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A partir de 25 de março, a imagem de Nossa Senhora Aparecida vai estampar uma ampla linha 
de produtos que serão vendidos pelo Santuário Nacional de Aparecida, a cerca de 160 
quilômetros da cidade de São Paulo e principal ponto de peregrinação dos católicos no Brasil. 
Inicialmente, o Santuário pretende lançar cerca de 70 itens que vão de velas, livros, pôsteres, 
imagens e terços a louças de porcelana e cerâmica, passando por uma linha infantil composta 
por artigos de cama e vestuário, como camisetas estilizadas com a imagem da santa.   
 
A marca Casa de Nossa Senhora Aparecida foi registrada pelo Santuário há dois meses no 
Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). O principal canal de venda será o 
telemarketing - o Santuário já contratou os serviços da Uranet - a mesma empresa que presta 
serviço para o Ponto Frio. O Santuário também estuda a abertura de lojas ou quiosques nos 
principais shoppings do país, mas esse passo só será implementado a partir do ano que vem.   
 
O administrador do Santuário, padre Hélcio Testa, contratou uma agência de publicidade, a 
e+, e uma consultoria, a Delta Company, para formatar e divulgar o projeto. "Aqui é uma 
igreja, não é uma empresa. Mas o Santuário cresceu e precisa gerar receita para manter cerca 
de 1 mil funcionários e pagar suas contas", diz Alexandre Hanszmann, da Delta, contratado 
como consultor comercial. A inspiração veio do Vaticano, que mantém sua loja de 
lembrancinhas e uma marca própria. Ainda não há estimativa de quanto será possível angariar 
com os novos produtos, mas as perspectivas são promissoras.   
 
Os artigos serão dirigidos aos fiéis das classes A e B e serão oferecidos aos católicos que já 
contribuem com doações ao Santuário. Os preços variam entre R$ 50 e R$ 70, conforme o 
item. Para atender os devotos de maior poder aquisitivo, o desenvolvimento dos produtos 
mereceu atenção especial. Para a linha de louças - que terá pratos, xícaras, bules e outros 
acessórios - o Santuário contratou os serviços do designer Marcelo Rodiño. As camisetas com 
imagem estilizada da santa serão projetadas por um designer, a ser escolhido.   
 
Segundo Hanszmann, o licenciamento de produtos não está nos planos iniciais da igreja por 
dois motivos: para não dar caráter comercial ao projeto e pela falta de estrutura para fiscalizar 
a qualidade da produção. "Optamos por encomendar determinadas quantidades de cada 
produto diretamente às indústrias. Dessa forma podemos adequar nossas encomendas de 
acordo com a demanda do público", diz o consultor.   
 

 
 



 
Roque Mendes, sócio-diretor da agência e+ diz que a campanha publicitária dos novos artigos 
será veiculada exclusivamente nos veículos de comunicação da igreja católica - uma emissora 
de TV, a TV Aparecida, que transmite por UHF, um jornal, uma rádio e uma revista. A "Revista 
Aparecida" tem tiragem mensal de 450 mil exemplares e distribuição gratuita aos contribuintes 
da "Campanha dos Devotos", promovida pelo Santuário.   
 
A campanha será a primeira da e+ na área de publicidade. O forte da agência, fundada em 
agosto, são trabalhos de marketing de relacionamento, promoção e eventos. "É um grande 
desafio porque não estamos lidando com uma marca de sabão em pó. E deve ficar claro que 
precisamos de fundos e não de lucro", diz Mendes.   
 
Cerca de 8 milhões de pessoas visitam o Santuário todos os anos. No dia 12 de outubro, dia de 
Nossa Senhora, mais de dois milhões de fiéis vão a Aparecida. Setenta por cento desse público 
é oriundo das classes C, D e E. Na maioria das vezes chegam ao Santuário em ônibus de 
excursão, levando a própria refeição. A poucos metros da Basílica, um minishopping, com 
pequenos boxes, vende lembrancinhas, não oficiais, terços e imagens de santos da Igreja 
Católica. "Não são nossos concorrentes. Vendem outro tipo de produto e para um público 
diferente do que queremos alcançar", diz Hanszmann.   
 
Paralelamente ao desenvolvimento dos produtos, o Santuário busca firmar parcerias com 
instituições financeiras para organizar a cobrança dos fiéis, via boleto bancário e cartões de 
débito ou crédito. Atualmente, só o Bradesco tem parceria com o Santuário.   
 
Há planos para construir um hotel, que abrigaria convenções empresariais. "Já temos uma boa 
quantidade de hotéis e pousadas para os romeiros mas não há oferta para as muitas empresas 
que estão na região do Vale do Paraíba, onde fica a Basílica", diz Haszmann. O hotel deve sair 
do papel em dois anos.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 16 mar. 2007. Tendência & Consumo, p. B8. 


