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Santuário ergue a Cidade do Romeiro, projeto de R$ 60 milhões 
  
A sala no 10º andar do prédio de administração é ampla, com pé direito duplo, várias janelas e 
dividida ao meio por uma estante repleta de imagens religiosas e um espírito santo na parede. 
De um lado, sofás e um televisor garantem conforto a um encontro mais informal. Do outro 
lado, a mesa de trabalho do principal executivo da empresa e uma outra de oito lugares onde 
mensalmente se reúne o conselho de administração. No primeiro semestre do ano passado, os 
cinco conselheiros sentaram para decidir o futuro de um novo investimento. Sobre a mesa, o 
projeto de construção de um complexo com três hotéis, centro de convenções e áreas 
comerciais e de lazer. Um investimento de R$ 60 milhões, com possibilidade de financiamento 
de até 60% pelo BNDES. 
 
Reunião de conselho é um procedimento comum no meio empresarial, mas esta ganha um 
contorno especial. O presidente do conselho é o arcebispo de Aparecida, dom Raymundo 
Damasceno Assis, e o principal executivo é o padre redentorista Luiz Cláudio Alves de Macedo. 
Os outros três conselheiros também são padres. A empresa, com CNPJ próprio, é o Santuário 
Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. 
 
Administrar o maior centro religioso do Brasil, erguido a 168 quilômetros da capital paulista, 
exige uma profissionalização que muitas vezes não se vê, por exemplo, em empresas 
familiares. No papel de principal executivo, o padre Luiz Cláudio cursou MBA em administração 
na FGV antes de assumir o cargo, em 2009. Com o cargo oficial de ecônomo, ele controla uma 
empresa com quase 1,3 mil funcionários contratados pela CLT e uma folha de pagamento de 
cerca de R$ 1 milhão. "Todos abaixo de mim são profissionais de mercado. A atuação dos 
padres se dá de outra forma. Na administração, somos totalmente profissionais e de várias 
religiões, temos evangélicos, espíritas, budistas", conta.  
 
A estrutura administrativa é dividida em departamentos, como jurídico, marketing e novos 
negócios, RH, engenharia, segurança e infraestrutura. Como na maioria das empresas desse 
porte, os funcionários usam crachá, almoçam no refeitório terceirizado, usam uniforme e já 
definiram um esquema especial de trabalho para os horários dos jogos da seleção brasileira na 
Copa do Mundo, sem prejuízo das atividades religiosas. 
 
O padre Darci José Nicioli, que já ocupou o cargo de Luiz Cláudio por 10 anos e hoje é o reitor 
do Santuário - cuida dos trabalhos nas pastorais e é o superior hierárquico de Luiz Cláudio -, 
diz que seria impossível manter o local funcionando em ordem sem os profissionais. "Somos 
uma igreja que se organiza como empresa. Com 1.297 funcionários, como poderia agir de 
outra forma?", questiona Darci, também membro do conselho de administração. 
 
O faturamento anual está em torno de R$ 100 milhões. A grosso modo, 60% dos recursos vêm 
da chamada Campanha dos Devotos, contribuições mensais feitas por pessoas de várias partes 
do Brasil. São 560 mil devotos cadastrados, com uma média de 280 mil doações mensais. As 
doações feitas pelos visitantes dentro do Santuário geram mais 20% da receita. Os 20% 
restantes têm origem no aluguel pago pelas 388 lojas de comércio, lanchonetes e quiosques, 
além do estacionamento, instalados dentro da área da basílica nova. 
 
Oficialmente, o Santuário pertence à Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e 
anualmente um conselho de fiscalização, formado por cinco bispos, analisa e aprova as suas 
contas. 
 
E foi como empresa que o Santuário definiu a construção da Cidade do Romeiro: um negócio 
que vai gerar recursos e ampliar a capacidade de atendimento. Como define o padre Darci, o 
principal produto do Santuário é justamente o "acolhimento". No ano passado, perto de 9,5 
milhões de pessoas visitaram o Santuário e este ano a expectativa é passar dos 10 milhões.  
 



O terreno de 177,6 mil m2 foi comprado pela igreja depois de o parque que funcionava no 
local ter falido. Ele fica a 700 metros da basílica nova e próximo ao rio Paraíba do Sul, onde 
em 1717 foi encontrada a imagem de Nossa Senhora. Ainda é possível ver parte das 
instalações do antigo parque, em processo de demolição. O objetivo da Cidade do Romeiro é 
oferecer ao visitante hospedagem, espaço para reuniões, alimentação, compras e lazer num 
mesmo local. 
 
O primeiro hotel será entregue em meados do segundo semestre, fruto de uma parceria com a 
construtora paranaense Metacon. O Santuário cedeu a parcela do terreno necessária e a 
construtora bancou a obra e vai entregar o hotel mobiliado. Dos 170 quartos, 25 serão da 
igreja. 
 
O segundo hotel, com 330 suítes, será bancado pelo Santuário. Ainda não foi definido como 
será sua administração, mas não ficará a cargo da igreja. "Padre não foi feito para isso", brinca 
o padre Darci, que idealiza um padrão de atendimento no modelo do Ibis, da rede Accor, sem 
no entanto adotar a terceirização tradicional no setor. O projeto prevê ainda um terceiro hotel, 
que completará os 990 quartos previstos para o complexo. As áreas de lazer e comerciais 
devem ser alugadas a terceiros.  
 
Mas a obra principal parece ser mesmo o centro de convenções para 1,2 mil pessoas, que já a 
partir de 2011 deve receber a reunião anual da CNBB, que historicamente reúne-se em 
Indaiatuba (SP). Mas os planos vão além, e a ideia é oferecer o espaço para empresas 
organizarem convenções e reuniões.  
 
Com o projeto da Cidade do Romeiro equacionado, o Santuário já estuda novas formas de 
elevar a receita, como a montagem de uma loja virtual e o uso de televendas. "Temos de 
gerar recursos que permitam não só manter a atual estrutura, mas que possibilitem o 
crescimento. Não tenha dúvida que o Espírito Santo nos ajuda, mas temos de fazer nossa 
parte", diz o padre Darci. O que em parte explica a presença da imagem que inspira a sala de 
reuniões do conselho. 
 

 
 



Os redentoristas 
 
Criada na cidade de Scala, na região de Nápoles, em 1732 pelo padre italiano Afonso Maria de 
Ligório (canonizado como Santo Afonso), a Congregação do Santíssimo Redentor chegou ao 
Brasil no fim do século IXX. O primeiro grupo de redentoristas veio da Holanda e instalou-se 
em Juiz de Fora (MG) em abril de 1894. O segundo grupo partiu da Alemanha e assumiu os 
trabalhos em Aparecida (SP) em outubro do mesmo ano e até hoje são responsáveis pelo 
Santuário. A primeira comunidade redentorista foi formada em Campinhas de Goiás, em 
dezembro daquele ano.  
 
Quando os redentoristas chegaram a Aparecida, o movimento de fé em torno da imagem 
encontrada por três pescadores numa curva do rio Paraíba, em 1717, já era crescente. A 
escultura da santa foi encontrada em duas partes. Primeiro os pescadores retiraram das águas 
o corpo de uma imagem de uma mulher, quebrada no pescoço e aparentemente grávida. Em 
seguida, foi encontrada a cabeça e formada então a imagem de Nossa Senhora da Conceição. 
 
Entre os vários trabalhos realizados pela ordem em todo o mundo está a administração de 
santuários e locais tradicionais de romaria. Além do Brasil, os redentoristas atuam dessa forma 
na Itália, Canadá, Colômbia, Filipinas e Cingapura, entre outros. Eles têm importante 
participação no Santuário de Fátima, em Portugal, e no de Guadalupe, no México, por 
exemplo. A ordem também é conhecida pelo uso dos meios de comunicação como ferramenta 
de evangelização.  
 
Hoje a ordem tem 5,5 mil religiosos em 77 países, além de cerca de 500 irmãs redentoristas 
que vivem em 46 mosteiros espalhados pelo mundo. É considerada uma das dez maiores 
ordens religiosas da igreja Católica. Com sede em Roma, os redentoristas têm um instituto de 
teologia moral, o Alfonsianum, principal escola mundial de estudos desta matéria. 
 
Bradesco fará repasse do BNDES 
 
A administração do Santuário deve passar pelo seu grande teste ao apresentar o projeto de 
empréstimo para a Cidade do Romeiro ao BNDES. A expectativa é obter até 60% do custo da 
obra, estimado em R$ 60 milhões, junto ao banco oficial. Foi contratado um profissional com 
experiência no assunto e o Bradesco, responsável pelas negociações com o BNDES, será o 
banco repassador. Segundo o padre Luiz Cláudio Alves de Macedo, ecônomo do Santuário e 
responsável pela sua administração, a estimativa é de 5 a 8 anos para o retorno do 
investimento, com spread de 1,8%. 
 
O BNDES informou que até o momento não recebeu um projeto oficial e que ocorreram 
contatos informais sobre a possibilidade do empréstimo. O Bradesco informou, através de sua 
assessoria de imprensa, que não comenta a relação com clientes e não poderia dar detalhes do 
negócio. 
 
Luiz Cláudio conta que na negociação com o Bradesco não houve nenhum benefício pelo fato 
de se tratar de uma igreja. Ele afirma que na negociação do spread, por exemplo, o banco 
seguiu o mesmo ritual adotado para outros tipos de empresas. "Nosso pedido teve a avaliação 
do retorno do investimento como o de qualquer outra empresa", afirma.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 15 jun. 2010, Empresas, p. B6. 


