
Igrejas aderem a sistemas de gestão  
 
O mundo cifrado da tecnologia empresarial está completamente absorvido pelas religiões. No 
Santuário de Aparecida há um software de gestão fornecido pela empresa Mega Sistemas que 
organiza as atividades. Outro programa de relacionamento, desenvolvido internamente, é 
usado para "identificar as necessidades dos fiéis", diz Valdir Vieira da Silva, gerente de TI do 
santuário.   
 
A busca pela gestão profissional não é recente. Há nada menos que 18 anos, o Instituto 
Missionário Catolicanet vinculado à diocese de Santo Amaro, a paróquia do Padre Marcelo Rossi 
decidiu criar um "software gerenciador paroquial". Usado para organizar atividades como 
horário de missa, data de batismos e coleta de dízimo, o sistema, batizado de "Wkap", era 
gratuito. Mas a adesão cresceu demais. "Hoje temos 3 mil paróquias usando o sistema", diz 
Belchior Antônio, presidente do portal Catolicanet e fundador do instituto. "Isso exigiu que 
montássemos uma estrutura de suporte para atender os chamados das igrejas." Atualmente, o 
software tem dez módulos diferentes um para cada tipo de necessidade e sua licença custa R$ 
390, sem data de vencimento.   
 
Na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), a tecnologia transformou-se na principal 
ferramenta para montar o maior repositório de dados da Igreja Católica Romana no país. Por 
meio do Centro de Documentação e Investigações Sociais (Ceris), braço de pesquisas da 
CNBB, a instituição pretende apresentar, em maio, o portal que integrará a rede de pessoas 
envolvidas com os trabalhos das igrejas.   
 
Com 274 dioceses, o Brasil tem hoje 11 mil paróquias. Em cada uma delas há 80 capelas. 
Somadas apenas as pessoas que trabalham nas igrejas, chega-se a aproximadamente 8 
milhões de cidadãos, diz Fábio Castro, diretor da Promocat, empresa que está desenvolvendo o 
site e que realiza feiras católicas. "O site será mais que um repositório de informações. Haverá 
ferramentas de relacionamento com os fiéis", comenta Castro. "O padre poderá, por exemplo, 
criar comunidades como as do Orkut."   
 
Fonte:Valor Econômico, São Paulo, 28 fev., 1 e 2 mar. 2009, Empresas & Tecnologia, 
p. B3. 
 


