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São Paulo, 19 de Janeiro de 2006 - O comércio de produtos para o público cristão já 
ultrapassou a barreira das igrejas e se tornou bom negócio para empresas que estão 
consolidadas em outros segmentos. O Grupo System Marketing é um exemplo. Há dez 
anos no mercado de marketing de relacionamento, a empresa se lança no varejo com 
um produto inusitado, o portal de e-commerce www.jesus.com.br.  
 
A empresa, que faturou no ano passado R$ 11 milhões, colocou o site no ar há um 
mês, com cerca de 40 produtos, entre livros, CD’s, jóias e moda, voltados para o 
público cristão. De acordo com Guilherme Rocha, diretor-presidente da System 
Marketing, o objetivo é ofertar mais de 500 itens nos próximos meses.  
 
"Esperamos atingir uma média de visitação de 20 mil pessoas por dia." Hoje, o site 
recebe 2 mil visitas. "É um negócio que deve movimentar cerca de R$ 200 milhões por 
ano".  
 
Para o lançamento, porém, foram investidos apenas R$ 300 mil. "Isso se deve ao fato 
de termos usado toda a estrutura da System Marketing para a criação do produto", diz 
Rocha. Segundo ele, ainda este ano outros R$ 300 mil serão aplicados em ações de 
divulgação.  
 
O novo negócio deve impactar positivamente os resultados da empresa. A expectativa 
é que, este ano, o site jesus.com.br atinja um faturamento de R$ 1,6 milhão, com um 
tíquete médio de R$ 320. As compras podem ser feitas por cartão de crédito, débito 
em conta ou boleto bancário. A receita do grupo deve crescer para R$ 15 milhões em 
2006.  
 
As metas otimistas são baseadas em dados do mercado. Segundo Sérgio Chil, criador 
e sócio do portal, o País possui cerca de 125 milhões de católicos e 26 milhões de 
evangélicos. "São dados divulgados por dois grandes eventos, as feiras Expo Cristã e 
Expo Católica." Ele ressalta ainda que existem cerca de 4,5 mil livrarias católicas e 
mais de três mil lojas religiosas. "Trata-se de um mercado maduro e bem 
estruturado."  
 
Para ajudar a atrair o público religioso, o site oferece uma série de serviços, como o e-
mail grátis (nome@jesus.com.br). "Colocamos este serviço há seis meses no ar e já 
contamos com 10 mil cadastrados", diz Rocha. A expectativa é a adesão de 20 mil 
pessoas. O site também deve oferecer, ainda neste semestre, serviços de internet 
grátis e agência de viagens, com pacotes para destinos religiosos.  
 
Sérgio Chil explica que a idéia de um portal foi visualizada em 1995. Na época, o 
empreendedor cadastrou domínios como amostragratis.com.br, novela.com.br, 
pizza.com.br, dieta.com.br e deus.com.br. Dez anos depois, apenas um dos portais 
saiu do papel. "Mas ainda tenho planos de trabalhar com os outros domínios."  
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