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Poucas instituições no mundo foram tão hábeis em criar fiéis seguidores 
como as igrejas. Especialmente a Igreja Católica. A cruz foi o primeiro 
logotipo global e a catedral na praça da matriz era vitrine da fé e ponto 
de encontro da comunidade. O sino, o prefixo musical que marcava a 
missa desde o nascimento até a morte. As confissões, a melhor pesquisa 
de mercado, e os sermões de domingo podiam unificar a mensagem na
cionalmente numa época em que ainda não existiam jornais e as notícias 
andavam em lombo de cavalo. Digo isso sem faltar com o respeito para 
com a fé, mas com os olhos curiosos de quem busca uma luz nestes tem
pos de mudanças, de novas tecnologias, novas mídias. 

Hoje, anunciantes, veículos de comunicação e agências de propaganda 
em todo o mundo batem cabeça tentando entender o que está acon
tecendo. Ou melhor: o que já aconteceu e a gente ainda não entendeu. 
Por isso, as religiões, que nos ajudaram no passado, podem vir em nosso 
auxílio mais uma vez. No Brasil, existe um exemplo evidente: o enorme 
crescimento das Igrejas Evangélicas. Nos últimos 25 anos, elas realiza
ram vários milagres. Criaram 30 milhões de fiéis num mundo em que as 
pessoas são cada dia mais descrentes e infiéis, Abriram mais de 180.000 
"pontos de venda" (templos) e formaram 2.000,000 de "representantes" 
(pastores). Com um faturamento anual superior a USS 7 bilhões, apenas 
de dízimos, em pouco mais de duas décadas estabeleceram um império 
de comunicação que não para de crescer: 23 emissoras de TV e 40 es
tações de rádio. Hoje, assustam seu maior concorrente, que tem mais de 
500 anos de tradição, só no Brasil. 

Resultado: enquanto um católico contribui com RS 11,00 por mês, um 
evangélico dá três vezes mais: R$ 34,00. 

Um mundo líquido, com empresas sólidas: a receita para o desastre. 

Nós vivemos uma época de incertezas e de mudanças, que o sociólogo 
polonês Zygmunt Bauman chama de mundo fluido. 

A nossa era se caracteriza não tanto por quebrar as rotinas e subverter 
as tradições, mas por evitar que os padrões de conduta se congelem em 
rotinas e tradições. E, se ideias, valores, crenças, instituições, governos e 
políticas mudam rapidamente, o que não dizer do mercado de consumo? 
Aqui os produtos têm seu ciclo de vida cada vez menor, com o avanço 
brutal da tecnologia. Esta se espalha rapidamente, tornando o custo dos 
produtos cada vez menor, gerando novos consumidores. Junte-se a isso 
uma mídia de massa que se fragmenta: os canais de TV que antes se 
contavam em algumas dezenas, hoje são centenas e o surgimento da 
web não apenas modifica a comunicação, mas o próprio comportamento 
humano. 

Primeira lição da Empresa Evangélica: o produto deixa de ser deus para 
se tornar um apóstolo da marca. 
Durante muito tempo, a preocupação dos homens de marketing e dos 
presidentes das empresas se concentrou no produto. Qualidade, inova
ção, tecnologia se tornaram vantagens fundamentais para o crescimento 
de empresas e marcas. Mas, com um ciclo de vida cada vez menor, o 
diferencial tecnológico por si só não basta. Pode ser um bom ponto de 
partida, mas nunca o ponto final. O produto é agora um dos vários está
gios pelos quais o consumidor vai experimentar a marca através dos anos. 
E isso que nos ensinam as Igrejas Evangélicas. O consumidor precisa reco
nhecer, naquela empresa, a satisfação de suas necessidades, seja através 
do produto que ele comprou hoje, dos serviços que virão com ele ou por 
meio de outros produtos que ele comprará amanhã. 

Segunda lição da Empresa Evangélica: se a montanha não vem a Maomé, 
Maomé sobe o morro. 

As Igrejas Evangélicas vão buscar seu rebanho nas favelas, nas prisões, 
nos centros de recuperação de drogados, nas periferias, nos bairros 
mais pobres. Elas deram um novo sentido à palavra "acolhimento". Ou 
seja, não basta abrir as portas do templo para receber os fiéis, é preciso 
procurar o rebanho onde ele estiver, subindo os morros, percorrendo os 
rincões, utilizando o transporte público como acontece com o "vagão 
dos evangélicos" nos trens de São Paulo. Uma das grandes vantagens 
desta atitude é que o pastor entende claramente as necessidades do 
seu rebanho, podendo oferecer soluções e remédios mais atuais e ade
quados. 

Terceira lição da Empresa Evangélica: Acolhimento não é SAC nem car
tinha do presidente da empresa. 

As Igrejas Evangélicas ficam abertas dia e noite e nelas sempre existem 
pastores treinados para atender quem chega, na hora que for, com o 
problema que tiver, Por isso, o "acolhimento" deve ser o negócio de 
qualquer Empresa Evangélica, independentemente do seu ramo. O de
safio das Empresas Evangélicas é ver esse novo mercado não apenas 
como comprador de produtos existentes, "depenados" para ficar ao 
alcance do bolso das camadas mais pobres. Mas entender esse novo 
mercado, com novos hábitos, nova cultura e talvez desejoso de pro
dutos diferentes dos atuais. O microcrédito, desprezado pelos grandes 
bancos, é um exemplo de inovação para o qual as empresas financeiras 
ainda não despertaram. As Ian houses espalhadas pelo País têm ofere
cido oportunidade para milhares de microempresários. Elas são mais de 
90.000, enquanto o número de cinemas não passa de 4.000. É preciso 
inverter o discurso. Em vez de falar do púlpito para os fiéis lá embaixo, 
subir o morro e ouvir a comunidade onde ela estiver. 

Quarta, quinta, sexta, sétima lição da Empresa Evangélica: procure num 
templo perto de você. 

Em verdade, as Igrejas Evangélicas não ficam nada a dever às mais mo
dernas empresas comerciais em técnicas de comunicação. Elas não só 
utilizam a mídia de massa como são donas de emissoras de TV e esta
ções de rádio. Estão presentes na internet, formando redes sociais, sites 
de encontros e namoros, instrução religiosa e sexual, venda de produtos 
e outros. Também atendem a mercados segmentados. Assim, a Igreja 
Bola de Neve se dirige aos jovens que se identificam com o surfe. 

O altar é uma prancha e os pastores falam a língua dos brothers. A 
flexibilização da Igrejas Evangélicas pode ser relacionada com a cus
tomização da empresa privada, mas, para elas, esse discurso é uma 
necessidade, e não a busca de um público mais sofisticado. O seu 
compromisso social, de respeito ao próximo, à ética e à natureza, é 
o que empresas privadas, sem muita convicção, estão tentando fazer 
sob o nome de cidadania ou de comportamento politicamente correto. 
Nestes tempos de comunicação 360 graus, pontos de contato, novas 
mídias, disruption, blue ocean e outros termos da moda, temos muito 
que aprender com quem está fazendo sucesso pertinho de nós, talvez 
num templo na esquina da sua casa. 

No mundo fluido, talvez venham das religiões os ensinamentos mais 
sólidos para o mundo dos negócios. 
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