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"Em dezembro, vou realizar a Escola de 
Liderança. É um encontro que deverá ge
rar a venda de aproximadamente 1,5 mil pa
cotes de viagem para a cidade paranaense 
de Foz do Iguaçu", calcula Silas Malafaia, o 
empreendedor carioca de origem grega que 
construiu um império por meio da palavra de 
Deus. "Acabamos de fazer o evento 'Vida Vi
toriosa', em São Luís do Maranhão, que reu
niu mais de 130 mil pessoas. Como muitas 
delas nos acompanham por todo o país, há 
um ano e meio firmamos uma parceria com 
a TAM." A parceria funciona da seguinte for
ma: os fiéis podem parcelar o valor da pas
sagem aérea no cartão de crédito e parte da 
venda entra como dízimo para a igreja. 
Seguro de que pratica, e muito bem, os en
sinamentos de Philip Kotler - autor de "Ad
ministração de Marketing", a bíblia do mun
do dos negócios -, Malafaia figura entre os 
maiores seguidores deste que é considera
do o "Papa" do marketing moderno. "Eu faço 
marketing e uso todos os meios para pregar 
o evangelho: da televisão às redes sociais, 
passando por eventos, promoções, parce-
nas com a iniciativa privada e lançamentos 
de livros e CDs." Há 29 anos pregando na 
TV ele acabou montando a Associação Vitó
ria em Cristo, que junto com a Central Gos
pel - cujo catálogo chega a quase 600 títulos, 
entre livros, CDs e DVDs - fatura mais de R$ 
100 milhões por ano. "Desse total, R$ 40 mi-

lhões vem desta que é a segunda editora evangélica do país. Para 2012, 
esse valor deve passar dos 50 milhões, sendo que a verba de marketing 
deverá equivaler a 6% desse faturamento." 
Comercializando cerca de 1 milhão de exemplares de livros por ano, 
recentemente, a Central Gospel fechou uma parceria com a Avon para 
vender de porta em porta os livros evangélicos de Malafaia por meio do 
catálogo da empresa de cosméticos e produtos populares. "Vendemos 
muito porque produzo livros com menos páginas. Meus livros têm entre 
60 e 72 páginas por uma questão cultural. O povo não gosta de ler, eu 
vou botar o quê? Um livro de 200 páginas? Para quê? Então, é melhor 
você ter vários livros menores para o 'cara' se ambientar a ler", explica 
o pastor. 
Uma pesquisa realizada pelo Ibope sobre os hábitos de consumo dos 
evangélicos no Brasil mostra que o segmento cristão movimenta anu
almente R$ 1 bilhão com a venda de produtos como cadernos, fraldas, 
utensílios domésticos e artigos de cama, mesa e banho da marca Smi-
lingüido (ver reportagem na página 57). 
Diante do poder de consumo desse público, há 10 anos, a EBF Co
municação organiza a Expocristã. "As empresas estão descobrindo 
o potencial de se investir no segmento cristão. É um consumidor fiel, 
ávido por bons produtos. Prova disso é que este ano, empresas como 
Sony, Som Livre, Ediouro e EMI estão direcionando seus investimentos 
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para esse público, que deverá representar 50% da população brasileira 
até 2020", comenta Eduardo Berzim, um dos organizadores do evento, 
lembrando que 86% dos visitantes da feira frequentam a igreja 7,6 vezes 
ao mês. O levantamento do Ibope mostrou ainda que 73% desse target 
compra livros mensalmente e outros 73% assistem programas religio
sos regularmente. O programa "Vitória em Cristo", de Silas Malafaia, é 
o predileto, com 49% das citações, seguido por R.R. Soares (38%), que 
apresenta o "Show da Fé". 
Assim, como já era previsto, na sexta-feira, dia 23 de setembro, uma 
multidão se aglomerou em frente ao estande da Editora Central Gospel 
na 10a Expocristã, evento que se tornou um ponto de encontro dos cris-
tãos e que foi realizado no mês passado no Parque do Anhembi, em São 
Paulo. O motivo do intenso movimento era porque, ali dentro, estava 
Silas Malafaia autografando os seus dois últimos livros - "Vínculos do 
amor" e "Pr. Silas Responde". 
A tarde de autógrafo com o pastor foi apenas uma das dezenas de atra
ções do evento, que reuniu, em cinco dias, 163 mil pessoas - vindas de 
todas as regiões do Brasil e de países como Paraguai, Uruguai e Chile. 
De acordo com a organização, houve também um crescimento de 40% 
na frequência de pastores, lojistas e líderes religiosos. 
Neste ano, empresas como Sony Music, Thomas Nelson Brasil, Brades-
co, Effa Motors, Erm/Canzion, Som Livre, entre outras, estiveram pre-

sentes com estandes. "A Expocristã fomenta 
as indústrias de livros, bíblias e CDs. Esse 
evento mostra o crescimento dos evangélicos 
no Brasil e favorece a abertura de lojas e livra
rias", garante Berzin, promotor da Expocristã. 
Durante os dias do evento, o público encon
trou os novos modelos da bíblia - como uma 
feita em mangá -, além dos últimos lança
mentos do mercado editorial e musical e, até 
mesmo, mobiliários para igrejas. Além disso, 
houve apresentações artísticas com grandes 
nomes da música gospel, como André Vala-
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dão. Para a edição do ano que vem, Berzin 
espera ampliar o foco do evento aos líderes 
religiosos. "Grandes encontros de aprimo-
ramento e formação estão sendo estudados 
para este público. Estamos fazendo um ba
lanço de todas as iniciativas da edição 2010 
e vamos buscar crescer com excelência", 
promete. 
MODERNIZAÇÃO DA FÉ 
No quesito marketing, as igrejas evangélicas, 
famosas por pedirem dízimos aos seus fiéis, 
inovam a cada dia. Uma dessas estratégias 
inovadoras é a campanha "Clube de 1 milhão 
de almas", criada por Silas Malafaia. Para fa
zer parte desse clube, o fiel deve contribuir 
com uma oferta voluntária no valor de R$ 1 

mil. Até o fechamento desta publicação, o hotsite da ação já havia con
quistado 37.982 almas para Jesus. Como forma de agradecimento, o do
ador recebe um certificado e quatro livros meditos do Dr. Mike Murdock. 
Já a Igreja Internacional da Graça de Deus, fundada pelo missionário 
R.R. Soares, cunhado do bispo Edir Macedo, lançou, em junho deste 
ano, uma novidade para o segmento: agora, os fiéis já podem doar o dí
zimo por meio de débito em conta corrente. Para fazer a doação, o mem
bro precisa apenas preencher um cadastro no site da igreja e passar os 
seus dados bancários. Por conta dessa novidade, a Igreja Internacional 
da Graça firmou parcerias com o Banco do Brasil, Itaú e Bradesco. 
Mas a modernização não para por aí. Também foi lançado o cartão de 
crédito da Igreja Internacional da Graça de Deus, que permite ao usu
ário pagar as compras, financiar no crédito rotativo e fazer saques de 
emergência no Brasil e no exterior. 
A Igreja Renascer em Cristo, fundada por Estevam Hernandes e Sônia 
Hernandes, também coleciona inúmeros cases de sucesso. A igreja, 
que começou com reuniões feitas no apartamento do casal, conta hoje 
com 600 templos que abrigam mais de dois milhões de seguidores, 
além de uma emissora de TV, uma rádio e uma editora. Um desses 
templos, o Renascer Hall, foi inaugurado em outubro do ano passado 
depois de 52 dias de reforma. Com capacidade para 1,5 mil pessoas, 
a nova sede da igreja passou a ser palco de eventos, como a balada 
Sky, que acontece uma vez por ano e é considerada a maior balada 
gospel do Brasil. 
A chefe do departamento de comunicação da Igreja Renascer em Cris
to, Cláudia Pires, afirma que a igreja não se utiliza de estratégias para 
atrair mais fiéis. "A aposta é em uma comunicação feita com o objetivo 
de evangelizar. Acima de qualquer coisa, a comunicação é uma grande 
frente de evangelismo. É por meio dela, principalmente do rádio e da 
TV que as pessoas são alcançadas e abençoadas", ressalta. 
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O MARKETING DA RENOVAÇÃO 
CARISMÁTICA 
É em Cachoeira Paulista, uma pequena ci
dade no Vale do Paraíba, que está localizada 
a comunidade Canção Nova. A história des
sa que é considerada uma das maiores co
munidades católicas do mundo começou a 
ser escrita em 1978. Monsenhor Jonas Abib, 
à época, era seminarista e estava no último 
ano do curso de Teologia, em Lorena (SP). 
Anos depois, Abib e outros missionários 
foram para Cachoeira Paulista - cidade de 
onde não sairiam mais. Em 1979, depois de 
um retiro realizado nos dias de Carnaval, em 
Cruzeiro (SP), as obras começaram: 
quatro casas foram erguidas. Esse foi 
apenas o primeiro passo. 
Com o passar do tempo, foram ad-
quiridas mais terras ao redor das 
quatro casas. Hoje, a "Cidade da 
Fé", como é conhecida a Comuni
dade Canção Nova, tem 372 mil m2, 
onde fica o Centro de Evangelização 
Dom João Hipólito de Moraes, com 
capacidade para 70 mil pessoas; o 
Rincão do Meu Senhor, um ginásio 
para abrigar 4 mil fiéis; e o auditório 
São Paulo. Isso sem falar nas cape
las, nos postos médicos, na escola, 
restaurante, padaria, bancos, lojas 
de artigos religiosos, pousada e uma 
área de camping utilizada em dias de 

grandes eventos. Além disso, a comunidade possui seis Casas de Mis
são espalhadas pelo mundo: Toulon (França), Roma (Itália), Jerusalém, 
Fátima (Portugal), Manetta (EUA) e Assunção (Paraguai). 
O segredo do sucesso no mundo da fé é uma estratégia alinhada ao 
objetivo da Canção Nova: evangelizar pelos mais diversos meios. "Um 
deles é através de um portfólio, composto por 4,5 mil itens, entre livros, 
audiobooks, CDs e DVDs, vestuário e acessórios. Esses produtos po
dem ser comprados por meio de multicanais de distribuição", conta a 
superintendente do departamento de marketing da comunidade Can
ção Nova, Letícia Sauthier Medeiros. "Promovemos os produtos com 
ajuda do Sistema de Comunicação Canção Nova, que abrange TV Rá
dio, WebTV revista e web, com as mais diversas ações, como inserções 
de VTs, spots e merchandising." 
Em 33 anos de existência, a Canção Nova se tornou uma comunidade 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



independente. Um dos exemplos é a última 
novidade anunciada: a Faculdade Canção 
Nova. "A estratégia da Fundação João Paulo 
II, enquanto sistema de comunicação social 
comprometido com os valores humanístico 
e cristão, é ousar, oferecer à sociedade uma 
proposta de ensino superior dinâmico, ba
seado na experiência de comunicação e ad
ministração de entidades do terceiro setor, 
fundados no ensino laboral e na perspectiva 
da ação social solidária", diz Letícia. 
A Canção Nova faz parte da Renovação 
Carismática, movimento que começou nos 
Estados Unidos, na década de 60, e que 
chegou ao Brasil pelas mãos dos padres Ha
roldo Joseph Rahm e Eduardo Dougherty, de 

trilhas sonoras de novelas da Rede Globo. E sua carreira de escritor 
também vai muito bem: até hoje, ele já vendeu mais de dois milhões 
de livros em um país cujo hábito de leitura não é tão frequente. "O livro 
interfere na vida das pessoas", assegura o padre famoso. 
Comemorando a boa fase, Fábio garante que não se prende muito à 
fama e ao sucesso. "A arte nada mais é do que o fruto do casamento 
entre matéria e forma. Sou um evangelizador. Acredito nos valores que 
Jesus pregou. Procuro desdobrar o evangelho na linguagem que é pró
pria do meu jeito de ser. Sou humano. Gosto das questões humanas. 
Falo de Deus a partir delas. Talvez seja por isso." 
Falar de Deus a partir das pessoas foi uma estratégia que deu certo. 
A prova é que suas missas realizadas na comunidade Canção Nova, 
em Cachoeira Paulista (SP), reúnem milhares de pessoas. "Sei muito 
bem que este reconhecimento gera uma relação de confiança. Minha 
palavra tem valor para os que me acompanham. Preciso estar compro
metido com eles", garante. 

No mês passado, padre Fábio de 
Melo gravou, em São Paulo, o DVD 
"No Meu Interior Tem Deus". "A 
maior divulgação que um evangeliza
dor pode ter de sua obra é a própria 
evangelização. No meu caso tenho 
um programa de televisão semanal 
na Rede Canção Nova. Sou também 
adepto dos meios de comunicação 
social. E conto com o amparo mi-
diático das gravadoras e editoras." 
Na TV Canção Nova, ele apresenta, 
desde 2005, o programa "Direção Es-
piritual" - um dos mais assistidos no 
canal e que vai ao ar todas as quartas-
-feiras, às 22h. Uma das estratégias 
usadas pela emissora para divulgar o 
programa é o serviço de SMS. A um 
custo de R$ 0,29 por mensagem, o 
telespectador pode ativar um serviço 

Campinas (SP). Com mais de 100 milhões 
de membros pelo mundo, o movimento tem 
como objetivo buscar uma nova abordagem 
às formas de doutrinação e, principalmente, 
renovar as práticas tradicionais dos ritos ca
tólicos. 
Fábio de Melo, um dos símbolos da Reno
vação Carismática, é, hoje, o padre mais 
conhecido dos católicos e dos não católicos. 
Com uma agenda de shows de se fazer in
veja, suas apresentações estão sempre lota
das, com pessoas aglomeradas e gritos de 
fãs. Suas músicas figuram sempre entre as 

que enviará mensagens ao padre. 
MARKETING X RELIGIÃO 
O marketing, segundo padre Fábio de Melo, é dialético. Ele pondera 
e diz que a ferramenta tem sempre um lado bom e outro ruim. "O bom 
é que ajuda a ser conhecido o que pretendemos dizer. O ruim é que 
pode esvaziar o significado, banalizando questões importantes e fun
damentais." 
De acordo com dados do IBGE, os cristãos correspondiam, em 2000, 
a 89,2% da população brasileira, sendo 73,8% (124 milhões) católicos e 
15,4% (26 milhões) evangélicos. O aumento no número de evangélicos 
no Brasil é um fato que não preocupa Melo, que garante: "Meu traba
lho é qualificar os fiéis católicos. Sou adepto de uma prática religiosa 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



que privilegia o tempo todo a reflexão. A fé que não faz pensar corre o 
risco de nos alienar em interpretações mesquinhas e fundamentalistas. 
Gosto de compreender que a religião é um mecanismo que nos ajuda 
a viver a salvação na sua plenitude", diz. 
Parte do dinheiro que recebe com os seus shows e vendas de CDs e 
DVDs é destinado a obras sociais. "Com o fruto do meu trabalho sobre
vivo, ajudo minha família que é grande e necessitada e ajudo institui
ções em todo Brasil. Além disso, 80% dos shows que realizamos estão 
comprometidos com alguma obra social." 
Já o Padre Marcelo Rossi, um dos precursores da Renovação Caris
mática no Brasil, está usando a sua notoriedade entre os católicos para 
angariar fundos para a construção do Santuário Mãe de Deus. Localiza
do na zona sul de São Paulo, o megaempreendimento da fé irá abringar 
100 mil pessoas. Projetado pelo arquiteto Ruy Ohtake, o novo templo 
terá uma cruz de 42 metros de altura que poderá ser vista de diversos 
pontos da cidade, simbolizando uma das marcas turísticas da capital 
paulista. Serão construídos 500 ba
nheiros e um estacionamento com 
capacidade para abrigar dois mil 
carros. 
O novo templo, que deverá ser inau
gurado no dia 1º de dezembro, é fru
to do marketing construído ao longo 
de sua carreira como cantor e escri
tor. Para isso, o padre Marcelo Rossi 
garante que a ferramenta é mais do 
que fundamental nos dias atuais. "Se 
Jesus aqui estivesse com certeza es
taria em todos os canais de TV rádio, 
internet, levando a Boa Nova, que é 
o Evangelho", afirma o sacerdote, 
cujo último livro, "Ágape", lançado 
pela Editora Globo, dá conselhos e 
ensinamentos da Igreja Católica para 
milhões de brasileiros. "Utilizei o meu 
site, o Facebook, o rádio e a TV para 
divulgar minha obra. A internet, hoje em dia, é muito importante", ga
rante. E a estratégia deu certo: o livro foi comprado por milhões de 
brasileiros e figurou no topo da lista dos mais vendidos no país por 
semanas. "A sensação é de muita felicidade saber que o livro foi bem 
aceito, pois Ágape' desperta nas pessoas de todas as idades o interes
se na leitura. Ele também atinge todas as idade e fala de amor, do amor 
mais profundo e verdadeiro, por isso, toca as pessoas." 

CATÓLICOS X EVANGÉLICOS 
Embora o IBGE ainda não tenha divulgado o resultado do último censo 
das religiões no Brasil, o antropólogo e pesquisador do Iser (Instituto 
de Estudos da Religião), Edilson Pereira, aposta em um aumento no 
número de evangélicos no país. De acordo com ele, o Rio de Janeiro é o 

Estado com mais evangélicos. "Isso por con
ta do desenvolvimento das igrejas evangéli
cas nas periferias das grandes cidades. Nas 
classes mais baixas, a presença de pastores 
é maior e isso contribuiu para esse aumen
to", assegura o estudioso. Por outro lado, é no 
Piauí que se encontra o maior número de ca
tólicos, ainda de acordo com o especialista. 
Segundo Pereira, são vários os motivos que 
levam uma pessoa a se converter ao protes
tantismo. "Muitos se convertem depois de 
terem perdido algum parente muito próximo, 
por exemplo. Depois disso, elas costumam 
procurar respostas para o ocorrido e é nes
sa hora que acontece a conversão", garante 
o pesquisador Mas, apesar desse aumento, 

Pereira acredita que os evangélicos não se
rão a maioria em um futuro próximo. "É difícil 
afirmar que os evangélicos irão passar os 
católicos. Na década de 90, houve um cres
cimento marcante no número de católicos 
com a Renovação Carismática no Brasil, que 
serviu como uma resposta ao crescimento 
evangélico." 
Dentro do catolicismo, segundo o estudioso, 
existem diferenças assim como no protestantis
mo. 'A diferença é que, quando acontece essa 
divergência dentro do universo evangélico, 
existe a e criação de novas igrejas", revela. 
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Text Box
Fonte: Marketing, São Paulo, ano 45, n. 465, p. 50-59, out. 2011.




