi um filósofo grego, aluno de Platão e 

professor de Alexandre, o Grande. Devido a época em que o filósofo grego vivia não 

havia meios de comunicação para propagar seus ensinamentos, então um dos métodos 

de Aristóteles era fazer discípulos, eles se reuniam nas praças de Atenas e no Areópago 

,e ele passava todos os seus estudos e conhecimentos, para assim seus discípulos 

propagarem oque aprendiam por toda a região e fazer mais discípulos que acreditavam 

no seu conhecimento. Esse era um método de marketing da época, para propagar seus 

conhecimentos. 

Passado os anos Jesus Cristo utilizou os mesmos métodos de ensinamento e propagação 

de Aristóteles para ensinar a palavra de Deus, ele ensinava a palavra de Deus a todos, e 

Jesus fez discípulos que os seguiam.   

Segundo a Bíblia Sagrada (Mt. Cap. 28 vers. 19-20):  

Jesus disse ao seus discípulos. Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, 
batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espirito Santo. Ensinando-os a 
guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado; e eis que eu estou convosco 
todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. 

E os discípulos de Jesus ensinaram mais pessoas que acreditavam na sua palavra e 

propagavam ainda mais, um dos maiores discípulos de Jesus foi Paulo, ele continuou o 

método de ensinamento de Jesus pregando a palavra a todos, Paulo chegou até a Atenas 

na Grécia onde viviam os grandes filósofos. 

Segundo a Bíblia Sagrada (At. Cap. 17 vers. 15-23):  

Paulo foi convidado pelos próprios filósofos, para pregar sobre a palavra de Deus 
em um dos maiores palcos de Atenas. E os que acompanhavam Paulo o levaram 
até Atenas, e, recebendo ordem para Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais 
depressa possível, partiram. E, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu 
espirito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De 
sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na 
praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos 
contendiam com ele; e uns diziam: Que quer dizer este paroleiro? E outros: 
Parece que é pregador de deuses estranhos; porque lhes anunciava a Jesus e a 
ressureição. E tomando-o, o levaram ao Areópago, dizendo: Poderemos nós saber 
que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisa estranha nos traz ao ouvidos; 
queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Pois todos os atenienses e 
estrangeiros residentes, de nenhuma outra coisa se ocupavam, se não de dizer e 
ouvir alguma novidade. E, estando Paulo no meio do Areópago, disse: Homens 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Estagira
https://pt.wikipedia.org/wiki/384_a.C.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Antiga_Atenas
https://pt.wikipedia.org/wiki/322_a.C.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9cia_Antiga
https://pt.wikipedia.org/wiki/Plat%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alexandre,_o_Grande
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atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Porque, passando eu e 
vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: AO 
DEUS DESCONHECIDO. Esse, pois, é o que eu vos anuncio. 

Nos dias de hoje as igrejas ainda continuam a fazer discípulos, com a proporção muito 

maior graças aos meios de comunicações, e projetos importantes como a Escola Bíblica 

Dominical que surgiu na Inglaterra, com o propósito de evangelizar crianças que ficavam 

sem atividade durante os serviços de domingo. Atualmente, esta atividade envolve os 

membros da congregação, em todas as faixas etárias e acontece em horário diverso ao 

serviço religioso. No Brasil, a maioria das comunidades adota a Escola Bíblica Dominical 

matinal e os serviços religiosos vespertinos. A também criação de escolas evangélicas de 

ensino fundamental, a primeira igreja a inserir o ensino fundamental foi a Adventista do 

Sétimo Dia, e atualmente a Assembleia de Deus também construído essas escolas. 

Outro método utilizado pelas instituições religiosas são os cursos teológicos, atualmente 

são disponibilizados cursos teológicos, tanto presenciais quanto a distancia oque tem 

facilitado o acesso de evangélicos de todas as classes sociais ao ensino teológico, 

independente de denominação região ou nível de alfabetização. Segundo o site 

emec.mec.gov.br, existem atualmente no Brasil 168 cursos teológicos reconhecidos pelo 

MEC dos quais 25 são a distancia.  

3.2. A REPRESENTATIVIDADE DOS EVANGÉLICOS EM TODAS AS 
CLASSES SOCIAIS E NA POLITICA 

Os lideres religiosos desenvolveram uma visão diferenciada sobre a necessidade da 

busca do conhecimento teológico e secular e isso vem contribuindo com o crescimento do 

numero de formandos evangélicos nas universidades fato este que contribui 

significativamente com a disseminação dos ideais cristãos em todos os níveis 

hierárquicos das empresas e órgãos públicos. 

Na politica a representatividade dos evangélicos tem crescido cada vez mais, deputados 

evangélicos estão em quase todas as assembleias legislativas do Brasil representando 

uma população brasileira de fé cristã, que vem crescendo a cada ano. Em quase todas as 

assembleias legislativas do Brasil, o número de deputados evangélicos é bem maior que 

o de católicos, revela levantamento do Estado. Em todos os Estados, aqueles que se 

declaram católicos ainda são a maioria da população.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
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Assim como no congresso, que tem uma frente evangélica oficial, nas assembleias 

também são os pentecostais, isso é resultado de uma mobilização de diversas igrejas 

pentecostais, principalmente a Assembleia de Deus, a Universal do Reino de Deus e a 

Quadrangular, para ocupar espaço no legislativo. 

Dos estados mais ricos e populosos, o Rio de Janeiro é o que tem a maior fatia de 

evangélicos atuando na assembleia legislativa: 21%, próximos dos 29% de evangélicos 

na população. A de São Paulo também é expressiva: 11% de deputados evangélicos 

militantes para 24% de pessoas que se declararam evangélicas no Censo de 2010. 

A região Norte é a que tem as maiores porcentagens. A Assembleia Legislativa do Acre 

apresenta a maior proporção de evangélicos militantes do País: 33% – exatamente a fatia 

de evangélicos na população. A do Amapá vem em segundo lugar: 25% dos deputados 

buscam o voto dos evangélicos, que são 28% da população. 

Rondônia, com 17% de deputados evangélicos militantes, e Pará, com 12%, vêm atrás. 

Mato Grosso do Sul, Paraná, Distrito Federal, Goiás e Espírito Santo também se 

destacam. 

3.3. UTILIZAÇÃO DE TODOS OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

Vemos hoje o crescimento nos investimentos de divulgação em massa e além da 

participação de cantores e pregadores evangélicos em programas de grande audiência 

nacional oque tem contribuído com o empoderamento da classe evangélica resultando em 

maior respeitabilidade dos mesmos por grande parte da sociedade. O crescimento dos 

evangélicos, principalmente dos pentecostais, tornou-se referencia até mesmo para a 

igreja católica, percebendo que estava perdendo fiéis começaram a desenvolver 

metodologias semelhantes, como por exemplo, os carismáticos e o lançamento de vários 

cantores e pregadores de renome internacional, além de encontros nos lares e retiros 

espirituais. 

3.4. CRESCIMENTO DE RELIGIOSOS NO PAÍS E NOS PARLAMENTOS 

No Brasil o numero de evangélicos tem crescido intensamente, segundo o instituto data 

folha Datafolha, esse número chega a 29% sete pontos percentuais a mais do que o 

Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) registrou. O estudo 
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revela que em outubro de 2014 e dezembro do mesmo ano, o número de católicos caiu 

cerca de 9 milhões de fiéis. Nos últimos dois anos, o número de pessoas que dizem não 

ter nenhuma religião passou de 6% para 14%. Porem o professor de sociologia Reginaldo 

Prandi, docente da Universidade de São Paulo, afirma que isso não significa que todos 

esses se tornaram ateus. 

“O ritmo de crescimento da população total é 1,21% ao ano, o de católicos, 1,28%, 
o de evangélicos, 2,12% e o de pentecostais, 2,20%. As religiões independentes 
se expandem a taxas de 2,21% (chegando a 2,94% na Ásia). Já os sem-religião 
crescem 0,31% por ano, os agnósticos, 0,36%, e os ateus, 0,05%”, informa a 
Folha. 

Por aqui, a diminuição percentual de católicos não é exatamente correspondente ao 

crescimento dos evangélicos, mas de acordo com informações do Pew Research, que se 

dedica a estudar os fenômenos sociais ligados à religião, grande parte dos brasileiros 

protestantes tem origem na Igreja Católica, onde foram criados. Mesmo havendo um 

crescimento dos evangélicos, a Região Sudeste do Brasil teve uma redução no total de 

pessoas que se dizem ligados a igrejas dessa tradição cristã. Em agosto de 2006, nos 

estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, os evangélicos 

somavam 51% da população, e hoje, são 43%, um recuo de oito pontos percentuais. 

 

Figura 1- Mapa geográfico da cruz 

Fonte: https://noticias.gospelmais.com.br/numero-evangelicos-brasil-nao-para-crescer-datafolha-

87608.html 
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O crescimento dos evangélicos, principalmente dos pentecostais, tornou-se referencia até 

mesmo para a igreja católica, percebendo que estava perdendo fiéis começaram a 

desenvolver metodologias semelhantes, como por exemplo, os carismáticos e o 

lançamento de vários cantores e pregadores de renome internacional, além de encontros 

nos lares e retiros espirituais. 

Esse crescimento também influencia muita na politica uma prova disso é a bancada 

evangélica em Brasília. A atual bancada evangélica no parlamento eleita em 2014 é 

composta, por 87 deputados/as federais e 3 senadores, num total de 90 parlamentares. 

Em outubro de 2016, entre os parlamentares da câmara dos deputados, cinco estão 

licenciados para exercerem cargos públicos, e cinco são suplentes em exercício, 

totalizando 87 deputados evangélicos em atuação. No senado, dois estão licenciados, 

nesta lista somente estão aqueles/as deputados/as e senadores declarados evangélicos, 

não estão considerados os parlamentares apoiados por igrejas. 
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4. MEIOS DE COMUNICAÇAO 

Para ter um grande crescimento de féis às instituições religiosas necessitam de uma 

grande estratégia de marketing, isso esta ligada a localização dos templos, projetos como 

cursos, palestras, congressos e discipulados, os seus lideres devem ter uma visão do que 

desejam alcançar, e investir cada vez mais no marketing para divulgar a fé naquilo em 

que acreditam. 

4.1. UNIVERSAL DO REINO DE DEUS 

A Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) é uma denominação 

cristã, evangélica neopentecostal. Fundada em 9 de julho de 1977 por Edir Macedo e seu 

cunhado Romildo Ribeiro Soares, tornou-se um dos maiores grupos neopentecostais 

brasileiros com sede no Templo de Salomão. A construção do templo foi um das maiores 

jogadas de marketing da Universal, o Templo de Salomão foi construído na região do 

Brás em São Paulo, é uma replica do templo de mesmo nome descrito na Bíblia Sagrada. 

 

Figura 2- Bispo Edir Macedo 

 Fonte: http://www.gsuper.com.br/pastores-bispos-e-apostolo-evangelicos-preparam-estrategias-

para-eleicoes-2014/ 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Evang%C3%A9lica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Neopentecostal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Edir_Macedo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Romildo_Ribeiro_Soares
https://pt.wikipedia.org/wiki/Templo_de_Salom%C3%A3o_(IURD)
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Figura 3- Templo de Salomão 

Fonte:http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/sp/2014-08-22/bispo-da-universal-chama-acidente-no-

templo-de-salomao-de-obra-de-satanas.htmle http://www.cidadedesaopaulo.com/sp/br/o-que-

visitar/atrativos/pontos-turisticos/4527-templo-de-salomao 

 

“O Templo foi construído em um terreno de 35 mil metros quadrados o equivalente 
a 5 campos de futebol, ele assume um posto muito importante como o maior 
espaço religioso do pais em área construída, que é 4 vezes maior do que o 
santuário nacional de Aparecida (SP). Aparecida tem 23,3 mil m

2
 de área 

construída, enquanto o Templo de Salomão tem 100 mil m
2
. A obra durou 4 anos e 

custou R$ 680 milhões, o Bispo Edir Macedo mandou vir de Hebron, em Israel, 40 
mil metros quadrados de pedras usadas na construção e decoração do templo. A 
capacidade do templo é de 10 mil pessoas.” 

A Igreja Universal também investe muito em meios de comunicação como televisão, rádio, 

internet etc. No ano de 1989 o Bispo Edir Macedo recebeu uma ligação de seu advogado 

responsável pela IURD, dizendo que a emissora Record estava a venda devido 

problemas financeiros, com a compra da emissora o Edir Macedo começou a introduzir 

programações evangélicas. Programas como o The Love School - A Escola do amor, 

onde eles dão cursos e palestras sobre relações conjugais, The Love School tem vários 

livros lançados e milhões de copias vendidos por todo o país. O programa Fala que eu te 

escuto os pastores debatem assuntos que ocorrem no mundo e recebem ligações de fieis 

paradar sua opinião, fazem orações e sermões bíblicos. 

http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/sp/2014-08-22/bispo-da-universal-chama-acidente-no-templo-de-salomao-de-obra-de-satanas.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/sp/2014-08-22/bispo-da-universal-chama-acidente-no-templo-de-salomao-de-obra-de-satanas.html
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Figura 4- The Love School e Fala que eu te escuto 

Fonte: http://www.miramar.co.mz/Entretenimento/The-love-schoole 

https://conexaotvaudiencia.wordpress.com/2015/02/26/fala-que-eu-te-escuto-conquista-a-lideranca-

mais-uma-vez-para-a-record-nesta-quarta-25/ 

 

Buscando aumentar seu alcance além dos seus fiéis já fidelizados, a universal tem 

produzido séries com historias bíblicas levando a palavra de Deus de uma forma 

diferenciada, investindo em atores, diretores, para chegar a um produto final de ótima 

qualidade e de nível cinematográfico, como a série Os dez mandamentos que teve um 

alcance tão grande saiu da tela da televisão para os cinemas, filme lançado no ano de 

2015 rendeu bilhões nas bilheterias. Ao todo a Universal já tem 5 séries lançadas até o 

momento: A historia de Ester, Sansão e Dalila, Rei Davi, José do Egito e Milagres de 

Jesus, todas com grande audiência. 

 

Figura 5- Minisséries Universal 

 

http://www.miramar.co.mz/Entretenimento/The-love-school
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Logo após a inauguração da IURD a instituição resolveu alugar um horário na Raio 

Metropolita do Rio de Janeiro, dessa forma que pudesse levar a palavra que estava sendo 

ministrada nos templos diretamente pra os ouvintes, havia horário alugados em todo o 

Brasil, mas os lideres da igreja perceberam que precisavam criar uma rede de radio 

própria, no ano de 1995 a universal comprou a FM 105,1, também no Rio de Janeiro, mas 

ainda não era o suficiente para tantos ouvintes e fieis que queriam ouvir a ministração. 

Então em 1998, a igreja decidiu criar a Rede Aleluia de Radio, que é transmitida por todo 

o país. Pela Rede Aleluia a Universal transmite musicas, testemunhos de seus fieis e a 

ministração da palavra de Deus. Na atualidade a Rede Aleluia alcança 75% do território 

nacional, sua programação transmite assuntos para toda a família, seus principais 

programas são: “A Escola do Amor responde” (esse programa procura tirar as duvidas 

dos alunos do curso The Love School); “Fala que eu te escuto” (aqui se encontra 

conteúdo jornalístico, canções e vários outros assuntos são abordados), “Mensagem 

Amiga” (o ouvinte ira receber uma palavra de orientação espiritual e uma oração e varias 

outras programações para transmitir a palavra de Deus). 

 

Figura 6- Rede Aleluia 

 Fonte: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.mobradio.redealeluia 

4.2. ASSEMBLEIA DE DEUS 

A Assembleia de Deus é uma igreja protestante e pentecostal no Brasil e no mundo, 

fundada em 1910 pelos suecos Gunnar Vingren e Daniel Berg, desde então a Assembleia 

de Deus vem tendo uma crescente no país, com muita ajuda do seu marketing. A 
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Assembleia tem investido muito no seu marketing mudando tanto sua estrutura interna 

quanto externa, internamente com templos enormes e modernos algumas igrejas utilizam 

televisões dentro do templo, câmeras para passar os cultos ao vivo pela internet, 

assentos confortáveis e ar condicionado. Externamente com projetos grandes como 

retiros espirituais, e a marcha para Jesus com shows de cantores e pregadores de 

renome internacional. 

 

Figura 7- Marcha para Jesus 

Fonte: http://partidocristao.com/marcha-para-jesus-reune-multidao-em-sao-paulo/ e 

http://jornalggn.com.br/blog/fabio-de-oliveira-ribeiro/a-marcha-para-jesus-e-a-faxina-no-templo-

evangelico 

 

A Assembleia investe muito forte em seus programas de televisão, com programação 

direcionada a ministrações, clipes de bandas e cantores evangélicos, animações infantis. 

Alguns dos seus programas mais influentes são os programas Palavra de Vida e o Vitoria 

em Cristo, com os pastores Samuel Ferreira e o pastor Silas Malafaia, os pastores 

utilizam desse programas para fazer debates sobre assuntos que envolvem o mundo 

evangélico, entrevistas com pastores internacionais divulgações de livros e projetos das 

igreja, mas o principal foco dos programas são as pregações da palavra de Deus onde os 

pastores levam uma mensagem de reflexão e de conforto, assim atingindo não somente 

os fiéis já fidelizados mas também novos ouvintes atraindo cada vez mais fiéis paras suas 

igrejas. 
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Figura 8- Palavra de vida e Vitoria em Cristo 

Fonte: http://www.adbras.com.br/2016/palavra-de-vida/ e 

http://jornalgospelnews.com.br/2012/page/36/ 

 

O programa Palavra de vida tem uma influencia tão grande, que sua programação além 

de atingir grande parte do Brasil, também atinge alguns estados do Estados unidos e 

Canadá como mostra a tabela de programação do próprio site: 
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Figura 9- Tabela de programação Vitoria em Cristo 

Fonte: https://www.vitoriaemcristo.org/_gutenweb/_site/gw-programa-de-tv/ 

 

A Assembleia tem como forte também sua gravadora e editora Central Gospel Music, ela 

foi criada em 2005 para ajudar a Associação Vitoria em Cristo. Rapidamente a Central 

Gospel Music conquistou seu espaço no segmento fonográfico. Ela foi recebeu um grande 

reconhecimento do mercado e do publico isso fica provado pelos prêmios recebidos pela 

gravadora como, disco de ouro, platina e platina duplo. Como editora a Central Gospel 

atualmente soma cerca de 650 títulos e inclui produtos recordistas de vendas, entre livros, 

Bíblias, revistas de Escola Dominical e DVD´s. Com participação em feiras nacionais e 

internacionais, a Central Gospel se preocupa em trazer novidades para o mercado 

editorial evangélico, sua participação no mercado gospel resulta em parcerias grandiosas 

com redes como, Lojas Americanas, Avon, Prezunic, Saraiva, Super pedido, Seleções 

Casa e Vídeo. A editora é a única empresa evangélica que tem sua divulgação em rede 

nacional de televisão diariamente. Ela conta com um suporte de distribuição que atende 

todo o território nacional, tendo distribuidores e representantes em quase todos os 

estados do Brasil, contando também com nove lojas, distribuídas em São Paulo, Manaus 

e Rio de Janeiro. 
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Figura 10- Central Gospel 

Fonte: http://novo.centralgospelmusic.com.br/site/noticias-detalhe.cfm?cod_site=999&cod=520 e 

http://www.thoughtsandadventures.com.br/2016/05/parceria-literaria-editora-central.html 

 

Outra editora famosa da Assembleia é a Casa Publicitaria das Assembleias de Deus 

(CPAD). A CPAD surgiu em 1940, é a editora oficial da denominação com constante 

presença em momentos históricos e decisivos do meio pentecostal no Brasil. A editora é 

uma empresa sem fins lucrativos e, em 2015 completou 75 anos, em comemoração foram 

realizados vários eventos durante o ano. A CPAD foi criada com o intuito de ajudar os 

pastores e missionários a introduzirem a doutrina do evangelho de cristo, com os seus 

livros, bíblias, eventos, cursos e utilização das novas mídias, atualmente ela esta presente 

não somente no Brasil mas também em vários lugares no mundo como Estados Unidos, 

Europa, Japão e África. A editora se preocupa em manter ao longo dos anos em manter a 

preservação de sua doutrina. Em 2011 a CPAD fundou a CPAD FM um rádio com 

programações evangélicas, com o proposito de auxiliar professores de escolas 

dominicais, pastores, teólogos e transmitir musicas gospel. 
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Figura 11- CPAD 

Fonte: https://seeklogo.com/vector-logo/238044/cpad# e https://twitter.com/CPADFMPB 

4.3. BOLA DE NEVE 

A Bola de Neve é uma igreja brasileira, foi fundada no ano de 1999 em São Paulo por 

Reinaldo Luís de Seixas Pereira, o apostolo Rina, pastor, surfista e formado em 

marketing. O diferencial dessa igreja esta em seu publico alvo que é voltado aos  jovem,  

ela ressalta características como a falta de dogmas tradições e costumes religiosos, e da 

a liberdade de se poder seguir a Jesus se precisar modificar totalmente o estilo de vida ao 

qual já se esta acostumado. A igreja busca manter sua imagem associada a praticas de 

esportes radicais, tais como o surf e skate, utilizando em muitos dos seus templos 

decorações baseadas nestes esportes. 
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Figura 12- Púlpito Bola de Neve 

Fonte: http://jovensnavisao777.blogspot.com.br/2006/10/igreja-bola-de-neve.html e 

http://nexjor.com.br/2014/09/uma-igreja-chamada-bola-de-neve/ 

 

A Bola de Neve também tem seu foco na sua radio, a Bola radio é uma web radio, uma 

radio online no site e no aplicativo da igreja dessa maneira facilita o alcance para as 

igrejas espalhadas pelo pais  pelo mundo, a missão da radio é levar a palavra de Deus 

através de pregações, programas temáticos e louvores. A Bola Radio é uma radio cristã 

jovem, não comercial, que visa servir a todas as igrejas Bola de Neve, assim como 

cristãos sem distinção de placas ou denominações. Seu slogan é “TODO MUNDO 

OUVE”, Bola Radio é uma das rádios mais ouvidas no Brasil pela web, porem seu maior 

foco são vidas – alcançar, cuidar, zelar, e orientar por cada pessoa que os procura e 

sempre mantendo a interatividade com os ouvintes durante toda a programação que é 

dividida por duas rádios: Worship e Extreme. A Worship tem seu foco na palavra e o ate 

papo ao vivo. Durante a manha é feito um Talk News com leitura da palavra, noticias e 

troca de ideias com os ouvintes, já na parte da tarde os programas são temáticos, cada 

dia um enfoque diferente mas sempre com  participação dos ouvintes. A Extreme é 

focada na musica gospel de vários estilos com reggae, eletrônico, pop, rock, rap etc.  
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Figura 13- Radio Bola de Nave 

Fonte: https://itunes.apple.com/br/app/bola-radio/id375965566?mt=8  

 

A Bola de neve tem um projeto de evangelização que acontece todo ano durante o 

carnaval, milhares de membros da Bola de Neve se reúnem em Santos junto com a 

bateria de samba da igreja, para cantar louvores e evangelizar na orla da praia. Os 

membros se concentram na praia ao meio dia, e puxados pela bateria eles andam do 

canal 2 até o canal 6 de Santos, depois do evangelismo o restante do evento é conduzido 

por shows abertos gratuitamente ao publico. Esse evento é um grande plano de marketing 

para trazer mais fieis a igreja. 

 

 

Figura 14- Carnaval Bola de Neve 

Fonte: http://guiame.com.br/gospel/mundo-cristao/igreja-bola-de-neve-faz-evangelismo-com-bateria-

de-samba-durante-o-carnaval-em-santos.html e http://jornalgospelnews.com.br/2013/01/28/igreja-

bola-de-neve-vai-evangelizar-na-praia-durante-o-carnaval/ 
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4.4. IGREJA CATOLICA 

A igreja católica também tem investido no seu marketing, um dos pontos forte d igreja é a 

emissora Rede Vida com sede em São José do Rio Preto, e cobertura em todo território 

nacional através de afiliadas, estações retransmissoras em vários munícipios do Brasil via 

satélite, onde seu publico alvo são essencialmente os católicos. A emissora possui a 

maior distribuição de tv por assinatura do pais, e tem um compromisso com a formação e 

informação. A Rede Vida estava transmitindo o voo que trouxe o papa João Paulo II que 

veio ao Brasil para um encontro com de famílias no Rio de janeiro em 1997, acompanhou 

todas as peregrinações e também o adeus do santo padre. Acompanhou também a 

renuncia de Bento XVI, e a chegada do novo papa Francisco. O canal também preserva 

bastante o esporte e a cultura, transmite jogos do Paulista serie A2 e vários shows. A 

Rede Vida é uma emissora de valores cristãos, apresentado programas que fortalecem a 

fé e a esperança, uma tv compromissada em sempre trazer boas novas e fortalecer a vida 

em plenitude. 

 

 

Figura 15- Rede Vida 

Fonte: http://noset.com.br/rede-vida-pela-vida/ e 

https://uolesportevetv.blogosfera.uol.com.br/2015/03/29/canal-religioso-mostra-periferia-do-futebol-

e-ate-padre-ja-comentou/ 

 

No ano de 1984 o então papa João Paulo II a Jornada Mundial da Juventude mais 

conhecida como JMJ, esse evento ocorre a cada 3 anos entre julho e agosto a escolha do 

pais sede é feita intercalando países do mundo, o bispo ou a conferência episcopal do 

pais precisa candidatar a cidade, esse evento tem como objetivo mostrar para os 
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peregrinos as necessidades de cada povo. No ano de 2013 a JMJ foi realizada no Brasil a 

pedido de Dom Eduardo Pinheiro, responsável pela conferencia episcopal brasileira da 

juventude, ao papa Bento XVI. Três pontos foram cruciais para a escolha do papa, a 

religiosidade do Rio, o grande trabalho da igreja na área social, e a participação dos 

cariocas nos trabalhos pastorais. Os participantes são chamados de peregrinos, uma 

referencia aos cristãos que viajam a Roma ou à Terra Santa, os inscritos oficialmente tem 

direito um kit peregrino, alimentação, hospedagem e transporte. No gráfico abaixo temos 

os números oficiais das ultimas edições da JMJ. 

 

 

Figura 16- Jornada Mundial da Juventude 

Fonte: https://noticias.cancaonova.com/especiais/jmj/cracovia-2016/entenda-o-que-e-a-jornada-

mundial-da-juventude/ e http://diocesedejales.org.br/cerca-de-sete-mil-brasileiros-participam-da-

jornada-mundial-da-juventude/ 

 

Baseado na renovação carismática foi criada em 1978 pelo então padre Jonas Abib a 

comunidade católica Canção Nova, com sede em Cachoeira Paulista a comunidade conta 

com sistema de radio e televisão de longo alcance, estendendo-se a outros países como 

Portugal, Itália, Israel, França e Paraguai. A canção nova é um dos maiores sistemas de 

comunicação para evangelização católica no mundo, suas emissoras de radio estão 

espalhadas por todo o pais, e a emissora detv pode ser sintonizada em todo território 
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nacional via satélite, além de estar presente no line-up das principais operadoras de tv do 

Brasil. Ela também promove eventos como shows, retiros, encontros, acampamentos de 

oração, e também uma linha de produtos diversificada: como livros CDs, DVDs ente 

outras coisas. O nome “Canção Nova” foi escolhido pois corresponde ao cântico novo, 

esse é um cântico dos remidos o cântico de mulheres e homens novos para um novo 

mundo. O compromisso da comunidade é ser este cântico para a igreja e para o mundo, e 

isso foi passado na criação da sua logomarca que é composta pelos seguintes elementos; 

O violão simboliza a musica, a mão simboliza em posição de prece a Deus, a pomba 

representa o Espirito Santo. 

 

 

Figura 17- Logo Canção Nova 

Fonte: https://comunidade.cancaonova.com/quem-somos/marca-cancao-nova/  

 

Durantes os anos a logomarca da comunidade sofreu algumas reformulações e 

adaptações, acompanhando o avanço das novas mídias e da tecnologia. A recente 

logomarca apresenta o mesmo sentido evolutivo, mas sempre mantendo a essência da 

canção nova.  
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Figura 18- Evolução do Logo Canção Nova 
Fonte: https://comunidade.cancaonova.com/quem-somos/marca-cancao-nova/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O proposito principal desse estudo foi apresentar o potencial do mercado religioso, onde 

muitos têm medo de concordar que existe sim uma troca produtos e serviços. 

Assim como as empresas que são envolvidas em satisfação com o seu cliente, as 

instituições religiosas devem dar a seus fieis o total respeito, e autonomia enquanto 

estiver inserido em sua organização, oferecendo-lhes conforto em seus templos e suporte 

para fortalecer sua fé, assim buscando o máximo de sua fidelização. 

Através dos dados obtidos durantes a pesquisa, é possível notar que algumas instituições 

já se adequaram a esse mercado, pois elas perceberam que os seus fieis procuram um 

local onde possam seguir sua fé, com um ambiente amigável, receptivo onde possam 

também se divertir, estudar, louvar e ouvir a palavra de Deus tanto como dentro ou fora 

do templo, essas instituições mostraram que quando mais se investe em um ambiente 

agradável para o “cliente”, maior a possibilidade de fideliza lo. As mudanças nos seus 

conceitos derrubaram barreiras que tanto dificultavam novas formas de evangelismo, 

mostrando que é possível trabalhar com o marketing sem perder a sua essência. 

O mercado religioso só tende a crescer cada vez mais, as instituições que procuram se 

atualizar a ele com certeza obterão sucesso, na retenção de clientes (fieis), e terão mais 

recursos para investir cada vez mais em estudos bíblicos, discipulados, eventos como 

palestras, retiros, shows. Esse seguimento terá um futuro brilhante se as instituições 

souberem utiliza-lo corretamente. 
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