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Vendas devem crescer 30% durante visita, mas empatia vai ser determinante no desempenho.  
 
A chegada do papa Bento XVI no dia 9 de maio promete ser um sucesso de público e, porque 
não, de vendas. Sem o carisma midiático que marcou seu antecessor, Bento XVI vai abrir a V 
Conferência Geral do Episcopado da América Latina e do Caribe, que acontece apenas a cada 
20 anos. Aproveita a ocasião para encontrar o presidente Lula, conhecer Aparecida do Norte, o 
maior santuário fora do Vaticano, e santificar o beato Frei Galvão.  
 
Governos e empresas movimentam-se para colher bons frutos com as demandas geradas pela 
visita papal. Até a rede Record, do bispo da Igreja Universal, Edir Macedo, decidiu deixar de 
lado diferenças religiosas para unir-se ao grupo de emissoras de televisão que vão cobrir e 
transmitir as missas do pontífice. 
  
Afinal não seria sensato ignorar a vontade e potencial de aproximadamente 125 milhões de 
brasileiros, segundo o IBGE, que representam a maior concentração de católicos do mundo.  
 
Os comerciantes de Aparecida, no entanto, ainda são conservadores quanto à expectativa de 
aumento de vendas com a chegada do papa. Segundo Angelo Reginaldo Leite, presidente da 
Associação Comercial e Industrial de Aparecida, nos dois dias de visita do papa, o comércio 
local deve registrar aumento de 30% nas vendas. "Mas produtos sobre papa continuam 
vendendo por pelo menos seis meses após sua visita", diz Leite.  
 
A performance vai depender do carisma do pontífice. E não tem como comparar com o papa 
João Paulo II: "Ele era praticamente santo quanto veio ao Brasil por isso vendeu por dois anos 
seguido." Quadros com a foto do antigo pontífice ainda são encontrados em várias lojas. 
"Bento XVI ainda é novidade", diz. "O comércio vai esperar a demanda da população."  
 
Por enquanto, o romeiro tem que se contentar com os lançamentos oficiais da igreja, como a 
medalha comemorativa da visita do Papa - com preços entre R$ 98 e R$ 300 - e o CD com as 
músicas oficiais, que chegou às lojas no último fim de semana.  
 
Parte do dinheiro dos produtos será utilizado para custear a viagem de Bento XVI, junto com 
recursos provenientes da campanha dos devotos, urnas espalhadas pelo santuário, governos 
federais e estadual e também recursos empresariais.  
 
O santuário, assim como a secretaria da visita do Papa, em São Paulo, não sabem avaliar 
quanto será gasto para a receber o pontífice. Em 1997, a Arquidiocese do Rio gastou R$ 7,4 
milhões com a visita de João Paulo II, tudo custeado com doações. Por enquanto, a igreja 
divulgou apenas que para a V Conferência serão investidos R$ 2,5 milhões.  
 
Infra-estrutura  
 
Em Aparecida, ainda falta muito para concluir as obras para receber Bento XVI. No melhor 
estilo à brasileira, o município ainda espera recursos para melhorar a infra-estrutura. A 
expectativa é que a cidade receba, dos governos federal e estadual, ao redor de R$ 10 
milhões.  
 
Segundo Márcia Felippo, secretária de turismo de Aparecida, as necessidades são básicas: 
sinalização nas ruas, aparelhamento dos hospitais e unidade de segurança móvel. O prefeito 
da cidade, José Luiz Rodrigues (PFL), conhecido como Zé Louquinho - aquele que resolveu 
acabar com as enchentes por decreto - chegou a ir até Brasília. "Mas tudo ficou para ser 
decidido após a troca de ministros", diz Márcia.  
 
A idéia é aproveitar a ocasião para aparelhar a cidade para atender os oito milhões de romeiro 
que visitam Aparecida anualmente. Com apenas 36 mil habitantes, a cidade está acostumada 
a receber um público que pode chegar a 250 mil pessoas em um único dia, como acontece no 



mês de aniversário da padroeira do Brasil, em outubro. Para a visita do papa, a estimativa é 
que esse recorde possa dobrar, para 500 mil pessoas.  
 
"As condições poderiam ser melhores", diz Ernesto José Elache, presidente do Sindicato dos 
Hotéis de Restaurante de Aparecida e Vale Histórico. Segundo ele, a cidade está perdendo 
oportunidade única de melhorar sua infra-estrutura turística.  
 
A iniciativa privada fez sua parte. Nos últimos três anos, o número de hotéis cresceu de 132 
para 156. "A grande maioria ainda tem vagas", diz Márcia. Mas esse cenário vai mudar. "O 
brasileiro deixa tudo para a última hora e, na primeira quinzena de abril, devemos ter procura 
maior."  
 
Ela admite, no entanto, que o excesso de otimismo pode atrapalhar. Muitos hotéis recusam 
reservas de apenas um dia. É o caso do Hotel Panorâmico, que só aceita o pacote de três dias. 
"Muitas pessoas querem ficar um dia o que não compensa", afirma o gerente Jader Flávio 
Moreira. Sua expectativa, no entanto, é alcançar uma ocupação de 80% na semana da visita.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 26 mar. 2007. Administração & Serviços, p. C8. 
 
 


