
ste mês comemora-se a Páscoa, a data é a terceira melhor épo
ca para o comércio varejista, porém, poucos se lembram de que 
sua origem está ligada a preceitos religiosos. Segundo o antigo 
testamento, a data simboliza a libertação do povo hebreu do 

Egito para a terra prometida. Já no novo testamento representa a ressur
reição de Jesus Cristo. Apesar disso, o comércio de ovos de páscoa não faz 
nenhuma alusão a esses valores. Para Eduardo Berzin, presidente da EBF 
comunicações - empresa de comunicação destinada ao público cristão -, 
esse é apenas um exemplo, assim t a m b é m como o Natal, de gargalos na 
comunicação da igreja no Brasil. Ter uma propaganda mais atraente, uma 
comunicação mais abrangente e promover assertivamente eventos tanto 
da igreja como os relacionados a ela, são objetivos defendidos por Berzin, 
que já trabalha com uma agência de publicidade cristã, a VMA. "Não re
presentamos nenhuma igreja, nossa ideia é adequar a propaganda con
vencional aos padrões de um segmento que não para de crescer" diz. Os 
evangélicos já representam 26% da população brasileira, segundo estudo 
realizado pelo Ibope em 2010, e este crescimento vem impactando sig
nificativamente os meios de comunicação, principalmente a TV aberta, 
com o aumento de horários locados por igrejas evangélicas para exibição 
de cultos. Além disso, surge ainda demanda por produtos e serviços para 
atender esse segmento. 

De acordo com a Sepal (Servindo Pastores e Líderes — instituição inter
nacional no Brasil desde 1963), só no Brasil, o mercado evangélico cresce 
8% ao ano. Anualmente são abertos 14 mi l templos, sendo que a expec
tativa é de que, até o final deste ano, este número atinja um total de mais 
de 240 mil espalhados pelo país. A previsão da entidade, é de que se esse 
crescimento continuar no mesmo ritmo, até 2020, os evangélicos chega-
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rão a 109,3 milhões (52%), considerando 209,3 milhões de brasileiros existentes naquele ano. 
Nesse ritmo acelerado, a televisão, principal meio de comunicação de massa, não poderia estar de 
fora. Além dos canais próprios que as igrejas evangélicas m a n t ê m na TV paga, a maioria dos canais 
na TV aberta possui ou já fez algum tipo de programação específica para o segmento. No caso da 
Rede Globo, a emissora pela primeira vez promoveu um evento destinado aos evangélicos, o Festival 
Promessas, que aconteceu no ano passado e já tem nova edição prevista para este ano. Porém, a 
emissora diz ainda não ter definido a data, local e nem os artistas que participarão. "Esperamos que 
esse seja apenas o primeiro de muitos festivais e iniciativas do gênero." 

O Festival Promessas aconteceu em dezembro no Rio de Janeiro (RJ), com os principais artistas da 
música gospel brasileira. O show foi exibido como especial de 
fim de ano da Globo. Segundo a emissora, o evento levou para 
o palco os diferentes estilos da música evangélica brasileira, 
"num grande painel do gênero que mais cresce dentro da in
dústria fonográfica'.' 

De acordo com a Central Globo de Produção, a emissora é lai
ca. Como tal, procura abrir espaço de acordo com o interesse 
público. "Não podemos deixar de reconhecer a força artística 
desse público. O segmento evangélico tem crescente impor
tância no Brasil, nada mais natural t a m b é m uma presença 
maior no nosso vídeo." 

Já as emissoras Band e RedeTVI, segundo informações veicu
ladas na imprensa, tiveram seu faturamento alavancado pela 
locação de horários em sua grade de programação para as igre
jas. Procuradas pela reportagem da Propaganda, ambas não 
quiseram dar entrevista sobre o tema. 

A RedeTVI, que vem enfrentando problemas financeiros, é a 
campeã de locação de horários para a programação das igrejas, 
são mais de nove horas diárias. Na segunda posição aparece 

a emissora da família Saad, a Band, com mais 
de cinco horas diárias de programação locada 
a igrejas evangélicas. Já a Rede Record, emisso
ra do Bispo Edir Macedo da Igreja Universal do 
Reino de Deus (IURD), reserva apenas os horá
rios da madrugada para programação da igreja. 
Em contrapartida, a IURD exibe sua programa
ção diariamente no horário nobre da vizinha 
Gazeta às 20h, com duas horas de duração e 
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também nas m a n h ã s da emissora. Além disso, 
com base na história bíblica, a Record investiu 
R$ 25 milhões para produzir Rei Davi. Procu
rada, a emissora não quis dar entrevista e disse 
que a minissérie é como qualquer outra, sem 
vínculo com o evangelho. 
Já entre os religiosos que mais investem na com
pra de horários na televisão brasileira está Val
demiro Santiago, da Igreja Mundial do Poder de 
Deus. Estima-se que seja mais de R$ 18 milhões 
por mês desembolsados pela igreja para man
ter programas na RedeTV!, CNT, no Canal 21 
e Band. Além destes, há rumores de que há al
guns meses, Santiago já tenha procurado o SBT, 
e agora esteja negociando com a Mix TV para 
locação da faixa horária que vai da meia-noite 
às 1 1h da manhã . O apóstolo t a m b é m não foi 
encontrado para dar entrevista. 
Para o presidente da EBF comunicações, que 
de tém a TV Cristã - canal UHF com programa
ção gospel -, é importante para a igreja estar na 
mídia. "Defendemos que a igreja deve sim uti l i
zar TV, rádio, jornal, revista ou qualquer mídia, 
mas não necessariamente como proprietária do 
veículo, porque assim passa a ser um produto 
de identidade da igreja, não um espaço aberto." 
De acordo com Berzin, um exemplo da impor
tância dos meios de comunicação como base 
para disseminação dos evangélicos no país, é a 
Igreja Batista, que, em 1970, representava 90% 
dos evangélicos no Brasil. "Hoje, por não ter uti
lizado os meios de comunicação TV e rádio, ela 
representa somente 3%." 

"No Brasil existe uma limitação no número de canais de TVs. Nos Estados Unidos existem centenas de 
emissoras evangélicas. Nossa TV é a primeira proposta de televisão com conteúdo cristão, mas sem l i 
gação com nenhuma denominação. Hoje a Rede Gospel está ligada à Renascer, a Boas Novas à Assem
bleia de Deus, a Rit ao RR Soares. A proposta da TV Cristã é ser uma alternativa para os evangélicos." 
E para otimizar a presença nos meios de comunicação, Berzin conta que a VMA já está trabalhando 
dentro de algumas igrejas para auxiliá-las no atendimento ao público em geral, não só o da igreja. 
"Comprar esses espaços na mídia, nada mais é do que fazer a publicidade da igreja" diz. 
"Se além das igrejas, marcas quiserem se associar a evangélicos ou promover seus produtos, nós 
podemos adaptar a linguagem da propaganda. Nossa ideia não é concorrer no mercado publicitário, 
mas, sim, sermos complementadores de um segmento específico. Nosso foco principal são as igrejas 
e as agências de publicidade. As agências não entendem do público evangélico, elas creem que se 
comprarem mídia na Globo falaram com todo mundo, mas não é assim. Queremos dar consultoria 
para as agências de propaganda" explica Berzin. 

Estevam Hernandes, apóstolo e fundador da Igreja Apostólica Renascer em Cristo, diz que apesar 
de o grupo de evangélicos no país estar composto por uma faixa cada vez maior e mais diversificada 
de pessoas, pertencentes a várias camadas da população, a igreja deve utilizar o marketing sem res
trições, mas com ressalvas. "Desde que o objetivo final seja o evangelismo. É isso que deve atraí-las, 

não a propaganda" afirma. 

De acordo com ele, a comunicação é pensada levando em consideração os 
vários públicos que fazem parte da igreja e como é possível atingi-los. Isso 
com planejamento anual baseado nos eventos a serem realizados ao longo 
do ano, assim como os lançamentos. A Renascer possui veículos de comu
nicação de massa, como a Rede Gospel e várias rádios espalhadas pelo país, 
a lém do portal igospel e outros sites institucionais. "Pensamos na comuni
cação com o público interno e externo (considerando aqui, além de pessoas 
que não conhecem a igreja, a mídia secular e gospel). Porém, o objetivo da 
comunicação da igreja é levar a palavra de Deus e resgatar vidas. Nada tem 
sentido se esses objetivos não forem alcançados" diz Hernandes. 
Quanto à programação dos veículos de comunicação em geral, Hernandes 
crê que o meio evangélico ainda não tem o mesmo espaço que os demais 
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Hábitos de consumo dos 
evangélicos no Brasil 
O mercado de produtos direcionados aos evangélicos é próspero. Outra 
prova do potencial desse setor é que algumas marcas se tornaram verda
deiros ícones entre os evangélicos. Exemplo é a .Smilingüido (foto), a turma de 
formiguinhas da Editora Luz e Vida que, hoje, está presente em mais de 700 
produtos como cadernos, mochilas escolares, agendas, brinquedos, bíblias, 
DVDs, entre outros. Atualmente, os itens são exportados para países como 
Nova Zelândia, Japão, Estados Unidos, Costa Rica, México, Chile, Porto Rico, 
Argentina, Uruguai e Holanda. No Brasil, são cinco mil pontos de venda. 
De acordo com estimativas do mercado, o segmento cristão movimenta 
R$ 11 bilhões em produtos por ano. Com base nisso, o Ibope realizou pes
quisa com objetivo de analisar os hábitos de consumo dos evangélicos. 
Do grupo entrevistado, 86% frequentam a igreja pouco mais de sete vezes 
no mês, 27% frequentam restaurantes pelo menos uma vez por semana. A 
música é instrumento de identificação do grupo: 98% ouvem música com 
frequência e 73% compram livro mensalmente. A pesquisa apontou ainda 
que 73% assistem programas religiosos regularmente. Silas Malafaia, pastor 
da igreja Assembléia de Deus, tem 49% da preferência. RR Soares vem 
em segundo, com 38%. 

O estudo realizado com líderes, lojistas e visitantes, mostra que 70% 
deles têm carro próprio. Já entre os frequentadores, 75% têm imóvel 
próprio, 58% cartão de crédito; 50% plano de saúde e 79% pretendem 
gastar seus rendimentos nos próximos seis meses com roupa esporte, 
sendo 68% com roupa social. 

Entre os desejos de consumo para os próximos meses, também aparece 
bens duráveis, como o caso da TV de LCD, que representa a preferência de 
40% dos entrevistados, 19% dos evangélicos pretendem adquirir celular, 21% 
TV por assinatura e 22% computador. 
A pesquisa foi realizada em 2009 durante a Expo Cristã (feira de negócios 
para cristãos que acontece anualmente em São Paulo). Do total dos entrevis
tados, 66% eram homens e 34% mulheres com média de 34 anos. Os perfis 
de visitantes são das classes B e C, com 56% e 32%, respectivamente. 

assuntos que pautam a opinião pública, e nem o mesmo tratamento na 
mídia que outros segmentos. "Os evangélicos ainda são vistos de forma 
preconceituosa, tendo muitas vezes sua posição distorcida pelos meios de 
comunicação. Mas isso t a m b é m está mudando. Vemos, por exemplo, que 
nenhum veículo de comunicação pode negar, por exemplo, a grandiosida
de de um evento como a Marcha para Jesus. São milhões de pessoas mar
chando pelas ruas, como isso passaria em branco? Nas últimas edições da 
marcha tivemos a cobertura da mídia nacional e até internacional, com 
publicação de matérias em vários países" conclui. 

A Renascer t a m b é m possui programação aos domingos no canal CNT. 
Quanto às oportunidades para programação em outros canais, Hernandes 
afirma: "É claro que estamos abertos a novas oportunidades, se aparece
rem serão avaliadas. Estar presente nesses veículos é importante para o 
evangelismo, pois eles a lcançam pessoas em vários lugares e regiões mui
tas vezes distantes, que não possuem igrejas" 

PROPAGANDA E MARKETING 
Graças à necessidade de ter ações específicas e segmentadas para o mer
cado gospel brasileiro, que só demonstra potencial de crescimento, é que 
nasceu a agência MR1, segundo o publicitário Marcelo Rebello. De acordo 
com Rebello, a MR1 é a primeira agência especializada em soluções de 
comunicação e marketing para o mercado gospel. Em operação há mais 
de 10 anos, é resultado da fusão da Bennet Marketing, em operação desde 
1992, e da Mazza assessoria de imprensa, que atua desde 1998 no mercado 
jornalístico. 

"A ideia foi aproveitar o conhecimento mercadológico e eclesiástico dos 
sócios e oferecer ao mercado gospel um pacote completo de comunica
ção e marketing, em que a empresa ou artista pudesse ter um serviço de 
qualidade que tivesse textos criativos e bem trabalhados com requinte e 
sofisticação na composição das peças em termos de imagem. Uma pro
posta de auxiliar na gestão estratégica e de conteúdo, cuidando com pro
fissionalismo e seriedade de todos os detalhes que envolvem a exposição 
do artista e das empresas na mídia e no mercado-alvo. Na época era algo 
revolucionário, pois a té en tão o mercado evangélico era gerenciado por 
pessoas da própr ia igreja, que faziam a gestão da c o m u n i c a ç ã o e do mar
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keting de forma ainda bem amadora, com 
muita força de vontade, mas sem a técnica" 
diz Rebello. 

Entre os cases de sucesso da MR1, o publicitá
rio destaca a participação do rapper Lito Atalaia 
na campanha da Volkswagen para lançamento 
do novo Voyage, no Salão do Automóvel. "Foi a 
primeira vez que um artista evangélico partici
pou como spokerman de uma campanha para 
o mercado automobilístico." No ano passado 
a agência foi responsável pelo patrocínio de 
produção artística do quadro "Tem um cantor 
gospel lá em casa',' no programa Eliana, no SBT. 
"Onde pela primeira vez a música gospel ficou 
em evidência por dois meses seguidos, em ho
rário nobre, na TV aberta. Esta ação foi notícia 
nos principais veículos de mídia (eletrônicos e 
impressos), bem como foi vice-líder absoluto de 
audiência no horário de exibição, com média de 
9,7 pontos e picos de até 13,7 pontos. Foi a dei
xa para que as outras emissoras apostassem no 
segmento',' conta Rebello. 
Este mês, a MR1 em parceria com a multinacio
nal Grupo Cipa Fiera Milano, realiza o 1o Salão 
Internacional Gospel, feira oficial da música gos
pel na América Latina, no salão Imigrantes na 
capital paulista. São mais de 190 horas de ativida-

des, 200 artistas, cerca de 80 estandes. "É a primeira vez que uma feira evangélica alcança uma projeção 
internacional, fazendo parte do calendário dos grandes eventos em escala mundial" diz Rebello. 
Para Rebello, o crescimento do segmento gospel tem atraído a atenção das emissoras, seja em pro
gramações específicas ou com participações especiais dos artistas e pastores nos programas. "Até 
a Rede Globo, que não tinha interesse no mercado, se rendeu aos bons índices de audiência e de 
publicidade que este tipo de programação traz consigo. Ao zapear a TV nos deparamos com mais e 
mais programas e boa parte das emissoras tem vendido parte significativa da grade para este públi
co. Vejo aí uma evolução e uma tendência irreversível. Este boom da música gospel e dos programas 
evangélicos é algo cultural, uma revolução que uma grande parcela da sociedade está vivenciando." 
Mas não foi sempre assim, o publicitário lembra que no início da década passada tudo ainda era 
muito precário, sem nenhuma técnica. "Aos poucos, foram sendo identificadas oportunidades, as 
lideranças do segmento começaram a sentir a necessidade de aprimorar o trabalho de comunica
ção e da gestão de marketing para poder atingir melhores resultados, otimizando os recursos. A de
manda ainda é muito grande, e existe uma carência de profissionais preparados para entender este 
mercado, que tem muitas peculiaridades e onde é bem difícil de se trabalhar apenas com a teoria 
ou a prática advinda de outros mercados. É um nicho onde tem que se encontrar um equilíbrio nas 
campanhas, onde, além dos fatores persuasão e plástica, conta muito o contexto teológico e cultural, 
pois dentro deste meio existem poios distintos com seu próprio jeito, forma e dogmas." 
É um mercado em franco crescimento e que já abastece algumas empresas com perfil criado especi
ficamente para servir a demanda. Existem agências, empresas de tecnologia e até bens de consumo 
customizados para atender a este público. "Podemos encontrar desde peças de vestuário, alimenta
ção, lojas temáticas até consórcios especializados em igrejas. É uma grande revolução e quem tiver 
visão e disposição para investir no segmento pode ter acesso aos santos lucros." 
Para Rebello, o segmento gospel precisa e muito de publicidade e propaganda, já que só as igrejas já 
fazem eventos semanalmente que necessitam de divulgação para atrair público. Isso sem contar os 
novos produtos e serviços destinados aos evangélicos. "Além disso, a área da música gospel é uma 
das que mais crescem. Só esta vertente movimenta hoje em torno de R$ 3 bilhões, onde são vendidos 
CDs, DVDs, acessórios, etc. Hoje o gospel é o segundo segmento que mais vende discos e shows, 
perdendo apenas para o pop rock, e responde pela maior fatia de venda de instrumentos musicais, 
cerca de 40% de todo o share deste segmento. Isto por si só já demanda um grande investimento em 
anúncios, material gráfico, divulgação online e todo o tipo de propaganda e publicidade. 
A mensagem precisa chegar para o público consumidor e isto só é possível por intermédio 
de campanhas que contemplem as especificidades gospel" conclui. 
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Text Box
Fonte: Propaganda, São Paulo, ano 57, n. 733, p. 22-27, abr. 2012.




